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ن  ابای ی و صميمانه  کت الغ درودهای قلب ا اب ه   را ب ه هم ام ب

ال  ده از س ی بازمان دانيان سياس ای  زن وز در ۶٠ه ه هن  ک
های تحت    موضع دفاع از منافع توده     موضع انقالبی یعنی در   

شان   ل دشمنان ران در مقاب تم ای درت(س اکم و ق م ح ای  رژی ه
ستی ده ) امپریالي اقی مان ال   ب ه درآن س دگانی ک ه زن د، ب ا  ان ه

م    شرایط بسيار دردناکی را در زندان متحمل شده          ه رژی اما ب
ل        ب در مقاب ن ترتي ه ای د و ب المی آری نگفتن وری اس جمه

اع، از پي ای ارتج ه باوره وده و ب اع نم ی دف شرفت و ترق
شان و    ارگران و زحمتک ع ک ه نف ود ب ارزاتی خ مند مب ارزش

ا گرامی             دیگر توده  های تحت ستم، پایبند ماندند؛ و همچنين ب
ه در سال          های    داشت خاطره تابناک زندانيان سياسی جانباخت

ها که خونشان در راه دفاع از آزادی، دموکراسی      ، به آن  ۶٠
د،و سوسيال ه ش ين ریخت ر زم سم ب ديم میي نم  تق دانيان . ک زن

ال ی س ارز و انقالب ی مب ای  سياس اد ۶٠ه ه نم ه مثاب  ب
سته زرگ در   برج ران و ب شی گ ی، نق سل انقالب ای از یک ن

د   اء نمودن ران ایف ردم ای ارزاتی م اریخ مب شبرد ت اطره . پي خ
ت  ارزات و مقاوم ان،    مب ه آن ز و قهرمانان اب انگي ای اعج ه

د آزادیخواهان را گرمی می        های درد   قلب بخشد؛ و گوهر       من
ه   ت ک شانی اس ود  درخ ور خ دگان    ن ارزات آین ر مب  را ب

  .پاشد می
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، يکی از ۶٠ و ۵٠موضوع زندان و زندانيان سياسی در دو دهه 

اين موضوع به خصوص با رويدادهای . موضوعات مهم و مطرح در جامعه ما است

ای که يکی  ، دهه۶٠ناياتی مربوط است که مردم مبارز ايران در دهه خونين و ج

. آید، با آن مواجه شدند های تاريخی مردم ما به حساب می از خونبارترين دوره

ها گذشت بدون ارتباط با شرايطی   بر زندانيان سياسی در زندان۶٠آنچه در دهه 

 حال با اين. ذرانده بودند از سر گ۵٠نبود که پيش از آن زندانيان سياسی در دهه 

 زندانيان سياسی عالوه بر گذراندن دوره اوليه ۶٠توجه به این امر که در دهه 

شکنجه، تقریبًا به طور مدام تحت آزار و اذیت گردانندگان زندان و توابين به مثابه 

پاسداران بی مزد زندان قرار داشتند، گویای آن است که شرايط حاکم بر 

فرساتر   بسيار وحشتناکتر و طاقت ۶٠مهوری اسالمی در دهه های رژيم ج زندان

های خود برقرار   در زندان۵٠های از وضعيتی بود که دژخيمان رژيم شاه در سال

ای  امروز توجه به اين واقعيت از يک سو موجب برخورد مقايسه.  ساخته بودند

برخوردهای  گشته و از سوی ديگر زمينه ۶٠ و۵٠ها در دو دهه  بين شرايط زندان

از جمله، گاه با . متفاوتی را در ارتباط با توضيح دالیل این امر  بوجود آورده است

گذشته، شرايط  های جمهوری اسالمی  در زندان۶٠تأکيد بر واقعيت آنچه در دهه 

 کمرنگ جلوه داده شده و خواسته و ۵٠های رژيم شاه در دهه  بار زندان دهشت

ها پرده کشيده  وسطائی معمول در آن زندانهای قرون  ناخواسته روی شکنجه

شود که  موضوع به چگونگی تحليلی مربوط می برجسته تر از این، . شود می

های رژيم  ها در رابطه با داليل برقراری شرايط شديدًا غيرانسانی در زندان خيلی
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دهند؛ و آن تحليلـی است غير منطبق بر   ارائه می۶٠جمهوری اسالمی در دهه 

که اتکاء خود را اساسًا بر تفاوتهای ظاهری و شکلـی موجود بين رژيم واقعيت 

 همهشاه و رژيم جمهوری اسالمی قرار داده و مذهبی بودن دومی را دليل 

های دو رژيم ضدخلقـی در دو دهه  شمارد که در شرايط زندان تفاوتهائی برمی

حاضر به اینها همه مسایلی هستند که در کتاب .  وجود داشته است۶٠ و ۵٠

این کتاب روی  "فرجام سخن"ها پرداخته شده است و به طور مشخص در  آن

موضوع اخير اندکی مکث شده و موضوع از زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفته 

   .است

برد بحث اصلی در این کتاب، الزم است  در رابطه با چگونگی پيش

د قرار داده و در توضيح دهم  که در اساس يک پرسش اساسی را محور توجه خو

ها در دهه  چرا شرايط زندان"این پرسش را که . ام صدد پاسخگويی به آن برآمده

در این بستر ... ؟"!تر از دهه پيش خود بود  بارتر و خونين  بسيار جنايت۶٠

های   و زندان۵٠های رژيم شاه در دهه  ام همراه با مقایسه زندان کوشيده

ها و تشابهات موجود  ضيح و تشریح تفاوتبا تو (۶٠جمهوری اسالمی در دهه 

، شرايط خونباری که رژيم جمهوری اسالمی در )های این دو دهه بين زندان

ها به وجود آورد را به تصویر کشيده و با تجزيه و   در زندان۶٠های دهه  سال

ها، عوامل و موجباتی کمک نمايم که باعث و  تحليل آن شرایط، به شناخت زمينه

تجارب همچنين سعی من بر آن بوده که با تکيه بر . ضعی بودندبانی چنان و

های ايران در دو دهه   از شرايط موجود در زندانفاکتهای واقعی و عينی
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های مطرح در این رابطه را  توانم ُعمق مسايل و واقعيت الذکر، تا آنجا که می فوق

نمايم؛ تا به شکافته و تا حد امکان يک تحليل علمی و منطبق بر واقعيت ارائه 

خصوص به طور عينی نشان دهم که رژيم جمهوری اسالمی با ارتکاب به جنايات 

 در زندان، در صدد تحقق چه هدفهای ضدانقالبی بود و رابطه آن  وحشيانه

های ایران توسط  واقعيات با استثمار کارگران و زحمتکشان و غارت منابع و ثروت

  ! داران خارجی و داخلی چيست سرمایه

 را من تقریبًا از سه سال و ۶٠ و ۵٠های دهه  ر نوشتن در مورد زندانکا

البته در ابتدا قصدم صرفًا نوشتن یک مطلب تحليلی با . نيم پيش شروع کردم

های رژیم جمهوری اسالمی   از زنداناسناد و مدارک موجود در آن زمانتکيه بر 

حماسه " جديد کتاب ای بر چاپ در آن موقع وقتی نوشتن مقدمه.  بود۶٠در دهه 

توانم مطلب تحليلی در رابطه با  کردم که می مطرح شد، تصور می" مقاومت

های جمهوری اسالمی را همراه با مقدمه جدید برای این کتاب در یک جا  زندان

ها به خصوص با توجه به این  اما در عمل حجم نوشته. گنجانده و به چاپ برسانم

 نيز بپردازم آنقدر ۵٠های رژیم شاه در دهه  دیدم به مسایل زندان که الزم می

هایم را در آن زمينه کنار گذاشته و در  زیاد شد که تصميم گرفتم موقتًا نوشته

در نتيجه، .  بپردازم۶٠ و ۵٠های دو دهه  فرصتی دیگر به طور مستقل به زندان

پس از آن دست . نوشتم" حماسه مقاومت"ای برای چاپ جديد  مقدمه جداگانه

" بذرهای ماندگار" کار تکميل نوشته ديگرم شدم که به صورت کتابی به نام اندر

هائی فاصله زمانی زيادی بين شروع کار و  با توجه به چنين واقعيت. چاپ شد
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اتفاقًا در طی اين مدت کتابها و مقاالت . ادامه آن در رابطه با زندان طی شد

 در حالی که در همه این  منتشر شدند و من۶٠های دهه  متعددی در مورد زندان

دادم، نوشته  ها را ادامه می مدت پيگيرانه کار مطالعه و یادداشت برداری از آن

.  تا آنجا که امکان داشت، تکميل نمودم۶٠های دهه  ام را در رابطه با زندان اوليه

اما این امر نيز به نوبه خود باعث شد که باالجبار قسمت اعظم مطالب مربوط به 

این .  ی دوره شاه را از متن اوليه جدا کرده و در کتاب دیگری جای دهمها  زندان

ام ولی اميدوارم در آینده موفق به چاپ آن نيز  کتاب دوم را فعًال کنار گداشته

توانم حداقل حاصل بخشی از کاری  در هر حال امروز خوشحالم که می. بشوم

  .گان قرار دهمکه درچند سال پيش شروع کرده بودم را در دسترس خوانند

نکاتی را نيز باید در مورد منابعی که در نوشتن این کتاب مورد استفاده 

قبل از هر چيز باید بگویم که مبنا قرار دادن تجارب عينی . اند، ذکر کنم قرار گرفته

از این رو تا آنجا که . دهد و فاکتهای واقعی، اساس کار این کتاب را تشکيل می

ام گزارشات و خاطرات زندانيان سياسی چه در دهه  امکان داشته است کوشيده

، از ۵٠های دهه  در رابطه با تجارب زندان.  را مأخذ قرار دهم۶٠ و چه در دهه ۵٠

های این دهه نوشته شده را  یک طرف گزارشات و یا خاطراتی که در مورد زندان

ر طی ام و از طرف دیگر واقعيت این است که من د به عنوان منبع استفاده کرده

های رژیم شاه به سر  ساليان با رفقا و آشناهائی که به مدت طوالنی در زندان

ام و از این رو این فرصت برای من فراهم بوده است که  اند در تماس بوده برده

 قرار بگيرم؛ در عين حال ۵٠مستقيمًا در جریان بسياری از مسایل زندان در دهه 
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بدون شک . م نيز از زندان اشاره کنمکه باید به مشاهدات و تجارب عينی خود

ها به طور طبيعی در کار نوشتن این کتاب دخيل بوده و مسلمًا تأثيرات  همه این

های رژیم  ها و اظهارات زندانيان سياسی سابق زندان گفته. اند خود را داشته

شاه و گزارشات کبتی چاپ نشده و یا چاپ شده آنان نيز، همانطور که در متن 

ظه خواهد شد، در نوشتن این کتاب یاری دهنده بوده و بخشًا در کتاب مالح

  .اند صفحات مختلف هر جا الزم بوده مورد استناد قرار گرفته

 دو نوع منبع مورد ۶٠های جمهوری اسالمی در دهه  در رابطه با زندان

های  ام که در سال هائی را مورد توجه قرار داده اول نوشته. اند مراجعه من بوده

 به صورت خاطرات و مقاله و غيره از طرف زندانيان سياسی باقيمانده از آن اخير

ها، حتی اگر این و یا آن واقعه به  اين نوشته. اند دهه به رشته تحرير درآمده

ها مستتر  ها منعکس نشده باشند و صرفنظر از هر دیدی که در آن درستی در آن

شتر ديد ما نسبت به تر شدن هر چه بي است، منابعی هستند که به عينی

من تا آنجا که . نمايند های مورد بحث کمک بزرگی می ها در سال وضعيت زندان

ها را مطالعه کرده و درشناخت هر چه بيشتر شرايط  آن آثار در دسترس بودند آن

ها  ها، از آن های مربوط به آن زندان  و توضيح واقعيت۶٠های دهه  ها در سال زندان

 در این ۶٠های دهه  ن منبع مورد مراجعه من دررابطه با زنداندومي. ام بهره برده

من از این امکان . اند کتاب، خود وجود زنده زندانيان باقی مانده از آن دهه بوده

 چه زندانيان -برخوردار بودم که مستقيمًا با بعضی از زندانيان سياسی آن دوره

 به -های مختلف ههای مختلف کشور و در دور سياسی مرد و چه زن در زندان
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 ۶٠های دهه  این گفتگوها مرا در درک بسياری از مسایل زندان. گفتگو بپردازم

ها از شرايط  از این طریق نه فقط مستقيمًا در جريان تجارب آن. اند یاری داده

های   و یا در واقع سال۶٠های رژيم جمهوری اسالمی دردهه  حاکم بر زندان

های مستقم باعث  ام بلکه در عين حال تماس گرفتهآغازين استقرار این رژیم قرار 

ای که آن زندانيان دردمند از سر  اند که بتوانم از نزدیک مسایل واقعی شده

 که این امر بدون -ها را شاهد باشم اند را درک کرده و احساسات آن گذرانده

هرچند که از . شک تأثير خود را در هنگام نگارش این کتاب به جای گذارده اند

همه آن زندانيان در این کتاب نقل قول نشده است ولی گزارشات و اظهارات 

 در این کتاب وجود دارند که ۶٠ای از بعضی از زندانيان سياسی دهه  چاپ نشده

اند و در این کتاب به مثابه اسنادی غير قابل  خود منابع پر ارزشی برای من بوده

  . اند انکار، در تحليل مسایل مورد توجه قرار گرفته

در مورد کتابها و مقاالتی که در کتاب حاضر جهت به دست دادن 

ها  های دو دهه گذشته، از آن های هر چه زنده تری از وقایعی که در زندان فاکت

ام بدون در نظر گرفتن مواضع  استفاده شده است باید بگویم که اوًال سعی کرده

البته مقدور . فاده نمایمها است شان از آن سياسی قبلی و یا کنونی نویسندگان

اند نقل قول  های مربوط به زندان که مورد مطالعه من بوده نبود که از همه نوشته

ها نيست؛   که این مسلمًا به معنی رد همه مطالب این قبيل نوشته–بياورم

همانطور که استناد به مطالبی از این و یا آن کتاب و مقاله نيز به معنی تأئيد 

حقيقت را بگویم که من حتی یک دهم . باشد ها نمی در آنهمه مطالب مندرج 
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آنچه که در طی مطالعه کتابها و مقاالت مختلف، یادداشت کرده بودم را در این 

در ضمن، بی مناسبت نيست و حتی الزم است . ام جا مورد استناد قرار نداده

 دهه های دراینجا بگویم که متأسفانه بعضی منابعی که در مورد واقعيت زندان

سعی خواهم کرد در آخر این .  در دسترس است بدون ایرادهای مهم نيستند۶٠

رجوع کنيد به توضيح (کتاب به این موضوع برخورد کرده و مواردی را متذکر شوم 

ام که  در هر حال من عليرغم آگاهی به این موضوع هر جا متوجه شده). آخر

ها استفاده   است، از آنها منعکس ای از واقعيات زندان در آن نوشته گوشه

البته کار من در این زمينه چندان آسان نبود، چون مجبور بودم بارها . ام کرده

های مختلف با هم مقایسه کرده و بکوشم مطلب  مطالب مختلف را در نوشته

درست را از نادرست تشخيص دهم؛ در جریان این کار تا آنجا که امکان داشت 

 مورد کنکاش و بررسی قرار داده و سير واقعی ام مسایل مورد بحث را کوشيده

  .رویدادها را در نظر گيرم

موضوع دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کنم آن است که دراین 

نام بردن از مبارزین زندانی که (اند که چه در وجه مثبت  هائی ذکر شده کتاب نام

نام بعضی از مقامات ذکر (و چه در وجهی دیگر ) نام و یادشان هميشه جاوید باد

صرفًا بر مبنای منابع موجود و اطالعات در دسترسم مطرح ) زندان و توابين

ام، قریب به اتفاق  در واقعيت، به جز مواردی که خودم از افرادی نام برده. اند شده

اند  اند، ذکر شده هائی که در کتاب مورد استناد قرار گرفته آن اسامی در نقل قول

به . ها بلکه محتوای متن، مورد نظر من بوده است  نه آن اسمها نيز که در آن
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ها به این یا آن سازمان  ویژه در مورد توابين باید بگویم که وابستگی قبلی آن

درست است که خود تعداد توابين و یا . بهيچوجه مورد توجه من نبوده است

 سازمان و نقطه مقابل آن، تعداد افراد مقاوم و مبارزین متعهد وابسته به هر

تواند بيانگر واقعيتی در مورد آن تشکل سياسی باشد، اما  گروهی در زندان می

اگر قرار باشد از این نقطه نظر مسایل مورد برخورد قرار بگيرد، آنگاه الزم است 

مثًال در مورد تواب باید درجه نزدیکی (فاکتورهای دیگری را نيز مورد توجه قرار داد 

مورد بحث، کادر بودن یا در رابطه جنبی قرار داشتن او  و یا دوری او به تشکل 

تازه وابستگان و فاميل یک مبارز که سياسی نيز نبودند و در . نيز معلوم شود

زندان به عنوان تواب به خدمت رژیم در آمده بودند هم به مثابه وابسته به فالن 

ا باید مد ه در یک بررسی واقعًا علمی همه این. اند جریان سياسی مطرح شده

در هر حال از آنجا که اساسًا چنين ). نظر قرار گرفته شده و به حساب آیند

موضوعی مورد برخورد من در این کتاب نبود، بدون در نظر گرفتن وابستگی قبلی 

ام که مفهوم و  این یا آن تواب به این یا آن نيروی سياسی، تنها سعی کرده

در متن این کتاب . ده شناسانده شودماهيت واقعی خود پدیده تواب برای خوانن

های جمهوری اسالمی یک عنصر  نشان داده شده است که تواب در زندان

  .    ها سخن گفت سرکوبگر همکار رژیم بود و باید با روشنی در مورد آن

این را هم باید با خواننده مبارز و عزیز در ميان بگذارم که مطالعه 

 که هر یک رویدادهای ۶٠های دهه   به زندانهای خاطرات مربوط ها و کتاب مقاله

ها و  اند و صحبت و گفتگو در مورد آن جنایت بار غير قابل تصوری را توضيح داده
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سپس قرار دادن خود در مجموعه شرایط شکنجه بار و دهشت زای زندان جهت 

من در . نوشتن در مورد آن مسایل واقعی، برای من کاری واقعًا جانکاه بوده است

 مدتی که مشغول این کار بودم، شبانه روز با زندانيان سياسی در تمام

ها و دردهایشان در   به سر برده ام؛ با همه آن عزیزان که رنج۶٠های دهه  زندان

 بينم که خيلی از آن دردها و های ننگين پایانی نداشت؛ و می آن سياه چال

ینجا از بازگوئی همه البته در ا. اند ها اکنون در جسم و روح من نيز نشسته نجر

کنم، اما این را بگویم  ام خودداری می احساس و وضعی که در این مورد داشته

های ستمدیده ایران و این که بازگوئی  که تنها احساس مسئوليت درمقابل توده

مان یک وظيفه انقالبی است،  ای از تاریخ جامعه حقایق مربوط به مسایل دوره

در این ميان یاد مبارزین .  واقعًا شاق بوده استمشوق من برای انجام این کاِر

ای که در جهت اعتالی  گذشته و آگاهی از درجه صميميت آنان با جنبش انقالبی

در اینجا یاد . کردند، برای من بسيار انرژی بخش و نيرو دهنده بودند آن مبارزه می

انگذاران علی دوافروش، یکی از بني دوره مشروطيت، یکی از انقالبيون کمونيست

تبریز مه "دارم که وقتی در کتاب  در شهِر ُسرخ تبریز را گرامی می" مرکز غيبی"

در مورد او خواندم که چطور بيشترین استفاده را از ساعات زندگيش برای " آلود

نمود و با او به یاد رفقای عزیز دیگری از بهروز و  انجام کارها و وظایف انقالبی می

 افتادم که اعمال و برخوردشان همه ۵٠فقایم در دهه صمد گرفته تا خيلی از ر

ها بود، بيش از پيش مصمم شدم  گویای ميزان بسيار باالی تعهد انقالبی در آن

  . هایش پی گيری کرده و به پایان ببرم که کارم را عليرغم همه دشواری

  ا خاموشی در جدال ب
 

٢٢

آنچه در این کتاب آمده به پشتوانه یک کار تحقيقی، در حقيقت       

مسلمًا نوشتن تاریخ . باشد  تاریخ جامعه ما در یک حوزه معين میای از گوشه

 نيازمند کاری بسيار گسترده و طوالنی ۶٠ و۵٠های دو دهه  کامل در مورد زندان

های واقعی  مدت آنهم همراه با کوشش در گردآوری اسناد و مدارک الزم از فاکت

بته انجام این کار ال. باشد و کسب شناخت و آگاهی از رویدادهای پيش آمده می

 حقيقتو ارزشمندی نوشتن تاریخ درصورتی است که هدف از آن نمایاندن 

ا آگاهانه به قصد تحریف تاریخ و قلب حقایق ه بعضیواقعيت این است که . باشد

" کار تحقيقی"گيرند که این کار ممکن است حتی تحت عنوان  قلم به دست می

معموًال کار محققين بورژوا به این این را هم باید دانست که . هم عرضه شود

ارائه دهند " خنثی"، به صورت شکلکوشند مطلب خود را در  صورت است که می

دانند که  در حالی که خود نيز می. جلوه کند" بی طرفانه"ها  تا ظاهرًا نوشته آن

ها نه تنها به هيچوجه بی طرفانه نيست بلکه اتفاقًا در  در واقعيت امر کار آن

با البته . زنند ن منافع طبقه خاصی برای الپوشانی حقایق قلم میجهت تأمي

بر مبنای ) چه خود بداند و یا نداند(که هر کس خواه نا خواه امر  این   به توجه

برد،  ایدئولوژی معينی به جهان و مسایل آن نگریسته و کار خود را به پيش می

بنابراین . قعيت نداردپس در واقعيت امر بی طرف بودن نيز بی معنا بوده و وا

مسأله این است و هميشه نيز این بوده است که چه کسی طرفدار حقيقت 

کند و چه کسی طرفدار دروغ و  است و در جهت روشن کردن این امر حرکت می

چه کسی منافعش با رو شدن هر چه شفافتر حقيقت ! باشد کتمان حقيقت می
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دود کردن خورشيد حقيقت و شود و چه کسی منافع خود را در قيران تأمين می

خالصه، مسأله در واقعيت امر به این ! بيند گل آلود کردن آب زالل حقيقت می

کند و چه کسی آن را  چه کسی حقيقت را بيان میصورت مطرح است که 

ها به مثابه  بورژوا ها و افراد و نيروهای سياسی وابسته به آن. کند تحریف می

ها را تحریف کنند و دروغ بگویند و برای  عيتنيروهای واپس گرا، مجبورند واق

های خود را ظاهرًا بی طرف و  کوشند که نوشته الپوشانی همين واقعيت نيز می

های راستين ضمن اعالم علنی طرفداری از  اما کمونيست. همگانی جلوه دهند

 بازگوئی حقيقت هميشه به نفع نيروهای پيش طبقه کارگر، با این اعتقاد که

، با همه وجود سعی یخ و در عصر ما در خدمت طبقه کارگر قرار داردبرنده تار

ها به هنگام بررسی و تحليل  آن. کنند که حقيقت را آشکار و روشن سازند می

ها تحریف نشده و حقایق با مردم در ميان  کوشند که واقعيت مسایل، تمامًا می

ام که  عی کردهدر هرحال در این کتاب، من نيز به نوبه خودم س. گذاشته شود

  .  آنطور عمل کنم و از بازگوئی حقيقت باز نمانم

هائی که در دو دهه  شکی نيست که بررسی همه مسایل و واقعيت

های ایران گذشته است با توجه به گستردگی موضوع و تنوع   در زندان۶٠ و ۵٠

در ضمن هنوز در رابطه با بعضی از . موضوعات در یک کتاب مقدور نيست

ی زندان مدارک کافی وجود ندارد، مثًال هنوز همه مسایل مربوط به ها واقعيت

در نتيجه هنوز . اند ها مکتوب و مستند نشده  در شهرستان۶٠هان دهه  زندان

.  نوشته شوند۶٠ و ۵٠های دو دهه  ها در مورد مسایل مربوط به زندان باید کتاب
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دانيان سياسی اميد من آن است که مطالعه این کتاب انگيزه مضاعفی به زن

های خود را از  مبارز پویا و حقيقت جو بدهد تا به عنوان شاهدان عينی، دانسته

 به تحریر در آورده و در اختيار دیگران قرار اند درست به همانگونه که بودهزندان 

این کار مسلمًا به تکميل مطالبی که در این کتاب آمده است نيز کمک . بدهند

 در راستای انجام یک وظيفه ارزشمند مبارزاتی نموده و به طور کلی گامی

در پایان باز اجازه دهيد از انتظار خود سخن گفته و اظهار اميدواری . باشد می

کنم که مطالب اين کتاب، هم به خوانندگان دردمند و مبارزی که مسایل مربوط 

مه دهند و هم به ه به زندان را برای مبارزه با دیو ارتجاع مورد توجه قرار می

دانند، کمک  کسانی که اخذ تجربه از گذشته را روشنی بخش راه آینده می

تر به پديده زندان و شکنجه و به طور  تر و وسيع نماید تا با ديدی هر چه علمی

کلی به رویدادها و مسایلی که در گذشته نه چندان دور در جامعه ما بوجود آمده 

ای که  لـی خود را در هر چهرهاند، نگریسته و از خالل اين موضوع دشمنان اص

  .ها غافل نمانند شوند، خوب بشناسند و از مبارزه بر عليه آن ظاهر می

  

   پيروزی کارگران و زحمتکشان با ایمان به

  و با آرزوی شادی و بهروزی

   ١٣٨۶  اردیبهشت-اشرف دهقانی

  



  

  

  

   هقدر دانی و توضيحی کوتا

ل      این کتاب، هم در مرحله ای که هنوز کامالً          م پس از تکمي ود و ه شده ب  تمام ن

ی      دانی سياس ای زن تان و رفق دادی از دوس ار تع ه در اختي رای مطالع ائی، ب نه

ای دیگر گذاشته شد          ۶٠باقيمانده از دهه     ان        .  و همچنين رفق ه آن ا از هم در اینج

تند،                  ان گذاش ا من در مي شان را ب ده و نظرات اب را خوان ن کت که قبل از چاپ، ای

قدر دانی و زندانيان سياسی سابق عزیزی همچنين باید از . نماری می کسپاسگز

ا         دم ب دان ش ا زن ه ب ا در رابط اتی از آنه ای اطالع ا جوی ر ج ه ه نم ک شکر ک ت

سته  ل دان سئوليت و صميميت کام ساس م رار   اح ن ق ار م ود را در اختي ای خ ه

رای چاپ،                    اب ب ن کت دادند؛ و سپاس می گویم به رفقائی که جهت آماده کردن ای

  .حمت کشيدندز

از "(تواب پدیده ای نوظهور در زندان"قسمتی از این کتاب، تحت عنوان

در اینجا تنها .  قبًال به طور مستقل چاپ شده است)٣٣۶ تا صفحه ٢۵٣صفحه

مشخص شده اند به متن چاپ شده پيشين اضافه شده +  که با عالمت حاتیيتوض

  .اند

ن منابع شفاهی  مشخص شده اند مبي◙نقل قول هائی که با عالمت

یعنی گفتگوی نویسنده از طرق مختلف با تعدادی از زندانيان سياسی  

سابق می باشند که نام هر یک از آنها نيز در کنار عالمت مذکور آمده 

. است
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  در يک نگاه کلی" در جدال با خاموشی"
 

آرمانی . برای ما کمونيسم وضعی نيست که باید برقرار شود"

ما آن جنبش واقعی را .  از آن پيروی کندنيست که واقعيت باید

شرایط این جنبش . کمونيسم می خوانيم که وضع موجود را منهدم کند

   ٭.شود از مقدماتی که اینک موجود است، نتيجه می

کتابی که در دست شماست کوشيده است در جـدال بـا تـالش هـائی                

بـارزه تـوده    که در جهت تداوم وضع نکبت بار موجود و برای خاموش کـردن آتـش م               

ها برای از بين بردن چنين وضـعی، بـه هـر نحـو  و اقعيـات را تحریـف مـی کننـد،                         

 بـا دیـو ارتجـاع جمهـوری اسـالمی را بـه              ۶٠جدال عظيم زنـدانيان مبـارز در دهـه          

جدال با ارتجاعی که در سياه چال هـای خـود ایـضًا بـرای خـاموش                 . تصویر بکشد 

ن بـرای دگرگـونی شـرایط ظالمانـه         کردن آتش مبارزه توده های رنـج کـشيده ایـرا          

زندانيان سياسی ای که . حاکم بر جامعه، به هر نوع وحشی گری دست می زد        

در این مقطع با حکومت مرتجع نماینده استثمارگران و غـارتگران در افتـاده بودنـد،     

خــود، در جــدال بــا خاموشــی فریادهــای خلقــی در بنــد بودنــد؛  خــود، فریادهــای  

  .با خاموشی بودندخشمگين خلقی در جدال 

ای از مهمتـرین نکـات مطـرح          خالصـه  در این مبحـث سـعی شـده اسـت         

که مبتنی بر    شده در طول این کتاب به همراه بعضی اندیشه ها و نظرگاه هائی            

                                                 
  ٣١، صفحه )پزشکی.تهرانی و ع.س: ترجمه (-، مارکس "ایدئولوژی آلمانی" ٭

  ا خاموشی در جدال ب
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ه انـد، در اختيـار خواننـده قـرار داده     مورد تأکيـد قـرار گرفتـ   در آن فاکت های عينی  

  .نيز به خواننده معرفی می گردددر ضمن بدین وسيله تا حدی کتاب حاضر . شود

 آغاز کوشيده است از خالل ذکر در" در جدال با خاموشی"کتاب 

های رژیم  ها و رویدادهای عينی، خواننده را هر چه بيشتر در فضای زندان واقعيت

 قرار داده و شرایط حاکم در این ۶٠ و ۵٠شاه و جمهوری اسالمی در دهه های 

ای  به همين منظور بررسی مقایسه. ی آشکار نمایدها را با گویائی بيشتر زندان

 ۶٠های رژیم جمهوری اسالمی در دهه   با زندان۵٠های رژیم شاه در دهه  زندان

در همين رابطه الزم . اولين کاری است که در اینجا به آن پرداخته شده است

که به نظر " تحليل مشخص از شرایط مشخص"است توضيح دهم که اعتقاد به 

های اجتماعی است، نقطه   ترین روش بررسی و تحقيق واقعيتمن درست

. الذکر بوده است های تاریخی معين فوق هدحرکت من در مشخص کردن محدو

های جمهوری اسالمی نيز  این روش را من در عين حال در بررسی شرایط زندان

 به  را نه به طور کلی بلکه۶٠ها در دهه  ام شرایط آن زندان بکار برده و کوشيده

متفاوتی که هر یک بيانگر دوره خاصی در زندان بوده  های طور مشخص در سال

بر این مبنا جلب دقت نظر خوانندگان گرامی به این . است، مورد توجه قرار دهم

های مختلف دهه  های متفاوت، جهت شناخت شرایط متفاوت زندان در سال دوره

کی از منظورهای آن بشمار ، برای این کتاب از اهميت بر خوردار بوده و ی۶٠

های تهران با   همچنانکه بر ضرورت توجه به تقاوت ها و تشابهات زندان-رود می

  . های شهرهای مختلف نيز در این کتاب تأکيد شده است زندان
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های  با توجه به واقعيت انکار ناپذیر وجود بساط شکنجه در زندان

ای مردم مبارز ایران امر های شاه و جمهوری اسالمی که امروز دیگر بر رژیم

ای است، در صفحاتی از این کتاب کوشش شده که از مقوله  شناخته شده

در این مورد عنوان شده . شکنجه تعریفی علمی و منطبق بر واقعيت ارائه شود

های مدافع طبقات استثمارگر  است که شکنجه ابزاری در دست حکومت

ها از مبارزه بر عليه طبقه  و تودهباشد که از آن برای باز داشتن روشنفکران  می

های  این تعریف، درست نقطه مقابل تعریف. کنند استثمارگر حاکم استفاده می

ای که  کوشند یا آن را پدیده ایده آليستی و ذهنی از شکنجه قرار دارد که می

گویا از اول وجود داشته و همواره نيز وجود خواهد داشت، جلوه دهند و یا با 

های عينی پدید آورنده آن، این یا آن  ه مادی این پدیده و زمينهکتمان خاستگا

مبتنی بر تعریف   ارائهاما . ایدئولوژی را سرمنشاء شکنجه محسوب کنند

ای در  از شکنجه در این کتاب که در یک کالم آن را وسيلههای عينی  واقعيت

م های تحت ست های مدافع طبقات استثمارگر برای سرکوب توده دست حکومت

از . بندد هائی می کند، راه را بر چنان اندیشه و مقابله با مبارزات آنان توصيف می

ای قرار دارد که با ابداع اصطالح غير واقعی و  جمله، این تعریف در مقابل ایده

های  کند شکنجه را مخصوص دولت سعی می" دولت ایدئولوژیک"نادرست 

. ها تلقی نماید ولوژی آن دولتخاصی جلوه داده و آن را ناشی از کارکرد ایدئ

که دشمن هر سيستم  - توان دید که اصطالح فوق که گاه کمونيسم می

 را آشکارا در کنار مذهب و -باشد حکومتی مبتی بر مالکيت خصوصی می

  ا خاموشی در جدال ب
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دهد، خود برای کند کردن  های مذهبی و فاشيستی قرار می فاشيسم و رژیم

ی که با پی بردن به رابطه بين آهنگ مبارزه طبقاتی ابداع شده است؛ در حال

های مدافع طبقات استثمارگر در حق طبقات  استثمار و ظلم و ستم حکومت

استثمار شونده و زیر ستم با امر سرکوب و زندان و شکنجه، راه حل رهائی از 

های جنایتکارانه و زشت نيز جلوی پای روشنفکران حقيقت جو  و  این واقعيت

شود که تا زمانی که سيستم های  معلوم می. ردگي های مبارز قرار می توده

مبتنی بر مالکيت خصوصی و  در ارتباط با آن، طبقات استثمارگر وجود دارند، 

هائی نيز وجود خواهند داشت که جهت حفظ مالکيت خصوصی و دفاع از  حکومت

های تحت  منافع طبقات استثمارگر در مقابل کارگران و زحمتکشان و دیگر توده

توانند بدون نياز به زندان و  ها نداشته و نمی جز سرکوب توده" ای رهچا"ستم، 

در پيوند با این واقعيت، همچنين معلوم . شکنجه و اعدام امورات خود را بگذرانند

های مدافع طبقات  شود که پيشبرد مبارزه طبقاتی در جهت نابودی حکومت می

وصی تنها راه پایان استثمارگر و خود این طبقات و از بين بردن مالکيت خص

این همان راهی است . باشد بخشيدن به هر نوع بساط جنایت و آدم کشی می

که کتاب حاضر خود را وقف پافشاری بر حقانيت آن نموده و خدمت به پيشبرد 

مبارزه طبقاتی به نفع کارگران و زحمتکشان و همه ستمدیدگان در جهت تحقق 

بر اساس آنچه در باال  .دهد  تشکيل میدنيای زیبای کمونيستی، تنها هدف آن را

های کامًال  مطرح شد، در البالی صفحات این کتاب با نشان دادن فاکت

در ایران که یک  )١(داری وابسته مشخصی، بر ارتباط انکارناپذیر سيستم سرمایه
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داران  ها و سرمایه  اجتماعی برای تأمين منافع امپریاليست-سيستم اقتصادی

باشد با شکنجه و زندان و اعدام تأکيد شده و از جمله با  وابسته ایران می

 و ۶٠ و ۵٠های دو رژیم شاه و جمهوری اسالمی در دهه های  مقایسه زندان

های تحت حاکميت هر دو این  های قرون وسطائی در زندان یادآوری شکنجه

  را به آنها   که.گيرد های وابسته، چند واقعيت مهم در اختيار خواننده قرار می رژیم

  .شرح زیر ميتوان بيان نمود

های جمهوری  ، با برشمردن تشابهات موجود بين زندان"در جدال با خاموشی"-١

های قرون وسطائی  اسالمی و رژیم شاه و به خصوص با تکيه بر وجود شکنجه

های هر دو رژیم، خط بطالن بر ایده ای می کشد که  در دوره بازجوئی در زندان

ی رژیم مذهبی جمهوری اسالمی را با ایدئولوژی آن توجيه ها شکنجه در زندان

همچنين با نشان دادن تشابهات موجود بين برخورد . دهد نموده و توضيح می

بازجوها با زندانيان سياسی در دو مقطع متفاوت و تحت دو رژیم متفاوت ولی 

گران  هم ماهيت، روی این واقعيت تأکيد شده است که بازجو ها و شکنجه

ری اسالمی به همان اندازه در راه حفظ و تحکيم جمهوری اسالميشان جمهو

گران رژیم شاه برای حفظ و  نمودند که بازجوها و شکنجه می" انجام وظيفه"

  .   تحکيم رژیم شاهنشاهی شان

 در این کتاب همچنين معلوم ۶٠ و  ۵٠ها در دو دهه   مقایسه شرایط زندان-٢

قائات آسمانی و قداستی که به آن نسبت کند که اسالم، عليرغم همه ال می

دهند، از طرف حاکميت سياسی موجود برای پيشبرد امور زمينی و کامًال  می

  ا خاموشی در جدال ب
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مادی به کار گرفته شده و جز یک پوشش ایدئولوژیکی برای پيشبرد اهداف ضد 

باشد؛ و باید  داری وابسته در ایران نمی خلقی در جهت حفظ سيستم سرمایه

ها با یکدیگر، آن را همچون هر ایدئولوژی دیگری  ولوژیضمن درک تفاوت ایدئ

برد، نقش مهم  ای که آن را به کار می دانست که در خدمت به تأمين منافع طبقه

  .نماید خود را بازی می

های  های موجود بين زندان ها و چه با برشمردن تفاوت  چه با تکيه بر شباهت-٣

های معين یاد شده، در این  دورهتحت حاکميت رژیم شاه و جمهوری اسالمی در 

ها و  کتاب این واقعيت نشان داده شده است که نطفه بسياری از ننگ

 توسط جمهوری اسالمی در مقابل چشم همگان ۶٠هائی که در دهه  جنایت

این امر خود بيانگر آن است . صورت گرفت، در همان زمان شاه بسته شده بود

در دوره جمهوری اسالمی، ویژگی این رژیم ها  ها و جنایت که بوجود آمدن آن ننگ

، توسط ۶٠نبوده بلکه بنا به اقتضای شرایط مبارزه طبقاتی حاکم در مقطع دهه 

  .رژیم هم ماهيت رژیم شاه به انجام رسيده  است

 ۶٠کتاب حاضر  با تکيه بر خاطرات و گزارشات زندانيان سياسی در دهه 

های این  ا و روندهای موجود در زندانها، رویداده به طور کامًال مستند، واقعيت

دهه را به خواننده شناسانده و تصویر حتی االمکان روشنی از زندان تحت 

  .   دهد  را در اختيار وی قرار می۶٠سلطه رژیم جمهوری اسالمی در دهه 

ها و جنایات  دهد که به کمال رسيدن ننگ این کتاب توضيح می

اسالمی در عين حال خود مبين  در دوره جمهوری ۶٠شاهنشاهی در دهه 
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وجود شرایط متفاوتی در کل جامعه در این دهه نسبت به دهه پيشين خویش 

اساسًا توجه به شرایط حاکم بر جامعه و چگونگی سير مبارزه . باشد می

طبقاتی در آن، امری مهم و قابل تأکيد برای این کتاب بشمار رفته و پایه 

 سخن، تأکيد بر این امر که شرایط حاکم بر به دیگر. سازد های آن را می تحليل

زندان انعکاسی از سطح و شدت و حدت مبارزه طبقاتی در کل جامعه است، 

ها و  تمامی واقعيت. دهد یکی از نکات برجسته کتاب حاضر را تشکيل می

ها جریان داشته و در این   در زندان۶٠ و چه در دهه ۵٠روندهائی که چه در دهه 

اند نيز همگی بيانگر این  ن مطرح و مورد برخورد قرار گرفتهکتاب در حد امکا

های انجام شده در  حقيقت هستند که تفاوت در حد و چگونگی شکنجه و جنایت

های دو رژیم هم ماهيت، اساسًا از تفاوت در شرایط مبارزه طبقاتی در آن  زندان

  .دو دهه ناشی شده است

رایطی که  در شدر این کتاب مشخصًا مطرح شده است که

ها با فدا کردن شاه و قرار دادن ارتش در اختيار دار و دسته  امپریاليست

خمينی، قدرت سياسی را در ایران به دست رژیم جمهوری اسالمی 

ای بود که از طرف  ها اولين وظيفه سپردند، سرکوب انقالب توده

های ایران، بر عهده این رژیم  ها، این دشمنان اصلی خلق امپریاليست

ها در مقابل خيزش انقالبی وسيع  در حقيقت امپریاليست (.ار داده شدقر

عقب نشينی ای در ایران با رضایت دادن به سقوط رژیم شاه، دست به یک  توده

 خود به حمله استراتژیک زده بودند و حال از طریق رِژیم خمينی تاکتيکی

  ا خاموشی در جدال ب
 

٣۴

راه اعاده نظم ها تنها  سرکوب توده). بردند های مبارز ما را به پيش می توده

 اجتماعی ضد خلقی حاکم بر ایران بود که با مبارزات سترگ -اقتصادی

 بر این مبنا، .ها و انقالب آنان دچار ضربه شده و مختل گشته بود توده

های جمهوری  کتاب حاضر در حين بر مال کردن شرایط بسيار خشونت بارتر زندان

، علت این امر را ۵٠در دهه های رژیم شاه   نسبت به زندان۶٠اسالمی در دهه 

جمهوری ( ها از طریق رژیم دست نشانده خود نيز که همانا مقابله امپریاليست

" در جدال با خاموشی. "کند ها بود را نيز تشریح می با انقالب توده) اسالمی

ای در  دهد که جاری بودن یک مبارزه حاد طبقاتی در سطح توده توضيح می

 و ادامه آن در چند سال بعد از روی کار ۵۶-۵٧الطم پر ت های جامعه در طی سال

اش از یک طرف و نياز جبهه ضد انقالب برای برقراری  آمدن خمينی و دار و دسته

دلخواه خویش در جامعه، جمهوری اسالمی را به مثابه یک " نظم و امنيت"مجدد 

فع، رژیم  ضد انقالبی به نمایندگی از همه نيروهای مرتجع و ضد انقالبی ذین

بنابراین کتاب در . های مبارز ایران نموده بود وادار به جنگی تمام عيار با توده

کند که دليل   صراحتًا عنوان می۶٠های دهه  رابطه با شرایط شدیدًا خونبار زندان

جز آن نبود که سردمداران و گردانندگان رژیم جمهوری "ها  آن وحشی گری

 خود را در -استی در واقعيت بود یعنی آنطور که بر-اسالمی به طور مشخص

  ."دیدند های تحت ستم ایران می صحنه یک جنگ  واقعی با توده

های مشخص و موارد متعددی از  با تشریح امر فوق و ذکر واقعيت

، این کتاب موضوع مهمی را نيز ۶٠های دهه  چگونگی اعمال خشونت در زندان
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ژیم جمهوری اسالمی برای دهد و آن این که ر در مقابل چشم خواننده قرار می

ها را به عقب رانده و مغلوبشان سازد، وسيعًا  ها آن این که بتواند در جنگ با توده

به فاسدترین و متحجرترین اقشار جامعه روی آورده و دست به نيرو گيری از ميان 

های اجتماعی که عمری را به رذالت و  زنان و مردان بی شعور و متحجر و زباله

عالوه بر ارتش شاهنشاهی و دیگر در واقع، . ه بودند، زدپستی گذراند

ترین قشرهای  های مسلح ضد خلقی پيشين، این، عقب مانده ناارگ

ها بودند که برای  ها و لمپن های هرز و  الت ها و قارچ جامعه، طفيلی

ها به کمک رژیم جنایت کار  سرکوب مبارزات عادالنه و انقالبی توده

 این واقعيت انکار ناپذیر که بخش بزرگی از نيروی .دجمهوری اسالمی شتافتن

های متعدد  که در گشت(ها و همين طور در بيرون از زندان  سرکوب رژیم در زندان

ها و  را همان الت) کردند ها فعاليت می سرکوب در هر کوی و برزنی بر عليه توده

عينی دادند، امری است که این کتاب با ارائه موارد  ها تشکيل می لمپن

اتفاقًا مردم مبارز ایران . شناساند مشخصی روشن نموده و برای خواننده می

فواحش و عربده (  نيز همين قشر لمپن١٣٣٢ر سال دانند که د خوب می

بودند که توسط اردشير زاهدی و اشرف پهلوی ) کشان چاقو کش

 مرداد به کمک رژیم شاه ٢٨بسيج شده و در جریان کودتای ننگين 

فاميلی او جعفری ( هائی نظير شعبان بی مخ ها و لمپن الت. شتافتند

، رمضان یخی، پروین آژدان )شد بود و از طرف مردم بی مخ خطاب می

که در ) یکی از سردسته های فواحش تهران( و ملکه اعتضادی قيزی
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ها و سقوط حکومت ملی  به شکست کشاندن جنبش مردم در آن سال

  .ایفاء نمودنددکتر مصدق، نقش ضد انقالبی مهی 

که طی توضيح و تشریح " در جدال با خاموشی"یکی دیگر از نکات مهم 

ها با  هر چه بيشتر  رابطه بين حاکم شدن این و یا آن وضعيت و شرایط در زندان

عملکرد و تأثير شرایط مبارزه طبقاتی در کل جامعه، مطرح گردیده، اثبات این 

از شرایط موجود در کل جامعه و حقيقت است که شرایط حاکم بر زندان جدا 

شرایط حاکم باشد؛ و به زبانی گویاتر،  وضعيت مبارزه طبقاتی جاری در آن نمی

در جدال  ".بر زندان در هر مقطعی انعکاسی از شرایط حاکم بر کل جامعه است

با رجوع به عملکردهای خونبار و شدیدًا سرکوبگرانه رژیم در خارج "  با خاموشی

عملکردهائی که خود را در قالب تحميل و متداول کردن فرهنگ و از زندان یعنی 

رسومات خاص جمهوری اسالمی درجامعه و گسترش فضای رعب و وحشت و 

الذکر را مورد تأکيد قرار داده و نکات دیگری  داد، نکته مهم فوق اختناق نشان می

شرح زیر توان به  ها را می که رئوس آن-را نيز در همين رابطه مطرح کرده است 

  . برشمرد

برخالف تبليغات دروغين جمهوری اسالمی و دیگر دشمنان مردم،  -الف

رأی مردم ایران بلکه با % ٩٩های حاکميت خود را نه با به اصطالح  این رژیم پایه

های سرکوب و در ميان دریائی از خون فرزندان   بکارگيری وحشيانه ترین شيوه

شرایطی که ایران خود به یک زندان بزرگ در چنين . این آب و خاک تحکيم نمود

گذشت  توانست همسو با آنچه در جامعه می ها نمی تبدیل گشت، شرایط زندان



    کلی در يک نگاه" در جدال با خاموشی"
  
٣٧

 تصویری فشرده از فجایع و وحشی ۶٠در واقع، تصویر زندان در دهه . نباشد

هائی بود که در همان زمان در زندان گسترده تری به نام سرزمين ایران،  گری

  . جریان داشت

-بر حسب این که ارتجاع حاکم در جهت حفظ مناسبات اقتصادی  -ب

ها مواجه ببيند و  اجتماعی ظالمانه موجود، خود را تا چه حد با خطر مبارزات توده

ها  ها داشته باشد، شرایط متفاوتی نيز در زندان چه نيازی به  سرکوب توده

 جنبش  در شرایطی که۵٠در دهه به همين دليل نيز . بوجود خواهد آمد

های تحت ستم و  و این، تودهکمونيستی در ایران راه اعتال می پيمود 

فرزندان راستين آنان بودند که دشمنان خود را مورد تعرض انقالبی خود قرار داده 

 که جامعه در ۶٠بودند، شرایطی در زندان حاکم بود که با شرایط زندان دهه 

، غلبه ۶٠در دهه . دبرد، متفاوت بو اوضاع و احوال دیگری به سر می

 و استيالی جو سازشکاری و ندانم کاری اپورتونيسم بر جنبش کمونيستی

در ميان قریب به اتفاق نيروهای سياسی اپوزیسيون، یکی از عوامل یاری بخش 

ها جهت از پای در آوردن  به دشمنان مردم ما بود، دشمنانی که در جنگ با توده

های واالی انقالبی در ميان   که حتی روحيهدیدند ها، خود را نيازمند آن می آن

های خود با  مردم را نيز در هم بشکنند و به همين خاطر این هدف را در زندان

با تکيه بر چنين دیدی . دست بازتری در مورد زندانيان سياسی پيش بردند

تواند دليل تفاوت شرایط زندان قبل و بعد از کشتارهای فجيع  خواننده خود می

 به خصوص دليل آزادی زندانيان باقی مانده از آن کشتار را نيز دریابد؛  و۶٧سال 
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و توجه داشته باشد که این موضوع آخر در حالی بود که هنوز همان جمهوری 

بر این ! ها حکم می راندند اسالمی با همان کادرها و سرسپردگانش بر زندان

طور مشخص دیده های امروز جمهوری اسالمی نيز باید به  اساس شرایط زندان

توان آن را عينًا به همانگونه تصور نمود که در  شده و مورد توجه قرار گيرد و نمی

  . بود۶٠دهه 

 و شرح آنچه ۶٧ ارائه اسنادی گویا از چگونگی فاجعه کشتار سال -ج

 ز زبان تنی چند از آن بازماندگانبر بازماندگان آن کشتارها در تهران گذشت ا

در همين رابطه با اتکاء . ین کتاب به آن پرداخته استموضوع دیگری است که ا

به اسناد و مدارک موجود، دالیل جنایت غيرقابل توصيف رژیم جمهوری اسالمی 

در کشتار سراسری زندانيان سياسی ایران مطرح شده و رابطه این فاجعه با 

 ها برای سرمایه گذاری در موضوع قطع جنگ ایران و عراق و برنامه امپریاليست

به این . های ناشی از جنگ تو ضيح داده شده است ایران جهت باز سازی خرابی

ترتيب یک بار دیگر ارتباط ناگسستنی اعدام و شکنجه و زندان با امر استثمار و 

غارت دسترنج کارگران و زحمتکشان در مقابل چشمان خواننده قرار داده شده 

  .   است

کم بر جامعه و سرکوب و زندان  بين مبارزه بر عليه رژیم ضد خلقی حا-د

توان بين شرایط  قدر رابطه واقعی وجود دارد که چنين ارتباطی را می همان

اما . استثمار و ظلم و ستم در جامعه و مبارزه عادالنه و انقالبی مشاهده کرد

  . این ارتباط یک دور باطل نيست
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 شرایط استثمار وحشيانه و در ارتباط با آن فشارهای طاقت فرسای

اجتماعی و سياسی، خارج از اراده هر کسی کارگران و زحمتکشان و طيف 

تجربيات گذشته . آورد های تحت ستم را به صحنه مبارزه می وسيعی از توده

ها در شرایط جدیدی که با کار و  هاست و این تازه به ميدان آمده توشه راه آن

ر سطحی باالتر از های پيش از  خود ساخته شده، مبارزه خود را د فعاليت نسل

بر مبنای آنچه مارکسيسم به مثابه یک علم اجتماعی ثابت . برند قبل، پيش می

ها دست  ای که بشر تاکنون به آن های تاریخی کند و به گواه تاریخ و پيشرفت می

یافته است، انتهای این مسير با مرگ محتوم ارتجاع و طبقات استثمارگر و 

کتاب حاضر کوشيده است تا آنجا که . تپيروزی ستمدیدگان رقم خورده اس

توانند بازگو کننده باشند، بر درستی چنين  ها و دالیل عينی ارائه شده می فاکت

  .امری پای بفشارد

در حالی که از زبان زندانيان سياسی سابق "  در جدال با خاموشی"

های زشت و نکبت بار  های رژیم شاه و جمهوری اسالمی جنایات و واقعيت زندان

ها و  کند، در همان حال باز با اتکاء به گفته ها را بازگوئی می حاکم بر آن زندان

گر  ، به طور مستند توصيف۶٠های زندانيان سياسی بازمانده از دهه  نوشته

ها، استقامت ها و مبارزه مردم آگاه و دلير ایران در مقابل ارتجاع بوده و  مقاومت

 را به ۶٠زندانيان سياسی در دهه های حماسی  به خصوص مبارزه و پایداری

  .تصویر کشيده است
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های فرزندان  ها و مبارزه و پایداری ذکر مواردی چند از بيشمار رزمندگی

ها را نيز  راستين خلقهای ما در این کتاب، این حقيقت نهفته در دل آن حماسه

برای خواننده آشکار کرده است که جمهوری اسالمی برای باز پس گيری دست 

بایست وحشيانه دست  ها و فتح هر سنگری تا چه حد می های انقالب تودهآورد

 که البته در این مسير هم بود که نقاب ریا و فریبکاری از چهره -به سرکوب بزند

های فریب، جمهوری اسالمی مجبور شد تا  خمينی برافتاد و  با کنار رفتن پرده

 قابل ای یگر با هيچ ریاکاریخود را به عنوان یک رژیم سرا پا ننگ و جنایت که د

با درنظر گرفتن این که براستی . تطهير نيست، به مردم رنجدیده ایران بشناساند

ای قادر به فریب مردم  های حيله گرانه  با اتخاذ تاکتيک۵٧ها در سال  امپریاليست

کند که مسلمًا در  تجربه بسيار گرانقدری را با خود حمل میامر فوق ما شدند، 

این حقيقت که مبارزه و مقاومت زندانيان . شود نقالبی به کار گرفته میمبارزه ا

سياسی سهم بزرگی در افشای رژیم جمهوری اسالمی داشته است، در این 

و باالخره در اینجا از زندانيان سياسی . کتاب با روشنی خاطر نشان گردیده

زیبا ترین مبارزی تجليل شده است که با سکوت خود در زیر شکنجه رساترین و 

  .فریادهای انسانيت را سر دادند

اما، زندگی وجوه متضاد را همواره با هم و در آن واحد به نمایش 

های حماسی زندانيان سياسی  به همين خاطر نيز در مقابل مقاومت. گذارد می

. توانست زاده نشود ، متضاد آن نمی۶٠های جمهوری اسالمی در دهه  در زندان

 زندانيان استوار که با همه دردها و زخم ها در دل و توانست در مقابل نمی
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کردند، عناصری در زندان  جان،سرفراز در مقابل دشمنان مردم ایستادگی می

ها را در پيش گرفته و در این راه تا آنجا پيش  پيدا نشوند که راه خيانت به توده

زندان تبدیل روند که در کنار بازجوها و جالدان قرار گرفته و به عامل سرکوب در 

های جمهوری  ها همان کسانی بودند که پدیده تواب را در زندان این. نشوند

واقعيتی که کتاب حاضر تالش کرده است که . اسالمی در آن دهه شکل دادند

اش به  تعریف درستی از آن بدست داده و این پدیده نو ظهور را با همه زشتی

  . مردم مبارز ایران بشناساند

 شکل ۶٠های دهه   پدیده نو ظهوری بود که در زندانشناخت تواب که

در شرایط کنونی نيروهای راست، این . گرفت از اهميت خاصی برخوردار است

های دهه  کوشند با ارائه مفهوم غير واقعی از تواب در زندان مبلغين بورژوازی می

شوند،  ها را با کسانی که به عنوان زندانی سياسی شناخته می ، مرز آن۶٠

قرار دادن توابين در ردیف زندانيان مبارز و مقاوم و کمتر از آن در ردیف . اطی کنندق

هایشان در مقابل ارتجاع و نشان دادن  کسانی که عليرغم همه عدم مقاومت

ضعف، به هرحال به نيروی سرکوب در زندان تبدیل نشدند، کاری است که اینان 

ند صف خلق و ضد خلق و صف کن ها سعی می از این طریق آن. دهند انجام می

 که کمترین نتيجه آن در حال حاضر هموار -انقالب و ضد انقالب را مخدوش سازند

باشد، امری که در سال  کردن راه برای حضور توابين به عنوان اپوزیسيون می

در مقابله با چنين امری .  بودیم در خارج از کشورهائی از آن  شاهد جلوه١٣٨۴
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ای نو  تواب پدیده"  کتاب حاضر، بخشی از آن تحت عنوانبود که قبل از تکميل

  .  یکبار به طور مستقل انتشار یافت" ظهور در زندان

های زندانيان  برای من در این کتاب نه در بيان مقاومت و پایداری

ها و  سياسی مبارز و نه در افشای توابين، معيار، تعلقات تشکيالتی پيشين آن

از نظر من امر تجليل از فرزندان راستين خلقهای . شان نبوده است خط سياسی

ایران و افشای همکاران و همدستان ماشين سرکوب جمهوری اسالمی، یک 

وظيفه انقالبی است که محصور کردن آن در چهارچوب این و یا آن خط سياسی، 

باور به ضرورت اتحاد . برد از بار آن وظيفه کاسته و محتوای واقعی آن را از بين می

ها تحت رهبری طبقه کارگر و یا در   نيروهای درون صف خلق و قرار گرفتن آنهمه

واقع تحت یک رهبری کمونيستی که تضمين کننده پيروزی انقالب خلقهای 

روی دیگر این برخورد، البته، مرزبندی . ماست،سرچشمه چنين برخوردی است

درد مشترک و مسایل مشترک همه با کسانی است که بدون درک 

 سعی دارند به نام  مشترکشان،نانای مردمی در مقابل دشمنيروه

داده و صف خمينی را " همه با هم"اعتقاد به دموکراسی و تمدن و غيره شعار 

   .خلق را با ضد خلق و مرز مرتجعين را با نيروهای مترقی و چپ مخدوش سازند

های   اجازه دهيد از آرزوی همه توده،ثحدر آخرین پاراگراف این مب

یده ایران و همه کسانی صحبت کنيم که خواهان جامعه ای عاری از زندان رنجد

  . باشند و شکنجه و اعدام می
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  من در رويای خود دنيائی را می بينم که در آن هيچ انسانی انسان

   ديگر را خوار نمی شمارد                                              

  زمين از عشق و دوستی سرشار است

  .هايش را می آرايد لح و آرامش، گذرگاهو ص

  بينم که در آنمن در رويای خود دنيائی را می

  همگان راه گرامی آزادی را می شناسند

  گزدحسد جان را نمی

   .کندو طمع روزگار را بر ما سياه نمی

  من در رويای خود دنيائی را می بينم که در آن

  سياه يا سفيد

  از هر نژادی که هستی

  .بردی زمين سهم می ای گسترهه از نعمت

  هر انسانی آزاد است

  شوربختی از شرم سر به زير می افکند

  و شادی هم چون مرواريدی گران قيمت

   .نيازهای تمامی بشريت را برمی آورد

  )لنگستن هيوز، نامی ترين شاعر سياهپوست آمريکا(     !چنين است دنيای رويائی من
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 امکان تحقق دارد؟ این آرزو و آرمان، امروز در رویائیچنين آرزو و  آیا

شرایطی مطرح است که بورژوازی بحران زده در سطح جهانی، از طریق 

های تبليغاتی و سخن پراکنی خویش، در همه جا شدیدًا به اشاعه  بنگاه

 ها و روشنفکران مبارز مشغول های ضد انقالبی و انحرافی در ميان توده ایده

های انقالبی را تحت نام  ناکنند که اعتقاد به آرم از یک طرف سعی می. است

بودن تقبيح نمایند و از طرف دیگر، هر ارزشی را بی ارزش جلوه داده و " سنتی"

کوشش در تبليغ و ترویج . بی باوری و بی آرمانی را در ميان جوانان اشاعه دهند

گی جنبش کمونيستی باعث ایجاد سموم فکری بورژوازی، امروز در شرایط پراکند

سردرگمی در ميان بسياری از  روشنفکران مردمی گشته و کار به جائی رسيده 

های زهرآگين توسط برخی از آن روشنفکران  است که گاه شاهد تکرار آن ایده

های  شود که کسانی از موضع مخالفت با سرکوب مثًال مشاهده می. هستيم

نند که هر نيروئی به قدرت برسد دست به ک رژیم جمهوری اسالمی مطرح می

با شکنجه و زندان و اعدام " قدرت"کشتار مردم خواهد زد؛ چرا که گویا اساسًا 

در هم تنيده شده و تحت حاکميت هر نيروئی که باشد چنان بساطی بر پا 

اما . کنند لذا آنان مبارزه برای کسب قدرت سياسی را نفی می(!)  خواهد بود

گيری طبقه کارگر و آنچه تحت  ر درجه اول بر عليه مبارزه برای قدرتاین ایده که د

مطرح است، رواج یافته است، جز تکرار یک ایده کهنه " دیکتاتوری پرولتاریا" عنوان

های زندگی نادرستی آن را ثابت نموده  و طرد شده قدیمی که خود واقعيت
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باشد که  ها می این، یادآور همان ایده معروف آنارشيست. باشد است، نمی

در واقع در اینجا آنارشيسم است که در مقابل . نافی هر گونه دولتی است

ها در حالی  قابل ذکر است که مارکسيست )٢(کند رائی میآمارکسيسم صف 

کنند، اما  را آرمان نهائی خود اعالم می" سلطه دولت" که برپائی جامعه ای بدون

راه حل مبارزه . دهند  ارائه میعیراه حل واقای  برای رسيدن به چنين جامعه

. داری از طریق انقالب و بر پائی سوسياليسم برای نابودی سيستم سرمایه

برای کارگران تشکل یافته و مجهز به ایدئولوژی طبقاتی خویش یعنی کمونسم، 

جهت ) آید که خود با اتوریته ترین و مقتدرترین وسيله به حساب می( انقالب

ای عاری از   یک پيش شرط برای رسيدن به جامعهکسب قدرت سياسی، تنها

به واقع، طبقه . طبقات و دولت یا به عبارت دیگر یک جامعه کمونيستی است

گيرد تا آن را در جهت نابودی جامعه طبقاتی  کارگر قدرت دولتی را بدست می

های ذاتيش و از بين بردن خود وجود قدرت دولتی  همراه با همه کثافات و پليدی

. این راهی است که کمونيسم پيش پای بشریت قرار داده است. گيردبکار 

ای زندان نباشد، شکنجه نباشد، و اساسًا  برای این که در جامعهبنابراین 

ها نباشد، باید طبقات  هيچگونه خشونتی ناظر بر مناسبات انسان

باید اصوًال استثمارگر و . استثمارگر بالکل از آن جامعه محو شوند

باید مالکيت، خصوصی نباشد و . ای وجود نداشته باشد ندهاستثمارشو

طبقاتی بوجود آید  یعنی یک جامعه غير. جامعه به طبقات تقسيم نشود

های برابر و آزاد تشکيل  و بر این مبنا جامعه باید از سازمانی از انسان
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آل و هدف اصلی انقالبيون کمونيست را  ای که ایده برپائی چنين جامعه. گردد

ها قادر به ساختن آن،  انسان. دهد، یک رویای دست نيافتنی نيست ل میتشکي

به ساختن دنيای زیبای کمونيستی به دست خود هستند، اما به شرط آنکه 

برای نابودی جوامع طبقاتی کنونی، برای نابودی سيستم  امروز قاطعانه

که داری حاکم بر جامعه خویش مبارزه کنند؛ و بکوشند در هر جائی  سرمایه

هستند و به هر گونه که امکان پذیر است برعليه طبقات استثمارگر و همچنين 

باشند مبارزه کنند؛  ها مروج و مبلغش می ای که آن برعليه فرهنگ و ایدئولوژی

 مبارزه کنند، مبارزه و مبارزه و مبارزه؛ تنها راه برای هر چه ارتجاعی استبرعليه 

هائی که از هر چه  آل انسان معه ایدهجا. آل انسانی است ساختن جامعه ایده

این . ارتجاعی است متنفرند و قلبشان از عشق به انسان و انسانيت لبریز است

های دنيای کنونی  ها و زیبائی را ما از تجارب تاریخی و از گذشتگانی که پيشرفت

. آموزیم های جامعه خود در گذشته می اند و از مبارزه و مقاومت توده را ساخته

يت این است که هر آنچه خوبی که ما امروز در جامعه خود داریم، حاصل واقع

ها و  های آگاه و فداکار؛ ثمره مبارزه و مقاومت توده مبارزه و کار و زحمت انسان

ها   آن مبارزات و مقاومت  همين دليل حتی خاطره به. هاست فرزندان انقالبی آن

  . باشد  می نویدبخش پيروزی مبارزات آینده
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  خش اولب

  
 

  ها و شباهت های زندان  تفاوت

   ۶٠  و۵٠در دو دهه 
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  صل اولف
  ؟ چرا شکنجه
*****  

  

 چرا 
  ؟!ای به نام شکنجه پديده

  
واضح است که در اینجا شکنجه زندانی (معموًال در برخورد به شکنجه 

، )شود بحث می" شکنجه"سياسی مطرح است و در این محدوده نيز در مورد 

گيرد؛ به عبارت  های احساسی و عاطفی قضيه بيشتر مورد توجه قرار می نبهج

گر و درد و عذاب شکنجه و  گری شکنجه ها بيشتر به حد وحشی دیگر توجه

اما، اگر قرار باشد شناخت علمی از . شود چگونگی مقاومت زندانی جلب می

جزیه و تحليل های تاریخی را توشه راه مبارزاتی خود سازیم، باید در ت واقعيت

های ایران، خود این پدیده را به طور علمی بررسی نمائيم و آن را  شرایط زندان

نه به مثابه یک امر ایستا که گویا از اول وجود داشته و تا ابد نيز وجود خواهد 

داشت بلکه در ارتباط با شرایط مبارزه طبقاتی و با تحوالت آن مورد توجه قرار 
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هر چيز الزم است که ما در مورد چرائی پدیده شکنجه و بنابراین قبل از . دهيم

های دیکتاتور از ِاعمال آن تعقيب  های کوتاه مدت و دراز مدتی که رژیم هدف

با مد نظر گرفتن این موضوع، در اینجا مطلب را از تأمل . کنند، تعمق کنيم می

 . کنم آغاز می" شکنجه"روی خود پدیده 

 ای مدافع طبقات استثمارگره حکومتشکنجه، ابزاری در دست 

باشد که آن را در مورد کسانی که برعليه ظلم و ستم حاکم بر جامعه به پا  می

های آگاه و مبارز   چه در مورد روشنفکران انقالبی و چه در مورد توده-اند  خاسته

هر چند در چنين جوامعی بزه کاران اجتماعی نيز مورد . (برند   به کار می-

ای است که  وضوح مخصوص جامعه شکنجه به بنابراين، ). يرندگ شکنجه قرار می

ای، شکنجه جهت   در چنين جامعه.هايش بر ستم و استثمار بنا شده است پايه

است " ضرورتی"ها از مبارزه، يک الزام است؛  بازداشتن روشنفکران و توده

شکنجه همواره با سيستم های مبتنی بر در حقيقت، . ناپذير اجتناب

همانطور که . کشی در جامعه همزاد و همراه بوده است  و بهرهاستثمار

منشاء و عامل اصلی شکنجه در جامعه ما نيز در شرایط کنونی وجود سيستم 

داران داخلی و خارجی و مرتجعينی  داری حاکم بر ایران و سرمایه سرمایه

 این. دهد باشند که به هر ترتيب حفظ این سيستم، هدف آنان را تشکيل می می

واقعيتی است که آن را باید عميقًا درک نمود تا مثًال دچار اين خطا نشد که بدون 

ای که حتی تعيين کننده چگونگی و حد شکنجه نيز  در نظر گرفتن عوامل ريشه

باشند، صرفًا يک ایدئولوژی خاص و یا شکل و شمايل حکومتی را دليل  می
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ر از آن افراد خاصی را در اعمال شکنجه و یا چگونگی آن تصور نمود، و یا بدت

اصوًال باید بدانيم که شکنجه نيز به مثابه یک . قدرت دولتی مسبب آن شناخت

پدیده در جامعه، همانند هر پدیده اجتماعی دیگر بر یک زمينه مادی استوار 

باشند و  های راستين که ماتریاليست می به همين خاطر هم کمونيست. است

کنند دالیل مادی  نگرند،  همواره سعی می ل میبا ديدی ماترياليستی به مسائ

  . ها بنمایانند وجود شکنجه در یک جامعه را هر چه مشخص تر و عينی تر به توده

شود و هدف بالفعل از آن کسب اطالعات، در  شکنجه که روی یک فرد اعمال می

های  ای در دست حکومت  باشد، در واقع وسيله هم شکستن زندانی و غيره می

  های تحت برای مقابله با مبارزات توده و مدافع منافع طبقات استثمارگر، ستمگر

درست از طریق اعمال شکنجه روی یک فرد است که . باشد ستم می

کوشند، هم تا آنجا که ممکن است هر چه بيشتر  های ستمگر می حکومت

د را ها قرار دارن مخالفين بالفعل و کسانی که عمًال در صحنه مبارزه بر عليه آن

دستگير نموده و از فعاليت باز دارند و هم بدین وسيله در جهت تحکيم و تقویت 

چه (های رژیم خود، پيام سياسی معينی را به منظور باز داشتن دیگران  پایه

هدف از بنابراین، . از مبارزه، به آنان ابالغ نمایند) ها روشنفکران و چه توده

زات جاری در جامعه و تحت  طور کلـی سرکوب مبار اعمال شکنجه، به

توانيم درک   با پذيرش اين واقعيت، می.ها است سلطه نگاه داشتن توده

کنيم که بسته به شرايط عمومی جامعه و نيازها و ملزومات ارتجاعی طبقه 

 ستم،  های تحت  طلبانه توده حاکم برای خاموش کردن مبارزات و فريادهای حق
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مسلمًا هر چه مبارزه در يک . کند ير میدرجه و شرايط اعمال شکنجه نيز تغي

 تر شده و از شدت و حدت بيشتری برخوردار باشد، به همان  ای  جامعه توده

نسبت نيز دشمنان مردم از وسايل گوناگونی برای شکنجه استفاده نموده و با 

  ها و سر شدت بيشتری عمل خواهند کرد؛ و البته به همان نسبت نيز مقاومت

ها در مقابل دژخيمان، اشکال   آفرينی ها و حماسه    قهرمانیها و نکردن خم 

تا آن . تری به خود گرفته و ارزش و اعتبار خاص خود را خواهند داشت برجسته 

دهد اصوًال، شکنجه،  جا که تجربه، چه در ایران و چه در سطح جهان، نشان می

هدف کلی بسته به شرایط مبارزاتی در یک جامعه، در حالی که در خدمت یک 

که همانا بازداشتن مردم از مبارزه برعليه ظلم و ستم طبقات ( قرار دارد

های تواند با انگيزه ، می)باشد ها می استثمارگر و تحت سلطه نگاه داشتن توده

در شرایطی ممکن است کسب اطالعات از مبارزین، برای . مختلفی صورت گيرد

کليدی در خاموش کردن مبارزه نيروهای امنيتی و رژیم استثمارگر حاکم، نقش 

در این صورت، اخذ اطالعات از زندانی، منظور اصلی و . در آن جامعه را دارا باشد

در حالی که در يک شرایط مبارزاتی دیگر، . یا عمده شکنجه را تشکيل خواهد داد

ها از مبارزه، ایجاب نماید که نيروهای  بازداشتن توده" ضرورت"ممکن است 

ر اخذ اطالعات و یا هر هدف دیگری که از شکنجه تعقيب امنيتی عالوه ب

. نمایند، از طریق شکنجه به ایجاد رعب و وحشت در ميان مردم دست بزنند می

مطرح باشد، در این صورت مسلمًا، رژیم ضدخلقی حاکم " نيازی"اگر چنين 

 خواهد کوشيد، به طور مستقيم یا غير مستقيم،اخبار جنایات خود را با آب و تاب



  ؟!  نام شکنجه ای به چرا پديده
  
۵٣

کامل در ميان مردم پخش نماید و یا حتی همانطور که تجربه نشان داده است 

های  به طور غير مستقيم و تحت بهانه و پوششی به انتشار عکس از تن

های مشمئز کننده و  شکنجه شده زندانيان در ميان مردم مبادرت کند و صحنه

ر دهد؛ و خالصه ای در معرض دید مردم قرا وحشت آوری را در این رابطه به گونه

برای ایجاد رعب و وحشت در ميان آنان، به هر کار دیگری از این قبيل متوسل 

 اکيدًا الزم است که ما در برخورد هائی، با توجه به چنين واقعيت. شود

 ، ۶٠ و ۵٠های دهه  مشخص به شکنجه و زندان در ایران در سال

د مداقه قرار ها را مور شرایط مبارزاتی حاکم بر جامعه در آن دوره

های ایدئولوژیکی خاص  های شکلی و لفافه دهيم، ضمن آن که تفاوت

 که مسلمًا به نوبه خود -های شاه و جمهوری اسالمی  هر یک از رژیم

ها نقش  در این رابطه تأثير گذار بوده و حتی در چگونگی وضعيت زندان

ين برخوردی  اگر چن. را نيز مد نظر و توجه خود داریم-اند مهمی ایفا کرده

توان نشان داد که تفاوت شرايط  در پيش گرفته شود، آنگاه، با اطمينان می

های دو رژيم شاه و جمهوری اسالمی در مقاطع مفروض در اساس، از  زندان

وجود دو شرايط متفاوت در جامعه ايران ناشی شده است و نه از تفاوت ماهيت 

برای اثبات این امر . د استفاده شانهای متفاوت مور ها و یا از ایدئولوژی آن رژيم

وقتی .  انکاری ارائه نمود های عينی و مشخص وغير قابل توان فاکت نيز می

پذیریم که هم رژيم شاه و هم رژيم جمهوری اسالمی دارای ماهيت  می

توانيم دليل حد و چگونگی  باشند، اصوًال دیگر نمی ارتجاعی و ضد خلقی می
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ها را با قائل شدن نسبت کمتر  های تحت سلطه آن جنایات انجام شده در زندان

که مقياسی نيز  برای سنجش آن وجود (ها  و یا بيشتر به ماهيت ارتجاعی آن

وقتی ماهيت رژیمی ارتجاعی است، این رژیم بسته به این . توضيح دهيم) ندارد

طلبد، مطابق آن عمل خواهد  که شرایط، انجام کدام کار ارتجاعی را از وی می

دیگر نمود و چگونگی تظاهر این ماهيت ارتجاعی را تنها به عبارت . دنمو

به همين دليل در بحث فوق نيز تنها با تکيه بر وجود دو . کند شرایط تعيين می

اند،  های شاه و جمهوری اسالمی در آن قرار داشته شرایط متفاوت که رژیم

به زبانی . ها پی برد انها در زند توان به دالیل عملکردها و جنایات متفاوت آن می

های  مثابه رژيم روشنتر باید گفت که هر دو رژیم شاه و جمهوری اسالمی به 

داری حاکم بر ایران، وظيفه  وابسته به امپریاليسم و مدافع سيستم سرمایه

داران  ها و سرمايه ها و حراست از منافع امپرياليست سرکوب مبارزات توده

ها با دستگيری و شکنجه   و بر این اساس، آناند؛ وابسته را بر عهده داشته

واعدام مبارزین، تنها به وظایف ضدخلقی خود، منتها در دو شرایط متفاوت، عمل 

بنابراین، آنچه در اینجا از اهميت برخوردار است شناخت آن عوامل .  اند نموده

باشد که در دو شرایط متفاوت  های ضد انقالبی می عينی به عنوان ضرورت

این تنها برخورد واقعی و علمی است که . اند  و زندان را موجب شدهشکنجه

ها و  تواند به طور کامًال قانع کننده دليل تفاوت در حد و چگونگی شکنجه می

های رژیم شاه و رژیم جمهوری اسالمی را در دو  جنایات اعمال شده در زندان

ی حتی واضح است که با چنين نگرش و برخورد. مقطع معين توضيح دهد
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توان تصور کرد که اگر رژیم شاه با همان شرایطی مواجه بود که رژیم  می

 در آن قرار داشت، آن رژيم نيز مرتکب همان حد از ۶٠جمهوری اسالمی در سال 

البته با ایدئولوِژی خاص یک رژیم (ها و جنايات در حق مردم مبارز ايران  قساوت

د که رژيم جمهوری اسالمی ش می) شاهنشاهی و در نتيجه در اشکالی دیگر

  .دمرتکب ش

 ۵۶
 اعمال شکنجه 

  های گوناگون با هدف
  

با در نظر گرفتن واقعيات مختلف در ارتباط با وضعيت مبارزه طبقاتی در 

ها قرار   که تم و موضوع شکنجه در ارتباط با آن- ۶٠ و ۵٠جامعه در دو دهه 

ین دو دهه هرچه توانيم هدف از شکنجه و منظورهای آن را در ا داشتند، می

با تأمل روی چنان واقعياتی خواهيم دید که . مشخص تر و زنده تر  بيان کنيم

های  ، که مبارزه هنوز در سطح روشنفکران انقالبی و توده۵٠رژیم شاه در دهه 

، برای حفظ نظـم )ای نشده بود و هنوز کامًال توده( پيشرو جريان داشت

و حد و کيفيتی از شکنجه زندانيان استثمارگرانه موجود در جامعه،به شکل 

سياسی نياز داشت که بدون شک از آنچه در دوره جمهوری اسالمی و مشخصًا 

 ، يک مبارزه ۵٠ های در سال.  در پيش گرفته شد، متفاوت بود۶٠های در سال

جدی و حاد از طرف انقالبيونی که کامًال از چشم رژيم مخفی بودند در جامعه بر 

ه اصلـی رژيم شاه، در هم شکستن اين مبارزه از طريق و مسئل پا شده بود

واضح است که در چنين اوضاعی، . نابود کردن انقالبيون درگير در آن بود

های سرکوبگر رژيم  کرد که ساواک و ديگر ارگان حساسيت موضوع ايجاب می

، شکنجه را اساسًا برای "کميته ضد خرابکاری"شاه، مانند شهربانی و 

هائی برای ضربه زدن به مبارزين،  العات و پيدا کردن سر نخدستيابی به اط

گران  واقع، برای شکنجه به . ها و غيره متمرکز نمايند های آن گاه کشف مخفی

رژيم شاه اخذ اطالعات از انقالبی اسير، آنهم در يک فرصت زمانی کوتاه، 
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حساسيت اين موضوع تا آن حد بود که . داد مسئله اصلـی را تشکيل می

هائی که  ها و عذاب گران با شکنجه شخصًا در مورد مبارزين چريک، اگر شکنجهم

 ٢۴ يا ١٢مثًال (شکستن وی در مدت معينی  دادند قادر به در هم  به زندانی می

 عبارت ديگر، رفقای آن مبارز اسير  سوخت و به شدند، قرارها می نمی) ساعت

 - آوردند رحله عمل درمیمتوجه دستگيری وی گشته و اقدامات ضروری را به م

يافتند که خانه تيمی يا پايگاه خود را تغيير دهند؛ و يا اگر رفيق يا  مثًال امکان می

کردند و برای رژيم ناشناخته   طور علنی زندگی می رفقای آن زندانی هنوز به

بينيم که  به اين ترتيب، می. آوردند بودند، به زندگی مبارزاتی مخفی روی می

 در این دوره چقدر برای - آنهم در مدت زمانی کوتاه-ذ اطالعاتشکنجه جهت اخ

چرا که با از بين رفتن فرصت، . گران رژیم از اهميت اساسی برخوردار بود شکنجه

توانست به هدف  رژيم در دستگيری انقالبيون دیگر، ناکام مانده و در نتيجه نمی

جهت حفظ نظام حاکم اصلـی خود که همانا سرکوب مبارزه انقالبی در جامعه در 

ها، به دليل وجود  به طور کلی در آن سال. و خود آن رژیم بود، نائل آيد

های مبارزاتی مخفی در جامعه که طبيعتًا مبارزین آن را دور از چشم  فعاليت

بردند، تالش نيروهای امنيتی در این دوره  ها به پيش می پليس در ميان توده

چه ارتباط بين خود و چه با (طی مبارزین های ارتبا عمدتًا مصروف کشف شبکه

و دستگيری و زندانی کردن و یا به قتل رساندن ) ها و نيروهای مبارز علنی توده

کوشيدند تا با حذف  بدین وسيله، در واقع، نيروهای امنيتی می. شد آنان می

ها از صحنه نبرد، از رشد و گسترش مبارزه در جامعه  مبارزین و بيرون کشيدن آن
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بر این اساس، نقش اصلی شکنجه در آن دوره اخذ اطالعات از . گيری نمایندجلو

  .زندانی سياسی بود

ها، همواره با  البته باید دانست که دست اندر کاران رژیم شاه در زندان   

نمودند و برای   شکستن زندانی نيز تالش می توسل به شکنجه در جهت در هم

ر نمايند به اشکال گوناگون او را تحت فشار اينکه زندانی مبارز را به تسليم وادا

درگاه "ای  به نامه خواستند ندامت  قرار داده و از جمله از زندانی سياسی می

ولـی اين امر در ابتدا همگانی نبود و موضوع . بنويسد وغيره" شاهنشاه

اما، با رشد و گسترش هر چه . داد ای را در ِاعمال شکنجه تشکيل نمی برجسته

ارزه در جامعه و روی آوری هر چه بيشتر نيروهای مبارز به سوی آن، بيشتر مب

دژخيمان رژیم شاه برای باز داشتن نيروهای مردمی و از جمله هنرمندان و 

ها الزم دیدند شکنجه را به همين  نویسندگان از مبارزه و زهر چشم گرفتن از آن

 دیگری نيز به کار لذا، شکنجه در خدمت اهداف ارتجاعی. منظور نيز بکار گيرند

در این ميان، دستگيری توطئه آميز نویسنده و نمایش نامه نویس . گرفته شد

های جسمی و روحی فراوان و  مردمی، دکتر غالمحسين ساعدی و شکنجه

ای است که  طاقت فرسائی که به آن انسان بزرگ اعمال نمودند، نمونه برجسته

د رعب و وحشت در جامعه و دهد که مأموران رژیم شاه برای ایجا نشان می

. نمودند اشاعه روحيه تسليم طلبی نيز به شکنجه زندانيان سياسی مبادرت می

دکتر ساعدی که از نزدیک ترین دوستان صمد بهرنگی، بهروز دهقانی و کاظم 

سعادتی بود، به صداقت و به حسن رفتار و برخورد واالی انسانی در محيط کار و 
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تنها به خاطر عرضه کارهای ادبی و هنری پر او نه . زندگيش شهرت داشت

به خصوص به عنوان (محتوا و مترقی بلکه با توجه به برخورد های انسانی خود 

یک دکتر که در محالت جنوب شهر تهران با دلسوزی و تعهد انسانی به طبابت 

، از محبوبيت زیادی در بين مردم محل و روشنفکران )پرداخت ستمدیدگان می

 نيروهای ١٣۵٣در خرداد سال . ردار بوده و مورد توجه قرار داشتمبارز برخو

امنيتی رژیم شاه، ساعدی را، بدون این که 

به او نسبت دهند، با " جرمی"حتی الزم ببينند 

همه . دستگير نمودند )٣(ترتيب یک توطئه

دکتر ساعدی علنی بود و رژیم خوب  های فعاليت

دانست که وی دارای اطالعات مخفی  می

ها  صی نيست که الزم باشد با شکنجه، به آنخا

با این حال مزدوران شاه، دکتر . دست یابد

خواستند از او  می. های وحشيانه خود کشيدند ساعدی را به زیر شکنجه

        .بگيرند" اعتراف"

" اعتراف"خواستند به اعمالی که انجام نداده است،  از ساعدی می

از او . کند" اعتراف"ه ای که از آن او نبود، خواستند به نظر و عقيد از او می! کند

خواستند که او به موجودی  می. خواستند دیگر همان انسانی نباشد که بود می

خواستند که باورهای خود  از دکتر ساعدی می. خواهند ها می تبدیل شود که آن

. ها در آید هویت خویش را فراموش نماید و تمامًا به خدمت آن. را انکار کند
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خواستند که  می. خواستند که او را به عنوان یک انسان شرافتمند ُخرد کنند می

ای از او را در کالبدی که هنوز نام ساعدی روی آن بود، در  جسم و روح ُخرد شده

ببينيد که او چگونه : های ایران نشان دهند و بگویند شان به توده تلویزیون

داد،   اگر ساعدی به این کار تن می!کند می" نفی"خود را و عقایدیش را " آزادانه"

شدند که او را با اعمال شکنجه  ای متوجه می ها حتی مهم نبود که عده برای آن

مهم هدفی بود که رژیم شاه از این کار تعقيب  )۴(اند به پشت تلویزیون آورده

چنين برخوردی از طرف دست اندرکاران رژیم شاه در شرایطی صورت . نمود می

. ژیم، شاهد گسترش هر چه بيشتر امواج مبارزه در بين مردم بودگرفت که این ر

های مبارز ایران با پاسخ مثبت دادن به ندای پيشاهنگان مسلح خود  توده

شرایطی را در جامعه بوجود آورده بودند که رژیم شاه دیگر ضرورت چندانی 

ین زمان در ا. دید تا چهره خونبار خود را همچون قبل، از مردم پنهان سازد نمی

مساله اساسی برای وی آن بود که از طریق ایجاد رعب و وحشت هر چه 

ها و تبليغ روحيه تسليم طلبی، مبارزین را از انجام  فزاینده تری در ميان توده

بر این اساس او قصد داشت با نمایش چهره ای . کارهای مبارزاتی بازدارد

ه روشنفکران مبارز و شکست خورده از ساعدی، پيامی را به مردم ایران و ب

بایست با دیدن  به خصوص روشنفکران و هنرمندان می. مردمی دیگر، ابالغ کند

ساعدی در تلویزیون، حساب کار دستشان بياید و دست و پای خود را جمع کنند 

البته همانطور که  )۵(.و فکر حمایت از جنبش انقالبی را از سر خود دور کنند

های مختلفی از ميان مخالفين خود را  وفق شد تيپدانيم در این دوره رژیم م می
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ها   هرچند که همه آن-به تلویزیون کشانده و در جهت تحقق اهداف خود بکوشد

همچون دکتر ساعدی شکنجه جسمی نشده بودند و بعضی در فضای تهدید و 

الذکر نشانگر آن است که  در هر حال نمونه فوق. ارعاب به چنان کاری تن دادند

برای خرد کردن شخصيت یک  گران رژیم شاه، شکنجه را طع شکنجهدر آن مق

انسان در جهت ایجاد روحيه یأس و سرخوردگی در بين مبارزین، ایجاد رعب و 

قابل ذکر است که . بردند ها نيز به کار می رواج روحيه تسليم طلبی در ميان توده

ی از زندانيان این نمونه دقيقًا یاد آور برخورد رژیم جمهوری اسالمی با بعض

ها به تلویزیون بوده و سابقه آن را نشان   جهت کشاندن آن۶٠سياسی در دهه 

 . دهد می

، شرایط مبارزاتی خاصی را در جامعه ایران ۶٠های با رجوع به سال

، برای انجام )جمهوری اسالمی(ها رژيم حاکم  در اين سال. بينيم حکمفرما می

اتب دشوارتری از رژيم شاه در وظايف ضدانقالبی خود با شرايط به مر

های  ای، آنهم جنبش توده در اين دوره يک جنبش توده.  مواجه بود۵٠های سال

 جويانه و دارای اعتماد به نفس، در  کرده سرشار از روحيه مبارزه انقالب  تازه 

رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی که به جامعه جاری بود و 

بايست اين  سی را به دست گرفته بود، حال میها، قدرت سيا نام توده

های ایران  جنبش را سرکوب نموده و شرایط را مجددًا برای غارت ثروت

ها و استثمار وحشيانه کارگران و زحمتکشان ما  توسط امپریاليست

نظم و " به سخن دیگر -داران زالوصفت، فراهم نماید توسط سرمايه
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های انقالبی به هم خورده   تودهداران که توسط دلخواه سرمایه" امنيت

بالطبع درهم شکستن روحيه قوی . بود را مجددًا در جامعه برقرار سازد

های شجاع و جسوری که پس ازسرنگونی   توده- ۶٠های سال  مبارزاتی توده

های انقالبی  رژيم شاه و کسب اين پيروزی، با قاطعيت خواهان تحقق خواست

هائی  ها و خشونت گری  وحشی-پذيرفتند میخويش بوده و تسليم و تمکين را ن

در واقع، .  تر باشد بایست به مراتب از دوره شاه بربرمنشانه طلبيد که می را می

 کار   اندر ضدانقالبی سردمداران جمهوری اسالمی که در عين حال دستوظيفه 

تحکيم رژيم تازه روی کار آمده خود نيز بودند، به طور بالفعل، سرکوب مبارزات 

ها با وحشی گری غيرقابل   به این منظور بود که آن. بود-ای  مبارزات توده-ها  ودهت

توصيفی در مقابل مردم ظاهر شدند و برای سرکوب آنان و خاموش کردن هر 

مبارزه و هر گونه صدای آزادیخواهی در ایران، به هر جنايت و رذالتی که 

، صرفًا یا "شکنجه"ه، دیگر واضح است که در این دور. توانستند دست يازیدند می

ها  البته آن. رفت عمدتًا به منظور اخذ اطالعات از زندانی سياسی، به کار نمی

هنوز آن مقدار . نيازمند اطالعات زندانی سياسی بودند؛ در این تردیدی نيست

اطالعاتی که در طی دو سال مبارزه علنی در جامعه از مبارزین گرد آوری نموده 

این مورد را در (عاتی که از طرق دیگری به دست آورده بودند بودند، و یا اطال

ام که اميدوارم در فرصتی مناسب در اختيار خوانندگان  کتاب دیگری توضيح داده

بنابراین با اذعان به این که در این دوره نيز شکنجه، . ، کافی نبود)قرار بگيرد

دانی سياسی به کار ای برای دست یابی به اطالعات زن کماکان به عنوان وسيله
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یا  توان تنها وظيفه و  این را نمی۶٠های شد، اما در شرایط خاص سال گرفته می

البته منظور (اکنون با شکنجه . اصلی شکنجه در این مقطع ناميد" وظيفه"حتی 

نيست بلکه درواقع بيشتر شرایط شکنجه باری " بازجوئی"صرفًا شکنجه در اتاق 

 های رژیم جمهوری اسالمی بر قرار  در زندان۶٠منظور نظر است که در دهه 

شد بلکه  ، نه فقط باید خود زندانی سياسی از مبارزه بازداشته می)بود

رژیم . نمودند ها در کل جامعه را خاموش می بایست از طریق او مبارزات توده می

در این دوره، در هم شکستن روحيه مبارزه جویانه زندانی سياسی و وادار کردن 

این امری بود که در آن . تسليم کامل را در دستور کار خود قرار داده بوداو به 

  . زمان، برای رژیم جمهوری اسالمی از اهميت اساسی برخوردار بود

ها و با انجام  بایست با هر چه بيشتر شکنجه بار کردن شرایط زندان می

در هم اعمال وحشيانه در حق زندانيان، روحيه مبارزاتی زندانی سياسی چنان 

شد که جمهوری اسالمی بتواند از او به عنوان عبرتی جهت رواج  شکسته می

به واقع، این رژیم، از . روحيه تمکين و تسليم طلبی در جامعه، استفاده نماید

های مبارز جامعه  کوشيد تا توده طریق به تسليم واداشتن زندانی سياسی، می

 آن شرایط، چنين هدف شومی به اما آیا در. را به تسليم و تمکين وادار نمايد

ای که جهت تغيير  های انقالبی شد توده آسانی قابل تحقق بود؟ چگونه می

شرایط ظالمانه حاکم بر جامعه و رسيدن به آزادی و رفاه، دست به مبارزه مرگ 

هائی که  و زندگی با رژیم خونخوار شاه زده بودند را به راحتی عقب راند؟ توده

با قهرمانی و ) ارتش و زوایدش( و تانک نيروهای مسلح شاه عمًال در مقابل توپ
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آزادی و "هائی که شعار  ایستادند؛ توده از جان گذشتگی وصف ناپذیری می

در هم " توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد" را با شعار " استقالل

واضح است و به واقع دشوار نيست که متوجه شویم که برای  )۶(!آميختند می

هائی و جهت سرکوب آنان، رژیم وابسته به امپریاليسمی  ا چنين تودهمقابله ب

ها، خود را ضد  که برای فریب و خام کردن توده(چون رژیم جمهوری اسالمی

 مساله بر .یازید ، به هر رذالت و جنایتی دست می)ناميد امپریاليست هم می

در های یک رژیم مذهبی  سر اعاده نظم ضد خلقی پيشين با تحکيم پایه

 لذا به این منظور عالوه بر اعمال اقدامات سرکوبگرانه مستقيم بر .جامعه بود

بايست جهنم  ها در بيرون از زندان، رژيم جمهوری اسالمی می عليه خود توده

ها  های خود، برقرار سازد؛ و آن را بر روی زمين اين جهان؛ در زندان" آن جهانی"

های وسيع در  پس از آن دستگيریجنايتکاران جمهوری اسالمی . چنين کردند

های سراسر  فرسائی در زندان ، دست به ايجاد چنان شرايط طاقت ۶٠سال 

کشور زدند که در تاريخ معاصر ايران بی سابقه بود و در حق زندانيان سياسی؛ 

در حق کسانی که از در نافرمانی با خداوندگاران زمينی درآمده و برخالف 

هايی پرداختند که وعده  دند، به اعمال شکنجهکر خواست قدرت حاکم عمل می

به این ترتيب، . دهند می" خدا"های نافرمان  به بنده" آن جهانی"ها را در دوزخ  آن

ها، در عين کوشش  گران و دست اندر کاران جمهوری اسالمی در زندان شکنجه

برای تخليه اطالعات زندانی، با توسل به انواع و اقسام اعمال خشونت بار، 

ابودی باورهای مبارزاتی زندانی و تبديل وی از يک انسان متعهد و پويا به ن
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در اين زمان، .  شکسته را هدف خود قرار داده بودند موجودی حقير و در هم

خواست رژيم جمهوری اسالمی از زندانی سياسی آن بود که تغيير هويت داده 

همانطور که . شود" بتوا"  یا به قول خودشان -و به خدمتگزار او تبديل گردد 

ها در صحن جامعه، برای  گفته شد، اين امر جهت خاموش کردن مبارزات توده

اما، این هدف با صرف شکنجه زندانی . بودنيازی ضروری جمهوری اسالمی 

" رسمی "های  های شکنجه یا به عبارتی دیگر با شکنجه سياسی در اتاق

ها توسط  عمومی و در سلول، در بندهای ۶٠لذا، در دهه . دست یافتنی نبود

زندانبانان و دست اندر کاران رژیم جمهوری اسالمی در زندان شرایط شکنجه 

باری آفریده شد؛ و زندانيان سياسی پس از گذراندن دوره بازجوئی به طور 

  .  مورد اذیت و آزار قرار گرفتندسيستماتيک و به صور مختلف

 ۶۶
   شکنجه

   جامعهدر خدمت ايجاد فضای رعب و وحشت در 
  

  از البالی خاطرات و ۶٠های دهه  ها در سال صویری که از زندان             ت

های مختلف زندانيان سياسی باقيمانده از آن دوران در دست است،  نوشته

های رژیم شاه که  با مقایسه این وضع با زندان. تصویر بسيار وحشتناکی است

بينيم که اگر در آن مقطع  بود می" مزد گورگن از آزادی آدمی افزونتر"ها  در آن

تاریخی، دژخيمان رژیم شاه با دستی باز هر بالئی که مقدور بود بر سر زندانی 

رساندند، ولی در هر حال،  آوردند و حتی او را در زیر شکنجه به قتل می وارد می

 بر اساس ۶٠در حاليکه در دهه . ها حساب و کتابی در کار بود در کشتن انسان

 اتخاذ شده از باال، دست دژخيمان زندان چنان در کشتن نيروهای تصميمات

ها مهم نبود که خون چند نفر  مخالف رژیم باز گذاشته شده بود که دیگر برای آن

گردانندگان ! شوند ها کشته می ریزند و چند نفر در زیر شکنجه آن را بر زمين می

ها در زیر  ن آنجمهوری اسالمی خود حتی رسمًا از شکنجه مبارزین و کشت

گفتند و در شرایطی که  ، سخن می")فتوای امام("شکنجه به عنوان یک دستور 

ها حاضر نبودند حتی نامشان را به  بسياری از انقالبيون عليرغم همه شکنجه

گران پرداخته و اعالم  به تشجيع شکنجه" فتوای امام"ها بگویند، علنًا بر مبنای  آن

تا پای " گویند،   مقاوم که حتی اسمشان را نمیکه در مورد افراد :کردند می

 *"اگر زیر تعزیر جان هم بدهند کسی ضامن نيست. مرگ باید تعزیرشوند

شود، در اینجا کلمه عربی تعزیر به جای کلمه شکنجه  همانطور که دیده می(
                                                 

  ١٣۶٠ شهریور٢٩ در ، محمد گيالنی"سخنرانی یکی از دژخيمان رژیم"  *
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جمهوری اسالمی حتی کلمه شکنجه را هم از بی دینی نجات . بکار رفته است

تنها با در نظر گرفتن چنين واقعياتی .) را بر تن آن پوشاند" تعزیر"!! و حجاب!! داد

توان تا حدودی چگونگی برخوردهای وحشيانه بازجوها در آن  است که می

با چنين . ها را درک نمود سال

فتواهائی مسلمًا جای تعجب 

نيست که ما با این تصویر از 

های جمهوری اسالمی  زندان

شویم که  مواجه می

ان در ارتکاب به گر شکنجه

جنایت هيچ محدودیتی ندارند، هيچ حساب و کتابی در کار نيست و جان 

دست اندرکاران جمهوری اسالمی، این . ها پشيزی ارزش ندارد برای آن" آدمی"

های حقير، گاه  ها، این تازه به قدرت رسيده  جدید امپریاليستندست نشاندگا

ها به  جه آزادیخواهان در زندانبرای شير فهم کردن مزدورانی که وظيفه شکن

دیدند که با بيشرمی و دریدگی تمام و با  آنان سپرده شده بود، خود را مجبور می

ها بود حتی چگونگی شکنجه زندانيان  صراحتی که تنها بيانگر درجه وقاحت آن

تعزیر باید پوست را بدرد و از گوشت : " سياسی را نيز علنًا و رسمًا تشریح کنند

، علنًا بی ۶٠ به این ترتيب در سال *"د و استخوان را در هم بشکندعبور کن

ها  رحمانه ترین و قساوت آميزترین رفتارها از طرف دست اندرکاران رژیم در زندان

                                                 
  ١٣۶٠ شهریور ٢٨محمدی گيالنی ، کيهان   *
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گردد و در همان حال دژخيمان، دسته دسته از  بر زندانی سياسی اعمال می

ها نه تنها  ع، آندر این مقط. زندانيان سياسی را به جوخه اعدام می سپارند

ها را در جامعه اعالم کنند بلکه حتی اصرار و تأکيد دارند  ابائی ندارند که این قتل

ترسند اما درست به دليل ترس از  ها نمی ظاهرًا، از توده. که چنين کنند

در این دوره، . ها را مرعوب سازند کوشند تا از این طریق آن هاست که می توده

ای در بيرون منعکس  گونه ها به  خواست اخبار زندان رژيم جمهوری اسالمی می

های مردم را فراهم  شود که هم، موجبات ترس و وحشت شديد در ميان توده

جای گذارد که باعث  های مبارز به  آورد و هم، چنان تاثيرات منفی در ميان توده

، )۴٠های به خصوص در سال(پيش از اين . جويانه آنان گردد تضعيف روحيه مبارزه 

ها را در ناآگاهی هر چه بيشتری نگاه داشته و  رژيم شاه برای اينکه بتواند توده

ها، سوء استفاده نمايد، نه  خبری آنان نسبت به جنايات خويش در زندان از بی

نمود بلکه در این زمينه دست به  هايش را انکار می فقط وجود شکنجه در زندان

را در " فرح" شخص شاه و یا زن او، کرد فریبکاری کامل زده و حتی سعی می

شد که فرح به  مثًال یکباره تبليغ می(و مهربان جا بزند " رئوف"ميان مردم، فردی 

 که البته دیگر گفته -ميان زنان کشاورز رفته و گردن بند بسيار گران قيمت اش

 که باز گفته - را به یک زن محروم و بدبخت-؟!شد از کجا آورده است نمی

در "). بخشيد "-!باشند  کسانی مسبب محروميت و بدبختی او میشد چه نمی

حاليکه در شرايط جديد، جمهوری اسالمی برای شکستن جّو مبارزاتی در 

جامعه و جايگزين کردن آن با فضائی مملو از رعب و وحشت، نيازمند آن بود که 
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 سفاکی ای نه فقط کامًال غير رئوف و خشن بلکه بينهایت بی رحم و اتفاقًا چهره

از اينرو بود که رژيم جمهوری اسالمی . را از خود در مقابل مردم به نمایش بگذارد

ها   در حالی که به شديدترين وجهی به سرکوب مبارزات توده۶٠پس از خرداد 

های خود در  گری ها و وحشی مشغول بود، به صور گوناگون کوشيد قساوت

صوص تلویزیون در معرض ديد های عمومی و به خ ها را از طریق رسانه زندان

ها برای نشان دادن هر چه  نمونه. ها را به نمايش بگذارد همگان قرار داده و آن

یکی . عينی تر این موضوع کم نيستند

ها نمایش صحنه  از چشمگيرترین آن

بسيار مشمئز کننده برخورد یک مادر 

های  اللهی با گریه و استغاثه حزب

عنوان حقارت بار و زجر آور پسرش به 

یک زندانی سياسی بود که بسياری 

منظور (از مردم آن را در تلویزیون دیدند 

با این  )٧()مادر طریق االسالم است

عين حال کوشيدند تا نمایش زننده در 

تصویر یک مادر نمونه مورد پسند 

ها،  جمهوری اسالمی را نيز به مردم بشناسانند؛ تا دیگر مادر شایگان

اینها از مادرانی هستند (ها  ها، مادر شادمانی نجه شاهیها، مادر پ مادرغروی
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، خود در کنار فرزندانشان به ۵٠که در دهه 

و یا مادر ) مبارزه انقالبی مسلحانه برخاستند

ها و  پور ها، مادر شکوهی ها، مادر حسن ترگل

هائی از   به عنوان نمونه-ها مادرانی نظير آن

ر طریق مادران مبارز و متعهد و عاشق که به ه

از فرزندان انقالبيشان و مبارزات آنان حمایت و 

ایرانی    مادران نمونه-پشتيبانی نمودند 

بيشتر از این، کارگزاران جمهوری . نباشند

اسالمی با فرهنگ ارتجاعيشان به خود اجازه 

دادند تا با چنان مادرانی با رذالت و وحشيگری 

، یک زن زحمتکش، "مادر نعمتی"با مادرانی چون . هر چه تمامتری رفتار کنند

اش حمله کردند، فرزندانش را از  مادر عاشق که وقتی پاسداران به خانهیک 

در چنين شرایطی بود که جهت نشان دادن درجه  )٨(.پشت بام فراری داد

سبعيت جمهوری اسالمی به مردم و خاطر نشان ساختن این امر که گردانندگان 

باشند، محمدی   هر گونه رحم و شفقتی میو دست اندرکاران این رژیم فاقد

گيالنی حکم به قتل دو پسر خود داده و با قساوت هر چه تمامتر از ریختن خون 

نماینده خمينی در اروميه و امام جمعه (همچنين حسنی . ها بر زمين یاد کرد آن

های مردم و تهدید  هائی بر عليه توده قتل پسرش را همراه با عربده) این شهر

پسر او به نام رشيد یکی از مبارزین مرتبط با (  به اطالع عموم رساند آنان،
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از رشيد که یادش گرامی باد پسری به نام بهرنگ به یادگار . سازمان اقليت بود

های جمهوری اسالمی با  ها در همان زمان در رسانه که این قتل) مانده است

ليد را برای زهر چشم رژيم انجام همه اين اعمال پ. تبليغاتی رسوا منعکس شد

عالوه بر مواردی که در باال به . ديد ها الزم می گرفتن از مردم و به عقب راندن آن

ها اشاره شد، پادوهای جمهوری اسالمی از طرق دیگری نيز جنایات انجام  آن

های شوم وحشت خود را با جار  ها را در بيرون انعکاس داده و پيام شده در زندان

های مردم  های زندانيان سياسی به گوش دیگر توده ادهزدن در ميان خانو

یک نمونه بارز و بسيار برجسته از اقدامات جمهوری اسالمی در . رساندند می

 باور کردنی به اش یکثيف و این زمينه که از فرط تبهکارانه و  قساوت آميز بودن

ن را هایشا رسد آن بود که پس از اعدام دختران کم سن و سال، لباس نظر نمی

ها تحویل داده و  های آن بود، به خانواده" مهریه"با مقدار ناچيزی پول که نشانه 

رسمًا مورد تجاوز قرار گرفتن آن دختران مبارز را قبل از اجرای حکم اعدام، به 

دست اندر کاران کثيف و مرتجع جمهوری . نمودند هایشان ابالغ می خانواده

ها، پاسداری که  آن. دادند يز انجام میاسالمی اقدام فوق را به شکل دیگری ن

مرتکب چنان عمل شنيعی شده بود را با يک کله قند به در خانه آن عزيزان 

 اينکه .داد فرستادند و پاسدار با وقاحت موضوع را به خانواده، اطالع می می

توجيه اسالمی برای چنين جنايتی چه بود واقعًا امر درجه دومی است، 

أثير عملی این امر در دنيای مادی و در واقعيت اصل موضوع، همانا ت

 هرچند که  اتفاقًا خود آن توجيه نيز، نيش زهرآلودی -باشد زندگی می

  ا خاموشی در جدال ب
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توجيه اين بود که از نظر اسالم چون دختر باکره پس  .بر قلب مردم ايران بود

" برادر پاسداری"رود، برای جلوگيری از اين امر،  از مرگ مستقيمًا به بهشت می

 روی آن دختر نو جوان  کند، تا درب بهشت به" صيغه"ايست وی را یک شب ب می

  !!  شود بسته

داد که از  چنين اعمال و برخوردهائی، جمهوری اسالمی در واقع نشان می با 

. کند شکنجه و اعدام جهت ایجاد رعب و وحشت در ميان مردم استفاده می

که این، شيوه شناخته ای که البته مخصوص جمهوری اسالمی نبوده بل شيوه

های  های مدافع منافع استثمارگران در وضعيت ای است که همه حکومت شده

اتفاقًا در این زمينه سند گویائی وجود دارد . کنند خاص به آن مبادرت کرده و می

که با برجستگی بيشتری استفاده از شکنجه برای ایجاد ترس و وحشت در 

در گزارشی . سازد صحنه مبارزه را برمال میها از  ميان مردم جهت عقب راندن آن

  :  سندی مورد استناد قرار گرفته که در آن آمده است،از عفو بين الملل

از داليل مشخص شکنجه يکی هم آن است که قربانی و ديگر مخالفان بالقوه " 

در کره جنوبی، . دولت را چنان بترساند که ديگر درگير فعاليتهای سياسی نشوند

های ضددولتی   که به خاطر شرکت در تظاهرات و يا پخش اعالميهدانشجويانی

شدند، در ايستگاههای پليس تحت شکنجه و ضرب و شتم منظم  دستگير می

  .شدند گرفتند و بعد، بی آن که بدانند اتهامشان چه بوده است، آزاد می قرار می

وسيله شکنجه، جزئی از استراتژی دولتها برای  ايجاد خوف و وحشت به

عنوان مثال، عمليات  به. ه انقياد درآوردن روستائيان و مناطق روستائی استب
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 ميالدی، متضمن ايجاد رعب و ٨٠ضدشورش دولت گواتماال در اوايل دهه 

ها  وحشت در مناطق روستائی مورد نظر هم بود تا اطمينان حاصل شود که آن

جان را  ه و نيمهشد روستائيان شکنجه. به پشتيبانی از چريکها برنخواهند خاست

کردند و  ها نظاره می دادند و آن در معرض ديد همسايگان و بستگانشان قرار می

ها اجازه داده  در همين دوره در شهرها به روزنامه. آمد کاری از دستشان برنمی

قطعه شده را چاپ کنند تا عبرتی باشد همگان را و  شد که عکس بدنهای قطعه

تواند دربر داشته  تادن با دولت چه عواقبی میبه ياد داشته باشند که در اف

هائی که در  ها آن بود که به خانواده البته دليل ظاهری چاپ عکس. باشد

 در رابطه با -*!"جستجوی بستگان مفقوداالثرشان هستند، کمکی شده باشد

مبلغين بی وجدان هميشه ! جمله آخر، از خود اضافه کنم که جای تعجب نيست

هائی و فریب مردم،  تن بر اعمال ننگين چنان حکومتبرای سرپوش گذاش

  ! توجيهی در آستين دارند

در گزارش عفو بين الملل به نوع دیگری از برخورد نسبت به موضوع 

خوریم که درست در  ها بر می شکنجه در یک شرایط متفاوت نيز از طرف حکومت

در : "کنم میاین مورد را نيز نقل . نقطه مقابل برخورد یاد شده پيشين است

. دهد که اهالـی محل، از کارش سر در نياورند گر ترجيح می موارد معينی شکنجه

در کتابچه سری دستورالعمل ارتش اندونزی که در تيمور شرقی به کار آمد و در 

                                                 
   به فارسی برگردانده شده بخشی از مقدمه کتابی تحت عنوان " همسایه. ر. ع "گزارش که توسط این   *
نگاه کنيد به نشریه . از طرف عفو بين الملل منتشر شده است١٩٨۴باشد که در سال می" شکنجه"
  ٣۵، صفحه ۶شماره ، "نقطه"

  ا خاموشی در جدال ب
 

٧۴

در صورتی : الـملل افتاد، چنين آمده است  به دست سازمان عفو بين١٩٨٣ژوئيه 

، اين کار نبايد در برابر )در بازجوئی(آور شد  امکه به کار بردن زور و خشونت الز

 ٭."شود اهل محل انجام شود، چه با مشاهده آن ضديت مردم برانگيخته می

خواهند مردم در  همانطور که خواننده متوجه است در شرایطی مخصوصًا می

های وحشيانه شان قرار بگيرند و در شرایط دیگر وجود شکنجه را  جریان شکنجه

  !کنند نهان میاز مردم پ

                                                 
 همان منبع ٭
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  سرکوب زندانی سياسی، 

  ای از مصاف جمهوری اسالمی با مردم جلوه
  

 که رذل ترین جنایتکار عصر، ای ، جمهوریسردمداران جمهوری اسالمی

 در حالی ۶٠جالدان یعنی خمينی در رأس آن قرار داشت، در اوایل دهه " امام"

ی و خيابان به مردم ها، در هر کو که جهت به زیر سلطه کامل در آوردن توده

ها را زخمی و کشته به جای گذاشته و خونشان را به زمين  حمله نموده و آن

نيم کش را تمام کش کنيد؛ : کشيدند که ریختند، با دریدگی تمام عربده می می

وقت، موسوی تبریزی می " دادستان انقالب اسالمی"ها از قول  و روزنامه

مام عادل بایستد کشتن او واجب است و هر کس در برابر این نظام ا: "نوشتند

سخنان جنایت بار کيهان و " اش را باید زخمی تر کرد که کشته شود زخمی

دهد که بدن مجروح  اسالم اجازه نمی: "کردند که منتشر می محمدی گيالنی را

   *".این گونه افراد یاغی به بيمارستان برده شود بلکه باید تمام کشته شود

قطع جامعه ایران توجه کنيم، خواهيم دید که دليل آن اگر به شرایط آن م

ها جز آن نبود که سردمداران و گردانندگان رژیم جمهوری اسالمی  وحشی گری

 خود را در صحنه یک - یعنی آنطور که براستی در واقعيت بود -به طور مشخص

ها به خوبی به این امر  آن. دیدند های تحت ستم ایران می جنگ واقعی با توده

اند، جنگی مربوط به مرگ و  آگاهی داشتند که جنگی را که با مردم آغاز کرده

ای که از طرف  ها یا باید وظيفه در این جنگ، آن. زندگی خودشان است

                                                 
  ١٣۶٠ بهمن ٢٩کيهان   *
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ها را کامًال  بردند و  توده ها به عهده گرفته بودند را به پایان می امپریاليست

ها و چه از  جانب تودهساختند و یا بقای خودشان چه از  سرکوب و مغلوب می

 بنابراین، در این مرحله در چگونگی برخورد .جانب ارباب مورد تهدید قرار داشت

های ناظر بر یک جنگ تمام  ها و نيروهای مبارز جامعه، قانونمندی ها به توده آن

های  ها در جنگ ارتجاعی خود با توده عيار حاکم بود و مسأله اصلی برای آن

مساله به به همين خاطر نيز . لوب ساختن طرف مقابل بودمردم، کشتار برای مغ

شوند دیگر برایشان اهميت  طور کلی کشتار بود و رقم و تعدادی که کشته می

 بيهوده نبود که در این مقطع خمينی با استناد به قرآن و روایتهائی از . نداشت

گنجد،  یای که به سختی در توصيف م ، با وقاحت و بيشرمی"امامان"و " پيغمبر"

های مردم را داده و با دریدگی تمام،  علنًا فرمان سرکوب هر چه وحشيانه تر توده

دهان خود نعره " گند گاو چاله"با 

یوم اهللا واقعی روزی است : "زد می

اميرالمومنين عليه السالم که 

شمشيرش را کشيد و خوارج را از 

کرد و تمامشان  درو اول تا به آخر

وزهائی است ایام اهللا ر. را کشت

که خداوند تبارک و تعالی یک 

کند، یک سيلی را  ای وارد می زلزله

کند، یک توفانی را وارد  وارد می
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اميرالمومنين اگر بنا بود . زند که آدم بشوند به این مردم شالق می. کند می

تأکيد از ( ٭." نفر را یک دفعه بکشد٧٠٠کشيد تا  مسامحه کند شمشير نمی

این سخنان در آن زمان نه فقط به طور کلی در جهت ). استنویسنده این سطور 

سرکوب مبارزات مردم قرار داشت بلکه فضا را به طور مشخص برای سرکوب هر 

به تأسی از . نمود چه وحشيانه تر و خونين تر زندانيان سياسی آماده می

نی بایست در برخورد به زندا ، گردانندگان و کارگزاران زندان می"اميرالمومنين"

ننموده و مواظب باشند که کمترین رحم و شفقتی " مسامحه"سياسی هرگز 

 نفر ٧٠٠در یک شمشير کشيدن " اميرالمومنين"اگر . در مورد آنان نشان ندهند

را یکجا کشت، پس چه باک که اینان نيز چنان کنند؛ نه از کشتن مبارزین زندانی 

ته دسته آنان در در زیر شکنجه هراسی داشته باشند و نه از اعدام دس

  !های تير ميدان

ها به طور وسيع بساط اعدام بر پا شد که   در خود زندان۶٠در سال 

هائی  این بساط برای اجرای حکم. بسياری از زندانيان در جریان آن قرار داشتند

ای صادر شده بودند، در  های چند دقيقه"دادگاه"بود که در به اصطالح 

های معمول  دیدند که ظاهر سازی زم نمیای که حتی ال های مسخره محکمه

های یکی  واضح است که محکمه. ها رعایت شود های رژیم شاه نيز در آن دادگاه

ای گيالنی و جالدانی نظير او که متهم با چشم بسته در آن شرکت  دو دقيقه

زندانی سياسی را با چشم ! توان محکمه ظاهری هم ناميد کرد را حتی نمی می

                                                 
  ١٣۶٠  کيهان آذر ماه ٭
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بردند و  زندانی تنها موقعی مجاز  در آن بود، می" حاکم شرع"که بند به اتاقی 

 که در همانجا با -بایست ورقه حکمش  بود که چشم بندش را کنار بزند که می

 را -یک سوال و جواب کوتاه و یا حتی بدون سوال و جوابی از او صادر شده بود 

فی بيانگر رذالت هائی به حد کا هر چند واضح است که چنين واقعيت. امضاء کند

 ۶٠و قساوت همه گردانندگان ریز و درشت رژیم جمهوری اسالمی در دهه 

ها در ضمن شرایط خاص مبارزه طبقاتی در  باشد،  باید به یاد داشت که این می

آن مقطع در جامعه ایران و الزام یک رژیم ضد خلقی به نمایندگی از همه 

های ما را  سرکوب کامل انقالب تودهداران و نيروهای مرتجع جامعه برای  سرمایه

در . گذارند نيز آشکار ساخته و به نمایش می

شرایطی که عليرغم شکست قيام بهمن و 

عليرغم همه تأثيرات منفی حاصل از 

های اغلب نيروهای  سازشکاریها و راست روی

با ادعای چپ و یا مذهبی و (سياسی 

در فاصله دو سال پس از این قيام، ) مسلمان

ها هنوز همه نيرو و توان خود را از  ب تودهانقال

دست نداده بود، در شرایطی که همين 

واقعيت، سردمداران جمهوری اسالمی به 

داری  مثابه نمایندگان جدید حافظ نظم سرمایه

وابسته حاکم را دچار بيم و هراس شدیدی ساخته بود، خمينی و به تبع از او 
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تل و کشتار زندانی سياسی تأکيد دیگر دست اندر کاران رژیم بر ضرورت ق

با چند سال زندان کار درست : "داد که خمينی داد سخن می. کردند می

ما معتقدیم مجرم اصًال محاکمه . این عواطف بچه گانه را کنار بگذارید. شود نمی

 *"ها را کشت تنها باید هویت آنان را ثابت کرد و بعد آن. ندارد و باید او را کشت

ها،   سرکوب جهت به شکست کشاندن کامل انقالب تودهآری، عزم برای

ابعاد و شدت . یافت های خمينی انعکاس می"فتوا"ها و  اینچنين در سخنرانی

  :سرکوب در این دوره را از زبان یکی از زندانيان آن دوره بشنویم

دو نفر از کسانی را که ساعت هشت صبح به باز جوئی برده بودند ساعت " 

. اند ها چه کرده دورشان را گرفتيم تا بگویند که با آن. ح بر گرداندندیازده و نيم صب

ها را صبح یک راست همراه با نود و شش نفر زندانی دختر و پسر دیگر به  آن

گيالنی حکم اعدام . دادگاه گيالنی برده بودند

دسته جمعی شان را داده بود و بعد گفته بود که 

ت در اگر کسی حاضر به مصاحبه شد ممکن اس

ها در دادگاه، بدون  آن. حکمش تأثيری داشته باشد

کيفر خواست و با چشم بسته به اعدام محکوم 

خواستند زیر ورقه  شده بودند و فقط وقتی که می

حکم اعدام را امضاء کنند، چشم بندشان را باال 
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  ا خاموشی در جدال ب
 

٨٠

هنوز اثر شکنجه در . پر از نيرو  و شور بودند. خندیدند می...... زده بودند

. منتظر اعدام بودند. ای بود که راه رفتن را برایشان دشوار کند ان به اندازهپاهایش

شان آزاده هيجده ساله و دیگری  یکی. ناهار  خوردیم و کمی شوخی کردیم

فریبا دختری بود از یک خانواده بسيار فقير که در جنوب . فریبا شانزده ساله بود

نه او از . ير شده بودبيست و دو روز بود که دستگ. شهر بزرگ شده بود

ساعت یک و نيم بعد از ظهر بود که هر . ها از او اش خبر داشت و نه آن خانواده

. ها خداحافظی کردند و از بند خارج شدند ها از بچه آن. دو نفرشان را صدا زدند

شب بعد اسمشان را جزء ليست نود و هشت زندانی محارب که در اوین اعدام 

     ٭."واندیمشده بودند در روزنامه خ

های گسترده زندانيان سياسی که در این زمان در مقابل چشمان  اعدام

افتاد در گزارش دیگری از زندان چنين به تصویر کشيده  ناباور مردم اتفاق می

کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی تا مدتها برای زندانيانی که : "شده است

نکه ما به عينه دیده بودیم که با وجود ای. داخل زندان بودند قابل هضم نبود

خود من تا . گرفت مان جا نمی ُکشند، ولی باز ابعاد این جنایات در مخيله می

زمانی که در اوین مجبورم کردند جنازه بلند کنم و در ماشين بگذارم، در مورد 

شنيدم فقط مثل این بود که فکر  بسياری از چيزهایی که راجع به اوین می

ای  لهأولی در زندان اوین دیدم که تنها مس. به اغراق بودکردم چيزی شبيه  می

. که در آنجا به هيچ وجه من الوجوه قابل تصور نيست، حد شقاوت اینهاست

                                                 
  ٣۴-٣۵ صفحه  -  پروانه عليزاده،"خوب نگاه کنيد، راستکی است" ٭
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، دیگر مشاهدات خود در زمينه فوق را ) اصفهانیمحمد(نویسنده مطالب فوق "

  :دهد این چنين توضيح می

ر سراسر ایران را چاپ کرده  نفر د١٠۵ها خبر اعدام   مهر بود که روزنامه۵ "

تا، ٣۶من خودم شاهد بودم در چند نوبت، .  نفرشان در اصفهان بودند۵٣بودند، 

. آید تائی را کامًال یادم می٢۶دسته . تا را برای اعدام بردند١٨تا، ٢۶تا، ٣۵تا، ۴٢

 صبح آمدند، ۵/٨ساعت .  نفر، از همان جمع سفره ما بودند٢۶ تن از آن ١٨چون 

دادگاه در خود زندان اصفهان تشکيل . ها را به دادگاه بردند ردند و آنصدایشان ک

قاضی هم در آن زمان شيخکی بود به اسم مظاهری که زمان شاه . شده بود

اهللا  بعد از انقالب اسمش جزو آن آخوندهایی بود که خود آیت. ساواکی بود

ير کرد، یک خواست خلع لباسشان کند ولی بعد از انقالب شرایط تغي طاهری می

در آن سال وقتی . مدتی اصًال خبری از او نبود تا اینکه بعدا دوباره پيدایش شد

 نفر را به دادگاه ببرند، خود مظاهری بهشان گفته بود که ٢۶که آمدند این 

از دم شروع کنيد . من اصًال کاری ندارم شما چه کار کرده اید. وصيتتان را بگوئيد

هر کس اسمش را بگوید . عت هم بيشتر وقت نداریدوصيتتان را بگوئيد و نيم سا

.  ساله دکتر شفا را هم اعدام کردند١٣در آن ماه پسر . وصيتش را هم بگوید

در  سال . .... گویم که در آن زمان کوچکترین فرد آن بند بود احسان شفا را می

 ۶٠توانم بگویم توی اصفهان بين ماههای آبان تا آخر بهمن   به جرأت می۶٠

 ،  ۶٠در دی ماه سال .  نفر زندانی سياسی وجود داشت٣٠٠٠زی حدود چي

محمد اضافه ."  نفر رسيدند٧٠  نفری که توی آن سالن بودند به ۵٠٠ -۴۵٠

  ا خاموشی در جدال ب
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باغ کاشفی یکی از مخوف ترین : "....کند می

یعنی بعد از اوین، . شکنجه گاههای کشور بود

زندان تبریز و مشهد، باغ کاشفی جایی بود که 

بردند   اصفهان کسی را به این محل میاگر در

در . تقریبًا معادل این بود که زنده برنمی گشت

در این .  روز در آنجا بودم٣٨ من خودم ۶٠سال 

 روز در آن سال شاهد تقریبًا اعدام ٣٨مدت 

یکی از شهدا نامزد خود .  نفر بودم٢٠٠حدود 

      ٭" )٩(.های اقليت بود من و از بچه

  

 

  

 

  

                                                 
  ارگان-پيام فدائی (-د ، محم"۶٧مصاحبه با یکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسي در سال" ٭

  )۵۶ شماره -چریکهای فدائی خلق



 ٨٣
 ريخی يک درس تا
  از آنچه گذشت 

  
همه واقعيتهای فوق گواه آنند که در مقطع مورد نظر همانطور که اشاره 

جنگی که یک طرف آن را . شد، اساسًا یک جنگ تمام عيار در ایران در جریان بود

های حکومت و غلبه سازشکاری در  نيروئی که فریبکاری(ها و روشنفکران  توده

 سازماندهی مسلح خود باز داشته بود و اکنون جنبش، بخش بزرگی از آنان را از

دادند و طرف دیگر آن،  تشکيل می) بسختی از قدرت دفاعی برخوردار بودند

از ارتش گرفته تا ضمائمش و نيروهای جدیداًَ (نيروهای سرکوبگر امپریاليستی 

تحت فرمان خمينی و هم پالگی هایش بودند که مسلح و تعليم ) ساخته شده

یعنی (به سوی دشمنانشان " قاطعيت"ه برای جنگ،هجوم خود را با یافته و آماد

دانيم که سردمداران جمهوری  می. بردند ، پيش می)های ستمدیده ایران توده

های رژیم خویش، از  ها و تحکيم پایه اسالمی در ابتدا جهت خام کردن توده

اما . دگفتن های تحت ستم ایران با آشکاری کامل سخن نمی ضدیت خود با توده

اش چهره خویشتن را حتی برای عقب   خمينی با جمهوری اسالمی۶٠در سال 

البته در واقعيت امر، . ها در ایران آشکار ساخته و شناساند مانده ترین توده

خمينی به عنوان کسی که در کنفرانس گوادولوپ توسط 

ها به جای شاه برگزیده شد، حتی قبل از ورود به ایران از  امپریاليست

های انقالبی ایران را برای کسانی  مان پاریس دشمنی خود با تودهه

های اخالقی،  در پس هر یک از جمالت، اظهارات و وعده"که قادرند 

  ا خاموشی در جدال ب
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 ،٭"دینی، سياسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند

که گویا طرفدار صلح و " مومن"پيش از این، او در چهره یک مرد . نشان داده بود

 مخالف هر گونه خشونتی است، در شرایط بسيار حساسی که آشتی و

ها را  های انقالبی وسيعًا در صحنه مبارزه حضور داشتند، کوشيده بود که آن توده

از دست زدن به مبارزه مسلحانه بر عليه رژیم شاه باز داشته و به پيشبرد 

ای که  ينیخم. های در بند ما یاری رساند های امپریاليستی بر عليه توده نقشه

و غيره آشکارا از کشتن " اميرالمونين" با استمداد از خدا و ۶٠در سال 

گفت و خونریزی بی حد و حسابی را  کردن مردم سخن می" درو "و 

 وقتی مردم در مقطع آخر دوران شاه، با ۵٧نمود در سال  تجویز می

خشم و نفرت در مقابل ارتش شاهنشاهی ایستاده و خواستار برخورد 

ها را به برخورد  ، آن"جلوگيری از خونریزی"  با آن بودند، به بهانهقاطع

بسيار نرم و عطوفت آميز با آن نيروی ضد خلقی مسلح  فرا خوانده و از 

! خواست که با ُگل از ارتش استقبال کنند ها و جوانان انقالبی می توده

و " مالطفت"امروز دیگر کامًال آشکار شده است که چنان برخوردی از به اصطالح 

اتفاقًا درست . شد خمينی در آن زمان ناشی نمی" دل نازکی"از به اصطالح 

، "برای جلوگيری از خونریزی"مدت بسيار کوتاهی پس از این به اصطالح کوشش 

 یعنی فقط یک ماه و چند روز پس ۵٨وقتی همين ارتش در نوروز سال 

 مشغول شد های دلير کردستان از قيام بهمن به کشتار خونين توده

                                                 
   لنين،"سه منبع و سه جزء مارکسيسم" ٭
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، هيچ درخواستی خمينی را )البته با تغيير نام به ارتش اسالمی(

های رنج کشيده کردستان  نسبت به توده" عطوفت"راضی به ابراز 

دراین مقطع از هر طرف و حتی از طرف کسانی که در آن زمان در خود . ننمود

حمالت شد که در جهت پایان دادن به  دولت شرکت داشتند از خمينی تقاضا می

هایش در رژیم جدید  اما او و همپالگی. وحشيانه ارتش به کردستان اقدام کند

گوششان به این تقاضاها بدهکار نبود؛ چرا که خود دستور آن حمله را صادر کرده 

دانستند حمله به کردستان و کشتار مردم کرد در جهت ایجاد کدام نظم  و می

نی نيز که  ن اساس، سرلشگر قرهبر ای. گيرد ضد خلقی در آن منطقه صورت می

رئيس ستاد کل ارتش اسالمی "هایش به عنوان  از طرف خمينی و همپالگی

های ستمدیده کردستان را بر عهده گرفته بود،  مأموریت جنگ برعليه توده" ایران

ها دست به صدور  همزمان در حين انجام عمليات جنگی بر عليه این توده

های انقالبی  خطاب کردن توده" ضد انقالبی"ها با  ننمود که در آ هائی می بيانيه

هرکس در هر نقطه از کشور : "گفت ها را مورد تهدید قرار داده و می مردم آن

اقدام به آشوب و تحریک نماید، ضد انقالبی بوده و با انقالب اسالمی هيچگونه 

 به با برادران غيور ارتشی خود همکاری نموده و فرصت آشوب. ای ندارد رابطه

بدیهی است که ضد انقالبيون شدیدًا به کيفر اعمال خود . ضد انقالبيون ندهيد

که در همان زمان " ستاد کل ارتش اسالمی"بخشی از بيانيه (." خواهند رسيد

نی که با سيستم  در این زمان، قره. ٭".)از رادیو وتلویزیون نيز پخش شد

                                                 
  ١٣۵٨ فروردین ٩ به تاریخ ،"نشریه کار، ویژه کردستان "٭

  ا خاموشی در جدال ب
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رتمداران اصلی را در های دیکتاتور کامًال آشنائی داشت و دست قد حکومت

دید حتی به درخواست رسمی وزیر کشور دولت تازه روی کار  پشت سر خود می

ه فقط از ککرد  آمده نيز مبنی بر قطع بمباران کردستان، وقعی ننهاده و اعالم می

و البته ! گيرد و بس دستور می) یعنی شخص خمينی" ( رهبر"به اصطالح 

دوست نشان دادن خود نداشت، او را به ادامه نيز که دیگر نيازی به صلح " رهبر"

در اینجا به متن تلگرافی که وزیر . نمود هایش در آن منطقه تشجيع می خونریزی

نی  کشور وقت، احمد صدر حاج سيد جوادی از شهر سنندج به سرلشگر قره

الذکر را در متن  واقعيات فوق. مخابره نموده و به پاسخ متقابل توجه نمائيد

بخشی از متن تلگراف وزیر کشور چنين . توان مشاهده نمود  آنان میهای نوشته

  :است
ها بر فراز سنندج، موجب عصبانيت مردم و قطع مذاکرات  پرواز جت"...

چه کسی دستور چنين مانورهائی را داده است، از طرف پادگان به . ما شد

رًا دستور دهيد فو. کنند کنند و کشتار شديد می سوی مردم تيراندازی می

تيراندازی قطع شود و ديگر نه روز، نه شب تيراندازی نکنند و شعله افکن 

  )٢/١/١٣۵٨به تاريخ ." ( شبها نياندازند

  

  :نی پاسخ ژنرال قره"

  جناب آقای وزير کشور
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تا موقعی که اينجانب از طرف رهبر انقالب مسئوليت 

با ......اداره ارتش را دارم، از انجام نظر جنابعالی 

م ارادتی که به شخص حضرت آيت اله وجود تما

طالقانی و جنابعالی دارم در مقابل خواست تعدادی 

  .مأمور اجنبی تسليم نخواهم شد

   ٭"نی  سرلشگرقره-رئيس ستاد کل ارتش اسالمی

  

های انشائی و دستور زبانی است و بی سروته  این متن مملو از غلط(

ن واقعيات به نوبه خود نشان ای.) گردد بودن جمله نيز درست به این امر بر می

به خاطر کاستن از رادیکاليسم ، ۵٧ خمينی در سال کهدهند  می

های انقالبی را  مبارزات دموکراتيک و ضدامپریاليستی مردم بود که توده

 از مسلح شدن و مبارزه ، به طور مرتب"خونریزی"به بهانه جلوگيری از

ترسيد که مبادا نظم  او می.  بر حذر داشته بودقاطع با ارتش ضد خلقی

داری وابسته در ایران از جانب  امپریاليستی موجود و مناسبات سرمایه

های زحمتکش مورد حمله قرار گرفته و تداوم آن به یک دگرگونی  توده

 اجتماعی جامعه ایران منجر -واقعی و انقالب در مناسبات اقتصادی

با تصاحب مشخصًا از آن بيم داشت که مبادا مثًال کارگران (شود 

                                                 
  منبع پيشين ٭

  ا خاموشی در جدال ب
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داران و  های سرمایه کارخانجات و یا دهقانان زحمتکش با تصرف زمين

 عين چنان ).اربابان در پناه سالح خویش، اخاللی در آن نظم بوجود آورند

اش در روزهای قيام بهمن نيز از خود نشان داده  برخوردی را خمينی و دارو دسته

 از -ع همه دشمنان مردم ایران در واق۵٧ها در بهمن  قيام شکوهمند توده. بودند

ای که  چرا که در برنامه.  را غافلگير کرد-ها گرفته تا مرتجعين داخلی امپریاليست

ها در کنفرانس گوادلوپ برای جا به جایی قدرت از شاه به خمينی   امپریاليست

ژنرال هایزر از طرف . طراحی کرده بودند، چنين قيامی پيش بينی نشده بود

ها پيش در ایران حضور یافته بود تا شاه را وادار نماید که بی سرو  امریکا از مدت

کتاب خاطرات وی در این . صدا ارتش را از طریق او به حکومت بعدی تحویل دهد

به جمالت زیر نيز از آن کتاب . باشد زمينه به حد کافی گویای موضوع فوق می

شاه به ما دستور . مقره باغی گفت باید یک چيز به شما بگوئي: "...توجه کنيد

چه : پرسيدم. داده به حرف شما گوش کرده و اعتماد کنيم و با شما کار کنيم

من فقط . وقت این دستور داده شده؟ گفتند زمانی که با شاه مالقات کردند

ها با شاه طرح شده  دادم این مطلب حتمًا در مالقاتهای دیروز آن احتمال می

به . ها را احضار کرده است س از مالقات من آنباشد و یا این که شاه بالفاصله پ

 ٭"هر حال همه مطمئن بودند و موافقت کردند که از دستورات اطاعت کنند

ها حفظ ارتش بعنوان ارگان مدافع نظام  واقعيت این است که برای امپریاليست

ها نيز مصروف آن بود  داری از اولویت خاصی بر خوردار بود و همه کوشش سرمایه

                                                 
  ١۵١ صفحه ) ترجمه سيد محمد حسين عادلی( -، ژنرال هایزر "مأموریت مخفی هایزر در تهران" ٭
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 ارتش را دست نخورده در خدمت حکومت دست نشانده جدیدشان در که این

به همين دليل خمينی نيز که انتظار قيام و چنان حرکت انقالبی از طرف . آورند

های وی در  عليرغم همه توصيههای انقالبی ایران  ها را نداشت، وقتی توده توده

پاچگی  ، با دستهای ارتش شاه حمله بردند  بهمن به زرادخانه٢٢ و ٢١روزهای 

ای که جمهوری  و دار و دسته!! اعالم کرد که وی دستور جهاد نداده است

از جانب خمينی  بهمن ٢١اسالمی را بنيان نهادند در همان ساعات اوليه روز 

هادی غفاری یکی از وابستگان (ها گسيل داشتند  فرستادگانی را به خيابان

تا به ) از جمله آن فرستادگان بودندای  وقيح دربار خمينی به همراه دار و دسته

در آن ! هایتان برگردید ، دستور جهاد نداده است و به خانه"آقا"مردم بگویند که 

خواستند به همان  ها داشته و می ها تمامًا سعی در خام کردن توده مقطع آن

ها به طور مسالمت آميز  گونه که برنامه ریزی شده بود انتقال قدرت از شاه به آن

در خدمت حفظ ماشين دولتی پيشين و به همه این اعمال .  برودپيش

نظم  که حفظ -خصوص بازوی مسلح آن یعنی ارتش قرار داشت

داری وابسته در ایران اساسًا  امپریاليستی موجود و مناسبات سرمایه

 ۶٠در سال  . باشد با وجود آن ارگان مسلح ضد خلقی ممکن بوده و می

الذکر یعنی درست به خاطر  رست بر مبنای دالیل فوقتوان دید که د نيز باز می

 اجتماعی ضد خلقی موجود و باز پس گيری همه دست -حفظ نظم اقتصادی 

ها بود که خمينی آشکارا نيروهای ضدخلقی سازمان  آوردهای قيام بهمن از توده

. کرد های تحت ستم ایران تشجيع می یافته و مسلح رژیمش را به جنگ با توده

  ا خاموشی در جدال ب
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زمان او دیگر خونریزی بی حد و حصر را تجویز نموده و با بيشرمی تمام از در این 

ها سخن  کردن آن" درو"ضرورت حمله زلزله وار و توفنده به مردم و کشتار و 

  .گفت می

جنگ جمهوری اسالمی با مردم در واقع از همان ابتدای روی 

های  کار آمدن رژیم جدید، در مناطق مختلف ایران بر عليه توده

کنند، " درو"بایست همه را   حال که میو) ١٠(ستمدیده شروع شده بود

اگر رسول : "گفت را به گواه طلبيده و می" رسول اهللا"و " اميرالمومنين"خمينی، 

اهللا فرمان داد که فالن خانه را آتش بزنيد، فالن طایفه را از بين ببرید، حکم به 

 بلی، در مقطع سال ٭."ين کردزندگی بشر را باید به قصاص تأم. عدل کرده است

جنگ تمام عياری را بر عليه ، نيروهای وابسته به جبهه ضد انقالب، ۶٠

های انقالبی ما که عمدتًا بی سازمان و  فاقد یک رهبری  توده

 به منظور شکست دادن کامل آنان با وحشيگری هر چه کمونيستی بودند،

 که مبارزین اسير ما در بردند و درست در همين زمان بود تمامتر به پيش می

ها و برخوردهای قساوت آميز قرار "قصاص"دست آنان، در معرض شدیدترین 

یاد آوری این واقعيت تلخ مسلمًا به منظور درس گيری از تاریخ  و تأکيد . داشتند

باشد که مردم ما چه در حال حاضر و چه فردا باید سعی کنند تا  روی این امر می

شوند بشناسند و فریب  های مختلفی که ظاهر می دشمنان خود را در چهره

در ضمن بی مناسبت . ظاهر مردم دار و به اصطالح صلح جویانه آنان را نخورند

                                                 
  ١٣۶٠آذر ماه  - هفته وحدت،به مناسبتی مينخ "سخنرانی"  ٭
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های بسيار دردناک و تلخ آن سالها  نيست در همينجا سوال شود که آیا واقعيت

این درس را !)  به تنهائی۶٠و حتی فقط خون پاک عزیزان اعدام شده در دهه (

دهند که برای دور نگاه داشتن خود از فریب سازشکاران و  ردم ایران نمیبه م

کنند، با شک و  دغلکاران که شبانه روز بر عليه انقالب و کمونيسم تبليغ می

دهند،برخورد کنند؟ و  ای که آنان اشاعه می ها و سموم فکری تردید با ایده

ن سعی در بررسی ها و بدو اساسًا هيچ ایده و نظری را بدون تعمق روی آن

 و چه، تجارب منفی ۶٠به راستی که چه، تجارب تلخ دهه ؟ !ها نپذیرند آن

کنند که مردم ایران تا  و مثبت تاریخی دیگر، این حکم قاطع را تأئيد می

کنون نه از مبارزه قاطع وانقالبی با دشمنانشان بلکه درست به خاطر 

زشکارانه، ضربه ها های سا ها و پيروی از سياست تز لزل در مقابل آن

  . دیده و مصيبت ها کشيده اند

  

  

  اعدام قارنا

  

تنوره های شيون کبود مادران و 

   کودکان،

  به روی زردی غروب آسمان دهکده،

  ا خاموشی در جدال ب
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  هنوز خيمه های وحشِت بنفش

  .                                گسترانده است

  و بر جداره های پاره هوا

  ست می کشی،                           چو د

  تمامِ  سطحِ دست و پنجه ات

  زخونِ  گرمِ  کودکان 

                         خضاب می شود

  و صخره ها چو برفها به دره های قارنا،

  زهول و شرمِ اين شقاوت پليد

     !                                آب می شود

  

 -)زرمم آ(شعر از نعمت ميرزازاده

  ١٣۵٨شهریور 

  اولين دستهاعدام  از صحنه ای

    در سنندج از مخالفين رژیم

  )  خمينی نماینده(توسط خلخالی 

  )١٣۵٨فروردین (

  



 ٩٣
  ها و وسايل شکنجه  شيوه

   مذهبی– بدور ازهاله ايدئولوژيکی 
  

 را بدور ۶٠های دهه  های واقعی در زندان به جهت آن که بتوانيم رویداد

 که اغلب با تکيه به مذهب روندهای آليستی های غير واقعی و ايده از تحليل

ها را با واقع بينی مورد  دهند بررسی نموده و آن رویداد عينی را توضيح می

برخورد قرار دهيم، و به جهت آن که مذهبی بودن رژیم کنونی حاکم بر ایران 

ها با دید ماتریاليستی و کوشش در  باعث نشود که ما به جای بررسی واقعيت

 واقعی عملکردهای خونبار جمهوری اسالمی بر عليه مردم، کشف دالیل مادی و

ها بکشيم و باالخره به خاطر آن که نقطه  ای مذهبی به دور واقعيت به خطا، هاله

عزیمت خود را در تحليل مسایل از واقعيت آغاز کنيم و نه از مسایل ذهنی، برای 

ل زمينی در همه این منظورها الزم است توجه خود را هر چه بيشتر روی مسای

ها و وسایل   بر این مبنا توجه به شيوه. ها متمرکز نمائيم رابطه با مسایل زندان

تواند مفيد واقع  ها می های دو رژیم مورد بحث و مقایسه آن شکنجه در زندان

  .شود

در جهت اخذ  که های شکنجه وسايل و شيوهاگر بخواهيم صرفًا از 

رفت صحبت کنيم،  د شده به کار می از زندانی سياسی در دو دهه يااطالعات

در  ۵٠ها و وسائل شکنجه در دهه  شيوه ترين عمدهبهتر است ابتدا 

  : های رژيم شاه را مورد توجه قرار دهيم که عبارت بودند از  زندان

  ا خاموشی در جدال ب
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، در همان ابتدای دستگيری که توسط کتک زدن وحشيانه زندانی سياسی

ه بيانگر درجه وقاحتشان بود، انجام ترين ناسزاها ک گر همراه با رکيک چند شکنجه

  .یاد شده است" فوتبال" از این عمل به عنوان . گرفت می

  . بر پيکر وی، عمدتًا به کف پابستن زندانی به تخت و فرود آوردن شالق 

 و در عين حال وارد کردن شوک الکتريکی به بدن  آويزان کردن و شالق زدن

  های حساس آن، خصوص به قسمت زندانی به

 از سقف و در همان حال دستبند قپانی زدن و آويزان کردن با اين دستبند 

 های شالق بر پيکر او، فرود آوردن ضربه

هائی از بدن با اجاق  سوزاندن قسمت

از جمله ( و يا با هر وسيله ديگری برقی

  )سيخ، سيگار و غيره

نه فقط به زنان بلکه به مردان (تجاوز 

 از بطری ، همچنين درشکل استفاده)نيز

  .و باتوم

ايجاد فضای رعب و وحشت برای 

اعدام " به طرق مختلف از جمله با زندانی

های  البته در سال. زندانی و غيره" مصنوعی

نزديک به سقوط رژيم شاه که با توجه به 

گر جديد به حد کافی تعليم نيافته نيز  ها، تعداد زيادی شکنجه کثرت دستگيری
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های  حد و مرز خاصی برای شکنجه و وسايل و شيوهاستخدام کرده بودند، ديگر 

گران چه فکر عليلـی  در اين دوره بر مبنای اينکه شکنجه. شکنجه مطرح نبود

برای شکنجه به 

رسيد و  ذهنشان می

يا خواستار آزمودن چه 

روشهای جديدی به 

منظور فوق بودند، آن 

ها را نيز  فکرها وروش

در  .بردند بکار می

يعنی " رسمی"های  ، تا جائی که بحث در مورد شکنجه١٣۶٠های رابطه با سال

جهت اخذ ) اتاق بازجوئی(هائی است که در اتاق مخصوص شکنجه  شکنجه

 ۶١ و ۶٠های  شد، اگر به خصوص سال اطالعات بر زندانيان سياسی اعمال می

های شکنجه  بينيم که در اين حوزه به لحاظ وسايل و شيوه را در نظر بگيریم می

. های دهه پنجاه تشخيص داد ها و سال توان بين اين سال  چندانی را نمیتفاوت

 همگی حاکی از آنند که در اين ۶٠های دهه  شده از زندان گزارشات چاپ 

ترين نوع  ها شالق زدن به کف پا و آويزان کردن با دستبند قپانی عمده سال

وج در دوره شاه، پس از طی شدن اولين م. رايج بود" رسمی"شکنجه 

کميته ضد " وارد زندان آپولو، دستگاه جديدی به نام ۵٠ها در سال  دستگيری

یک صندلی و در عين حال تختی بود که این دستگاه در واقع .  شد"خرابکاری

  ا خاموشی در جدال ب
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کردند  هائی به آن پيچ می پاها و دست های زندانی را به صورت کشيده با حلقه

آوردند و امکان هر   فشار میها به مچ دستها و پاها شدیدًا ای که پيچ به گونه

در ضمن این دستگاه دارای کالهی . نمودند گونه تکانی را از زندانی سلب می

، آن کاله را روی سر زندانی قرار )آپولو(بود که پس از بستن زندانی به آن 

زد و در  گر در چنين وضعی به کف پای زندانی شالق می شکنجه. دادند می

ن خوردن نداشت، صدای فریادهای او نيز به جای حالی که زندانی امکان تکا

شد که مسلمًا  اينکه در اتاق منعکس شود، روی سر خود زندانی پژواک می

البته آپولو کفايت تعداد زیاد . خود، شکنجه ديگری برای زندانی تحت شکنجه بود

گران برای مصون  داد و در همان زمان نيز شکنجه زندانيان زیر بازجوئی را نمی

دن از فریادهای زندانی و برای این که فریادهای ناشی از درد و عذاب مان

در . کردند ای را به دهان زندانی فرو می شکنجه، در اتاق منعکس نشود، پارچه

های رژیم جمهوری اسالمی روش چپاندن چيزی به   نيز در شکنجه گاه۶٠سال 

ی تحت شکنجه دهان زندانی به کار گرفته شد؛ اغلب پتوئی را روی سر زندان

گران  یا حتی با نشستن یکی از شکنجه(انداخته و با وارد آوردن فشار روی پتو 

شد را  کردند همان وضعيتی که با آپولو ایجاد می سعی می) روی سر زندانی

های جمهوری  در زندان. برای زندانی سياسی تحت شکنجه به وجود آورند

ن زندانی با اجاق برقی رايج اسالمی استفاده از شوک الکتریکی، سوزاندن بد

گر با سيگار جاهایی از بدن زندانی  نبود؛ اما تقريبًا معمول بود که پاسدار شکنجه

های جمهوری اسالمی  از مورد تجاوز قرار دادن مردان نيز در زندان. را بسوزاند
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های رژيم شاه و  از موارد مشترک در زندان. گزارش چندانی در دست نيست

توان به مورد برخورد نسبت به زندانی مقاوم و مبارزی  میجمهوری اسالمی 

فرو بردن سوزن زير . شد اشاره کرد که از فرط درد در زير شکنجه بيهوش می

 بود ۵٠های رژيم شاه در دهه  های زندانی بيهوش، روش معمول در زندان ناخن

هوش گران رژيم شاه با اين روش زندانی را به  شکنجه. که به تدريج شکل گرفت

های  عين همين روش در زندان. پرداختند آورده و مجددًا به شکنجه او می

 با ريختن آب بسيار ۶٠عالوه بر اين در دهه . جمهوری اسالمی به کار گرفته شد

سرد نيز روی سر زندانی بيهوش از شکنجه، او را جهت شکنجه مجدد به هوش 

ها به  توان از آن د که میهائی هم اشاره کر در ضمن باید به شکنجه. آوردند می

نام برد که در خدمت تضعيف روحيه زندانی و ايجاد " روحی"های  مثابه شکنجه

از جمله . شکستن روحيه مبارزاتی وی قرار داشتند شرايطی برای درهم 

خصوص شکنجه اعضای يک  توان شکنجه کردن زندانيان در کنار هم، به می

ها که يکی از  اين گونه شکنجه. مودخانواده در مقابل چشم يکديگر را ذکر ن

های هر دو رژيم جريان داشت، در  ای است که در زندان ها و موارد شکنجه نمونه

مقطعی که تعداد دستگير شدگان زياد بود، حدت و گسترش خاصی به خود 

، در شرايطی که جمعيت بزرگی را بی هيچ حساب و ۶٠مثًال در سال . گرفت می

ها نيز پر از جمعيت  ند و حتی راهروهای بندها و سلولکتابی دستگير کرده بود

های دلخراشی قرار  خود در جريان جنايات مختلف و صحنه به بود، زندانيان خود

مثًال در آن تراکم جمعيت، . گرفتند که خود، شکنجه ديگری برای آنان بود می

  ا خاموشی در جدال ب
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ها را  نديدند و يا فريادهای آ های خود را می شده همبندی های شکنجه ها تن آن

همانطور که گفته شد، . پيچيد شنيدند که دائمًا در فضا می در زير شکنجه می

هيچوجه  چنين اوضاعی اگر چه درآن  مقطع از وسعت زيادی برخوردار بود، اما به

های رژيم شاه نيز چنان بساطی در ابعادی   نبود، بلکه در زندان۶٠مختص سال 

 و ۵٠تر شدن هر چه بيشتر مبارزه در دهه  ای خصوص با توده به. ديگر برقرار بود

های گسترده از ميان اقشار و طبقات مختلف مردم، زندانيان سياسی  دستگيری

مثًال  . های رژيم شاه از اين جنبه با شرايط تقريبًا مشابهی روبرو بودند در زندان

مده  به تحریر در آ۵۵ و ۵۴های ها در سال آگاهی به آنچه در رابطه با شرایط زندان

 نشان ۶٠ها در سال  های زیادی را در زمينه فوق با شرایط زندان شباهت

های رژيم شاه در  به طور کلی اگر به گزارشات معدودی که از زندان. دهد می

های   هر چه توده۵٠بينيم که در دهه  دست است، خوب توجه کنيم، می

های پيشرو  و تودهها از روشنفکران  بيشتری به مبارزه روی آورده و هر چه زندان

ها  ها نيز از بسياری جنبه و مبارز بيشتر انباشته شده است، وضعيت این زندان

ای بودن کامل  های جمهوری اسالمی در شرايط توده نظير وضعيت حاکم بر زندان

رژيم (در اين دوره حتی بعضی رويدادها در هر دو زندان . جنبش گشته است

 اتفاق افتاده است که گوئی عينًا کپيه ای به گونه) شاه و جمهوری اسالمی
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  .يکی از روی ديگری بوده و يا اينکه گويا واقعه واحدی دو بار اتفاق افتاده است

 که در ارتباط با شرايط زندان در  در زير برخی رويدادها و مواردی از شکنجه

باشند را از خاطرات بعضی از زندانيان سياسی در اين دو   می۶٠ و ۵٠های  دهه

 "توضيحات"قولها را در  منبع نقل . کنم دهه نقل می

خواهم آورد تا خواننده فرصت يابد فکر کند که 

 و کداميک متعلق ۵٠ها مربوط به دهه  کداميک از آن

به عبارت دیگر، تشخيص اين ! باشند  می۶٠به دهه 

گذارم، چون  امر را ابتدا به عهده خواننده می

هاله ايدئولوژيکی ها آنقدر زيادند که اگر  مشابهت

مربوط به هر یک از این دو رژیم را از خود آنچه واقع 

ها به  شده کنار بزنيم، تشخيص اين که هر يک از آن

  . های کدام رژيم مربوط هستند، چندان آسان نخواهد بود زندان

امانم را بریده بود و مدام آرزو  صدای ضجه و فریاد مردان شکنجه شده "-١

گران دست از آزار و اذیت   ناگهانی رخ دهد تا شکنجهکردم که اتفاقی می

باز شد و ) بازجو(در این افکار بودم که در اتاق با سرو صدا و لگد . زندانيان بردارند

"......)١١(   

در اتاق شکنجه چشم بسته نگه داشتند تا صدای ضجه و فریاد شکنجه  " -٢

  )١٢(...."دشدگان را بشنوم و این خود شدیدترین شکنجه و زجر بو
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در اتاق به جز من پنج ..... جورابهايم را درآوردند . مرا روی زمين خواباندند "-٣

شدند و دو  شش زندانی ديگر هم بودند، دو پسر که روی زمين شکنجه می

صدای فرياد و ضجه در . دختر و يک پسر که مشغول بازجويی پس دادن بودند

   )١٣(...."شد راهرو و اتاقها يک لحظه قطع نمی

چند . ناصر را بفرستيد باال: گوشی تلفن نزدیکش را برداشت و گفت "-۴  

ای گذشته بود که دختری که فرنچی بر سر داشت و تا زانوهایش باند  دقيقه

یکباره . ناصر که همان دختر بود فرنچش را برداشت.......پيچی شده بود وارد شد

رنگش پریده، چشمانش . ....از الغری نصف شده بود. اکرم بود. قلبم فرو ریخت

بلند شد و به طرف اکرم رفت و به سرو صورت ) بازجو......(سرخ و مریض مينمود

. کرد خواست از او دلجوئی کند، اما در واقع او را اذیت می ظاهرًا می. او ور رفت

باالخره . کرد کشيد و دستهایش را حایل صورتش می اکرم خودش را کنار می

با کفشهای زمستانی، بر روی پاهای زخمی اکرم گذاشت و پاهایش را ) بازجو(

چند بار این ) بازجو. (کرد پاهایش را زیر صندلی ببرد اکرم سعی می. فشار داد

          )١۴(....."کار را تکرار کرد و 

بازجوی مهری، محمدی، .....  ساله١٨مهری شمالی بود و دانش آموز و  " -۵

محمدی او را از مچ دست آویزان ....بود... .گدل ترین و بد اخالق ترین بازجوسن

ها و کمرش وارد  کرده بود، هيکلش هم سنگين بود و فشار بيش از حدی به کتف

  .....شده بود
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دانم چطور در دوش یک نفری این  نمی. مهری باز هم اخبار جدیدی داشت...... 

 چطوری إ،:  گفت- نه-را دیدی؟ .... از من پرسيد . اطالعات را کسب کرده بود

دوش . ...گفت هنوز تنهاست ندیدی، من با هاش حرف زدم، با اشاره می

  .....چهارمی، تمام پشتش جای سيگار بود

می : خوردیم مهری به من گفت صبحانه که می).... پس از گذشت چند ماه(

 مهندس کيه؟  رابعه و راضيه نگاه –. دونی که من مهندسو خيلی دوست دارم

مهری گفت مهندسو نمی شناسی؟ . ند و چشمک زدندمعنی داری به من کرد

 دیروز که -.. محمدی بازجوتو می گی؟: من مشکوک پرسيدم! محمدی دیگه

اما من . اونا فکر می کنن که من دیوونه شدم...رفتم باال نشستم رو ميزش

من دیگر باورم شده بود که او واقعًا ....حواسم جمعه، فقط مهندسو دوست دارم

چون محمدی یا به قول مهری مهندس، دیگر بالیی نمانده . ستبه سرش زده ا

   )١۵(....."بود که بر سر او نياورده باشد

یکی از زندانيانی که در همان روز مالقات در کابين کنار اعظم بوده است  "..-۶

به نام ) زندانبانان(اش از رابطه خودش با یکی از  نقل کرد که اعظم با خانواده

 زندان اوین دیدم کامًال ١ ماه بعد که او را در بند ۶....است زده  علی حرف می

هيچ یک از کارهای عادی خود را . کرد روانی شده بود و به زندانيان حمله می

به او قول ... زد که علی کرد حامله است و مرتبًا داد می فکر می. داد انجام نمی

   )١۶(..."ازدواج داده است
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سلول، . رسيد نوشته شده بود نجائی که دست میبر چهار دیوار سلول تا آ "-٧

بازجو " ، "روبه صفتان زشتخو را نکشند" ، "رفيق خيانت نکن..... "یک کتاب بود

زری جان در " ، "، آدمی با سر افراشته باید ميرد"جز یک احمق بی سواد نيست

جالد ننگت "، "کنار امام حسين تو را خواهم دید امشب اعدام می شوم

  )١٧("چه کند با دل چون آتش ما آتش تير،  بلشویک وار بباید جنگيد...." ".....باد
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  به کارگيری آخرين تجارب ساواک
  های جمهوری اسالمی گاه در شکنجه

  
توان گفت که  بر اساس آنچه در فوق آمد و مدارک و شواهد بسيار، می  

 گذشت ادامه اقدامات ۶٠های جمهوری اسالمی در دهه  آنچه در زندان

به همان . های رژيم شاه جريان داشت  در زندان۵٠ای بود که در دهه   نايتکارانهج

گونه که کليت رژيم جمهوری اسالمی نيز خلف بر حق رژيم شاه بوده و 

. ها باید به طور مشخص توجه داشت البته در اینجا به بعضی واقعيت. باشد می

 در ۶٠ در دهه ۵٠ دهه های گاه اوًال، اگر این واقعيتی است که جنایات شکنجه

ها تداوم یافت، معنی چنين واقعيتی این است که بازجوها و گردانندگان  زندان

های جمهوری اسالمی کار خود را از آنجا شروع کردند که همتاهایشان در  زندان

ها با در دست داشتن همه  یعنی آن. های رژیم شاه تمام کرده بودند زندان

هت اهداف ضد انقالبی رژیم متبوعشان به کار  در ج۵٠تجارب شکنجه در دهه 

 ۶٠ثانيًا، باید به وضعيت خاص مبارزه طبقاتی در دهه . جنایت مشغول شدند

از یک طرف، کثرت بسيار زیاد زندانيان سياسی و از طرف دیگر، . توجه داشت

گران برای ارتکاب به هر جنایتی از جانب مقامات و گردانندگان  تشجيع شکنجه

 از مبارزین در تعدادالمی و باز بودن دست بازجوها برای کشتار هر جمهوری اس

های جمهوری  زیر شکنجه، باعث ایجاد شرایط کامًال ویژه ای در این دوره از زندان

. های بی رویه با شدت و حدت زیاد گشته بود اسالمی و گاه باعث شکنجه
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ورد جنایت بار ای از برخ  گوشه ٭یکی از زندانيان سياسی سابقای از  نوشته

امير، یکی از . سازد گران در زندان در مقطع یاد شده را آشکار می شکنجه

 دی ماه ١۵در ) اقليت(خلق مبارزین فعال مرتبط با سازمان چریکهای فدائی

های گوناگونی از ضربات کابل بر کف پاهایش  شکنجه. شود  دستگير می۶٠سال

ای بر  اسدار جانی چنان ضربهیک پ. کند گرفته تا آویزان کردن را تحمل می

کند که او  وارد می) در حالی که با طناب او را از سقف آویزان کرده بودند(پشتش 

از طناب رها شده و سرش با شدت تمام به لبه پنجره زیر زمين شکنجه 

از . شود که او بعدها دچار بيماری صرع شود ای که باعث می خورد؛ ضربه می

های  شکنجه..... (دهد و هایش را از دست می ليهشدت شکنجه، امير یکی از ک

، البته فقط یکی ۶٠های جمهوری اسالمی در دهه  ِاعمال شده بر امير در زندان

بيشتر به ...." مبارزه ومقاومت"در بخش . باشد از اسناد گویا در این زمينه می

ن های مختلف ای ثالثًا چگونگی شکنجه در سال). این موضوع پرداخته خواهد شد

ها که طراحان و  پس از فروکش دستگيری. اند هائی با هم داشته دهه تفاوت

 و ۶٢مجریان شکنجه فرصت و امکان بيشتری یافته بودند، در فاصله بين سال 

های خاصی از شکنجه زده و مرتکب جنایات   ها دست به اتخاذ شيوه ، آن۶٣

بسيار های  هدف شکنجه. وصف ناپذیری در حق زندانيان سياسی شدند

ها  در بسياری موارد آن. این دوره در یک کالم خرد کردن زندانی بود  وحشيانه

اطالعات الزم را از زندانی داشتند و در نتيجه حتی قبل از این که سئوالی از او 

                                                 
  )۴گفتگوهای زندان شماره  (-، امير ص"اولين کابوسی که شکست" ٭
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بکنند و خواهان اطالعاتش باشند، به جان وی افتاده و با کتک و شالق سعی 

آورند که زندانی کامًال خود را تسليم کردند چنان شرایطی برای وی بوجود  می

در رابطه با درک شدت و . بازجوها نموده و فکر مقاومت را از سر خود بدور کند

 در زیر خاطره یکی از زندانيان سياسی باقيمانده از ۶٢چگونگی شکنجه در سال 

  : کنم  را در اینجا نقل می۶٠دهه 
 توانستم با ۶١ولی در سال  دستگير کردند ۶٠مرا یک بار در اردیبهشت سال "

 در رابطه با توری ۶٢در تابستان سال . ها فرار کنم رفتن به مرخصی از دست آن

که رژیم برای دستگيری اعضاء و مرتبطين با سازمان راه کارگر گذاشته بود،  

مورد شناسائی قرار گرفتم و موقعی که خواستند دستگيرم کنند چون فرار کردم 

دستم تير خورد و باالخره من را دستگير کرده . ران قرار گرفتممورد تيراندازی مأمو

در آنجا با این که شدیدًا دستم خونریزی داشت به زیر . بردند" کميته"و به 

بازجوئی و شکنجه کشيده 

خونریزی و عفونی شدن . شدم

دستم باعث شد که مرا به 

بيمارستان نجميه که در آن 

زمان به بيمارستان مخصوص 

نگی تبدیل شده مجروحين ج

اوضاع این بيمارستان . بود ببرند

و برخورد و رفتارهای پاسداران با من در چند روزی که در آنجا بودم شرح حال 
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اول، سهوًا یا به هر دليلی در . پس از بيمارستان مرا به اوین بردند. دیگری است

ذشته بود اما یکی دو روز نگ. محلی که زندانيان دیگری هم در آنجا بودند، بردند

 اوین برده و ضمن تهدید و ناسزا گوئی دستم را ٢٠٩که از آنجا مرا به زیر زمين 

در آنجا بود که کسی را بردند شالق بزنند و من تعداد ضربات را . به دری بستند

مرا به آن در بسته بودند که صدای شکنجه .  ضربه به او شالق زدند٧٠٠شمردم 

دانستم که کسی را که توی اتاق  اول نمی. شدن آن زندانی را بشنوم و بُبرم

بعد از مدتی صدای ریخته شدن آب آمد . زنند چه کسی است بردند و شالق می

در این موقع بود که  . که گویا به سر آن مبارز ریختند تا او را از بيهوشی بدر آورند

! علی رضا: برادرم بود. از صدایش او را شناختم. داد ناله مانندی شنيدم

منقلب بودم، منقلب . توانم حال و احساسم را بخوبی در اینجا تشریح کنم نمی

بعد هم که در پایان علی را از اتاق شکنجه در آ ورده و کشان کشان از . تر شدم

. نزدیک من رد کردند یک لحظه توانستم سرش را که بيهوش افتاده بود، ببينم

داشتم این بود که شمردم  های شالق را می علت این که من از اول ضربه

مرا بسته بودند به در و گفته بودند حاال یکی را . کردم حساب کار خودم را می

 تا ١٠٠دیدم . شمردم به همين خاطر می. زنيم و نفر بعدی هم تو هستی می

من چقدر ! َبه: گفتم پيش خودم می.  تا همينطوری ادامه دارد٣٠٠ تا ٢٠٠شد 

ا که تازه شالق چرمی هم نيست بلکه کابل ه با این شالق. توانم تحمل کنم می

ها را خراب  کنند اول روحيه بلی اینطوری سعی می! ماند است دیگر پائی نمی

در مورد مبارز گرانقدر عليرضا شکوهی به ( - ◙شهاب شکوهی" ...کنند و 
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 در ضمن ۶٢ شهاب در رابطه با تجربه سال .) رجوع کنيد)١٨( توضيح شماره

گرفتند قبل از این که اطالعات خاصی از او   را میوقتی کسی: "گوید می

کردند و بعد  بردند، داغونش می کف پا را می. زدند بخواهند اول حسابی می

کردند تا طرف وقتی می خواد  این کار را می. گفتند حاال اگر چيزی داری بگو می

در : "کند او به مورد خود نيز اشاره می". اطالعات بده دیگر کامال همکاری بکنه

 بردند، ٢٠٩مورد خودم همان روزهای اول که مرا به اتاق خودشان در زیر زمين 

بازجو به من گفت من اینجا یک ضربه به تو می زنم که با همين یک ضربه 

گذارند قفس و بعد  من گفتم شير را با آن گردن کلفتی می. حساب بياد دستت

حاال . شير سلطان جنگله. تونه با یک شالق بيافته به جانش یک آدم الغر می

اینقدر این حرف برایش سنگين ! یک آدم اسير، چشم بند هم زدید خوب معلومه

...  بود که تحمل نکرد

کاراته باز بودند من بعدًا 

اسم بازجو . فهميدم

مسعود بود، از هم 

های احمدی نژاد  ای دوره

ای به  یک ضربه. بود

سينه من زد که واقعًا 

چند لحظه نفس من 

چون چشمم بسته بود موقعی که او خواسته بود مشت بزند حالت . رفت
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بعد برگشت و .  دفاعی به خودم نگرفته بودم، در نتيجه ضربه او خيلی اثر کرد

تان را  همه اطالعاتتان و چارت تشکيالتی. خورد گفت اطالعات تو به درد ما نمی

  ."رویتانخواهيم شما را له کنيم و پایمان را بگذاریم  ما می. داریم

به گفته شهاب شکوهی سر پا ایستاندن به مدت طوالنی یکی از 

 به کار گرفته ميشد و بعدًا منسوخ ۶٢های شکنجه بود که بيشتر در سال   شيوه

از : "این شکنجه در مورد خود وی نيز در همان سال به کارگرفته شد. گشت

 ١٣. م داشتند شبانه روز سرپا نگه١٣ اوین مرا بردند و ٢٠٩همان زیرزمين 

توانستم،  خواستم بنشينم نمی اگر می. در آن زمان این طوری بود! شبانه روز

اصًال امکان نداشت که . چون دستم را با دستبند به یک ميله آهنی بسته بودند

روز اول وقتی  احساس . در  فضای شکنجه و فریاد و غيره قرار داشتم. بنشينم

روند، پيش خودم    و انگار دارند از آنجا میکنند شان را تعطيل می کردم که کار

پاسدار را صدا کردم و گفتم برو . گفتم نکند که یادشان برود و دستم  را باز نکنند

. از بازجو کليد دستبند را بگير، نکنه یادش بره و من همينطوری در اینجا بمانم

جا گوید که همان اتفاقًا پاسدار هم رفت، ولی برگشت و گفت که بازجو می

است ... من پيش خود گفتم عجب آدم . تشریف داشته باشه، فردا بر ميگردم

از همان دستم هم که تير . فکر نمی کنه که من چطور تا فردا باید سرپا بایستم

موقع بستن . خورده بود و به تازگی از گچ در آمده بود، مرا به ميله بسته بودند

 ميله دستبند بزنيد و بازجو گفته اعتراض کرده بودم که حداقل دست دیگرم را به

باالخره به هر ترتيبی بود ! بندیم که حالت جا بياید بود مخصوصًا از این دست می
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ببينم آدم شدی؟ گفتم منظورت : بازجو آمد و سئوال کرد. فردا صبح فرا رسيد

همين یک سوال و جواب رد و بدل شد و . گفت نه آدم نشدی. چيه که آدم شدم

.... و دفعه دیگر هم این صحنه تکرار شد و باز گفت نه آدم نشدییکی د. او رفت

ام را روی دستم بدهم  کردم پاهایم را بلند کنم و تکيه سعی می. و دیگر نيامد

کنم که از روز پنجم به بعد دیگر تمام  فکر می. کرد ولی دستم هم سخت درد می

 مشت و لگد آمدند با برد، ولی می افتادم روی دستم و خوابم می مدت می

مثل حالت رویا، . در این مدت بيشتر حالت بيدار خوابی داشتم. زدند می

. شد به طور وحشتناک هم تشنه ام می. کردم دارم ميروم زیر آب احساس می

. آید سرپا که هستی روی پا خيلی فشار می. پاهایم هم شده بودند مثل بالش

دارند چون خون در آنجا   میکنند که  ترک بر های پا آنقدر باد می پاها و ساق

پاسدار سر . کردند در شبانه روز در سه وعده دستم را باز می.....شود جمع می

ولی من تا . گفت بنشين می. برد دست شوئی گرفت و من را می دستبند را می

. گفت کارت را بکن داد و می او هی تکانم می. برد نشستم خوابم می می

گذاشت و مواظب بود نخوابم چون  شقاب را میموقع غذا ب. گذاشت بخوابم نمی

.. داد زد توی سرم یا دستم را تکان می یا می. رفتم کرد به خواب می تا ولم می

  .اش در رویا بودم همه

.  روز در آنجا یک سر خواب بودم۴.  روز مرا انداختند در انفرادی١٣بعد از 

 ماه در آن ٧. ها دستم آمد هائی که به یاد آوردم و حساب کردم این بعدها با تاریخ

 ماه ۵ - ۴حدود . یکی از اصلی ترین دشواری آن انفرادی غذا بود. انفرادی ماندم
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حاال . کرد خود جيره کم بود و آدم را سير نمی. دادند غذا به من نصف جيره را می

در شبانه روز سه تکه نان به اندازه کف ! شه آن را نصف بکنی دیگر چی می

به اندازه یک . ها یک چيز شوربا مانندی بود ذا بيشتر وقتغ. دادند دست می

گرسنگی به طور وحشتناک فشار . استکان آب بود که توش چند تا نخود بود

 ضربه ۵٠آنقدر از گرسنگی در عذاب بودم که حاضر بودم برم روزی . آورد می

  )◙شهاب شکوهی(."شالق بخورم ولی اندازه کف دست نان بدهند

توان گفت بسته به اوضاع و احوال و شرایط متفاوت و  به طور کلی می

این که منظور از شکنجه کسب اطالعات بود و یا خرد کردن زندانی و از بين بردن 

روحيه مقاومت در او 

شکنجه به این منظور (

 در ۶٠از همان سال 

مورد بعضی کادرها و 

افراد شناخته شده 

سياسی نيز که رژیم 

ها به  قصد کشاندن آن

تلویزیون را پشت 

و غيره انواع و اقسام شکنجه با حدت و شدت خاصی ) رفت داشت، به کار می

در ضمن بعضی زندانيان سياسی باقيمانده .  جریان داشت۶٠های دهه  در زندان

یعنی بریدن تکه تکه از اعضای بدن در " تقطيع"ای به نام   از شکنجه۶٠از دهه 
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که  چند و چون آن کامًال روشن نيست اند  های جمهوری اسالمی نام برده زندان

   .ای عموميت داشته است رسد که چنين شکنجه و به نظر نمی
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 از هم در مورد ب

   همسايل زمينی در دو ده
  

های  ها و تشابهات معينی بين زندان همانطور که مالحظه شد، تفاوت

در . های جمهوری اسالمی در دو مقطع قيد شده، وجود دارد رژیم شاه با زندان

 بايد به بعضی ۶٠ و دهه ۵٠های دهه  های زندان ها و شباهت زمينه تفاوت

های موجود  توان ديد که بعضی از تفاوت مثًال می. های ديگر نيز توجه کرد واقعيت

 های های رژيم جمهوری اسالمی در سال  و زندان۵٠های ها در سال بين زندان

هائی بود   خودی انعکاس تفاوت  به طور خود  ، خارج از اراده اين يا آن رژيم به۶٠

و يا مبارزه ) ۵٠اوايل دهه (که اصوًال بين يک مبارزه در سطح روشنفکران انقالبی 

با يک ) ۵٠های بعد دهه  در سال(های آگاه و پيشرو  روشنفکران انقالبی و توده

، خود تراکم ۶٠ های در سال. وجود دارد) ۶٠های در سال(ای  جنبش کامًال توده

های  ها، با توجه به محدود بودن امکانات زندان، از جنبه نی در زندانانسا

از . فرسا برای زندانيان بود مختلفی موجب فشاری زياد و گاه فشارهائی طاقت

 از غذا و آشاميدنی گرفته تا محل نشستن و -ترين نيازهای زندگی تامين ابتدائی

ر طرف نمودن نيازهای خوابيدن، تا رفتن به دستشوئی و يا حمام کردن، تا ب

تا رعايت بهداشت و ) از جمله در اختيار قرار دادن نوار بهداشتی(مخصوص زنان 

همه و همه .... غيره و همچنين وجود کودکان به همراه مادرانشان در زندان 

مشکالت جدی و بزرگی بودند که فشارهای زايدالوصفی به زندانيان وارد 

کودکان خردسال نيز (جه بودند که بر زندانيان آوردند و خود نوع خاصی از شکن می
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آیند که البته شرح حال خود را داشته و باید جداگانه  جزء زندانيان به حساب می

) مورد بررسی قرار گيرند

درهمين . شد اعمال می

رابطه نقل موردی از 

خاطرات يکی از زندانيان 

آن دوره، به هر چه 

تر شدن موضوع  عينی

وقتی : "کند کمک می

رفتم توی سلول، دیدم 

اصال نه جای ایستادن 

درب سلول که ایستاده بودم پاسداره گفت چشم بندت . است نه جای نشستن

وقتی چشمبند را برداشتم دیدم با لقد زد توی کمرم، من با سر رفتم . را بردار

او بمن گفت امروز نوبت من بود که اینجا . توی کله یکی دیگر که جلویم بود

ولی چهار روز بعد بمن گفتند نوبت .  نفهميدم که منظورش چه بودمن. بایستم

زدند توی درب و  کردند با لقد می چون درب را که باز می. توست دم درب بایستی

. زدند توی سرت درب را می......خورد که دم در بود در سلول به سر آن فردی می

 البته، بعضی از ٭"......خورد جوری شده بود که این درب باید توی سر همه می

                                                 
 نشریه پيام فدائی (، محمد"۶٧مصاحبه با یکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسي در سال  "٭

  )۵٧شماره 

  ا خاموشی در جدال ب
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فشارهای مربوط به کثرت جمعيت زندان و یا عدم برخورداری زندانيان از آفتاب و 

هوای آزاد و فقدان بهداشت یا کمبود غذا و غيره که موجب اذيت و آزار فراوان 

های  ای در زندان زندانيان سياسی در دوره جمهوری اسالمی بود، امر بی سابقه

مثًال مورد . کرد زایش جمعيت زندانی بيشتر نمود پيدا میرژيم شاه نبود که با اف

های جمهوری اسالمی  که وسيعًا در زندان" گال"ناراحتی پوستی آزار دهنده 

ای از زندانيان سياسی محبوس در   گريبانگير عده۵۴اشاعه داشت، در سال 

 که در این سال در ◙های محمد دهقانی راساس گفتهب. (کميته مشترک نيز بود

لول کثيفی در کميته مشترک محبوس بود، پس از آن که به تدریج تعداد س

ها دچار بيماری مسری گال   نفر رسيد، همه آن١۴-١۵زندانيان در این سلول به 

  ). شدند که شدیدًا از آن در عذاب بودند

های رژيم شاه و رژيم جمهوری اسالمی باید  در بررسی اوضاع زندان   

 ۵٠های رژيم شاه در سال. م را نيز به حساب آوردحتی شرايط عمومی دو رژي

های جا افتاده و با پرسنل مخصوص به خود؛  ای بود با دم و دستگاه رژيم پوسيده

ای داشت و شديدًا  های مردم چهره شناخته شده رژيمی که در کل برای توده

ته تا ها از مقامات سطح باال گرف ها گردانندگان زندان در اين سال. مورد تنفر بود

ای از  ها تا وکال و غيره، خود را با موج تازه نگهبانان و از رئيس روسای دادگاه

مبارزه و با يک پديده جديد در جامعه یعنی مبارزه مسلحانه روشنفکران انقالبی 

اين مبارزه که آشکارا رژيم شاه را با جديت به مصاف طلبيده و . ديدند روبرو می

های مردم به وجود آورده بود، نه تنها رژيم  ای تودهفضای نوين و اميد بخشی را بر
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و مزدوران سرکوبگرش را کامًال هراسان و گيج ساخته بود بلکه باعث شده بود 

ها از انقالبيون مسلح،  که دیگر وابستگان به این رژیم نيز با مشاهده حمايت توده

نسبت به  خود شاهدر اظهار نظر . نسبت به آينده خود و رژيمشان بيمناک شوند

توان درجه هراس او از نيروی انقالبی جدیدی که به مبارزه  این انقالبيون نيز می

ها در نبرد اصال باور کردنی  عزم و اراده آن: "با رژیم او بر خاسته بود را دریافت

مردها قرص سيانور . دهند ها تا آخرين نفس به جنگ ادامه می حتی زن. نيست

بر این مبنا . ٭.کنند نکه دستگير نشوند خودکشی میدر دهانشان دارند و برای اي

ها و بر   تاثير مبارزه انقالبی چریکها به روی نيروهای رژيم شاه در زندانتوان می

خصوص  این امر به. ها در ارتباط با زندانيان سياسی را نيز درک نمود عملکرد آن

ط همتاهای شود اگر وضعيت آن نيروها را با شراي هر چه بيشتر قابل درک می

خود در رژيم تازه استقرار يافته جمهوری اسالمی مقايسه کنيم و متوجه باشيم 

 نيروهای وابسته به رژيم تازه روی کار آمده جمهوری ۶٠های که در سال

در این دهه نه . بردند اسالمی در وضعيت کامًال متفاوت از دوره شاه به سر می

ها  ره رژیم متبوعشان برای تودهچهره ضدخلقی و سرکوبگر آن نيروها و نه چه

ها چندان در معرض نفرت  این امر باعث شده بود که آن. کامًال شناخته شده نبود

ها در امان باشند؛ و از سوی دیگر،  مردم قرار نگرفته و تا حد زیادی از خشم توده

این نيروها به خصوص طی دو سال عمًال شاهد قدرت گيری هر چه بيشتر رژیم 

                                                 
 -تدوین علينقی عاليخانی(، "رانخاطرات امير اسداهللا علم، یادداشت های محرمانه دربار سلطنتی ای" ٭

  ١۴۶ص  -) ١٣٧١، نيویورک، انتشارات سن مارتين، 

  ا خاموشی در جدال ب
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بر چنين زمينه . نمودند می بوده و در خود احساس قدرت میجمهوری اسال

ای، مسلم است که نيروهای سرکوبگر این رژیم که به ایدئولوژی ارتجاعی  مادی

ها با احساس قدرت کامل با  مذهبی نيز مجهز بودند، به خصوص در زندان

 .نمودند زندانيان سياسی بر خورد می

ها عمدتًا   زندان۵٠داشت که در دهه در اینجا به این نکته هم باید توجه 

در اختيار شهربانی قرار داشتند و برمبنای رسمی که وجود داشت تنها 

نمایندگانی از ساواک در کار زندانيان سياسی بازجوئی پس داده دخالت 

 به بعد تغيير یافت و در این ۵٢چنين وضعی البته از اواسط سال . نمودند می

های جدیدی زده و دست  ست به سازماندهیسال دست اندر کاران رژیم د

ساواک در امور زندانيان سياسی پس از گذراندن دوره بازجوئی نيز هر چه بيشتر 

ها، کل استخوان بندی سيستم موجود  با این حال عليرغم همه تالش. باز شد

ها، نيروی اصلـی نگهبانان زندان را تشکيل  تغيير نيافت و از این رو هنوز پاسبان

ها کسانی بودند که در آغاز به خاطر به دست آوردن لقمه  این پاسبان. دنددا می

نانی لباس پاسبانی پوشيده بودند؛ البته شکی نيست که در ميان همين 

ها هم بودند که تحت تاثير جو  پاسبانان، افراد رذل کم نبودند، با این حال بعضی

ها و برخوردهای  مت و با توجه به احترامی که مقاو۵٠عمومی جامعه در دهه 

آورد که همه اینها بيانگر  انقالبی زندانيان سياسی مبارز در زندان به وجود می

گيری نيروهای انقالبی بود، گاه با زندانيان ابراز همدردی کرده و  رشد و قدرت

، چنان ۵٠در خود سال . دادند ها انجام می حتی کارهای کوچکی نيز برای آن
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ر زندان در بين خود زندانيان و از آن طريق در بيرون، هائی در پخش اخبا پاسبان

های بعد اين  نقش کامًال مثبت و مهمی ايفا نمودند و به همين خاطر هم در سال

های هر چه بيشيری در رابطه با نگهبانان اعمال گردید و  گيری دهه سخت

تری برای  مغز و هر چه مرتجع ها افراد تهی کوشش شد که از ميان پاسبان

به طور کلی نه فقط بين شرایطی که این . ها برگزيده شوند هبانی در زنداننگ

 و در مجموع مبين افول و سقوط رژیم -کردند می" وظيفه"ها در آن انجام  پاسبان

 و شرایط جدیدی که با قدرت گيری یک نيروی مرتجع تازه -شاهنشاهی بود 

ان در آن دوره نيز با نفس بوجود آمده بود تفاوت وجود داشت بلکه خود پاسبان

 تعلق نيروهای امنيتیپاسداران سرکوبگر رژیم جمهوری اسالمی که در واقع به 

ها و اراذل  واضح است که از دو قماش بودن پاسبان. داشتند، کامًال متمایز بودند

و اوباشی که 

به نام پاسدار 

 به ۶٠در دهه 

طور 

ایدئولوژیکمان 

همچون (

در ) ها ساواکی

 ها در زندان

خدمت رژیم 

  ا خاموشی در جدال ب
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متبوعشان بودند، در ایجاد دو وضعيت متفاوت برای زندانيان سياسی تأثير خاص 

برای آشنائی هر چه بيشتر با نگهبانان و دیگر دست اندرکاران . خود را داشت

، در صفحات دیگر به طور مجزا به ۶٠های دهه  رژیم جمهوری اسالمی در زندان

  .این موضوع پرداخته خواهد شد
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  ها و جنايات شاهنشاهی ل رسيدن ننگبه کما

  در جمهوری اسالمی
  

شود که همه جنایاتی که رژیم  در اینجا از این واقعيت سخن گفته می

های خود مرتکب شده بود،  شاه بر عليه آزادیخواهان و نيروهای انقالبی در زندان

های تحت سيطره خود به حد کمال  ها را در زندان رژیم جمهوری اسالمی آن

های مربوط به این واقعيت  ها و نمونه برای این که هر چه بيشتر با فاکت. نيدرسا

ها در دو دهه  های بارز زندان بيشتر آشنا شویم، الزم است اندکی روی شباهت

ها  ها، شقاوت با این تأمل، خواهيم دید که بسياری از پليدی.  تأمل کنيم۶٠ و ۵٠

ها جریان  ای در زندان توده، در سطح ۶٠های هائی که در سال و بی رحمی

ای و یا به عبارت   توده-داشت، پيشاپيش در سطح روشنفکری و روشنفکری

 در زندان بودند، به ۵٠های های جامعه که در سال دیگر در سطح آگاه ترین بخش

توان  ای دیگر را نيز می پاره. ها اشاره شد ای از آن پيشتر به پاره. اجرا در آمده بود

  : برشمرد

های رژیم   یکی از رسوائی۶٠های این موضوع که در سال: ه زن حاملهشکنج

های رژیم شاه  های مردم در ایران بود، در زندان جمهوری اسالمی در ميان توده

ای چون دستگيری و یا   نيز با موارد برجسته۵٠های ما در سال. نيز جریان داشت

از ميان این زنان . مشکنجه یک زن حامله و همچنين تولد طفل در زندان مواجهي

دختر عموی زنده یاد ( و از فریده اعظمی ۵۴توان از سيمين صالحی در سال  می

  . نام برد١٣۵٣در سال ) هوشنگ اعظمی
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های رژیم  در زندان: ها گذشته بود  که سنی از آنشکنجه مادران یا پدرانی

 ای های رژیم جمهوری اسالمی ما شاهد چنين پدیده شاه نيز همچون زندان

ای چون رفيق مادر  عالوه بر موارد برجسته. بودیم

و مادر انقالبی )  شایگان-فاطمه سعيدی(

معصومه شادمانی که حتی شکنجه تجاوز را نيز 

نمودند، نيروهای امنيتی رژیم شاه بر او اعمال 

های جمهوری اسالمی از تحت  همچون اطالعاتی

ان فشار قرار دادن و اذیت و آزار شدید پدران و مادر

های  پيری که خودشان مستقيمًا با سازمان

بویژه خيلی از مادران که . کردند سياسی در ارتباط نبودند نيز خود داری نمی

ها  بودند، را مدت" فراری"کردند و به قولی  فرزندانشان به طور مخفی مبارزه می

ها  در این مورد نمونه. داشتند ها نگاه می در شرایط طاقت فرسائی در سلول

توان از زندانی کردن مادر رفيق گرامی صبا بيژن زاده که در  مثًال می. سيار زیادندب

رفيق صبا  از . پی یک احوال پرسی ساده تلفنی صبا با وی صورت گرفت، نام برد

 تا زمان جان باختنتش در یک ۵٢زمان پيوستنش به سازمان در اواخر بهار سال 

های  ر به طبقه کارگر و توده ،با عشقی واف۵۶درگيری مسلحانه در سال 

او پس از . ستمدیده ایران، در صفوف سازمان چریکهای فدائی خلق مبارزه نمود

 به سازمان، مسئوليتهای بزرگی را به عنوان یکی از ۵۵ تير سال ٨ضربه بزرگ 

  !یادش گرامی باد. رفقای مرکزیت سازمان بدوش کشيد
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 : به مدت طوالنیمحبوس کردن زندانی سياسی در یک سلول انفرادی

های مشهور زندان  هرچند هنوز  انفرادی

های  گوهردشت ساخته نشده بودند، در زندان

 به ها را رژیم شاه نيز زندانيانی بودند که آن

.  در سلول انفرادی نگاه داشتندمدت طوالنی

فوق، مربوط به یک نمونه برجسته در زمينه 

رفيق ارزنده عباس جمشيدی رودباری است 

او یکی از .  دستگير شد١٣۵١ تير ماه که در

مبارزین تشکيل دهنده گروه احمدزاده بود که نيروهای امنيتی رژیم شاه جهت 

. کسب اطالعات از تشکيالت چریکهای فدائی خلق روی او متمرکز شده بودند

رفيق رودباری به هنگام دستگيری، با اصابت گلوله مزدوری، 

اران ساواک، در دست اندر ک. زخمی و بيهوش شده بود

های خود کشته اعالم نمودند،  حالی که رفيق را در روزنامه

شکنجه جهت آماده سازی برای ) ؟(!!وی را برای معالجه 

این رفيق به مدت دو سال در یک سلول . به اسرائيل بردند

انفرادی حبس بود و به طور مرتب تحت شکنجه قرار 

ها که عالوه  یک مبارز در روزنامهدر رابطه با شگرد اعالم کشته شدن . (داشت

بر هدف گمراه کردن رفقای آن مبارز، دست دژخيمان را در کشتن او کامًال باز 

توان از مجاهد انقالبی، فاطمه امينی نيز نام برد که مزدوران  گذاشت، می می
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هایشان مرگ او را بر  شاه او را در زیر شکنجه کشتند در حالی که قبًال در روزنامه

 مورد برجسته دیگر.) قوط وی از کوه به هنگام کوهنوردی اعالم کرده بودنداثر س

جالل های فدائی خلق، رفيق  از چریک

 که پس از دستگيری در بهمن بودفتاحی 

 سال بدون ارتباط ٢ در مشهد، به مدت ۵٢

با دیگران در سلول انفرادی نگاه داشته 

رفيق فتاحی پس از آزادی از .( شد

پاسداران رژیم شاه توسط های رژیم  زندان

جمهوری اسالمی دستگير و در حالی که 

های  کماکان به عنوان یک انقالبی به توده

تحت ستم ایران وفادار بود، توسط 

  ).دژخيمان این رژیم به شهادت رسيد

 رژیم شاه نيز همچون رژیم جمهوری :گروگان گرفتن اقوام زندانی سياسی

نمود بدون آنکه آن  دانيان سياسی اقدام میاسالمی، به زندانی کردن اقوام زن

. افراد خود در مبارزه سياسی شرکت کرده و یا حتی سياسی بوده باشند

از . مادران بسياری از رزمندگان فدائی و مجاهد در این دوره به زندان افتادند

توان از زندانی کردن تعداد زیادی از افراد  های برجسته در این مورد می نمونه

.  دکتر اعظمی از پدر وی گرفته تا دیگر افراد خانواده و اقوام او یاد نمودخانواده

این را هم باید اضافه کرد که در آن زمان همچنين روستائيان زحمتکشی از 
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منطقه لرستان را نيز که به دليل برخوردهای بسيار انسانی دکتر اعظمی ارادت 

ن روستائيان در مقابل بعضی از آ. خاصی نسبت به وی داشتند دستگير نمودند

شد به طور بسيار قابل تقدیری  ها وارد می ای که بر آن های وحشيانه شکنجه

  . مقاومت کردند

که دوره به زیر شکنجه کشاندن مجدد زندانيان سياسی 

های  عليرغم این تصور نا درست که گویا در زندان: گذراندند محکوميت خود را می

 محدود به هنگام دستگيری بوده است،  ، شکنجه فقط۵٠رژیم شاه در دهه 

های شاه نيز هيچوقت از شکنجه و آزار و  واقعيت این است که زندانيان در زندان

در این دهه نيز مزدوران رژیم شاه همواره . اذیت دست اندرکاران، در امان نبودند

 ۶٠مسلمًا در دهه . دادند هائی زندانيان سياسی را مورد یورش قرار می به بهانه

های رژیم  ای را در زندان اذیت و آزار مداوم زندانيان سياسی واقعيت برجسته

داد که در رژیم دیکتاتور شاه اوضاع از این لحاظ به  جمهوری اسالمی تشکيل می

های این دوره هم بسيار  با این حال در زندان.  نبود۶٠های وسعت و شدت سال

های مختلف  تلف و به صورتهای مخ آمد که زندانيان سياسی به بهانه پيش می

ای به اتاق شکنجه برده شده و مورد شکنجه قرار  سرکوب شوند و یا به بهانه

عالوه بر مواردی که با دستگيری کسی و رو شدن اطالعاتی، زندانی را . بگيرند

های رژیم شاه  کشيدند که این، امر معمول در زندان مجددًا به شکنجه گاه می

 در مواردی نيز در صورت مشکوک بودن به ه محدود نبود،بود و تنها به چند نمون

ارتباط زندانی با نيروهای مبارز در بيرون از زندان و یا در ارتباط با خانواده زندانی 
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رسيد، زندانی را  هایشان از نظر ساواک مشکوک به نظر می سياسی که فعاليت

ها در این رابطه  فریبرز سنجری یکی از نمونه. بردند مجددًا به زیر شکنجه می

پس از .  در ارتباط با چریکهای فدائی خلق دستگير شده بود۵٠او در سال . است

شرح این واقعه را در کتاب دیگری (جریان شورش در زندان عادل آباد شيراز 

، وی را از این زندان به قزل قلعه و  در )نوشته ام که اميداوارم در آینده چاپ شود

در اینجا بود که دژخيمان . ، منتقل نمودند"جدید"ه اوین  از آنجا ب۵٣شهریور سال 

ساواک به دليل مشکوک بودن به ارتباط او با سازمان چریکهای فدائی خلق، بر 

مبنای اتفاقات بيرون از زندان مرتب وی را از اوین به کميته برده و مورد بازجوئی و 

  . دادند شکنجه مجدد قرار می

ن سياسی پس از سپری شدن دوره اعمال خشونت بر عليه زندانيا

های جمهوری اسالمی  بازجوئی و حتی پس از گرفتن حکم دادگاه که در زندان

های  ای در زندان سياستی معمول بود، همانطور که اشاره شد امر تجربه نشده

کوشش در از بين بردن روحيه جمعی از طریق جلوگيری از ورزش . رژیم شاه نبود

وغيره، پخش ) برای زندانيان مسلمان(جماعت جمعی و یا برپائی نماز 

سرودهای شاهنشاهی از بلند گو به خاطر خرد کردن اعصاب زندانيان، کوشش 

در ایجاد فضای اختناق در زندان از طریق تعيين مقرارت سرکوبگرانه و سپس 

قایل شدن تنبيهات مختلف برای نقض هر یک از آن مقررات؛ مثًال جلوگيری از 

های دو نفره را مورد سئوال  ان به هنگام ترک بند و حتی صحبتروبوسی زنداني

 تير ماه ۵قرار دادن و غيره، همه برخوردهای خشونت باری بودند که مشخصًا از 
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در ) بخش مردان( به بعد بر عليه زندانيان سياسی در زندان قصر تهران ١٣۵٢

، مدام زندانيان  ۵۴پيش گرفته شدند؛ و از این تاریخ به بعد و به خصوص در سال 

اما تحميل این . دادند های مختلف مورد اذیت و آزار و سرکوب قرار می را به بهانه

های   که در زندان"تواب "مقرارت سرکوبگرانه به زندانيان بدون وجود نيروئی چون

جمهوری اسالمی عامل و مأمور اجرای چنان مقراراتی درتمام طول شبانه روز 

به  در واقع نيز چنان برنامه سرکوبگرانه ای -قيت برسدتوانست به موف بود، نمی

  .به نتایج دلخواه این رژیم منجر نشدهای رژیم شاه    در زندان"تواب"دليل فقدان 

. شد های مختلقی بر زندانی سياسی اعمال می با این حال خشونت به شکل

به های رژیم شاه به واقعيت قتل زندانی سياسی در سلول  ما حتی در زندان

خوریم که  خاطر شرایط بسيار وحشتناکی که برای وی بوجود آورده بودند بر می

 )١٩(.باشد نمونه آن مرگ مبارز انقالبی، بهروز صنعی در زندان بندر عباس می

های باز هم  و اجرای سياست) ١٣۵٣اسفند(پس از تشکليل حزب رستاخيز 

کوبگرانه و وحشيانه ها، ما باز شاهد بعضی عملکردهای سر خشن تری در زندان

ها را  های رژیم شاه هستيم که بعدًا جمهوری اسالمی با برجستگی آن در زندان

 فشار جهت اعمال مقرارات ۵۴در سال . های خود به اجرا در آورد در زندان

خشونت بر عليه زندانيان سياسی که دوره سرکوبگرانه باز هم تشدید شد و 

 در زندان قصر که در آن زمان بيشترین مشخصا (گذراندند محکوميت خود را می

حاال دیگر مدام زندانی را به . افزایش یافت) گرفت زندانيان سياسی را در بر می

کشيده و او را ) بخش یا دفتر اداری بند" (زیر هشت"های واهی به  بهانه
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های دیگری وی را به اصطالح  دادند و یا به صورت موردضرب و شتم قرار می

  .دندمينمو" تنبيه"

یکی از زندانيان سياسی دوره شاه که او را به عنوان تنبيه مدتها در 

ميان زندانيان عادی در شرایط زیستی بدی قرار دادند و بعد به خاطر اینکه وی 

ای  از وضع پيش آمده به دادرسی ارتش اعتراض کرده بود او را به  طی نامه

ای تعریف کرده است که  برده و شکنجه نمودند، خاطره" ها آسایشگاه پاسبان"

ها بزرگ و تاریک و پر از  آسایشگاه پاسبان: "باشد نمونه گویائی در این زمينه می

بعد دو پاسبان . مرا به آنجا بردند......های دو طبقه تيره و پتوهای سياه بود تخت

هایم را از پشت پيچاند و آن  شان پرید پشتم و دست گردن کلفت آمدند و یکی

. ها را از پشت کتف به هم رساند و دست بند قپانی زد تبند آنیکی با یک دس

قبل از آن، خيلی در باره دستبند قپانی و درد وحشتناک آن شنيده بودم، ولی در 

آن لحظه به راستی دریافتم که چنان درد وحشتناکی به هيچ وجه قابل تحمل 

 بود که ها و بازوهای من طوری ساختمان استخوانی و مفصلی کتف......نيست

در همان ....آمد ها وارد می در اثر زدن دست بند قپانی فشار طاقت بری بر آن

حال مرا به زمين کوبيدند و پاهایم را به در حلقه طنابی که به صورت نيم دایره 

کوچکی وسط یک چوپ کلفت تعبيه شده بود انداختند و با چرخاندن چوپ، حلقه 

های بسته ام روی زمين  يدند که تنها کتفرا تنگ کردند و چوپ را آنقدر باال کش

مانند یک گوسفند آویخته شده بودم و زیر فشار وزن بدنم قدرت تکان . ماند

توانستم زانوهایم را خم کنم که کف پاهایم را از زیر  حتی نمی. خوردن نداشتم
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چند پاسبان، بی رحمانه و با غيظ مرا . ها حرکت بدهم های آتشين باطوم ضربه

 باطوم هایشان را پشت سر هم و بدون انقطاع و با چنان ضربی .زدند می

کوبيدند که در همان دقيقه اول کف پایم ترکيد و خون راه افتاد و فریاد مرا به  می

دانست من که هستم و چه کار  ها که نمی یکی از پاسبان. آسمان رساند

 عرق گير به تن چند پاسبان. زد ام، از تخت پائين آمده بود و به من لگد می کرده

   ٭."خندیدند ها نشسته بودند و می هم روی تخت

به زیر شکنجه کشاندن مجدد زندانيان سياسی که دوره محکوميت 

یک نمونه در این مورد شکنجه .  شدت یافت۵۴گذراندند نيز در سال  خود را می

اش در زندان   سال دوره محکوميت۴مجدد محمد دهقانی پس از گذراندن 

حمد تعریف ميکند که او را از زندان قصر به اوین و سپس به سلولی م. باشد می

. در کميته برده و از آنجا به اتاق بازجوئی یا به واقع اتاق شکنجه کشاندند

گران عبارت بودند از رسولی، منوچهری و آرش و حسينی که هر کدام به  شکنجه

این . ينی بودای او را کتک زده و شکنجه کردند ولی کابل زن اصلی حس شيوه

ای نداشتند جز این که از  مزدوران جنایت پيشه برای شکنجه محمد هيچ بهانه

محمد تعریف . باال دستور دریافت کرده بودند که افراد خاصی را باید شکنجه کنند

گران کثيف شهربانی  ها از کشته شدن نيک طبع، یکی از شکنجه کند که آن می

 شدیدًا ناراحت بودند و در ١٣۵٣اه سالبه دست چریکهای فدائی خلق در دی م

پرسيدند که آیا از کشته شدن نيک طبع خوشحال  حين شکنجه مرتب از او  می

                                                 
  ٣١٧ صفحه -کاراعباس سم، "من یک شورشی هستم" ٭
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توانستند هر رفتار توهين آميز و خشونت باری را در مورد  و تا آنجا که می! است

 و یکی ۵٠گر خود محمد در سال  نيک طبع، بازجو و شکنجه. بردند وی به کار می

گران دیگر از جمله حسين زاده، خطائی و   بود که به همراه شکنجهاز کسانی

 به این )٢٠(.بهروز دهقانی را در زیر شکنجه به قتل رسانده بود  رفيق دیگران،

هر روز چشمهای محمد را . صورت شکنجه محمد تا یک هفته ادامه داشت

خشونت بردند و پس از اعمال برخوردهای  بسته و از سلول به اتاق شکنجه می

زدن شالق به خصوص به کف پاهایش، دوباره به سلول بر  بار مختلف و 

گرداندند و روز بعد مجددًا نامش را صدا زده و به اتاق شکنجه  می

  )◙محمد دهقانی(.بردند می
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  بياد بهروز دهقانی

دان آزاد            " از یک مبارز که بتازگی پس از چند سال از زن
هدای ورد یکی از ش ده در م تمش ری داش ران خب ق ای .  خل

ه و   ک دالور نمون ن چری ت ای ارزه و مقاوم ون مب چ
ران              ای ای ذیر خلقه ل ناپ نمایانگر اراده پوالدین و ایمان خل
ه            م ک در مبارزه عليه ظلم و فساد است وظيفه خود می دان

رفيق . بازگو کنم...ی این شهيد دالور را برای شما  مبارزه
د  رها شده از زندان چنين می     ١٣۵٠درخرداد سال   : "گوی

ه        ا ک د و از آنج اه آوردن بهروز دهقانی را به شکنجه گاه ش
دازه         سلول شکنجه روبروی سلول ما بود می توانستيم تا ان

ویم   ر ش ا خب ا ب ادی از وضع آنج کنجه. زی د از ش ای  بع ه
ز نمی       :"متنوع تنها پاسخی که شنيدند این بود         يچ چي من ه

م     ...دانم ان       در". من هيچ چيز نمی دان ه بعدی دژخيم  مرحل
ده  وار دن ه     خونخ ستند و ب کنجه شک ر ش ای او را زی ه

ان انکار              شکنجه های خود ادامه دادند و جواب بهروز هم
ادی    م فری اهی ه ود و گ کوت ...ب د س ه...و بع ای  از گفت ه

ه            ات دستگيرمان شد ک جالدان و بازجویان و دیگر جریان
 شکنجه   های او با شالق و دیگر ابزار       پس از شکستن دنده   

ی   ربه م روز ض دن به ر ب سته    ب تخوانهای شک ا اس د ت زدن
ه      . کرد اما او همچنان با عزمی راسخ مقاومت می       . بهروز در گوشتش فرو رود     ه شکنجه ادام جالدان ب

ا سوزاندند             د،او را باره م  نتيجه      . دادند و از اجاق برقی استمداد طلبيدن از ه شد، وحشيان        ب ای حاصل ن
رون زده               ساندند که استخوان دنبالچه    خونخوار کار را بجائی ر     ه از گوشت و پوستش بي ی بهروز را ک

شنيدند        ... بود را سوزاندند اما باز هم همان جواب را شنيدند          االخره دیگر جوابی ن ا ب . بازهم سوزاندند ت
  ."از آن پس ما هم دیگر نه بهروز را دیدیم و نه صدای رزمنده اش را شنيدیم

د   رق در امي انی غ روز دهق ویش به زرگ خ تثمار و     - ب تعمار و اس وغ اس ران از ی ای ای ائی خلقه  ره
رد           دا ک دگان را       . دیکتاتوری فاشيستی شاه قهرمانانه جان خود را ف ه زن ده است ک مرگ او مرگی ارزن

ه نفرت                        دوه خود را ب ه ان د ک رار می ده غرق در اندوه می کند ،ما را بار دیگر مورد تربيت انقالبی ق
م ش  ه رژی سبت ب ق ن ا    عمي خ و ب ی راس ا عزم ازیم، ب دیل س اکم تب تمگر ح تثمارگر و س ات اس اه و طبق

يم            اراده ه ده ائی ادام د            . ای استوار به مبارزه تا پيروزی نه اری می کن انی درخت انقالب را آبي ا  . قرب ب
. این را تاریخ به ثبوت رسانده است. افتادن یک نفر مبارز دهها و صدها مبارز دیگر بپا خواهند خاست

  .شور ما هم همين طور بوده و هستدر ک
  ١٣۵٢  سال چهارم مهر– ٣٠ شماره -"ستاره سرخ"
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 چنين برخوردی نسبت به زندانی سياسی زن درهر دو رژیم ضد :تجاوز به زنان

با . خلقی وابسته به امپریاليسم شاه و جمهوری اسالمی وجود داشته است

 رژیم شاه تنها به موارد های این حال، واقعيت این است که اگر ما در زندان

 چنين رفتار شنيع و ۶٠های دهه  خوریم در زندان معدودی در این زمينه بر می

ای که در مورد تجاوز  به گونه(کارانه، هم به منظورهای سرکوبگرانه خاصی  جنایت

و هم به جهت بر آورده کردن ) به دختران کم سن و سال باکره انجام گرفت

  . د داشتاغراض دیگری وسيعًا وجو

 ۶٠ در خاطرات زندانيان سياسی باقيمانده از دهه :های روانی ابتال به بيماری

خوریم که به دليل شکنجه و شرایط  در موارد متعددی به مبارزین زندانی بر می

. اند های روانی گشته ها وارد آمده، دچار بيماری طاقت فرسائی که در زندان بر آن

خورد بسيار ددمنشانه و درد آور گردانندگان زندان این واقعيت نيز که ناشی از بر

 وسعت زیادی داشت، باز صرفًا مختص ۶٠با چنين افرادی بود اگر چه در دهه 

های روانی در  ابتال به بيماری. های تحت سلطه جمهوری اسالمی نيست زندان

های جسمی و روانی و سپس برخورد واقعًا  های رژیم شاه در اثر شکنجه زندان

انه و غيرانسانی به آن بيماران از طرف زندانبانان، مورد مشابه دیگری است ظالم

های جمهوری اسالمی به حد  های رژیم شاه وجود داشت و در زندان که در زندان

  .کمال رسيد

 توسل به :آزاد نکردن زندانی عليرغم اتمام دوره محکوميتش

ه هر دو رژیم شاه و چنين برخوردی، با توجه به خاصيت دیکتاتوری عنان گسيخت
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زیر پا نهادن هر قانونی و یا به طور کلی عدم جمهوری اسالمی که 

ها به  پایبندی به هيچ قانونی، خصيصه ذاتی ناشی از وابستگی آن

ها نيست و اساسًا این  امر عجيبی در رابطه با این رژیمباشد،  امپریاليسم می

مورد . باشد پریاليسم میهای دیکتاتوری در جوامع تحت سلطه ام یکی از جلوه

عدم آزادی زندانی عليرغم اتمام دوره محکوميتش بسياری از زندانيان سياسی 

 بر مبنای سياست جدیدی که در ۵۴در سال . شد دوره شاه را شامل می

ها در پيش گرفته شد، دیگر هيچ زندانی را که دوره محکوميتش تمام شده  زندان

های  که در زندان" فرجی"یا " شی کملی"طالح اص. کردند بود، از زندان آزاد نمی

شد، دقيقًا  جمهوری اسالمی نيز از طرف زندانيان سياسی به کار برده می

همچنين در این دوره . باشد های رژیم شاه می محصول همين دوره از زندان

ظاهرًا (است که بعضی از زندانيان سياسی را مجددًا به اصطالح دادگاهی کرده 

از . های دوباره برای آنان بریدند و محکوميت)  آنان تشکيل دادهدادگاهی برای

توان از محمد دهقانی، ابراهيم دل افسرده  های برجسته در این رابطه می نمونه

 دستگير و به چهارسال ۵٠مثًال محمد را که در سال . چی نام برد و محسن شانه

ميتش از زندان آزاد زندان محکوم کرده بودند نه تنها پس از طی شدن دوره محکو

یعنی ماندن در زندان اضافه " ملی کشی"نکردند، بلکه سه سال و نيم پس از 

بر دوره محکوميتش، دوباره به دادگاه برده و مجددًا به چهار سال دیگر محکوم 

اول : "این موضوع را با تفصيل هر چه بيشتری از زبان خود محمد بشنویم. نمودند

شد و در این روز باید از زندان  دان من تمام می مدت زن١٣۵۴اردیبهشت سال 
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 بودم که رفيق بيژن جزنی ۶ و ۵فروردین ماه من در زندان قصر بند . شدم آزاد می

در اواسط فروردین بيژن به من گفت که دو . نيز در آنجا بود، با هم همبند بودیم

وش رفقا خواهم حرف بزنم که در بيرون به گ سه روز مانده به آزادیت با تو می

حدودًا بيستم فروردین ماه بود که  تعدادی از زندانيان بند را برای انتقال . برسانی

چند نفر از . ها بودم، بيژن هم همينطور منهم جزء آن. به زندان دیگری صدا کردند

ما را در یک ماشين که مخصوص زندانيان بود جای دادند که اتفاقًا در آن ماشين 

در آنجا بيژن به من گفت که خوب شد باهم هستيم، . من و بيژن با هم بودیم

دانم چه فکری  خواهم حرفهایم را بزنم، اما وقتی خواست شروع کند، نمی می

برند باز با هم خواهيم  کرد که گفت اینطور که معلوم است ما را هر کجا که می

ما را به زندان اوین بردند به قسمتی که تازه . کنيم پس بعد صحبت می. بود

وارد زندان که شدیم اول یک در بزرگ باز شد و ماشين به آنجا . ساخته بودند

ها آمدند ما را از ماشين پياده کرده ویک یکی چشمهای ما  بعد نگهبان. وارد شد

من را به یک . را بستند و ما را بردند وارد یک سالن بزرگ تقریبًا طوالنی کردند

 در سه متر بود که دستشویی و توالت این سلول حدودًا دو. سلول انفرادی بردند

من در آنجا بدون این که زندانيان دیگر را ببينم و خبری از . هم داخل آن بود

ده .  ماندم- که احتماًال دیگران هم چنين وضعی داشتند-کسی داشته باشم 

در روز موعود، یعنی روزی که . دوازده روز گذشت و مدت زندان من تمام شد

م، دِر سلول من باز شد و نگهبان مرا به زیر هشت برد که بایست آزاد شو می

کامًال خودم را برای آزاد شدن از زندان . رئيس زندان، سروان روحی در آنجا بود
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. کردم چيزی غير از این در انتظارم است یعنی اصًال فکر نمی. آماده کرده بودم

کوميتش تمام چون روال عمومی تا آن موقع این طور بود و زندانی که مدت مح

سروان روحی بلند شد و خودش به من . شد شد از زندان مرخص می می

من با تعجب اعتراض کردم و گفتم مدت زندان من تمام شده چرا . دستبند زد

چشمهای مرا بستند و از اوین . شود ؟ او گفت بعدًا معلوم می!زنی دستبند می

بعد آمدند و روپوشهای ما . ددرفلکه کميته سه نفر دیگر هم بودن. به کميته بردند

دیدم، داشتند  شد جائی را دید فقط زیر پایم را می را به سرمان کشيدند که نمی

گيرد و می پرسد  بردند که درآنجا شنيدم که یکنفر سراغ من را می ما را می

آن فرد تا به من رسيد روپوش را از . محمد کدامشان است؟ مرا نشان او دادند

بعدها فهميدم که نام . کشيده محکم تو گوش من خواباندسرم بر داشت و یک 

تا . تا عصر آن روز در فلکه کميته بودم. او آرش است که درآن زمان نوچه بازجو بود

آرش هم در آنجا بود که اسم . رسولی سربازجو بود. مرا به اتاق بازجوئی بردند

حين خوردن خوردند و در داشتند مشروب می. او را هم من در همانجا دانستم

خندیدند، گویا پيروزیشان را  مشروب زندانيان را مسخره کرده و بلند بلند می

کرد، اما همه سئواالتش نامربوط  رسولی از من سئوال می. جشن گرفته بودند

دانم   آره می-جواب دادم.اند پرسيد شنيدی که نيک طبع را ترور کرده می. بود

 خوشحال شدی؟ اول گفتم -پرسيد. اندمچون در زندان قصر آن را در روزنامه خو

اما او این سئوال را چند بار به ! نه، دوباره پرسيد، گفتم چرا خوشحال بشم

با .  آری خوشحال شدم–های مختلف تکرار کرد و من هم در آخر گفتم  صورت
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. عصبانيت و توپ و تشر برخورد کردند و بعد مرا به یک سلول انفرادی آوردند

این بار . فردای آن روز دوباره مرا به اتاق بازجوئی بردند. بودمشب در آنجا تنها 

ها در مورد بند زندان بود و از من  بيشتر سئوال. منوچهری از من باز جوئی کرد

بعد مرا به زیر . خواستند که به طور کتبی بنویسم که زندان را چگونه گذراندم

ه را شروع شکنج. گر بردند و به تخت بستند زمين پيش حسينی شکنجه

فکر . بعد مرا به یک سلول که دو نفر دیگرهم در آنجا بودند، انداختند....کردند

از این سلول هر روز مرا به اتاق . ها را تازه دستگير کرده بودند کنم که آن می

به کف . شکنجه تا یک هفته ادامه داشت. کردند شکنجه برده و شکنجه می

 پاهایم آش و الش شده بودند که بعد .زدند ام دوباره شالق می پاهای زخمی

در . مجبور بودند که پانسمان پاهایم را هر روز عوض کنند. ها را پانسمان کردند آن

کشيد و بعد در راهروی  ها سرک می آمد و به سلول آن ایام رسولی شبها می

قربونش ! آزادی: گفت هایش این بود که می یکی از عربده. کشيد بند عربده می

گفت و باز با  ها را با لحن مسخره می این. آزادی بی آزادی. ه تمام شددیگ. برم

! در دستش هم هویجه! ای است در آمریکا گفت آزادی مجسمه ریشخند می

خندیدیم و حرفهای او مایه تفریح و  البته ما هم در سلول به حرفهای او می

     .                                    ها شده بود مشغوليت بچه

روز اول تنها بودم . بعد مرا به سلول دیگری که بزرگتر بود منتقل کردند

ها دو سه نفر تازه  از بين آن.  نفر رسيد١۴ -١۵ولی بتدریج سلول پر شد و به 

دستگير شده بودند ولی بقيه از زندانيانی بودند که مثل من زندانشان تمام 
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 کثيف بود و ما همگی دچار آن سلول خيلی. شده بود و آزادشان نکرده بودند

بعد ما را به اوین منتقل کرده و به خاطر گال مدتی در . بيماری گال شدیم

ای از زندانيانی که  دراین دوره در فاصله کوتاهی مرتب عده. قرنطينه بودیم

از  بایست آزاد شوند را از اوین به کميته و محکوميتشان تمام شده بود و می

بعدها فهميدم که از . که من هم این وضع را داشتمبردند  کميته به اوین می

ها ظاهرًا به خاطر  ها آمده اند و این بردن و آوردن صليب سرخ برای بازدید از زندان

ها  ولی این فيلم. ها قایم کنند خواستند ما را از صليب سرخی آن بود که می

 ما مصاحبه هم ها آمدند و با آن. ها را دیدیم باالخره  تمام شد و ما صليب سرخی

 .                                                           کردند

پس از بازدید صليب سرخ که ما را به زندان عمومی اوین منتقل کردند، در آنجا 

های اوین  شنيدم که چطور تعدادی از زندانيان سياسی، از جمله بيژن را در تپه

  .خواستند فرار کنند ها می  گویا آناند که کشته و اینطور وانمود کرده

گذشت، در  حدود سه سال و نيم که از ملی کشی من در زندان می

 در شرایطی که مبارزات مردم هم رو به رشد بود، برای قانونی ۵٧اوایل سال 

جلوه دادن کارشان که ما را اضافی در زندان نگاه داشته بودند، مرا به همراه دو 

البته . چی به دادگاه بردند يم دل افسرده و محسن شانهزندانی دیگر یعنی ابراه

دادگاه چه عرض کنم، در خود اوین به اتاقی بردند که در آنجا چند نفر ارتشی 

گفتند  می. پشت ميزی نشسته بودند و در مقابل آن ميز چند تا نيمکت بود

 ما اتهامات دروغی به. دادگاه به نطر من خيلی مسخره بود. دادگاه این جا است
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ظاهرًا یکی از نگهبانان زندان . مثًال اتهام من شورش در زندان بود. بسته بودند

چی هم در آن  پدر محسن شانه. چنان گزارشی را از من برای اینها رد کرده بود

 ۴در آنجا مرا مجدداًٌ به . به اصطالح دادگاه به عنوان تماشاچی حضور داشت

. ابراهيم به سه سال محکوم شدند سال و ٢محسن . سال زندان محکوم کردند

ها در همين حدود هم اضافه بر حکم اولشان ملی کشی کرده و در زندان  آن

اما از مدت محکوميت مجدد . ها آزاد شدند در نتيجه در همان زمان. مانده بودند

 از ۵٧ آذر ٢٢ تمام شد و من در ۵٧من چند ماهی مانده بود که در اواخر آذر 

   ) ٢١()◙محمد دهقانی."(زندان آزاد شدم

های فوق و بر مبنای سياستی که از آن صحبت شد،  با توجه به واقعيت

 چه خود به آن -باید دانست که بعضی از زندانيان مبارز حکم گرفته

اندیشيدند یا نه و در واقع بدون آن که خود بدانند به طور غيابی از طرف رژیم  می

اولين حکم غير واقعی نيست؛  این یک .شاه به اعدام محکوم شده بودند

 تن از زندانيان سياسی مبارز، رفقا، بيژن جزنی، ٩مرگ ، کاندیدهای این حکم

 از زندانيان سياسی برای ابراز برخیاین لفظی بود که " (پاپا جان سورکی"

چرا که وی به خاطر . بردند محبت نسبت به رفيق عباس سورکی به کار می

، حسن ضياء )سيار در بين زندانيان محبوب بودبرخوردهای مردمی و انقالبيش ب

زاده  کالنتری، احمد افشار، محمد چوپان) مشعوف(ظریفی، عزیز سرمدی، سعيد

دو مجاهد خلق، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذواالنوار بودند که در فروردین 

این . های اوین به گلوله بسته شدند  توسط خود کادرهای ساواک در تپه١٣۵۴
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یکی از دست اندرکاران تهرانی،  ،ت که پس از سقوط رژیم شاهواقعيتی اس

این زندانيان سياسی کسانی بودند که . رژیم نيز به آن اعتراف نمودآن امنيتی 

ها را به حبس محکوم کرده بود و آنان مدتها بود  های خود رژیم شاه قبًال آن دادگاه

در این تجربه نکته بسيار . گذراندند که در زندان دوره محکوميت خود را از سر می

که آزاد نکردن زندانيانی که مدت محکوميتشان مهمی وجود دارد و آن این 

تمام شده بود، به دادگاه بردن مجدد آنان و حتی کشتن زندانيانی که 

کردند، همان سياستی بود که رژیم  دوره محکوميتشان را طی می

کرده و وسيعًا به های خود دنبال   در زندان۶٠جمهوری اسالمی در دهه 

ای از به کار  الذکر که جلوه اگر به کنه همه واقعيات فوق. مورد اجرا گذاشت

نطفه گيری یک سياست معين بود، با دقت نگریسته شود خواهيم دید که 

های جنایتکارانه جمهوری اسالمی در حق زندانيان  بعضی از سياست

تی که سياس. سياسی، در همان دوره شاهنشاهی بسته شده بود

داری وابسته  های رنج کشيده ما به خاطر حفظ سيستم سرمایه دشمنان توده

داران خارجی و داخلی، طرح ریزی نموده بودند؛  در ایران و دفاع از منافع سرمایه

سياستی که رژیم شاه با توجه به رشد مبارزه انقالبی در جامعه و 

تی و در ارتباط با ها و دالیل دیگر ناشی از چنين واقعي قدرت گيری توده

آن، قادر به عملی کردن تمام و کمال آن نشد و اجرای کامل آن بر عهده 

آیا اقدام . رژیم وابسته به امپریاليست دیگری گذاشته شد

های اوین در دوره شاه در حق زندانيان  ای که در تپه جنایتکارانه
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سياسی حکم گرفته صورت گرفت، ماهيتًا شباهتی را با کشتار 

 توسط رژیم جمهوری اسالمی ترسيم ١٣۶٧يان سياسی در سال زندان

 برخورد و نه کميت را در نظر بگيریم آیا جواب این ماهيت اگر فقط ؟!کند نمی

دهد که جمهوری  ؟ واقعيت این است که این خود نشان می!سوال آری نيست

اسالمی درست به دليل هم ماهيت بودن با رژیم وابسته به امپریاليسم شاه، 

  !های رژیم شاه را به کمال رساند ها و خيانت ها و جنایت مه ننگه
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  بخش دوم
  

  

شرايط زندان، انعکاسی از 

 -شرايط حاکم بر جامعه

   ۶٠زندان در دهه
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  )ماني(                
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  فصل اول
  استقرار در ميان خون و جنايت

*****  
  
  
  
  
  
  

 نسلی ازانقالب 
  انقالب در زندان در چنگال ضد

  
ها و حقایق ارائه شده در صفحات پيشين به روشنی  اکتتکيه بر ف

بيانگر ماهيت یکسان و ضد خلقی هر دو رژیم شاه و جمهوری اسالمی 

باشد، اگرچه در عين حال همانطور که مالحظه شد هر یک از این دو رژیم در  می

در . اند های تحت سلطه خود دارای عملکردهای مختلف و خاص خود بوده زندان

ها با چگونگی  مر چگونگی وضعيت زندان در تحت سيطره این رژیمواقعيت ا

این موضوعی . باشد شرایط مبارزه طبقاتی در جامعه قابل تبيين و توضيح می

ها و  است که در بخش دوم ضمن نشان دادن رفتارهای وحشيانه، نکبت

 در زندان ۶٠هائی که دست اندرکاران رژیم جمهوری اسالمی در دهه  رذالت

  . آوردند، با تفصيل و روشنی بيشتری در مورد آن سخن خواهد رفتبوجود
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  تقديم به مبارزين دربند
 

 نام من، آالم انسان هاست

  شهرتم، خلقی است 
  زاده رنجم

  راه من، از جنگل بيدار می آيد
  من يکی از اين همه زندانی سرمايه و زورم

  آری، آری، من اسيرم
  جرم من،

  دملبخند اميدانه ديدن بر لب مر
  مهر ورزيدن به انسان ها
  مردمان را شادمان ديدن

  گرد يأس و رنج و حرمان
                        از نگاه و چهره روبيدن

  کارگر آزاد ديدن، از کمند ظلم سرمايه
  بزرگر را شاد و سرخوش

                        سوی باغ و مزرعه خواندن
.........  
......... 

  جرم من،
  يد را بنمودن است         خورش

                                   آری

   )      ۶۶ مرداد ١٢   در پيام فدائی شماره  درج شده"شناسنامه"بخشی از شعری به نام                                      (
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 باید ۶٠در اینجا به طور خالصه و کلی در رابطه با شرایط زندان در دهه 

های بسيار باال و شورانگيز زندانيان  از هنوز مبارزه و مقاومتبگویم که در آغ

ها  داد تا تمامًا جو و فضای زندان سياسی، به رژیم جمهوری اسالمی اجازه نمی

های دسته جمعی و همچنين پس از  اما پس از اعدام. را تسخير نماید

اما عمدتا  (های مبارز و انقالبی هائی که این رژیم در صحنه نبرد با توده موفقيت

در جامعه کسب نمود و ) بی سازمان و بی سالح و بدون رهبری کمونيستی

ای از دستگير شدگان را جهت سرکوب  مشخصًا پس از آن که توانست عده

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

همانطور که رژیم در رابطه  -ها تبدیل شد ترور و وحشت به فضای حاکم بر زندان

امر به "های پليسی گوناگون به بهانه  با کل جامعه نيز با سازمان دادن گشت

ها و  وانداختن آنان به جان مردم در کوچه ها و خيابان" معروف و نهی از منکر

این رویدادها که همه از جریان داشتن یک . ها و مراکز مختلف چنين کرد محل

کنند، زمينه ساز   جامعه ما در آن دوران حکایت میمبارزه حاد طبقاتی در

، تصویر زندان عليرغم همه ۶٠های بعد دهه وضعيتی بودند که باعث شد در سال

های زندانيان سياسی مبارز، بسيار غم انگيز و شرایط برای زندانيان  استقامت

ها زندانی، اسير در  دراین سال.  گردد۶٠سياسی، طاقت فرساتر از خود سال 

، این نيروی ضد انقالب در "تواب"نگال وحوشی به نام بازجو، زندانبان، پاسدار و چ

زند و اين دشمن غدار است که با قدرقدرتی به هر عمل  زندان دست و پا می

این واقعيت که مسلمًا با کلمات به طور کامل . یازد پليدی بر عليه او دست می

  ا خاموشی در جدال ب
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ای در خاطرات  آیند و به گونه به توصيف نمی

ندانيان سياسی این دوران منعکس شده ز

ها، درد  چنان است که با شنيدن و خواندن آن

پيچد و غمی  میدر تمام وجود انسان 

در این ميان . گيرد سنگين در دلش جای می

آنچه بيش از هر چيزی درد و غم را در رابطه 

کند این  های آن دوره برجسته می با زندان

رایط واقعيت است که بنا به مجموعه ش

ها نتوانستند رهبری مبارزات  ها، کارگران و پيشروان آن مبارزاتی حاکم در آن سال

های  ها را در جهت متحقق ساختن خواسته ها را در دست گرفته و آن توده

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

 -یابد مرتب به سود دشمن تغيير میها و نيروهای مردمی، سنگينی وزنه  توده

  .   درست عکس آن وجود داشت۵٠وضعيتی که در دهه 

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

عظمت فرهنگ انقالبی، فرهنگ دوستی و مهربانی با یکدیگر، داشتن روحيه 

با شجاعت و ها همراه  ها و پليدی مشارکت و همکاری در مقابله با زشتی

های خيلی از به  جسارت را لمس کرده بود، نسلی که عليرغم همه رجزخوانی

های سياسی آن دوره در نفی مبارزات انقالبی  اصطالح رهبران سازمان

های انقالبی گذشته را با وجود خود در  مسلحانه پيشين، بسياری از ارزش
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لی که خود همچون آن ها را به باورهای خود تبدیل کرده بود، نس آميخته و آن

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

را در جامعه مشاهده و درک کرده بود؛ و نسلی که از طرف دیگر از همه 

کمبودها و ایرادهای جامعه دیکتاتور زده ایران در رنج بود و بی تجربگی سياسی 

کرد؛ نسلی  رز جامعه بر دوشش سنگينی میموجود در بين همه نيروهای مبا

اش تازه داشت با استفاده از فضای نسبتًا  که با همه شور و سرزندگی مبارزاتی

داد، نسلی که با  ها، آگاهی انقالبی خود را ارتقا می آزاد حاصل از قيام توده

ها و تظاهرات و  ها در اشکال و صور مختلف و در ميتينگ شرکت در مبارزات توده

کرد، نسلی که هنوز خود تصوری کامًال عينی از حد قساوت  ره رشد میغي

های دیکتاتور وابسته به امپریاليسم نداشت، آری این نسل حاال  حکومت

دید که شمشير را از رو بسته و همه دست  دشمنی را درمقابل خود می

ها  نهای مبارزاتی مردم در طی مبارزات سترگشان بر عليه رژیم شاه را از آ آورد

های خود به هر  های زندان کرد؛ و به این منظور در دخمه پس گرفته و نابود می

ها  از بيشمار نمونه. یازید گنجد دست می جنایت و پستی که در تصور نمی

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

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

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

بود که جرأت کرده بود علنًا در مقابل نمایندگان رژیم اعتراض خود را بر عليه 
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اش را از وی چنين  های فریبا خاطره یکی از همبندی. بازجوی مزبور، بيان دارد

  :ن کرده استبيا

یک هفته بعد از ماجرای بازجو حميد . تکون دهنده ترین خاطراتم از فریباست"...

تونستم باور کنم در یک  نمی.....به فریبا گفتن آماده شو برای مالقات با همسرت

شمع وجودش که داشت  مثل پروانه گرد! شکنه شب انسان این گونه درهم می

چرخيدم و  شد می قطره قطره آب می

ها  فریبا به آرامی از دست. کردم وال میس

و حرکات چهره و سيل اشکهاش کمک 

گرفت و اونچه رو در اون نقطه نامعلوم که 

از :......دید، باز گو کرد مرکز دیدش بود می

های نمور و سرد زیر زمين پایين رفتم،  پله

وارد اتاق . بوی نم و تعفن سرم رو درد آورد

به اونجا پاسداری که منو . شکنجه شدم

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

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

های  همسرم مسعود تکيده و رنجور با چشمانی که در دخمه. حتی خون تنم

يز فریاد کشيدم مسعود جان و به طرفش خ. زد مقابلم بود سياه سوسو می

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

صدای بازجو از پشت سر بلند شد .....هاش ریخته بود به زحمت بلند کرد  که مژه
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 اگه حاضر -: بازجو گفت. و تمام وجودم را خشم و نفرتی عميق در بر گرفت

ی همين لحظه آزاد بشی چهار پایه رو بندازی و این ملعون رو دار بزن

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

در . ای با لگد چهار پایه رو انداخت پاسدار دیگه. کشيد و به مسعود شليک کرد

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

ر شعارهای خود پيچيدم و اونا جنازه را من د. کرد اش خون چکه می پيشانی

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

هائی  ای است که آگاهی از واقعيت بر چنين زمينه... و

ها روی داده  ها و سياهچال ها در زندان که در آن سال

های شاداب و اميدوار مردم، یادآوری  است، تصور چهره

های   حال و جنب و جوش نيروهای جوان در سالشور و

های جمهوری  ها در دخمه  و آنگاه دیدن آن۵٠آخر دهه 

های زرد و تکيده  اسالمی با چشمانی گود رفته و چهره

هائی در تن و در دل، بار سنگينی از غم و اندوه را در دل هر  و با زخم.. و...و

ه اگر صرفًا از نقطه نظر این واقعيت چنان است ک. نشاند انسان شریفی می

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

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

های نشُکفته که به دست مشتی جنایت پيشه و پست، َپرَپر شدند،  و غنچه

                                                 
  ٩٣ و۶٨،٩٢ صفحه -شهرزاد، "و در اینجا دختران نمی ميرند"..  ٭

  ا خاموشی در جدال ب
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های گرم آنان و  ند؛ اندیشيدن به مادران و پدران، به قلبرنگ باخته و پژمرده شد

شان؛ به پيران به کودکان و نوزادان که در دست آن  به آرزوهای پاک و بزرگ

تبهکاران گرفتار آمده بودند، اندیشيدن به کسانی که در 

های روانی دچار شدند و رفتارهای  زندان به بيماری

نان، اندیشيدن به فاجعه بار زندانبانان و توابين با آ

ها و دردهای بسيار  ها پس از تحمل رنج کسانی که مدت

با تداوم شرایط فشار و سرکوب دست به خودکشی 

زدند، آری اندیشيدن به همه اینها و فجایع بسيار دیگر 

های تحت سلطه جمهوری اسالمی رخ داده، برای انسانی که خود  که در زندان

ها از عزیزان و جزئی از خودش   چرا که آن-داند  میای از آن اسيران زندانی را پاره

  )٢٢(.های زیاد و درد و رنج فراوان، امکان پذیر نيست تحمل دشواری جز با -بودند

ها از طرف دیگر نه فقط چهره بسيار کریه و جنایتکار  با یاد آوری این واقعيت

ه خمينی و گيرد ک ها هر چه عينی تر درمقابل چشمان ما قرار می امپریاليست

اش را با ریا و ترفندهای گوناگون به جامعه ما تحميل نموده و انقالب  دارو دسته

ها را به شکست کشاندند، بلکه ابعاد تباهی وحشتناکی هم که رژیم  توده

  ۶٠داری در ایران، در دهه  جمهوری اسالمی به مثابه حافظ  سيستم سرمایه

شرح . شود مشاهده نمود شتری میدر جامعه ما بوجود آورد را با آشکاری بي

شاملو " در این بن بست"ای از وضعيت این دوران ما تا حدی در شعر  فشرده

  : که بهتر است آن را در اینجا با هم مرور کنيم. منعکس است
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  دهانت را می بويند

  .دارم ات میمبادا که گفته باشی دوست

  بويند ات را می دل

  نينست، ناز           روزگاِر غريبی

  و عشق را 

  کناِر تيرِک راه بند

  .زنند تازيانه می

            عشق را در پستوِی خانه نهان بايد کرد

  در اين بن بسِت کج و پيِچ سرما

  آتش را

           به سوخت باِر سرود و شعر 

  .دارند                                           فروزان می

  .به انديشيدن خطر مکن

    روزگاِر غريبی ست، نازنين         

  آن که بر در می کوبد شباهنگام

  .به کشتنِ  چراغ آمده است

            نور را در پستوِی خانه نهان بايد کرد

  ا خاموشی در جدال ب
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  آنک قصابان اند

  بر گذر گاه ها مستقر

  با ُکنده و ساتوری خون آلود

           روزگاِر غريبی ست، نازنين

  کنند و تبسم را بر لب ها جراحی می

  .و ترانه را بر دهان

            شوق را در پستوِی خانه نهان بايد کرد

  کباب قناری

  بر آتشِ  سوسن و ياس

            روزگاِر غريبی ست، نازنين

  ابليِس پيروز مست

  .سوِر عزاِی ما را بر سفره نشسته است

          خدا را در پستوِی خانه نهان بايد کرد



   در جدال با خاموشی   
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  ن زندان ها، در نقش گردانندگا لمپن
  ۶٠در دهه 

  
های ارتجاعی  در شرايطی که رژيم جديد مشغول تغيير معيارها و سنت   

شاهنشاهی و جا انداختن معيارهای ارتجاعی اسالمی خود در جامعه بود، 

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

در .  که به تدریج پيدا کرده بود-طلبيد  مسلمًا کادر مرتجع مخصوص خود را می

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

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

های مختلف آموزش ضد  در حوزهاندرکار و مدافع این رژیم  آخوندهای دست 

 و از طرف ،های انقالبی پرورده شده بودند   تودهوبانقالبی دیده و  برای سرک

برای خدمت به ضدانقالب بکار های محالت و مراکز بدنام  ها و بدکاره  لمپندیگر

در واقعيت امر، دست اندرکاران رژیم بسياری از پادوهای نگهبان و . گرفته شدند

مغز به  یهای ب هایشان را از ميان فاسدترين لـمپن همين طور بازجوهای زندان

ها، پذيرای هر نوع خواری و زبونی  خدمت گرفته بودند که همچون همه لـمپن

در خاطرات زندانيان . پرنسيپی، تابع صرف قدرت بودند بوده و به خاطر بی

، بعضًا خصوصيت و برخورد خاص لـمپنی نگهبانان به توصيف ۶٠سياسی دهه 

شب در سلول : " يف شده استگران اينگونه توص مثًال يکی از شکنجه. اند درآمده

چهره الت ها و چاقو کش . را باز کردند و شخص بلند قد و هيکل داری وارد شد

او ." ... پس از چند سوال و جواب، خود را رئيس زندان معرفی کرد. ها را داشت

  ا خاموشی در جدال ب
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 در حرکات و ٭."اسعد اللهی ورزشکار زیبائی اندام بود و  نگاه خشنی داشت"

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

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

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

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

  ٭٭...."ها افتاد و او با شلنگ به جان آن. ها را نشان داد حاجی هم تنبيهی. ردبخو

زدند بين بيست تا سی  سه نفری که مرا می: "  می خوانيم دیگری در مقالهو یا 

های بدنام  های باج گير محله قيافه دو نفرشان شبيه الت. سال سن داشتند

 لمپن بودن بسياری ٭٭٭.."احت نبودها به این وق های قبلی هتاکی در دوره....بود

 موضوعی - از بازجو و نگهبان تا کادرهای گرداننده امور-از دست اندرکاران زندان

است که برای بسياری از زندانيان سياسی کامًال روشن و مبرهن بوده و در 

در شرایطی که . های آنان به عنوان یک امر بدیهی مطرح شده است نوشته

اغلب از افراد لمپن شناخته شده و عمدتًا در تهران از " قالبهای ان کميته"سران 

های بدنام بودند، جای تعجب نيست که  ها و افراد بی فرهنگ محله ميان الت

ها و فرزندان زندانی آنان را طيفی از همين  اولين یاوران رژیم در سرکوب توده

ه اشاره  به موارد مشخصی در این رابطها کتاببعضی در . قشرتشکيل دادند

 با اسماعيل افتخاری، ١٢ی منطقه  مسئوليت گروه ضربت کميته: "شده است

                                                 
  ) ٩٣ صفحه ۴گفتگوهای زندان  (امير ص،" شکست اولين کابوسی که " ٭
    ٨٧   صفحه-   عليزاده پروانه" نيد راستکی است ک خوب نگاه " ٭٭
  ٣٠  صفحه) ١  گفتگوهای زندان شماره (، بيژن ميرزائی" موعود لحظه" ٭٭٭
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او قبل از پيروزی انقالب و سقوط رژیم پهلوی، . بود" اسی تيغ کش"معروف به 

قربانيان او زنان بی پناهی بودند . یکی از باج گيرهای منطقه جمشيد تهران بود

ر تن فروشی و فروش مواد مخدر تهران به کا" شهرنو"که در محله ی جمشيد و 

اش به سراسر پایتخت  ی باج گيری بعد از پيروزی انقالب، حوزه. مشغول بودند...و

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

او دیگر یک باج گير خرده پای منطقه جمشيد نبود، .  را نيز همراه خود داشت١٢

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

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

های جنسی زیادی قرار گرفته بود و  ی نازی آباد، مورد استفاده انقالب در محله

 در محل ص و عامخامعروف بود و شهره " خوش گوشت"به همين دليل به اکبر 

های مرد بودند ولی  هائی از لمپن های باال، مثال هر چند مورد ٭."شده بود

واقعيت این است که زنان لمپن و بی فرهنگ نيز در همان زمان به خدمت رژیم 

 با فزونی يافتن تعداد ۵٠باید بدانيم که در دهه . جمهوری اسالمی در آمده بودند

ستخدام زنان نگهبان نيز بوجود آمد که تعدادی به زندانيان سياسی زن، نياز به ا

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

های   با توجه به کثرت زنان مبارز سياسی، نگهبانی در زندان۶٠در دهه . بود

بار جمهوری اسالمی به صورت شغلـی ناشريف برای زنانی که متعلق به  جنايت

ن قشرهای جامعه بودند و يا به لحاظ اجتماعی و سياسی افرادی فاسدتري

                                                 
  )١٧ و ١۶جلد اول صفحات (، ایرج مصداقی "نه زیستن نه مرگ" ٭
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اتفاقًا دکتر ساعدی در يک سخنرانی به . شدند، درآمد مانده محسوب می عقب 

 –فعاليت سياسی  که ۶٠ مارس روز جهانی زن، در همان دهه ٨مناسبت 

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

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

هرگز در وسعتی که بعد از قيام بهمن در خدمت به رژیم جمهوری اسالمی 

های قابل توجه و اطالعات ارزشمندی را در زمينه فوق  ، فاکت)نمایان شد، نبود

  :کند او مطرح می. دهد به دست می

به همان سان که . جمهوری اسالمی رنگ ديگری يافتدو پاره شدن زنان در "

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

ها و   نشين و لومپن حاشيه

ها جای زنان  ها و فاحشه دالله

  .انقالبی را گرفتند

ظهور زهرا خانم اولين نشانه اين 

قضايا بود که با چوب و چماق، 

لومپنها راه دسته  و همراه دار

افتادند و در تمام تظاهرات  می

اش پيدا   کله و انقالبی سر

 يعنی ۵٨درست در روز اول ماه مه سال . ريخت هم می شد و همه چيز را به می

چند ماه بعد از سرنگونی رژيم شاهنشاهی، زهرا خانم، با ايادی خود خانه 
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گرفت و  کل میخانه کارگر کانونی بود که داشت ش. کارگر را در هم کوبيد

زمانی که زهرا خانم آرام آرام . ترين کارگران اداره آن مرکز را به عهده داشتند آگاه

انگار سوسکی مرده . های فراوانی پيدا شدند کنار رفت و ناپديد شد، زهرا خانم

ها بيرون زده بودند، منتهی باالتر و  بود و هزاران بچه سوسک ديگر از سوراخ

الهی موجوداتی برخاستند و  از بين زنان حزب.  زهرا خانمواالتر و کارآمدتر از

گرها و مامورين  ها، شکنجه الهی،از بين زنان، زندانبان درست مانند مردان حزب

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

زن "وجود (ند کن زن پيدا شد و زنان را به هر بهانه واهی، زنان تعزير می شالق

های جمهوری اسالمی واقعيتی است، اما الزم به توضيح  در زندان" شالق زن

این تذکر است که رژیم حاکم  که با توجيهات اسالمی خویش، از همان آغاز در 

جهت تضعيف نيروی مردم، شدیدًا به جدا کردن صف مردان و زنان از یک دیگر و 

 جا که نيازهای سرکوب ایجاب ها مشغول شد، هر جدائی انداختن بين آن

تعزیر زن توسط " بنابراین اجازه. کرد نمود، اسالم عزیزش را فدای این امر می می

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

تشکيل گروه های مختلف، ). توضيح از نویسنده این کتاب است! گذشت نمی

ها و  ، نمونه آشکار از اين جماعت است که کوچه"نبگشت خواهران زي"همچون 

گردند که مبادا  در دنبال زن ديگری می به گذارند و در ها را زير پا می خيابان

ها و مساجد و بنيادها نيز  در کميته. ای از زلف او بيرون افتاده باشد گوشه

.  زدبهتر است از توضيح واضحات رد شد و چند مثال روشن. هميشه حضور دارند
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های  نمونه. های زنده است نمونه. شده نيست صورت دستمالـی اين افشاگری به

ای از زنان که نماينده خشونت رايج در جمهوری اسالمی است و به  برجسته

اين تهمت نيست، گزارشات دقيقی است از . برم صراحت، من در اينجا نام می

  : داخل کشور

جمعه رامهرمز،  ابتدا با امام. نالعاده خش زن فوق  شالق-مرضيه کرمی . ا

االن در . آيد االسالم دامغانی رابطه داشت و بعد به عقد پاسداری درمی حجت

گزارش دقيق از . تهمت نيست . زنی و مقام رفيعی دارد رامهرمز شغل شالق

  .داخل کشور است

 رئيس زندان زنان اوين بود که با کچويی رابطه داشت و بعد -فرزانه نوربخش . ٢

اختالف زيادی بين الجوردی و . کند گری به نام اصفهانی ازدواج می ا شکنجهب

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

اهللا منتظری، فعاليت  دسته محمد منتظری، پسر آيت و قبًال در گروه و دار. رود می

های مختلف مشغول   در زندانفعًال. در لبنان دوره چريکی ديده بود. داشته

  .شکنجه زنان زندانی است

 سال دارد و چشم ٣١. های دست دوم تهران ای بوده در کاباره فرزانه، رقاصه. ٣

دو برادر فاالنژ دارد و خواهری که . ای دارد مشکی و قد کوتاه، قد خميده

چی  الزمان کميته ابتدا در کميته مسجد صاحب. شوهرش در جبهه کشته شده

ايجاد ارعاب : تخصص او در دو امر است. گر است حصار شکنجه بوده و االن درقزل

  .در بخش زنان و شکنجه زنان جوان، زنان تازه زائيده
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برادر . يک برادرش در جبهه کشته شده. طيبه، تا دوم راهنمائی درس خوانده. ۴

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

مدتی هم در جبهه بوده و عالوه بر . گری است صاحب شغل زندانبانی و شکنجه

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

روی صورتش جای بريدگی . هفت ساله و مجرد است و خانم بختياری، سی. ۵ 

مسئول . و را سر کار آوردکرد که کچويی ا ابتدا در سپاه شهر ری کار می. دارد

در اعدامها . در امر سقط جنين زنان نقش مهمی دارد.  زندان اوين است٣١١بند 

  شخصا شرکت ميکند

در . سفيدرو، چشم و ابرو مشکی.  ساله است و متاهل۴٠خانم يحيوی، . ۶ 

  .هاست کند و شغل اصلـی او زدن تير خالص به اعدامی زندان اوين کار می

های نامرتب،   ساله، چشم و مو خرمايی، دارای دندان٣٠صمدی، خانم عبدال. ٧ 

سعی دارد . زند زند و به شدت می حصار است، شالق می قزل گران از شکنجه

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

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

 را اعدام کرده است و اکنون از ترس انتقام پناه برده و در مشهد  زن٩اين زن 

   است قایم شده

گر در زندان درگز، دختران آخوند  هاجر و راحله بربرستانی، هر دو شکنجه. ٩ 

  .محمد بربرستانی هستند که چند بار با تبر به مردم حمله کرده است

باز است و از زنان  جنس معصومه سبزچشم، زندانبان زندان تبريز، هم. ١٠ 
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خواهد که اگر روابط جنسی خود را برای او تعريف کنند، در شکنجه  اعدامی می

   ٭..."تخفيف خواهد داد

های متعددی مربوط  زندان در اینجا و آنجا به نمونهاز در خاطرات مختلف 

به استفاده جمهوری اسالمی از قشر لمپن به عنوان بازجو و نگهبان در زندان 

  نویسندهباشد،   می۶٠ای که مربوط به اواخر سال  در خاطره. ه استاشاره شد

:" کند اولين تجربه هایش را از چنان زنانی و همچنين از توابين چنين بازگو می

فرزانه . شدند، پنج شش نفر بودند پاسداران و توابانی که در بند ما ظاهر می

فرزانه در .  پاسدار بودندام و طيبه خانم و یکنفر دیگر که نامش را فراموش کرده

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

طيبه ....زد های یک من یک غاز می دیدم که به جای همسر یک شهيد حرف

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

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

پس از . کرده و به در و دیوار می آویخته های خانواده سلطنتی را جمع می عکس

کرد تا  برادرش در جبهه بود و او سر نماز هميشه دعا می...انقالب تغيير کرده بود

برادر عاقبت به قول ...ای خریده بودند ها به تازگی خانه آن....برادرش شهيد شود

کنم پاداش این شهادت همان خانه  تصور می. د وفا کرده و شهيد شده بودخو

هائی هستند که در صفحات قبل، به نقل  نامبردگان، همان !توجه کنيد( ."باشد

                                                 
   ١٣۶۴ زمستان ٩ شماره -  نشریه فصلـی در گل سرخ،"سخنرانی غالمحسين ساعدیمتن " ٭



  ٦٠  ها، در نقش گردانندگان زندان در دهه    لمپن
  
١۵٩

درادامه مطلب معلوم )." از دکتر ساعدی تا حدی با شرح حالشان آشنا شدیم

یک دختر پيکاری و  ":شود که اولين توابين در بندها با این قشر همکار شدند می

هنوز . کردند یک دختر مجاهد نيز در امر اداره بند با این پاسدارها همکاری می

کرد و در حقيقت  تعداد توابين اندک بود، حضور این دخترها همه را ناراحت می

در گزارشی از زندان قزل حضار در  ٭."شد توهينی به دیگر زندانيان تلقی می

دو پاسدار زن رابط ما با حاجی : " است آمدهد نامبرده در مورد دو فرنيز  ۶٠سال 

ای به نام طيبه که چشم دیدن هيچکدام  یکی دختر شانزده هفده ساله. بودند

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

گفت اگر من جای گيالنی بودم اینجا اینقدر شلوغ نبود،  می. شناخت نمی

کرد و  های بریده می تان کافرید و منافق، و رو به بچه همه. کشتم تان را می مهه

دومی زن جوانی به نام فرزانه بود که گاه و . گوئيد گفت شماها هم دروغ می می

گفت هميشه  کرد و می بی گاه به خيال خود نسبت به ما اظهار دلسوزی می

 در اجرای دستورات حاجی در با این همه. شود توبه کرد و از راه کج برگشت می

در زمينه استفاده از قشر لمپن توسط جمهوری  ٭٭."کرد مورد آزار ما کوتاهی نمی

ای  ها الزم است یک مورد معين را از زبان زندانی درد کشيده اسالمی در زندان

هائی که بر  گری ها و وحشی او ضمن شرح شکنجه. بشنویم"  م-ماريا "به اسم 

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

                                                 
  ٧۶ صفحه   عليزاده پروانه ،"اه کنيد، راستکی استخوب نگ" ٭
    ١٢٢-١٢٣صفحات  - شهرنوش پارسی پور،"خاطرات زندان"٭ ٭
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شب سوم، حدود ساعت شش، : "گوید او چنين می. باشد سخنان فوق می

سپس  در اتاق من به صدا در آمد و . هایی سنگين در راهرو  پيچيد صدای قدم

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

چشم بندی هم . چادرت را سر کن:  کردم، به درون اتاق آمد و این بار گفتدیوار

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

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

کرد،   من تجاوز میوقتی به. کابل شصت ضربه به پایم زد، به من تجاوز کرد

به . خوردم، دهانم را باز گذاشت می" حد" اما وقتی که داشتم . دهانم رابست

 . زندانی دیگر این مکان٢٠ای بود برای  هر حال فریادهای من، شکنجه

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

ست و پایم را باز کرد و با ابلهانه دهان و د. اقشار جامعه بود، به سراغم آمد

: خواهی رفقایت را لو بدهی؟ وقتی گفتم هنوز هم نمی: ترین حالت ممکن گفت

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

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

خواهی همينطوری شوخی شوخی سرت را از  می: يد ادامه دادکش را باال می

ها از قماش همين زن  بعدها در زندان اوین دیدم که اغلب نگهبانان. دست بدهی

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

بل از نزدیک شش ماه در آن زندگی کردم، زنی بود به نام پروین بختياری که ق
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 ٣٧" خانم بختياری"  آیا او همان - ٭....."انقالب جزو مسئولين خانه فحشا بود

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

در ضمن . هاست وجود نکات مشترک در این گزارش ها، تأیيدی بر واقعی بودن آن

 ِاعمال آن ١٣۶٠خمينی در آذر ماه در اينجا همان شالق است که " حد"منظور از 

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

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

. کرد زد، رجم می برید، حد می بزند، رجم کند همانطور که رسول اهللا دست می

   ٭٭."که یهود بنی قریظه را چون جماعتی ناراضی بودند قتل عام کردهمان طور 

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

 در اینجا ۶٠های زندانيان سياسی در دهه  آنان، دو نمونه دیگر را نيز از نوشته

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

ای از قسمت  کردم در گوشه اتاقی هستم که از طریق پرده ولی احساس می

در تنهائی خودم را مچاله کردم و به . آمد از این وضعيت بدم نمی. دیگر جدا بود

گر  شکنجه" حامد"صدای . تا شب هنوز آنجا بودم. بازسازی ذهن و روانم پرداختم

ای را به قربان گاه   کثيف، صيد تازهشعبه شش را شنيدم که همچون کفتاری

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

  .شد تشخيص داد می

                                                 

  )١٣٧۵، سال دوم، تابستان ۶ شماره "نقطه" نشریه  (  م–ماریا  ،"حق تجاوز" ٭
  ١٣٦٠   وحدت، آذر ماه  مناسبت هفته رانی خمينی به سخن ٭٭
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  خوب بگو ببينم برادر و خواهرت کجا هستند؟-

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

اما . هایش را بست و همان سوال را تکرار کرداو را به روی تخت خواباند و پا

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

  .کرد آهسته تر صحبت می

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

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

همه . رفت خواهد با او چکار کند؟ سرم گيج می می. کردم گلویم حس می

هایی را که خوانده و شنيده بودم، حاال در حضورم اتفاق  ها و ددمنشی قساوت

توانستم بکنم؟ دیگر به وضوح صدای  چکار می. کردم باید کاری می. افتاد می

  .کرد را ذوب میهای حامد را می شنيدم و تصور وضعيت دخترک کوچک م نفس

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

های  با این فریاد، تمام نقشه. آمد فریاد زدن، تنها کاری بود که از من بر می. بودم

او تازه . حامد چون حيوانی وحشی به سویم هجوم آورد. کثيف بازجو بر هم خورد

 در پی نویس نوشته فوق آمده است که ٭...."ه بوداز وجود من خبر دار شد

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

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

 عمل شود که در تبریز، ارتکاب به این بازجوی کثيفی به همان نام اسم برده می

                                                 
  ١٠٠ صفحه )۴گفتگوهای زندان شماره(، دنيا روشن "د؟آیا تجاوز یک اتفاق ساده بو" ٭
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که مدتی در زندان " ریحانه"در این کتاب،از قول . شنيع را به حد اعال رسانده  بود

تبریز بسر برده و سپس به سياهچالی در اصفهان منتقل شده بود، در رابطه با 

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

به . اما روش ها فرق می کنه.  و مرگههای رژیم شکنجه حاکم بر همه زندان

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

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

ای در  های اطرافش کردن داستان دیگه حميد و جنایاتی که خودش و غداره کش

تا جائی که ميدونم همه زنان : "گوید او سپس می..." ای ست  و حد دیگهوسعت

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

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

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

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

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

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

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

دانست که از آن قشر همه نوع برخورد کثيف و رذالت باری در  بود، این را نيز می

ولی به هر حال جمهوری اسالمی نيز که . رود حق زندانيان سياسی انتظار می

در آن " نظم و امنيت "همانند هر رژیم یا دولت دیگری وظيفه کنترل جامعه و ایجاد

                                                 
    ٨۵فحه ص -،شهرزاد "ميرند و در اینجا دختران نمی"... ٭
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ها به برخوردهای لمپنی  بایست وقتی در مقابل اعتراض خانواده را داشت، می

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

یک نمونه دیگر از . زد؛ و اعدام بازجوی مزبور نيز در همين رابطه صورت گرفت می

گردد که  ها، به موردی بر می  و بستن دهان خانوادهاعدام به خاطر حفظ ظاهر

 مقرب الجوردی و توابينیک نوجوان پسر در زندان مورد تجاوز جمعی از 

در شرایطی که عليرغم همه اقدامات . گيرد اش داود رحمانی قرار می همپالگی

سران جمهوری اسالمی جهت سازمان یابی رژیم، هنوز کارها نظم نداشت و 

هائی که به   اسالمی کامًال تحکيم نشده بود، عالوه بر لمپنقدرت جمهوری

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

نيز به ميل خود هر ) ها تواب(نيروهای سياسی که به خدمت رژیم در آمده بودند 

يان کارهای بهزاد در این م. آوردند رسيد بر سر زندانی می بالئی به ذهنشان می

ای که در فوق به آن اشاره  نمونه. کند نظامی و توابين همکار او جلب نظر می

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

 که من در زندان اوین بودم از طریق بلند گو مطلع شدم که برنامه مصاحبه ۶١

 بود و من جریان مصاحبه را از طریق ۶١ فروردین ۵این در تاریخ . ترتيب داده شده

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

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

اند، خواهان رسيدگی به موضوع  بازار بوده و با مسئولين رژیم هم مراوده داشته

ابتدا الجوردی صحبت کرد و گفت که به . وز به فرزندشان در زندان شده بودندتجا
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حصار این  ها به وضعيت و عمل کرد توابين درقزل خاطر شکایت بعضی از خانواده

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

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

در زندان تشکيالت زده وبر خالف عرف ومعيارهای دادستانی اعمال خالفی 

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

جلسه چند تن که بعدًا معلوم شد که از توابين سرشناس هستند شرکت 

ها  آن. اند به طور تاکتيکی تواب شدهها  داشتند که الجوردی ادعا کرد که آن

خسروانی ، مهرداد و مهران سلطانی، از  عبارت بودند از بهزاد نظامی ، مهرداد

ها  از صحبت). اوین( آموزشگاه ۶حصار و مسعود داداش زاده از سالن  زندان قزل

ئولين زندان از این جریانات خواهند وانمود کنند که م د که میآم چنين بر می

از آنجائی که بهزاد . نمودند   نداشته و این توابين خود سرانه عمل میاطالعی

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

دید مجبور به  ای می خسروانی شکل گرفت و او که خود را در بد مخمصه

ه هایش بيان داشت ک مهرداد خسروانی در صحبت. افشاگری عليه دیگران شد

حصار بهزاد نظامی بعنوان مسئول بند و رابط با دادستانی بهمراه  در زندان قزل

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

ها به خوردن موی خود،  کردند، از جمله تراشيدن سر زندانيان و وادار کردن آن می

ها به اینکه صدای سگ از  ت و وادار کردن آنچهار دست و پا بردن زندانيان به توال

ها را با آب سرد  کرده و بدن آن ها را در حمام لخت می خودشان در بياورند و یا آن

  ا خاموشی در جدال ب
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تواب .  افتادند و خيلی چيزهای دیگر ها می خيس نموده و با شلنگ به جان آن

م سن ای اشاره نمود و آنهم تجاوز جمعی به یک زندانی ک مذکوردر انتها به نکته

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

 ها بيشتر وجهت حمله(ها سعی داشت گناه را گردن دیگری بيندازد  کدام از آن

، مهرداد خسروانی مجبور به دفاع از خود شده و  )بسوی مهرداد خسروانی بود

ای که توسط آنان  مال وحشيانهاز اطالع داشتن الجوردی ومسئولين زندان از اع

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

کنند، عمل شنيع تجاوز به  يد میی نيز تأ۶٠زندانيان سياسی باقيمانده از دهه 

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

آن دو  بعدًا در .  داداش زاده و مهرداد خسروانی را مجرم شمردندمسعودتنها 

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

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

ضی از  در این زمينه ضمن شرح بعزندانی سياسی سابق دیگری. قرار گرفته بود

هم زمان : "نویسد اعمال سرکوبگرانه تواب مسئول بندی که وی در آن بود، می

 ٩٠با حاکم شدن جو اختناق در سراسر زندان در بند سه عمومی توابين تيپ 

ها از آنچه که مسئول بند ما انجام داده  کار آن. حرکت دیگری را شروع کرده بودند

 ساعت سکوت و به هنگام خواب داخل بند توابين در. ای متفاوت بود بود تا اندازه

دستور . ها را ندارد کردند که هيچ کس حق رفتن به دست شوئی اعالم می

بعد افرادی را که از قبل شناسائی . دادند همه سرهای خود را زیر پتو بکنند می
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بردند داخل حمامی که در انتهای بند قرار  کردند و می کرده بودند را جدا می

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

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

به عنوان مثال یکی از دوستانم به نام حميد را اول کتک . کردند ها می دادن بچه

ها هم شمع روشن   وقتگاهی. زده بودند و بعد ميخی در کتفش فرو کرده بودند

ریختند که صدای  های ذوب شده را روی باسن زندانيان می کردند و قطره می

های ریخته شده  بعد از اتمام کار هم خون. رفت جيغ و فریادشان به آسمان می

گفت یکی از کارهای دیگر  حميد می. ها را نبيند شستند تا کسی آن را  می

بردند داخل مسجد  کردند و می سال را جدا میتوابين این بود که افراد کم سن و 

ها را لخت روی زمين کنار هم می خواباندند و  سپس آن. و درب را می بستند

گویا همزمان با این کار خودشان را هم . کردند ها می شروع به غلت زدن روی آن

ها تا بتوانند جوان ترها را از این  این شده بود کار هر شب آن! کردند ارضاء می

   ٭."طریق ببرانند و یا تواب کنند

                                                 
   ٧۶-٧۵صفحات  - د البرز، "از اوین تا پاسيال" ٭
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  جمهوری اسالمی 
  و جناياتی که در توصيف نمی گنجند 

  
هيچوجه از  ها به  حقيقت انکار ناپذیر آن است که شرايط حاکم بر زندان

شرايط حاکم بر کل جامعه و از وضعيت مبارزه طبقاتی جاری درآن جامعه منفک 

ای مبين شرایط خاصی در جامعه و  ورهها در هر د نيست؛ و در واقع، شرایط زندان

بر این اساس، دو رژیم شاه و جمهوری اسالمی، . باشد انعکاسی از آن می

عليرغم اینکه هر دو وابسته به امپریاليسم بوده و به عنوان رژیمهای حافظ و 

شوند، به دليل  داری وابسته در ایران شناخته می مدافع سيستم سرمایه

 در جامعه ۶٠ و دهه ۵٠بين شرایط مبارزه طبقاتی در دهه های کامًال بارز  تفاوت

ایران، بر مبنای نيازهای سرکوب در دو شرایط متفاوت عمل کرده و پاسخگوی آن 

از این رو، زندان در هر یک از این دوره ها شرح و . اند نيازهای ضد خلقی بوده

 و دهه ۶٠ه توصيف خود را داراست و همانقدر که بين شرایط جامعه ایران در ده

ها در این دو دهه   تفاوت و تمایز وجود دارد همانقدر نيز بين وضعيت زندان۵٠

 ۶٠ این واقعيت که زندانی سياسی در دهه .تفاوت وتمایز موجود است

تحت شدیدترین سرکوب های وحشيانه قرار داشت، آئينه تمام نمائی 

 و از این حقيقت است که دشمنان مردم ما سرکوب هر چه تمامتر

ها و به عبارتی سرکوب کامل یک انقالب  تر مبارزات توده رحمانه بی

ای وسيع در جامعه ما را در این دهه هدف خود قرار داده و برای  توده

درست بر چنين مبنائی است که ما در این . اين منظور عزم جزم کرده بودند
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ها را  ان آنبتو" خاص"ها هستيم که شاید با کلمه  دهه شاهد جناياتی در زندان

این جنایات خاص به قدری موهن، .  که ليست بی پایانی نيز دارند-توصيف نمود

ای شقاوت آميز و کثيف هستند که حتی به  به قدری ارتجاعی و به اندازه

برای این که خواننده بتواند تصویر هر چه مشخص . گنجند سختی در تصور می

شود که ضمن  یر کوشش میهای این دهه به دست آورد، در ز تری از زندان

ها، روی جنایات خاصی متمرکز  های مربوط به آن زندان توضيح و تشریح واقعيت

  . شویم که این رژیم در حق عزیزان ما مرتکب شد
های جمهوری  ها از جنایات خاص در زندان يکی از بارزترين نمونه

 شده به  به عنوان یک طرح کامًال از پيش برنامه ریزی۶٠اسالمی که در سال 

با توجه به این . باشد اجرا در آمد، تجاوز به دختران کم سن و سال باکره می

های نشکفته، بالفاصله  ها و غنچه واقعيت که نو جوانان دختر ما، اين شکوفه

هدف از های اعدام سپرده شدند، کامًال آشکار است که  پس از تجاوز به جوخه

ان مبارز نبود بلکه این امر شکستن خود آن دختر این جنایت صرفًا درهم

طور کلـی  های آن عزیزان و به شکستن خانواده در اساس جهت درهم

 درست بر چنين اساسی .رحمانه مردم ايران به اجرا در آمد سرکوب بی

کرد خبر اعمال شنيع پاسدارانش را در همان زمان به  بود که رژیم خود سعی می

اجعه یک پاسدار باکله قندی به در در شکل مر(ای به گوش مردم برساند  گونه

یکی از زندانيان سياسی باقيمانده از آن دوره مشاهدات ...). ها وغيره خانه آن

اون شب ما را بردند جنازه بکشيم من : "کند خود را در این مورد چنين بيان می

  در جدال با خاموشی 
 

١٧٠

کرديم در آنجا بود  هر دو نفری يک جنازه را بلند می.  جنازه را بلند کردم٢١خودم 

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

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

این فتوی را برخالف . بایستی باکره باشند کنند نمی دخترانی را که اعدام می

آن اوایل در تهران . کرديد یکنند منتظری داد و خمينی تأ چيزی که همه عنوان می

ها  حاال من خودم به عينه هنگام بلند کردن جنازه. این فتوی را انجام ميدادند

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

گفتند که قضيه  زدیم اونها می های توی سلول راجع به این موضوع حرف می بچه

   ٭."اینه

  ضای رعب و وحشت و اضطراب در زندان جهت درهمبرای ايجاد ف

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

ها به هر عمل کثيف و جنایت  معينی نيز در کار نبود، دست اندرکاران در زندان

ای که ممکن بود به مغزهای عليلشان برسد، دست  کارانه و مشمئز کننده

ر اين دوره بسته به محيط شهر و اينکه فالن دژخيم به منظور برآورده د. يازيدند

داد، انواع  کردن هدف فوق، دادن چه عذابی را به زندانيان مناسب تشخيص می

 در ۶٠مثًال در سال . به منصه ظهور رسيدند" خاص"های  مختلفـی از شکنجه

 در يک چاه آويزان را) از هواداران چريکهای فدائی خلق(ای   ساله١٨اهواز دختر 

در همين شهر . کرده و او را به مدت طوالنی در همان حالت نگاه داشته بودند

                                                 
  ۵۶شماره نشریه پيام فدائی، -"۶٧مصاحبه با یکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسي در سال " ٭



  گنجند  در توصيف نمی مهوری اسالمی و جناياتی که   ج
  
١٧١

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

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

هائی  یکی از زندانيانی که چنين شکنجه. دندها تحميل کرده بو فرسائی را به آن

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

پس از مدتی از گنجه در آوردندم و به : "...نویسد  می-گذشت مدت کوتاهی می

ای خوزستان،   درجه۵٠در هوای . ای به بيرون نداشت اتاقی بردند که هيچ روزنه

دچار بی . بردم که مانند اتاق بخار بود بایست در اتاقی به سر می یم

از گرما و از بی . کردم مدام استفراغ می. های وحشتناک شده بودم خوابی

مان نيز تنها یک پارچ آب خنک بود که  ی آب جيره روزانه. خوابی به تنگ آمده بودم

باید از آب گرم لوله خواستيم  اگر بيشتر آب می. کرد برای یک ساعت کفایت می

توانستيم به  بيش از سه بار در روز هم نمی. خوردیم خوردیم؛ و ناچار هم می می

بایست که کارمان را در همان  شدیم می می" اضطراری"اگر . دستشوئی برویم

   ٭. ..."کردیم پارچ تمام می

 ۶٠در سال " خاص"های   بسيار برجسته از نوع شکنجه اما، یک نمونه

ای که نه تنها نشان دهنده قساوت و رذالت و کراهت  کنم، نمونه یرا نقل م

 است، بلکه با ۶٠های دهه  اندرکاران رژيم جمهوری اسالمی در زندان دست 

شکستن  وضوح تمام مبين آن است که ارتجاع جدیدًا حاکم شده، برای درهم 

در آن های رزمنده ايران  روحيه رزمنده و انقالبی زندانی سياسی و کل توده

                                                 
  ١٢٧ ، صفحه)کتاب زندان جلد اول" ( ستاره ،"فرادیکابل ،کمد و ان " ٭
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هوا آفتابی : "این نمونه چنين است. شد ها، به چه وسائلـی متشبث می سال

ام را سروصداهايی که هر لحظه بيشتر  زد و دلشوره بود اما دل من شور می

پيشتر که رفتيم صداها تبديل به فرياد و شعارهای . کرد شد، تشديد می می

م مجاهد، مرگ بر رجوی، مرگ بر منافق با آر: واضحی شد که آن روزها آشنا بود

مسافت نسبتًا زيادی را در ميان اين فريادها و شعارهای ... درود بر خمينی

بند  ای رسيديم پر از دختر و پسر چشم فزاينده طی کرديم تا باالخره به محوطه

زده ايستاده يا 

نشسته که دور تا 

دورشان را 

پاسدارهای مراقب 

به ما . گرفته بودند

هم دستور توقف 

در اين . .... ندداد

موقع بود که گفتند 

ای فجيع  صحنه. بندهايتان را پايين بکشيد و فقط به روبروی خود نگاه کنيد چشم

يک لحظه بهت و سپس جيغ و . ها زندانی پديدار شد ناگهان در برابر چشم ده

بيشتر به . توانستيم باور کنيم ديديم نمی آنچه را به چشم می. نعره و ضجه

پيکر جوانی در انتهای طنابی که از درخت بلندی . ست تا واقعيتمان کابوس می

دستهای جوان تا آرنج باندپيچی شده بود و پاهايش تا . خورد میآويزان بود، تاب 
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موهای . نمود به زحمت بيست ساله می. زانو از ضربات وحشيانه کابل دريده بود

دار کبود شده و چهره الغرش از فشار طناب . کوتاه و سبيلهای نازکی داشت

در کنار جسد، مردی در لباس پاسدارها باالی . سرش آرام به پهلو خميده بود

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

نه . شد قامتی متوسط و اندکی چاق و نگاهی که هيچ چيز در آن خوانده نمی

حالت که انگار  ای بی ، و با چهره...غرور، نه شرمندگی، نه شيطنت، نه ترحم 

چهره آدمی نيست، چنان که گويی الشه گوسفندی را برای فروش عرضه 

تفاوت تکرار  چرخاند و با صدای خشک و بی کند، با چوب خود جسد را می می

دانست که اين صحنه  گويا او نيز می". خوب نگاه کنيد، راستکی است: "کرد می

روی تکه مقوايی که بر سينه جسد نصب کرده . کريه چقدر باور نکردنی است

  ٭."حبيب اهللا اسالمی: خطی بچگانه نوشته شده بود بودند، با دست

 ۶٠های مشابه که در سال  به راستی در مقابل چنين صحنه و صحنه   

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

توان گفت؟ واضح است که ایجاد چنان   چه میای بر پا بود، ها به گونه زندان

های  ای دردناک، به خاطر اخذ اطالعات از زندانی و کشف شبکه صحنه

ها قبل از هر چيز، از بين بردن  تشکيالتی نبود، بلکه هدف از این قبيل شکنجه

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

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

                                                 
  ١٩-٢٠ صفحه -   عليزاده  پروانه" استخوب نگاه کنيد راستکی" ٭

  در جدال با خاموشی 
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های مردم ايران ترسيده باشند و تا چه حد  بايد از رشد مبارزات توده

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

واقعيت اين ! های فجيع دست یازند ببينند که علنًا به خلق چنان صحنه

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

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

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

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

 چنين .ريزی نشده بود ممانعت از رشد مبارزه انقالبی در جامعه طرح

هائی بيانگر آنند که دشمنان ما، رشد مبارزه در جامعه در جهت  نمونه

های عادالنه و بر حق مردم را خطر بزرگی برای خود و  تحقق خواسته

 ها های ايران نصيب آن منافع عظيمی که از استثمار و غارت ثروت

شود، شمرده و يکی از راه های مقابله با آن خطر را از بين بردن  می

در دوره مورد بحث درجه   .دانستند روحيه واالی انقالبی در مردم ما می

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

ند و با فضای مملو برد ای که بکار می های وحشيانه که دژخيمان رژيم با شکنجه

آوردند نيز قادر به درهم شکستن زندانی  از وحشت و رعبی که بوجود می

" حبيب اهللا اسالمی"ای به  برای درک اين واقعيت لحظه. شدند انقالبی نمی

ای  بياندیشيد، به کسی که پيکر بی جانش را با چوب می چرخاندند و به گونه

به او نه به ! دادند اسی دیگر نشان میکه آمد برای ایجاد وحشت به زندانيان سي
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. عنوان يک جسد آويزان شده بلکه به عنوان یکی از مبارزین جانباخته بياندیشيد

شود که خود بازجوها هم معترفند که قادر به  در کتاب یاد شده معلوم می

: چنين آمده استهمان منبع در . اند تسليم و در هم شکستن او نبوده

ام  گفتم بله، و فورًا اضافه کردم که دو بار هم دیده. ای یدهپرسيد جسد را د"....

گفت . دهيد مخالفتی ندارم گفتم با احکامی که می. گویی گفت خوب چه می

اضافه کرد که ما . جواب ندادم. دانی که حتی در آخرین لحظه هم توبه نکرد می

نيم که ک ما راه را برای حضرت مهدی چنان هموار می. کنيم با مجرم چنين می

    ٭."هائی مثل شماها بتوانند حکومت کنند ایشان بدون وجود آشغال

و یا به " (و تعزیر" حد"ها با  با تأسف باید اذعان کرد که به راستی آن

زبان معمول در ميان 

مردم، با شالق و 

شکنجه و به 

طورکلی از طریق 

راه ) ها سرکوب توده

حضرت "را برای 

شان که "مهدی

ای نامی مستعار بر

                                                 
  ٢٣ صفحه ، "همان منبع" ٭
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داران داخلی و خارجی این بار در  استثمارگران مرتجع بود، هموار کردند و سرمایه

قالب رژیم جمهوری اسالمی و در یک پوشش مذهبی توانستند کماکان بر مردم 

ها  ها این حاکميت برای آن  هرچند که به خاطر مقاومت توده.ایران حکومت کنند

ها خود آنان گاه در  ه در همان سالهيچوقت راحت و بی درد سر نبود، کما این ک

ها و  کردند که حتی جرأت وارد شدن به بعضی کوچه هایشان مطرح می رسانه

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

و از طرف  )٢٣(.شهرهای مختلف نيز مبارزه مسلحانه در جامعه جریان داشت

ها صورت  ای که به آن عليرغم هجوم وحشيانه ضد انقالبیهای مردم  دیگر توده

گرفته بود و در شرایطی که هر سخن مخالفت آميزی خطر اعدام و مرگ را به 

همراه داشت، باز با روحيه قوی مبارزاتيشان برعليه رژیم و سران آن سخن گفته 

 یعنی در واقع مرتجعين. گرفتند و در همه جا  آن جالدان را به مسخره می

با همه اینها آنچه در کل در رابطه . نتوانسته بودند در دل مردم هراس ایجاد کنند

با برخورد ضد انقالبيون با نيروهای انقالبی جامعه با برجستگی خود نمائی 

 تازی کردند که به  ه دشمنان مردم، در ميدانی یککند این است که می

که باید برای دليل سلطه اپورتونيسم و سازشکاری در جنبش، آنطور 

اين واقعيت خود سوال مهمی را پيش می آورد و آن . نبرد آماده نشده بود

ها اینچنين یکه تاز ميدان مبارزه بين  بایست کرد که دشمنان توده اینکه چه می

واقعًا يک چرای بزرگ در اينجا مطرح است و مطمئنًا هر ! خلق و ضد خلق نباشند

در " چرا"رسد که این  اما به نظر می. خواهد داد" چرا"کسی پاسخی به اين 
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یابد؛ سوال اصلی و واقعی این  رابطه با یک سئوال اصلی پاسخ درستی می

که آیا اگر سازمان چریکهای فدائی خلق همچون زمان شکل است 

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

 مختلف مبارزه، در های مردم ضمن متشکل ساختن خود در اشکال توده

توانستند با سازماندهی مسلح خود نه یک کردستان  همان مقطع می

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

آیا در  ؟!آورند، آیا باز جمهوری اسالمی این چنين یکه تاز ميدان می بود

خيزند و امکان قدرقدرتی توانستند به دفاع از خود بر این صورت مردم حداقل نمی

؟ و آیا اگر مردم از سازماندهی مناسب و قدرت مقابله !را به دشمنان خود ندهند

الزم و کافی برخوردار بودند، وضعيت مبارزه طبقاتی در جامعه ما به شکل دیگری 
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مسلمًا مسأله این نيست که در این صورت صلح و صفا در جامعه ! خورد رقم نمی

چون واقعيت مبارزه طبقاتی با خواست و اراده کسی قابل . ه؟ ن!شد بر قرار می

نفی نيست و تا طبقات وجود دارند مبارزه نيز وجود داشته و به شکلی در جامعه 

همه بحث بر سر چگونگی پيشبرد این مبارزه در اما، . جریان خواهد داشت

گان و  ها و ستمدیده جامعه در جهتی است که به نفع استثمارشونده

ها   بحث این است که در صورت سازمانيابی مسلح توده.ت تاریخ باشدپيشرف

های مبتنی بر خط انقالبی طبقه کارگر و  ها از تئوری و سياست و پيروی آن

ها، دشمن دیگر  بوجود آمدن امکان و شرایطی برای ارتقای آگاهی انقالبی توده

رغم هر دشواری و ؛ و علي)فعال مایشائی کند( تاز ميدان باشد  هتوانست یک نمی

شدند باالخره آینده بر  سختی و مصيبتی نيز که مردم در این مسير متحمل می

بحث این است که در این صورت در بدترین . گرفت اساس این واقعيت شکل می

حالت، حداقل صحبت از مرگ رو در رو با دشمن در ميدان نبرد بود؛ نه اینکه 

عمکردهای وحشيانه ظالم در حق مظلوم  همچون امروز با دلهای آکنده از غم از 

های رنجدیده  داد سخن رود و کسانی نيز از آن در اشاعه روحيه یأس در بين توده

ایران استفاده کرده و ابلهانه در حين الپوشانی نقشی که نيروهای 

امپریاليستی دراین رابطه ایفا نمودند، سيطره شرایط ظالمانه و نکبت بار کنونی 

خالیق را : "ها بگویند که مردم ما نوشته و با تحقير و سرزنش آنرا هم به پای 

 البته در -باالخره آیا در این صورت غلبه مردم بر دشمنانشان و "!! هر چه الیق

یافت و مشخصًا حرکتی به سوی تضعيف  یک پروسه طوالنی، تحقق نمی
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 سرنوشت محتوم آنان است، شکل  شان که مردم در جهت نابودیدشمنان 

   )٢۴( ؟!گرفت ینم

 ١٨٠
   رضد انقالب در براب

  مقاومت مبارزين زندانی
   

  درين پيكار،"

  در اين آار،

  دل خلقي است درمشتم،

   ."اميد مردمي خاموش همپشتم
  )سياوش کسرائی(  

 را در پشت ۵٠ که مبارزات انقالبی دهه ۶٠های مبارز ایران در دهه  توده   

 بودند، از چنان روحيه مبارزه سر خود داشته و انقالبی را از سر گذرانده

درست . ها را در هم شکست شد آن ای برخوردار بودند که به آسانی نمی جویانه

ها،  به خاطر چنين واقعيتی بود که دست اندرکاران جمهوری اسالمی در زندان

بار، عليرغم ایجاد شرایط دهشتناک  های کثيف و رذالت خانه عليرغم برپائی قصاب

ای که   مشمئز کننده ی مبارزین زندانی و به کارگيری هر شيوهو طاقت فرسا برا

کردند که بسياری از  نمود، باز مشاهده می از مغزهای عليلشان تراوش می

بر اين اساس . ها قرار دارند بودند در مقابل آن" سرموضع"زندانيان که مقاوم و 

 و مبارزی که شکستن روحيه زندانی مقاوم ای ديگر، برای درهم بود که در پروسه

 يعنی سخت شکنجه شده و -های سخت بازجويی را از سر گذرانده بود  دوره

 دست به -نمود  طور زنده هنوز با خود حمل می هايش را به آثار شکنجه

  . جديد و اقدامات درازمدتی زدند" ابداعات"و " اختراعات"
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  های انفرادی گوهردشت سلول

 به مورد اجرا گذاشته ۶١ از پائيز سال یک نمونه از آن  اقدامات که تقریبًا

های انفرادی  شد، محبوس کردن زنان و مردان مبارز سرموضع در سلول

ها حتی از حداقل امکانات در یک سلول به مدت  گوهردشت و محروم کردن آن

این اقدام . ها با ديگر زندانيان بود بسيار طوالنی و قطع هر گونه تماس آن

 اندرکاران  ه اجرا در آمد که گردانندگان و دستشکنجه بار درست موقعی ب

هائی  ها و وحشت ها متوجه شدند که انقالبيون ما عليرغم همه شکنجه زندان

های زخمی، سر فرازانه در مقابل  ها و دل اند از پای درنيامده و با تن که ديده

در رابطه با شرایط بندهای انفرادی گوهردشت، یکی از . اند ها ايستاده آن

در خرداد : "نویسد ندانيان سياسی که آن وضعيت خاص را از سر گذرانده، میز

 برای اولين بار زندانيان بندهای انفرادی گوهردشت به هوا خوری برده شدند ۶٣

ورزش، . حال آنکه تا آنموقع همه چيز برای ما ممنوع بود. و روزنامه داده شد

تصور کنيد وی از . ٭...."قرآنهائی مانند  داشتن وسایلی چون تسبيح و حتا کتاب

 در سلول انفرادی بدون برخورداری حتی از ۶٣ تا خرداد سال ۶١مهرماه سال 

های گوهردشت، شدت  هر چند در سلول. الذکر، به سر برده بود وسایل فوق

ها تمام مدت به  مثًال بعضی(سختگيری در مورد همه زندانيان به  یک شکل نبود 

ها زندانيان با شرایط  این سلول ولی در مجموع  در.) ..تنهائی در سلول نبودند

: گوید در این مورد می) زن(یکی دیگر از زندانيان . بسيار سختی مواجه بودند

                                                 
  )٨١٫٨٢نشریه  آرش، شماره (ر پارسا ،"نخواهد کرد هرگز فراموش  را۶٧تابستان تاریخ، " ٭
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جمهوری اسالمی، زندان گوهردشت را با انتقال صد زن زندانی از اوین به این "

زندان . دممن هم عضوی از این گروه صد نفره بو.  افتتاح کرد١٣۶١زندان در آبان 

ما . ....گوهردشت را رژیم سلطنتی ساخت و جمهوری اسالمی آن را افتتاح کرد

به خاطر . گفتيم به این بند سيبری هم می.  فرستادند١٣های بند  را به انفرادی

 درجه زیر صفر خاموش ٢این که ما را تنبيه کنند، شوفاژها را در سرمای 

های جمهوری اسالمی است  ندانگوهردشت یکی از مخوف ترین ز....کردند می

هيچ صدائی . و به سکوت مطلق، بی خبری و فشارهای روزمره معروف است

ایجاد هر صدائی، صدای شير . ها به گوش برسد نباید از زندانی در این سلول

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

زندانی در ...زدند نی را به شدت کتک میآمدند و زندا به داخل سلول می

های انفرادی این زندان هيچ فضائی به غير از یک چار دیواری تنگ و تاریک  سلول

های بود  تنها ارتباط زندانی با دنيای خارج از چهار دیواری سلول، پنجره. بيند نمی

ه نادری، زن پاسداری که مسئوليت بند انفرادی زنان را ب. های آهنی با نرده

گفت که ما نخواهيم گذاشت کسی از این زندان سالم بيرون  عهده داشت، می

البته رژیم جمهوری اسالمی با  ٭..."سالم نرفتن یعنی دیوانه شدن. برود

به چنين آرزوئی هرگز ) نادری(نيروهای سرکوبگرش چون پاسدار زن نامبرده 

دانيان عليرغم همه دست نيافت و همانطور که در واقعيت اتفاق افتاد خيلی از زن

ها دیدند، دیوانه نشدند و مبارز هم  ضربات جسمی و روحی که از این سلول

                                                 
  ١٩٩٨ اکتبر ٢-١ -باززرین پاک، "کتاب سمينار بين المللی استکهلم" ٭
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ای که دست اندرکاران جمهوری  با اینحال رفتارهای بسيار وحشيانه. باقی ماندند

ای  ها انجام دادند باعث شد که عده اسالمی با زندانيان محبوس در این سلول

درست در چنين وضعی بود که دست . وندواقعًا دچار عدم تعادل روحی ش

ها یا به عبارتی دیگر زندانبانان در شرایطی  اندرکاران جمهوری اسالمی در زندان

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

کردند از چنين شرایطی برای کشاندن او به پشت ميکروفن و در هم  می

ولی همانطور که گفته . اب زندانيان دیگر استفاده نمایندشکستن روحيه و اعص

های گوهردشت را  شد زندانيان بسياری بودند که شرایط طاقت فرسای انفرادی

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

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

های انفرادی گوهردشت، مشاهده  توان در این گزارش از سلول مقابله او را می

های وسط، مدام پاسدارها رفت و آمد  مدتی بود که به یکی از سلول: "نمود

خوابيدم تا  هر بار مطمئن از نبودنشان جلوی در سلولم به زیر در می. کردند می

و صدا و درگيری با یک زندانی به  راز زیر در س. خبرهای جدید را دریافت کنم

زد و تهدیدی که  صدای نادری که از کثافت سلول حرف می. رسيد گوش می

دختر هم چنان . رسيد کرد، به گوش می دختر زندانی را به نخوردن غذایش می

هر چه گوشم را تيز کردم که . کرد هایش را بيان می آرام و متواضعانه خواسته

هاست که دختر زندانی در   معلوم بود که مدت.بفهمم کيست موفق نشدم

گفت که چرا مرا به انفرادی آوردید  ها می آرام به آن. برد اعتصاب غذا به سر می
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بعد از این حرف در سلول . تا از اینجا نبرید من به اعتصاب غذایم ادامه می دهم

ه این که دیوان. بسته شد و پشت در پاسدارها به مسخره این دختر پرداختند

روزهای بعد این ماجرا را .  کنيم حقشه، بگذار حاج آقا بياد، آدمش می.  است

مردی از راه رسيد و . روزی دختر را مجبور کردند که غذا بخورد. کردم دنبال می

از پوتين و سنگينی راه رفتنش . شروع کرد به بد و بيراه گفتن به دختر زندانی

ه نظرم رسيد که گفت سليطه ب. حدس زدم که باید مردی درشت هيکل باشد

خوری یا این که ببرم  دوباره شنيدم که گفت جنده خانم، می. که من جا خوردم

زدند  بعد مرد گنده که حاج آقا صداش می. ....همانجائی که دلت می خواد

. خواهند بکنند دانستم که با این قيف چه می نمی. دستور داد که قيف بياورند

این کار را با تکرار کلمات رکيک و کثيف . ید تو دهنشگفت بریز بعد شنيدم که می

پاسداران زن نيز با خنده تمسخر آميزی دهانش را باز کرده و باز . داد انجام می

دهانش را سفت گرفته و کشيده . گفت بریز، بریز شد که یکی می شنيده می

بعد از آن روز، دیگر خبری از او به دستم . رسيد شدن زندانی به گوش می

بعدها، بعد از جست و جوی فراوان فهميدم که او نژال قاسملو . (رسيدن

این یک نمونه از نبرد یک زندانی مبارز با مأموران سرکوبگر جمهوری  )٢۵(٭.بود

  .اسالمی  در زندان گوهردشت بود

                                                 
  )۴ گفتگوهای زندان شماره (، مينا زرین"انفرادی" ٭
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  ...يا" ها تابوت" ،"ها تخت"
  
  

دو سال و اندی پس از 

هائی   ها و وحشت همه شکنجه

ریده بودند، که در زندان آف

مسئولين و مقامات دست اندر 

کار، هنوز برای در هم شکستن 

مقاومت زندانيان سياسی مبارز و 

ها، خود را  به تسليم کشاندن آن

های  نيازمند پياده کردن طرح

دیگری " ابداع"و " اختراع" بود که ۶٢در پائيز سال . دیدند جدیدی از شکنجه می

از آن یاد " قيامت"و  " ها جعبه" "تابوت"،"  تخت"ازشکنجه پدیدار شد که به عنوان 

اين نوع از شکنجه نمودار ننگ ديگری بر پيشانی رژيم جمهوری . شود می

های  باشد که ابداع و اختراع آن را به نادرست به يکی از همپالگی اسالمی می

اند،  حصار نسبت داده قزل ، رئيس زندان وقت"حاج داود رحمانی"الجوردی به نام 

این تجربه اگر در ايران جديد بود شبيه .  حالی که فرد مزبور پادوئی بيش نبوددر

به کار رفته بود؛ از این رو به هيچ وجه بعيد " قفس"آن قبًال در ويتنام تحت عنوان 

ها کليت آن طرح را در  نيست که دست اندرکاران جمهوری اسالمی در زندان

 امنيتی کشورهای دیگر آموخته جريان انتقال تجارب ضدانقالبی از نيروهای
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ها داشتند، چنان طرحی  باشند و یا توابينی که اطالعات قبلی از آن نوع شکنجه

. ها گذاشته باشند را در اختيار دست اندرکاران جمهوری اسالمی در امور زندان

ريزی شد که آن دژخيمان  در هر حال، این ابداع در شکنجه دقيقًا هنگامی طرح

شکستن روحيه مبارزين زندانی  هائی که برای ارعاب و درهم شعليرغم همه تال

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

حصار، این زندانيان کسانی   زنان درقزل٨مثًال به طور مشخص در بند . ديدند می

 –ف مذهبی های مختل بودند که حاضر به خواندن نماز، حضور در مراسم

سياسی و غيره نبودند و در یک کالم خواهان دفاع از هویت خود به عنوان 

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

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

ها را در دو مکان  آن(ها  ها یا تابوت ختاز مبارزین زندانی زن چپ و مذهبی در ت

را نيز شامل ) چپ و غير چپ(درمدت کوتاهی مردان مبارز ) جدا از هم نشاندند

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

ای  تک پنجره"مدت طوالنی متحمل شده است، در نوشته کوتاهی تحت عنوان 

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

  : کند شده بود را این گونه توصيف می

تا دیوار، یک متر و نيم . های سفيد داشت نشسته بودم رو به دیواری که کاشی"

 سانتيمتری دو طرفم، دیوارهای چوبينی تعبيه ٨٠ تا ۶٠در فاصله . فاصله بود

ها از جنس چوب  این دیواره. رسيد سانتيمتر می ٩٠شده بود که بلندیش به 
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ی من، تاالر بزرگی قرار داشت  در پشت محفظه. تختخواب سربازان و زندانيان بود

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

" تابوت"یا " تخت"ها،  به این محفظه. هر یک زیستگاه یک زن زندانی بود

ها گرفتن اطالعات و  کار این دستگاه. گفتند ها دستگاه هم می به آن....گفتند می

ها، تهی کردنشان از  ها نبود؛ درهم شکستن انسان ی تشکيالت کشف شبکه

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

حاجی داوود .....ن بودهای بی اختيار و ابزار سرکوب دیگر زندانيا بيگانه، مهره

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

ی فرو ریختن است و چه کسی در  خواست بفهمد چه کسی آماده کرد و می می

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

. شود ه آن شکنجه گاه اطالق میبه کل محوط" قيامت"رسد که واژه  می

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

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

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

چادرها را بر سرشان ميزان و چشم . ندشروع به جمع کردن پتوهایشان کرد

   .٭٭..."ها را بر چشم هایشان محکم کردند بند

                                                 
  ١٣١ صفحه ) زندان جلد اولکتاب(، شکوفه مبينی "ای به زندگیتک پنجره " ٭
  همان منبع ٭٭
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ها  کسانی که در آن محوطه یا به عبارت دیگر درقيامت در درون تخت

 بود ونگهبان  یشان با چشم بند بسته تمام مدت چشمهاقرار داده شده بودند، در 

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

نشستگان چشم بندش را پائين " تابوت"دادند تا مبادا کسی از در نگهبانی می

 غذا   وعده روزی سه. ها بنشينند بایست در درون آن محفظه زندانيان می. بياورد

توانستند به دستشوی   می ها داده ميشد و در طول شبانه روز در یک وعده به آن

بایست ظرف خود را نيز در همانجا   آن کوتاه بود که تازه میبروند که مدت

یکی دیگر از زندانيان سياسی زن که از همان آغاز از بند تنبيهی . شستند می

 ماه بدون تزلزل ٩برده شده بود و تا آخر نيز یعنی به مدت " قيامت"حصار به  قزل٨

بایست  می: "ویدگ ها را تحمل نموده در مورد محوطه و فضای آن محيط می تخت

 صبح تا ده شب بدون حرکت با چادر و چشم بند در یک جعبه به ٦از ساعت 

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

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

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

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

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

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

ن فضائی نگهبانان که از توابين بودند با در چنين. ها احساس تنهائی بکنند آن

                                                 
  )٢٠٠٦  آپریل-از سایت گفتگوهای زندانبرگرفته  ( ، بنفشهدر حاشيه سمينار، تواب ٭
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ها نزدیک  آهستگی و بدون آن که در تخت نشستگان متوجه بشوند، به آن

یعنی مثًال پایش را دراز . کرده باشد" مقررات"شدند تا مبادا کسی نقض  می

کرده باشد، یا به هرشکلی از حالت چهار زانو نشستن بدر آمده ، دستی تکان 

این نگهبانان در مورد هر . ه حرکت جزئی دیگری کرده باشدداده و یا باالخر

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

سرفه کرده و غيره که همه اینها به معنی ایجاد ارتباط با دیگر در تخت 

آن . دادند حصار گزارش می قزل  به رحمانی، رئيس-شد نشستگان تلقی می

افتاد که گاه  يز با هر گزارشی با لگد و کتک و شالق به جان زندانيان میمردک ن

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

های  در آغاز، توابی به اسم زهره شاه حسينی و چند دختر دیگر که از زندان

 و مسئول آن محوطه  به عنوان نگهبانآنجا آورده شده بودند،کردستان به 

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

ها تا  دستور زهره شاه حسينی همکار خانم سيبا، توابی که از روز تشکيل جعبه

ها مدام شبانه روز با شالقی در دست باالی سرمان  برچيده شدن جعبه

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

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

یکی دیگر . ٭...."افتاد ها بودند می های زهره به جان زندانيانی که در جعبه گزارش

ها   ماه شرایط تخت٩ نيزکه خود از جمله کسانی است که به مدت از زندانيان

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

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

برای اینکه ترا تمام مدت . گشتم بودم بيش از هر چيزی به دنبال زندگی می

 نشانند،  چشمهایت بسته است، هيچی بيست و چهار ساعت، یک جائی می

توانی استفاده کنی چون مدام  ات نمی شنوی، از قوه المسه بينی و نمی نمی

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

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

ها توی   آنتنها چيزی که می شنوی تمام مطالبی است که. حرف زدن نداری

در طول بيست و چهار ساعت، تمام آن کالسهای . کنند مغزت فرو می

عالوه بر ....کردند نشستيم، در آنجا توی مغز ما می ایدئولوژیکی که ما پایش نمی

توابها هم بودند که ...کالسهای ایدئولوژیک، اخبار رادیو و تلویزیون و هر چيزی

 ٭..."ها نشسته بودند تگاهدشمن خونی کسانی شده بودند که در آن دس

ای نيز که یکی دیگر از تخت نشستگان  توان در خاطره واقعيت فوق را می

شبی از  ":خاطره او چنين است. کند، مشاهده نمود تعریف می) بنفشه(

ها بودم در حين خواب، گوئی چشم بندم کمی  های ماه نهمی که در جعبه شب

در . دیدم کابوسی را می.  از خواب پریدمباال رفته بود که به یکباره با لگد زهره

شاید برای مدت چند دقيقه . گذشت های مختلف می هایم رنگ جلو چشم

بعد از مدتی ابتدا صدای خودم را شنيدم که . دانستم در کجا هستم نمی

                                                 
  ١٨٨صفحه  -   شکوفه،"١٩٩٧شماره هشتم سال، "های زنان ایران ژوهشنشریه بنياد پ" ٭
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گفت کثافت  گفت نه ، نه و بعد صدای خانم زهره شاه حسينی را که می می

همانطور ). همان منبع"(.به کناری تماس بگيریچشم بندت را باال زدی که با جع

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

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

  .کتک گرفته بود

و " متقيا"های مذهبی برای زندانيان  پخش صدای نوحه، گریه و ضجه

های کسانی که تواب شده بودند  بدتر از همه پخش صدای به اصطالح مصاحبه

در آن محوطه، در گزارشات دیگر نيز قيد شده است که همه در جهت شکستن 

. رفتند مقاومت زندانيان و وادار کردن آنان به تبعيت از جمهوری اسالمی، بکار می

ها را از سرگذرانده  جربه آن تختمثًال یکی دیگر از زندانيانی سياسی سابق که ت

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

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

من از صدای . شام ميخواند و بيشتر وقتها هم نوار آهنگران را ميگذاشتند

). ◙ویدا برزگر." (این صدا واقعًا مرا عصبی ميکرد. ر بودمآهنگران به شدت بيزا

 نوار آواز مذهبی یکی از سرسپردگان شود، نواری که در اینجا از آن صحبت می

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

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

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

" نازلی پرتوی، یکی دیگراز زندانيان سياسی سابق درمصاحبه ای تحت عنوان
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از تجربه خود در این رابطه بيان کرده " ها خواست انقالبی راه اندازد ميان تواب می

يح برخورد و اعمال یکی از توابين قيامت وی، ضمن توض. باشد قابل توجه می

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

ی تواب  با چنان قدرتی از پدیده. ای بود بسيار تکان دهنده مصاحبه: "گوید او می

خواهد انقالبی در ميان  گفت که می می. داد کرد که آدم را تکان می دفاع می

از . مانند ها، منفعل باقی نمی از این به بعد تواب: گفت می. ها بوجود بياورد ابتو

باید . کنند مطالعه ایدئولوژیک می. کنند ها کار جدی می این به بعد تواب

امر به معروف و نهی از . البالغه بخوانند که بتوانند کار تبليغی جدی بکنند نهج

یادم هست در سالنی که ... شانند ومنکر بکنند و دیگران را به راه توبه بک

های  یا نه، در واقع صدای واکنش...های ما را گذاشته بودند، صدای گریه"تابوت"

اش، تمام وجودم  از انعکاس صداها و مصاحبه. شد هيستریک او پخش می

ها برای شکستن مقاومت زندانيان   نازلی در مورد یکی از شيوه ."لرزید می

که " تابوت"آید در  به یادم می: "نویسد نيزمی) ها تخت(ها  نشسته درتابوت

کشاند  و   ما میزنانگیآمد باالی سر ما و صحبت را به   بودیم، حاجی داوود می

زنانگی تان کجا رفته؟ حيف ُگل روی تان : مان کند کرد که تحریک سعی می

از هائی که با توبه  آن! تان علف سبز بشه آن قدر بنشينيد که زیر باسن! نيست

 کردند در لباس شدند، سعی می آمدند، بعد که نگهبان ما می تابوت بيرون می
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شان را نشان زنانگی های حاج داوود عمل کنند و  پوشيدن و رفتارشان به حرف

   ٭."دهند

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

سری اول بگفته تعداد (ته بودند ها قرار گرف عالوه بر کسانی که از آغاز در تخت

های دیگر به آنجا  ، مرتب زندانيانی را نيز از بخش) نفربود۴٠بعضی زندانيان حدود 

. بردند کردند و یا کسانی را به دالیل مختلف از آنجا به جای دیگری می منتقل می

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

: نویسد ها نشسته و مقاومت کرده است می" تخت" ماه در آن ٩ه مدت که ب

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

ها بود و این که چند  این، یکی از راه های چک کردن کم و زیاد شدن بچه. ها آن

سی ليوان چای ریخته بيش از . اند اند و چند نفر از پيش ما رفته نفر هنوز مانده

حصار  قزل ٨یکی از کسانی که بعدًا از بند ". داشتيم" جدیدی"پس چند تا . شد

. مصاحبه دارد" کيانوش"يکمرتبه گفتند : گوید  می بود، هبه آن محوطه منتقل شد

. ها منتقل شده بود  روز بود که به تخت۴٠ بود و کمتر از ٨ ماه در بند ۴-٣او فقط 

اند که مصاحبه می ده؟ در هر  تمان برد که مگر او را کجا بردهبا این حال ما ما

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

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

                                                 
های مختلف از جمله در  باشد که در همان زمان در سایت  می٢٠٠۶ ماه مه ٢٠تاریخ  این مصاحبه  ٭

  . زندان درج شدسایت گفتگوهای
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ل آماده سازی آخر در طی مدتی که مشعو. بودند تا ببينيم چطور جايی است

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

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

مانيد  گفت پدرتون را در می آورم، اینقدر اینجا می و یا می! رهبرانتان از پا افتادند

حرفهای او کمی ما را می ترساند ولی .  بشهتا رنگ موهاتون مثل دندوناتون 

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

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

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

پس از . عيف بکند و قبرها را از آنچه که بود وحشتناکتر جلوه دهدبه قبرها ض

ها را از سلولی برای رفتن به جائی صدا  رفتن سری اول، هر چند وقت یکبار بچه

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

با چشم بند بودیم صدای زیر هشت . ای دیگر به قيامت بردند را هم همراه عده

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

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

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

دانستم که فاميلش حاج معمار حسن  نروز نمیتا آ. تواب مسئول بندمان بود

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

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

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



     ضد انقالب در برابر مقاومت مبارزين زندانی
  
١٩۵

او هم بازوی مرا گرفت .... با صدای خشن خود گفت قانون را بهش بگو رحمانی 

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

چشم بندت را باال –چرخانی  کنی، سرت را نمی دستشوئی دستت را بلند می

کارها را روم که همه آن  حاال فهميده بودم که دارم جایی می..... زنی نمی

مدت کوتاهی بعد در قبرها بودم دو طرفم تخت چوبی بود و !.....شود کرد می

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

بعد ها فهميدم که اینجا تنها جا . و سمت راست و چپم هم  تختهای دیگر  بودند

ه و جاهای دیگری هم درست کرده ها نبود ها در این تخت برای نشاندن بچه

  )◙ویدا برزگر." (بودند

ای یاد  ها به عنوان شکنجه در خاطرات اغلب زندانيان سياسی، از تخت

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

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

آید، بسياری توانستند آن را  اند بر می ها را تجربه کرده انی که تختاظهارات کس

و حتی کسانی (ها  دختران خيلی" قيامت"مثًال در . به مدت طوالنی تحمل کنند

ها در آنجا  تا زمان برچيده شدن آن) ها نشانده شده بودند که از ابتدا در آن تخت

های مبارزاتی  سلمًا، انگيزه م.مانده و به طور تحسين برانگيزی مقاومت کردند

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

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

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

ها هشداری بود تا به  مبارزین، دیدن اعمال و رفتار رذیالنه و غير انسانی تواب

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

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

يبا معمار نوبری، کيانوش اعتمادی، هما کلهر نام برده شده است س: اسامی

منظور حاج داود " (حاجی"ها برخاسته و خود را زندانی مطيع  که از تخت

ها را برای ابراز پست  نيز آن" حاجی"خواندند؛ و) حصار رحمانی، رئيس زندان قزل

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

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

).  آمده و به همکاران پرو پا قرص جنایتکاران جمهوری اسالمی تبدیل شدند

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

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

اگر . صدای آنان دربندهای دیگر در کل زندان نيز به همين منظور به کار گرفته شد

حصار بناميم، از  را سمبل ارتجاع جمهوری اسالمی در زندان قزل" حاجی"

اند یک چيز  را از سرگذرانده" قيامت"اظهارات تا کنونی زندانيانی که تجربه آن 

اش هرگز  های سرکوب گرانه  آن این که وی با همه تالشروشن است و

ها یا  ها، همه زندانيان زن نشسته در آن تابوت "دستگاه"نتوانست از طریق آن 

ها را به تسليم وا دارد و به خصوص نتوانست جز تعداد معدودی  ها ویا جعبه تخت

" قيامت" این در واقع، عليرغم این که درطول نه ماهی که. را به تواب تبدیل کند
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بر قرار بود تعدادی نتوانستند شرایط شکنجه بار آن محيط را تحمل کنند و در 

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

 به گفته .موجود تنها تعداد اندکی در آن محيط به تواب و همکار رژیم تبدیل شدند

 ماه در آن ۵او قبًال نام برده شد و به مدت یکی از زندانيان سياسی که از 

وحيده : "ها بود ها به سر برده است، وحيده دستگردی یکی از آن تخت

 بود ٨ها، موقعی که در بند  دستگردی همان کسی بود که قبل از جریان تخت

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

توجه ورود کسی به آن اتاق شده بود بدون آن که بداند او وحيده م) سهيال(مزبور

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

های چوبی به تنمان رفته بود، با اینحال هيچکس اورا لو نداده  بودیم، ميخ جعبه

. هرش را در بند دیدمها خوا بعد از تخت!! ولی حاال او نگهبان قبرها شده بود. بود

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

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

های سابقشان به  است که استحاله این افراد تأثير کامًال منفی روی هم بندی

. اه چنان تغيير ماهيتی برای آنان قابل باور نبودگذاشت به طوری که گ جای می

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

با . برد همينقدر بياد دارم که در راهرو زندان بودم و پروین داشت مرا جایی می

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

. جایم را داشت عوض ميکرد!! یک جای خوش آب و هوا: خره آميزی گفتمس

  در جدال با خاموشی 
 

١٩٨

قبًال که در بند بودیم گاهی وقتها که هوا . صدای مصاحبه اش را شنيده بودم

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

ا صدایی توام با ب! پروین، همسلولی و هم بندی ما! به چه روزی افتاده بود

؟ منظورم !گفتی ایمان داری  تعجب پرسيدم، تو واقعا به اون چيزهایی که می

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

گفتم حاال او بيرون که برود جواب  پيش خود می. کردنی نبود، تکان دهنده بود

ًا از برخورد مردم در بيرون خبرهائی داشتم، اطرافيانش را چه خواهد داد؟ اتفاق

مرگ با شرافت بهتر از زندگی با : "مثًال پدری در مالقات به دخترش گفته بود

هنگامی که در تخت بودم، صدای پروین و وحيده را که نگهبانی ". خفت است

ی دوستان و هم بندیهای به ظاهر  ها شنيدن مصاحبه. دادند می شنيدم می

حال دیگر . عی برای خود من مبارزه را در قالب دیگری شکل دادخوب و سر موض

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

کردی باید برای دوستانت گزارش  شدی بایستی به همه چيز پشت می می

 من کردی واین در توان ها را بر آورده می های غير انسانی آن دادی و خواسته می

ها بلند شدند،  این را هم بگویم که همه کسانی که از تخت...ها نبود وخيلی

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

توجه ومحبت همه بود ولی متاسفانه بعد از تختها خراب کرد البته به توابی مثل 

گفت که نگران . دم خيلی پشيمان وناراحت بودبعدًا که او را دی. سيبا تبدیل نشد

به غير از . خالصه شدیدًا پشيمان بود... دختر کوچکش و مادرش در بيرون بوده 
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های خوب  یکی از بچه... آ. چند نفر، مابقی هيچکدام واقعًا تواب نشدند و نبودند

انه سهند بود بمن گفت که در قبرها دچار پارازیت مغزی شده بودم و از ترس دیو

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

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

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

فت و به این نوع شکنجه و یا توان دریا طور کلی تا آنجا که از اطالعات موجود می

توان گفت که حتی اگر بعضی از آن تخت  گردد، می قيامِت زنان زندانی چپ برمی

 تظاهر به تواب بودن کردند و واقعًا نيز به طور موقتی نشستگان در شرایطی

همچون چند تنی (ها را نيز انجام دادند، اما هيچوقت به توابين واقعی  اعمال آن

تبدیل نشدند، در حالی که  بعضی از کسانی که )  برده شدها نام که از آن

شکسته شده بودند بعدها خود را باز یافته و از راه خطائی که رفته بودند،  درهم

  . برگشتند

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

دیگری جدا از که در محوطه ) مجاهدین و غيره(زن متعلق به نيروهای مذهبی 

اند که این  های خود را بيان نموده و گفته زنان چپ قرار داده شده بودند، شنيده

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

گفته . گرفتند قرار می" تنبيه"نيز مورد ضرب و شتم و " بازجوها"دائمًا از طرف 

گزارش " رجوع کنيد به .( کنجه گاه بيرون نيامدشود که کسی سالم از آن ش می

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

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

مثًال یکی از زندانيان سياسی . توان دریافت فی که در دست است، میمختل

 برای من تعریف کرد که یکی از مبارزین از هواداران ۶٠باقی مانده از دهه 

 در اثر - اهل آبادان و جزء جنگ زده ها-چریکهای فدائی خلق به نام بيژن روشن 

ادر به حرکت به مدت طوالنی، پاهایش خشک شده و اصًال ق" قيامت"تحمل 

) ۶٠از زندانيان باقيمانده از دهه (در مطلب زیر نيز به قلم محمود خليلی . نبود

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

تعدادی از زندانيان قيامت رفته ) ۶٣اوائل تابستان (از رفتن حاج داود رحمانی در 

فرزاد گرانمایه از مجاهدین ، علی : تقل کردند، از جملهرا به بند یک واحد یک من

 س از اقليت ، حاتم از سهند و کومله –های آرمان مستضعفين، جواد    ه از بچه–

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

ون شدند وبا ها برقرار بود را دیدند، دگر گ آن یک صميميت مبارزاتی بين بچه

تنها فرزاد گرانمایه بود که از . ها وارد تماس و گفتگو شدند اطمينان کامل با بچه

پس .  زد کرد وبه تنهائی در حياط بند قدم می دوری می) بویژه مجاهدین (ها  بچه

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

های او  و دیگر افراد از قيامت برگشته  وعه صحبتمجم. کنم و با او صحبت کنم 

ها  درچهار چوب کلی، رفتارها در قيامت با آن: توانم خالصه کنم که را این طور می

 همان برخوردی بود که با زنان ودختران انجام گرفته بود با این تفاوت که  "تقریبا
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 از آن زندانيان را توابين در کنار اعمال فشارهای معمولشان، بصورت ویژه هر کدام

گرفتند، در وقت دستشوئی و یا موقعی که در دستشوئی  که نشانه می

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

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

این توابين همچنين . د آوندی وعزیز رامشمشایخی ، ناصر نوذری، محم: از

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

شب تا ٩حد فاصل (در وقت شب " تنبيهی"زندانيان . شدند قيامت مقرر بود می

نشستند و این توابين هر باید همچنان که در روز بود چهار زانو وبيدار می)  صبح۶

کردند زندانی نشسته در حال چرت زدن است با شلنگ توی  ان احساس میزم

جا دارد یک مورد از خاطرات . زدند کوبيدند ویا با لگد به پهلوی او می سر او می

  . فرزاد گرانمایه را اینجا نقل کنم ویادش را گرامی بدارم

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

کرد که سه شب بود که به عنوان تنبيه  تعریف می) فرزاد(او . کردند یم

گذاشتند بخوابم که حاج داوود هم در جریان آن و به طور کلی در جریان این  نمی

در آن حالت . حسی فرو رفتمروز چهارم به حالت بی. قبيل تنبيهات قرار داشت

ها روشن شد  نورافکناحساس کردم که وارد دهانه غار تاریکی شدم که یکباره

وحاج داوود بهمراه پاسداران وتوابين با مسلسل روبروی من ظاهر شده و 

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

ها فرار کنم که در این هنگام به تواب پشت  خواستم از دست آن گوئی می. زدم
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کرد که وقتی به خودم آمدم زیر ضربات  ریف میفرزاد تع.....سرم حمله ورشدم

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

فریاد تواب پشت سرم بود که  و گویا با داد. کردم ها حمله می تشنج به همه آن

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

با چند پاسدار همگی ریختند سر من و تا .  که حاج داود هم سر رسيدکردم می

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

ای باعث این شده بود که از جایم گفت آن کابوس چند لحظه فرزاد می. بخوابد

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

مسلم است که شدت ." برند بقيه توابين او را کشان کشان به رهرو بند می

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

نيز چهار زانو نشستن به مدت طوالنی " تنبيهاتی"این است که حتی بدون چنان 

ادامه مطلب فوق در رابطه در قًا اتفا. شد باعث خستگی مفرط و کرختی بدن می

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

ای نقل شده ها جهت مقابله با آن شرایط تحميلی مطالب تکان دهنده آن تخت

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

ها بدون این که با هم دیگر تماسی داشته  الب است که آنج( معين کرده بودند

باشند وهماهنگی بينشان برقرار شده باشد، همزمان اقدام به چنين کاری کرده 

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

کردند که  ی میکار....) خوردن با صدا یعنی طوری که قاشق به بشقاب بخورد و 



     ضد انقالب در برابر مقاومت مبارزين زندانی
  
٢٠٣

ها بيرون کشيده و کتک  ها را از تخت توابين به حاج داوود گزارش بدهند تا آن

اول از همه مدت . زدند گفتند که به این صورت با یک تير چند نشان می می. بزنند

و از صدای گوش خراش و سوهان مانند . شدند کوتاهی از آن مکان خارج می

عد با کتک خوردنشان به نوعی ورزش کرده ب. کردند  بلندگوها نجات پيدا می

توانستند با داد زدن  آمد و هم می بودند و بدنشان تا حدودی از کرختی بيرون می

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

ا در قيامت پسران، نماز خواندن افراد مذهبی،نعمتی برای این افراد بود، چرا که ت

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

البته  درست به همين خاطر نگهبانان تواب در این مورد نيز مواظب بودند . بدر آید

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

  .زندانی جلوگيری بکنند

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

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

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

ای ساخته  های چند طبقه های نئون کفی تخت انفرادی سرباز که به کمک تخته

از ) کردند که به مرور آن را کم می(ها  بايست در فاصله طبقه زندانی می. شد می

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

در . بردند و مالقات نيز نداشت ای يک بار او را به حمام می به دستشوئی و هفته

های مذهبی  های تواب و سخنرانی ه، مصاحبهتمام اين مدت از بلندگوها نوح
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حصار که زندانيان مرد را در روزهای  چادر کوچکی در زندان قزل. ٢. شد پخش می

حاج داوود به اين دليل آن را قيامت . داشتند گرم تابستان در آن سر پا نگه می

الزم به . ٭"رسد ناميده بود که معتقد بود هيچ کس در آنجا به داد زندانی نمی

تعریف دیگری به دست داده " تابوت" یادآوری است که در بعضی گزارشات، از 

وی سخنگوی اولين دولتی بود که درجمهوری (مثًال امير انتظام . شود می

در این دوره نيروهای سياسی درون جنبش از امير انتظام . اسالمی تشکيل شد

 جریان تشدید در. بردند نام می) سيا( به عنوان یک فرد وابسته به امریکا

های حکومتی، اميرانتظام نيز از سخنگوئی دولت عزل اختالفات درونی بين جناح

با کنار گذاشته . و در مقام سفير جمهوری اسالمی در سوئد مشغول به کار شد

شدن بازرگان از ریاست دولت، اميرانتظام  نيز به جرم ارتباط با آمریکا دستگير 

 –١٣٧۶ آبان ٢٧بخش فارسی،  –دای امریکا ، در یک مصاحبه با رادیو ص.)شد

حصار مشاهده کرده بود، آن را یک تابوت  ضمن توصيف آنچه در زندان قزل

زندانی را در آن می خوابوندن و روش با تخته و یا یک " معمولی توصيف کرده که 

 هر چند که امير انتظام ٭٭...پارچه سنگين و یا فرش و یا گليم می پوشوندن

ای در مورد وی به کار رفته است ولی به هيچ  ه چنين شکنجهمدعی نيست ک

ای که وی توصيف کرده زندانی را به مدت کوتاهی  وجه بعيد نيست که به گونه

بعضی از زندانيان . دادند به عنوان تنبيه در درون محوطه تابوت مانندی قرار می

                                                 
   کجوری اعظم کيا ،" سياسیفرهنگ و اصطالحات زندانيان" ٭
  "١٣٧۶پائيز، زمستان ، ١٢ نشریه آزادی شماره" ٭٭
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کل تابوت بود سياسی نيز به موارد مشابهی اشاره کرده و گفته اند که دقيقًا ش

ها به همان حالت نگاه  خواباندند و زندانی را مدتو افراد تنبيهی را درون آن می

اند که روی این تابوت تنها یک سوراخ به اندازه پنچ ریالی  داشتند و قيد کرده می

در هر حال هر اغراقی نيز در این . تعبيه کرده بودند که فرد بتواند نفس بکشد

باشد، به هيچوجه بعيد نيست که از این وسيله برای ها وجود داشته  گفته

. شده است تنبيهات کوتاه مدت و زهر چشم گرفتن از زندانی استفاده می

در همان : "کنم که در اینجا نقل می. گزارش دیگری نيز در این زمينه وجود دارد

اوج اقتدار توابين و قيامت، همواره ما با گوش خود می شنيدیم  که حاج داود 

برد و وعده  قيامت صد درصد  نام می) هشتاد درصدی% (٨٠حمانی از قيا مت ر

های قيامت من  پس از سرنگونی حاج داود و آمدن تعدادی از بچه. داد  را هم می

 . ش – ه و حسين –ها رابطه نزدیکی داشتم بویژه با فرزاد گرانمایه و علی  با آن

های هيستریک هما کلهر بود که  حبتیکبار اوج ص: فرزاد تعریف کرد در این رابطه 

یکی از توابين که پشت سر من بود تکان دادن پاهایم را بهانه کرد و مرا به راهرو 

البته پس از . در آنجا مدتی سر پا ایستادم. بند و زیر هشت واحد منتقل نمود 

البته حاج اسماعيل . بردم مدتها چهار زانو نشستن از ایستادنم روی پا لذت می

پس از پایان مصاحبه هما .  پاسدار و تواب تا حدودی به خدمتم رسيدندوچند

شاید هم ذوق زده (کلهر ونزدیکيهای صبح حاج داود که انگار خواب زده شده بود 

شده بود که توانسته بود با اراجيف هما کلهر سوهانی بر اعصاب زندانيان مقاوم 

ضيحات حاج اسماعيل وتواب به زیر هشت واحد یک آمد و با تو )  نگارنده –بکشد
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صد در صد تا من %١٠٠نه این آدم بشو نيست این را ببرید قيامت : مربوطه گفت

او . حاج داود هم آنجا آمده بود. بعد ازچند لحظه مرا به مکانی منتقل کردند.  بيام

ماه بود که من به طور مدام چشم بند ۴. اون چشم بند را بزن باال: بمن گفت 

نور کمی داخل اتاق بود با . من با تردید چشم بندم را باال زدم. روی چشمانم بود

اش  حاج داود با همان لحن التی هميشگی. کرد  اینحال چشمم را اذیت می

بودی حاال اینجاشو نخونده بودی که ميفرستمت % ٨٠تا امروز توی قيامت : گفت

اتاق من که تازه چشمم به . جهنم، قيامت واقعی تا ببينم چطوری ميشکنی

عادت کرده بود یه چيزی مثل تابوت یا یک لنگه کمد را روی زمين دیدم که در 

 سانتی متر عين دریچه ١۵در ١٠قسمت باال و جلوی آن به اندازه یک مستطيل 

حاج داود به یکی از پاسدارها گفت درش را باز کن وبه منهم گفت . سلول باز بود

با اینکه الغر .  جعبه ودراز کشيدممنهم رفتم داخل آن. برو بخواب توی تابوتت 

. حاج داود گفت چشم بندت را بيار پائين. بودم ولی به سختی توی آن جا گرفتم

منهم این کار را کردم و درب جعبه بسته شد مدتی بعد احساس کردم جعبه را 

کشيدم درآن  بلند کردند ومن روی دوپا قرار گرفتم من که به سختی نفس می

دانم چه مدتی  پس از زمانی که   نمی. عرق شده بودمسرمای زمستان خيس 

کردم ساعتهاست که در آن  گذشت ولی برای من خيلی طوالنی بود وفکرمی

حاج داود . حالت و در آن جعبه قرار دارم،  درب جعبه باز شد ومرا بيرون کشيدند 

 کنم ولی اگر بار دیگر مقررات قيامت را رعایت نکنی با گفت این بار گذشت می

اینجا قيامت . هات بزنه بيرون کنم که مغز فاسدت ازگوش این دستگاه  کاری می
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کنم آرزوی مردن کنی و مردن برات عروسی  واقعی را دیدی کاری می

   )◙محمود خليلی".(باشه

که قبًال در رابطه با زندان اهواز " (کمد" از ۶٠های دهه  در رابطه با زندان

امير انتظام در مصاحبه (حبت شده است هم ص" سگدانی"و ) به آن اشاره شد

در ). ها اسم برده است از آن" النه سگ"و " کمد لباس"الذکر، با لفظ  فوق

شود سلول کوچک و تاریکی  ناميده می" سگدانی"واقعيت امر آنچه که به عنوان 

ای  بود که بلندی سقفش کوتاه تر از قد متوسط یک انسان و درازایش نيز به گونه

یکی از . انی امکان راست کردن بدن به طور کامل را در آن نداشتبود که زند

سگدانی : "زندانيان سياسی زن، سگدانی را این چنين تعریف کرده است

حمام . بردند دستشوئی شبانه روز کم می. سلولی بود که که نور و هوا نداشت

 برای غذا تنها در روز چند بار در سلول. و در تاریکی مطلق بودی. زندانی قطع بود

   ٭."شد و آن وقت هم اجازه نداشتی نگهبان را ببينی باز می

******  

ها جاری بود به هيچوجه منفک از   در زندان۶٠فجایعی که در دهه 

جریان فاجعه باری نبود که در این زمان در بيرون از زندان در جامعه ایران 

ها، در صحن  دانهم زمان و همراه با حاکم کردن چنان وضعيتی بر زن. گذشت می

ها و اعمال شدیدًا ارتجاعی را متداول ساخته و با ایجاد   کل جامعه نيز شيوه

شرایط رعب و وحشت دائمی و گسترش فضای اختناق بی حد و حصر در ميان 

                                                 
  ٧٠  صفحه)شماره یک گفتگوهای زندان(" شکنجه را پایانی نيست"  ٭
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، با تحميل   در این دهه  تازه.مردم، ایران را تمامًا به یک زندان بزرگ تبدیل نمودند

 ناشی از  های وحشيانه  از خشونت عراق جامعهجنگ امپریاليستی، ایران و 

   .جنگ نيز شدیدًا در عذاب بود



 ٢٠٩

  فصل دوم
  زندان و جامعه

*****  
  

  

  

  تصوير زندان، 
  تصويری منطبق با اوضاع جامعه

  
  ای دوست

         ای برادر زندانی
   و اميداينجا ميان مسلخ انديشه

  روی فالت خون و فلز و کار
  روی کران ماهی و مرواريد 

   بندر نظامی نفت و ناودر
  در کشتزارهای برنج و چای

  و در کنار  گله و گندم
  ،ما

  های کوچک توفان اين بام
      آهنگ پيشگويی توفان ناگهان

   و اوين و حصاردر بندهای سرد قزل قلعه
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  زندانيان خسته اين خاک نيستيم
  ی اين خاک ديگرند زندانيان خسته
  ی اين خاک  زنداينان خسته
  انه و کاِر ستمگرنددر بند کارخ

  انبوه سرخ رنجبران اينجا 
  )سعيد سلطانپور(     .زندانيان خسته زندان کشورند

  
ها با شرایط کل  زندانيان سياسی در زندان این امر که شرایط حاکم بر

توان در ارتباط  جامعه در انطباق قرار دارد، واقعيتی است انکار ناپذیر که آن را می

  .  با آشکاری هر چه بيشتر ی نشان داد۶٠های دهه  با زندان



      تصوير زندان، تصوير منطبق با اوضاع جامعه
  
٢١١

، در شرایطی که حکومت، در بيرون از زندان در سراسر ۶٠در دهه 

داد که در  ها حتی به خود اجازه می ایران، در جهت ایجاد اختناق و کنترل توده

خصوصی ترین امور زندگی مردم دخالت کند؛ در شرایطی که شدیدًا مشغول جا 

ای انداختن فرهنگ و معياره

ارتجاعی خود تحت عنوان 

احکام صدر اسالم در جامعه 

بودند و از جمله اعمال 

های  شکنجه و خشونت

را وحشيانه قرون وسطائی 

تحت عنوان اجرای حکم 

، به کوچه ها و "قصاص"

کشيدند و رسمًا شالق زدن، قطع دست و پا و غيره را در جامعه ما  ها می خيابان

آری در چنين اوضاعی، ... کردند و  تبدیل میرواج داده و به یک امر متداول

. های خود برقرار سازند طبيعی است که شرایط بس طاقت فرساتری را در زندان

باشد که تالش دشمنان مردم ما برای  اگر این واقعيتی انکار ناپذیر می

با گسترش اختناق نا ) جمهوری اسالمی(تحکيم رژیم متبوعشان

های غير قابل تصور برای مردم  ریمحدود در جامعه و  با وحشی گ

ایران در آن دهه همراه بود ، بنابراین هيچ جای تعجب نيست که ما 

وقتی مرتجعين . ها باشيم ها در زندان شاهد تبلور بسيار شدیدتر آن تالش
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ها بر عليه رژیم حاکم به خود اجازه  جهت کنترل مردم و جلوگيری از مبارزه آن

ها   زندگی مردم را حتی به حریم چهار دیواری خانهکه دخالت در امور دادند می

ها تا آنجا پيش  ها در کار دخالت در امور خصوصی توده نيز بکشانند، وقتی آن

توانست آزادانه در خانه خویش مثًال جشنی بر پا نماید،  رفتند که کسی نمی می

د، به موسيقی دلخواهش گوش کند، فيلمی را که دوست دارد از ویدئو تماشا کن

مشروب بخورد و غيره؛ و در این ميان البته  کارگران و زحمتکشان فشار بيشتری 

های خود که معموًال به دليل  ها در خانه  به طوری که آن-کردند  تحمل می

موقعيت ساختمان، بی درو پيکر هم بودند حتی برای به جا آوردن آداب و رسوم 

ها به  گرفتند و خيلی  قرار میمذهبی از جمله برای خواندن نماز نيز تحت فشار

ها تظاهر به اجرای فرایض مذهبی  اللهی خاطر مصون ماندن از خشونت حزب

 آری، در چنين شرایطی با در نظر گرفتن همه آنچه در آن مقطع در -کردند می

گذشت عجيب نيست که بشنویم در زندان چنان شرایط رعب  جامعه ایران می

ر مقطعی تعداد زیادی از زندانيان نيز وادار به نماز انگيزی بوجود آورده بودند که د

خواندن شدند و یا در بعضی جا ها  نماز خواندن را برای همه زندانيان اجباری و 

جزء مقررات زندان قرار داده بودند که البته خود این امر نيز جز با اعمال خشونت 

ر کردن زندانيان برای وادا. و ضرب شتم زندانيان سياسی، امکان پذیر نشده بود

ها زندانيان سياسی چپ را   در بعضی از زندان۶٠به خواندن نماز، از اواخر سال 

 شالق برای هر وعده، در ۵(زدند  هر روز به تعداد وعده های نماز کابل می

. ها را وادار به خواندن نماز بکنند تا باالخره آن)  ضربه شالق در روز٢۵مجموع 
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 زخمی و ورم کرده، آنهم بدون آنکه چشم اندازی فرود آمدن شالق روی پاهای

با این حال در گزارشات مختلف از . برای پایان آن موجود باشد، طاقت فرسا بود

اند نيز اسم برده شده   روز به این خاطر شالق خورده۴٠زندان، از زندانيانی که 

  . است

دست اندرکاران جمهوری اسالمی درست به همانگونه که سعی 

 در سطح جامعه، گریه و زاری و مرثيه خوانی را به جزئی از زندگی کردند می

یکی از . دادند ها این کار را با دستی بازتر انجام می مردم تبدیل کنند، در زندان

های این امر در بيرون از زندان نصب بلندگو بر سر در مساجد و پخش روضه  جلوه

ه شدگان جنگ ایران و های اعصاب ُخردکن به خصوص در رابطه با کشت خوانی

عراق برای مردم بود که به مفهوم واقعی کلمه آرامش را حتی در چهار دیواری 

به طوری که حتی اگر بيماری در خانه بود که . کرد خانه نيز از مردم سلب می

ها از صدای دلخراش نوحه خوانی و غيره  نياز به استراحت و آرامش داشت، آن

يب، زندانبانان در وجهی شدیدتر و با دستی باز در به همين ترت. در امان نبودند

های ارشاد که در  کردند که در حسينيه زندان، زندانيان سياسی را وادار می

شد، حضور یافته و به مرثيه خوانی آخوند بی سواد  محوطه درون زندان بر پا می

ای باشند که  ها و برخوردهای مشمئز کننده و احمقی گوش کنند و شاهد گریه

ها برای ُخردکردن کامل شخصيت زندانی و جهت تغيير  دست اندرکاران زندان

حصار، در  قزل مثًال بنا به گزارشی از واحد سه. دادند دادن ایدئولوژی او ترتيب می

های  برنامه" :کردند هایی اشغال می مقطعی همه وقت زندانيان را با چنان برنامه
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ها را پخش   نوبت صبح و بعد از ظهر آنویدیوئی زیاد شده بود به طوری که در دو

دیگر کسی وقت آزاد برای خودش نداشت و به اجبار باید تمام . کردند می

بدون این که اجازه هيچگونه تنوع و زنگ . کردیم ها را تماشا می سخنرانی

در شرایط ترور و اختناق بسيار شدید و وحشتناکی که  ٭."تفریحی داشته باشيم

 جهت سرکوب مبارزات مردم و در راستای جا ۶٠ در دهه رژیم جمهوری اسالمی

انداختن رسومات ارتجاعی خاص خود در جامعه ایران گسترده بود، موارد 

های مختلف زندگی به  ها و زورگوئی در حوزه مختلفی از تحميل فشار به توده

ها را باشدت  کردند همه آن آمدند که دست اندرکاران رژیم سعی می اجرا در می

ای  ها فشار روی مردم به گونه در آن سال. ها پياده کنند چه بيشتری در زندانهر 

بود که غم و اندوه و ماتم به جزئی از زندگی اکثریت مردم ایران تبدیل شده بود 

ای در خيابان شنيده شود؛ تازه در این صورت پاسدار  و استثنا بود که صدای خنده

را مورد مواخذه " خاطی"داد تا فرد  ی شمرده و به خود اجازه مجرمگشت آن را 

ها در خارج از کشور به سر برده و در  این مورد برای کسانی که مدت(قرار دهد 

آن مقطع به ایران رفته بودند و هنوز تصوری عينی از اختناق حاکم بر ایران 

 به طور -شد و ها نزدیک می پاسدار با غيظ و غضب به آن. آمد نداشتند، پيش می

در چنين !) خندید دهنتان را ببندید، چرا می: گفت  می-ها ل باور برای آنغير قاب

بينيم در مقطعی، زندانيان به خاطر خندیدن و  اوضاعی آیا تعجب آور است که می

یا به خاطر حتی انجام عادی ترین کارها و رفتارها نيز نظير انجام کارهای 

                                                 
  ١٠۴ صفحه - البرز.، د"از اوین تا پاسيال" ٭
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گر و مثًال دادن لباس خود به دستی، ورزش کردن و یا ایجاد روابط انسانی با یکدی

های زیاد و مشخصی  در خاطرات زندانيان سياسی نمونه(دیگری و از این قبيل 

و آیا در چنان فضای مختنق ! گرفتند تحت فشار قرار می) در این موارد وجود دارند

حاکم بر جامعه عجيب است که می شنویم زندانيان سياسی اسير در دست 

مر رژیم جمهوری اسالمی، به خاطر برپائی جشن مشتی زندانبان مجری اوا

کتابی که در فوق از آن  گيرند؟ در و شتم وحشيانه قرار میسال نو مورد ضرب 

 از راه رسيد و از همان صبح زود همه ١٣۶٢نوروز سال : " یاد شد، می خوانيم

روی زیلوی کهنه و . های نو و تميز کردند شروع به اصالح کردن و پوشيدن لباس

هایی را که  ها و شيرینی يده اتاق را با پتوی سربازی پوشاندیم و ميوهپوس

سال نو آغاز شد و دوستان به .....ها چيدیم خریده بودیم، مرتب داخل ظرف

ما ....لحظاتی خيره کننده و شورانگيز بود.....روبوسی و تبریک گفتن پرداختند

ردیم ولی درهمين حال ک های بهتری را برای یکدیگر می شاد بودیم و آرزوی سال

توابين به بهانه .....توابين مثل مار زخم خورده بودند و همه چيز را زیر نظر داشتند

گذشتند و نگاهی به داخل اتاق  رفتن به دست شوئی از جلوی درب اتاق ما می

تعدادی از دوستان متوجه رفت و آمد غير معمول و بيش از .......انداختند ما می

دند و شک کردند که ممکن است خبری شود و بنابراین حد توابين شده بو

کمی .......بالفاصله بعد از تمام شدن آواز از اتاق خارج شده و به راهرو رفتند

زیر هشت . ی حاجی داود در داخل بند پيدا شد نگذشته بود که سر و کله

ين را ها تواب ای داد که اتاق بيست و سه ایستاده بود و معاون بند به او توضيح می
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حاجی هم با شتاب از بند رفت بيرون و این بار با لباس نظامی . اند مسخره کرده

  .به همراه چند تن از پاسدارهای معروفش وارد بند شد

وقتی به آنجا . به همه ما دستور دادند برویم زیر هشت بایستيم

ها خواستند توضيح دهند که چنين چيزی نبوده که حاجی  رسيدیم بعضی از بچه

شان گوش نکرد بلکه یکهو همگی به طرف ما یورش آوردند و   تنها به حرفنه

بدون رعایت این که . شروع کردند با پوتين و مشت و لگد به همه جای ما زدن

ها اگر به جاهای حساس بدن مثل چشم و  پوتين و مشت و لگد سنگين آن

ما را به توسط ها به این طریق  آن. بيضه و گيجگاه اصابت کند دخل ما خواهد آمد

کردند و  به طرف دیگر روانه می" زیر هشت"ضرب و شتم و کتک زدن از یک طرف 

گرفتند و به کنج دیگری  در گوشه دیگر دوباره ما را زیر مشت و لگد خودشان می

های خودشان  به بقيه زندانيان دستور داده شده بود که به اتاق. گرداندند بر می

ف کشيده بودند و داشتند کتک خوردن ما را تماشا توابين هم جلوی بند ص. بروند

ها آغاز  ها تازه جشن و سرور آن گویا با این کتک زدن. بردند کردند و لذت می می

ها ادامه داشت تا این که حاجی جالد و پاسدارها خسته  کتک زدن.....شده بود

 تا شما باشيد دیگر روی حرف: او سپس نطق کوتاهی کرد و اضافه کرد. شدند

منظور از تواب که در صفحات قبل نيز از آن نام برده شد ( ٭!"توابين حرف نزنيد

زندانی سياسی پيشين بود که در زندان تغيير ماهيت داده و آشکارا به خدمت 
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در . داد رژیم درآمده بود؛  و حال بخشی از نيروی سرکوب در زندان را تشکيل می

  .)خواهد شدصفحات بعد در مورد تواب بيشتر توضيح داده 

توان نشان داد که دال بر این واقعيت است  های دیگری را نيز می نمونه

ای که در بيرون از زندان توسط پاسداران  که کارگزاران رژیم سياست سرکوبگرانه

نمودند را در زندان با حدت هر چه  ها و غيره درجامعه پياده می و بسيجی

ز مردم ایران که در کوران حوادث بسياری ا. گذاشتند بيشتری به مورد اجرا می

 قرار داشتند، فریادهای ضد انقالبی مکرر برعليه کمونيستها و ۶٠مختلف دهه 

مرگ بر کمونيست و مرگ بر " (تکفير"دیگر نيروهای سياسی جامعه با عنوان 

های   شيوه. ها را خوب به یاد دارند و امثالهم به خصوص در نماز جمعه) منافق

ير پخش سرودهای اعصاب خرد ُکن به نفع خمينی به مثابه تبليغاتی دیگر نظ

های ارتجاعی مختلف که با  سمبل رژیم جمهوری اسالمی و انعکاس صحنه

قرار داشت در صفحات تلویزیون ) جنگ ایران و عراق" (جنگ"آميختگی با موضوع 

و غيره همه در جهت خرد کردن اعصاب و روحيه انقالبی مردم به کار گرفته 

از آنجا . در زندان نيز همين وضعيت را با کمک توابين برقرار کرده بودند. دشدن می

ها و رواج فرهنگ بی  که برای رژیم ایجاد روحيه یأس و تسليم طلبی در توده

ها تالش فراوانی به خرج  اعتمادی در ميان آنان از اهميت زیادی برخوردار بود، آن

ها را برای تحقق این هدف  ی آندادند تا با در هم شکستن زندانيان سياس می

برای رژیم بسيار مهم بود که زندانی سياسی در . شوم مورد استفاده قرار دهند

ها نشان دهد؛ و  ای را در صحنه تلویزیون به توده هم شکسته و نادم و ُخردشده

  در جدال با خاموشی 
 

٢١٨

هائی که در زندان آفریده بود را در  ای از دهشت در ضمن، از طریق او گوشه

بر مبنای چنان سياستی، در خود زندان نيز زندانيان . رار دهدمعرض دید مردم ق

کردند و زندانی در هم شکسته شده از  سياسی را در جلسات بزرگی جمع می

خواستند عقاید، نظرات و  شرایط سرکوب را پشت ميکروفن برده و از او می

مهمتر، از ها را نفی نماید، و از همه  باورهای مبارزاتی خود را به نقد کشيده و آن

ها ناميده "گروهک"ها   مردمی مخالف رژیم که به زبان آن–نيروهای سياسی 

هائی، فيلم تهيه شده و هم  از چنين مراسم. نماید" انزجار"شدند، اعالم  می

مثًال به خاطر مریضی و یا در ( برای زندانيانی که به هر دليل در آن جلسه نبودند 

و هم برای زندانيان دیگر ) های خردسال خود مورد زنان به خاطر نگهداری از بچه

عالوه بر این، . شد ای نمایش داده می های مختلف از تلویزیون مداربسته در زندان

ها و درگير در امور تبليغاتی، بعضی از آن  دست اندر کاران رژیم در رأس رسانه

 ها را به خاطر در هم شکستن روحيه مبارزاتی در مردم و ایجاد یأس و فيلم

ها، از تلویزیون سراسری برای همه جامعه پخش  سرخوردگی در ميان آن

از قرار گرفتن زندانی در پشت ميکروفن در حضور جمع و اعالم . کردند می

شد  یاد می" مصاحبه" مردمی به عنوان -نسبت به نيروهای سياسی" انزجار"

. ها بود ندانای موثر برای در هم شکستن جّو مبارزه و مقاومت در ز که خود شيوه

 که به تدریج، انجام آن را به یک" مصاحبه"درصفحات بعد بيشتر از این در مورد 

  .روال معمولی در زندان تبدیل نمودند صحبت خواهد شد



 

 

٢١٩
  زندان و جامعه

  سرکوب با توجيهات ايدئولوژيکی
  

هائی که داللت بر منفک  اجازه بدهيد در ادامه بحث فوق، باز نمونه

شالق . کند را در اینجا ذکر کنم دان از شرایط حاکم بر جامعه مینبودن شرایط زن

به عنوان مجازات برای شرابخواری، امروز در جامعه ما به یک موضوع معمولی و 

اما، باید توجه کنيم که جا انداختن چنين امری در ميان . دائمی تبدیل شده است

دن به خاطر  در حالی که حتی تصوری از شالق خور۶٠جوانان جامعه دهه 

در . خوردن شراب برای آنان مطرح نبود، معنا و مفهوم خاص خود را داشت

 سوار بر با توسل به ریا و فریبشرایطی که ضد انقالب جمهوری اسالمی 

 تالش برای تحميل چنين مجازات وحشيانه قرون ،جنبش مردم شده بود

 پرده فریب وسطائی در جامعه جز با رسوا کردن چهره رژیم حاکم  و پس زدن

ای بود که حتی نا آگاه ترین جوانان نسبت به امور  امکان پذیر نبود و خود پروسه

 اگر چه رژیم - نمود سياسی را متوجه ماهيت ضد خلقی جمهوری اسالمی می

برای تحميل خود به جامعه ما به مثابه یک رژیم مذهبی جهت تحت سلطه 

 در نمونه زیر به طور زنده .توانست عمل نماید نگهداشتن مردم جز این نمی

در سال : ای از اعمال وحشيانه رژیم در بيرون از زندان را یاد آور شد توان جنبه می

، در شرایطی که محکوميت به خاطر خوردن شراب هنوز به عنوان یکی از ۶١

 سال بيشتر سن ١٩رژیم، جا نيافتاده بود، نوجوانی که " مجازات های اسالمی"

ن به دليل خوردن مشروب به شالق محکوم شده بود، تعریف نداشت و در آن زما

کرد که وقتی گفتند شلوارت را باید در بياوری و در مالء عام شالق بخوری  می
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زنند و حتمًا برای ترساندن من چنين حرفی را  پيش خود گفتم که بلوف می

ر کردنی چون عالوه بر این که این کار از فرط تحقير آميز بودن باو. کنند مطرح می

و (ها مسلمان هستند  کردم آن نظر که فکر میرسيد بلکه از این  به نظر نمی

آیند در مالء عام مرد را  کردم که دیگر نمی ، فکر می)خودم هم مسلمان بودم

 ضربه ٨٠ها این کار را کردند و  اما، آن. بدون شلوار دراز کنند و شالق بزنند

 رژیم در بيرون از زندان، برای در بند نگاه آری، اگر.... شالق تعيين شده را زدند

هایش را به رخ مردم کشيده و با مجازات  ها و ددمنشی ها، خشونت داشتن توده

از طریق شالق زدن و یا در مواردی دیگر با قطع دست و یا حتی " خاطی"فرد 

زدن گردن در مالء عام، بساط شکنجه را  

در هر کوی و برزن گسترده و آن را به 

، در )گذارد و می(گذاشت  ش مینمای

ها با دست هر چه باز تری به  زندان

اعمال خشونت پرداخته و شرایط نکبت 

. نمود بار تری را بر زندانيان تحميل می

گزارشی از زندان عادل آباد شيراز از قطع دست یک مرد در جلوی چشم زندانيان 

يراز زندانيان را سياسی زن در این زندان یاد کرده و گفته شده است که در ش

شکی نيست که . ٭دادند هائی از آن نوع تحت فشار قرار می برای تماشای صحنه

اما . هائی برای آن زندانيان بسيار دردناک بوده است مشاهده چنان صحنه
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های اعمال خشونت در جامعه ماست و  واقعيت این است که این یکی از نمونه

در واقعيت امر . نيان سياسی نگریستبه آن نباید صرفًا از زوایه شکنجه زندا

های جنایت بار و مشمئز کننده صرفًا در رابطه با زندانيان  چنين وقایع و صحنه

سياسی مطرح نيستند بلکه تحت سلطه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 

هائی قرار  اسالمی، اکثریت مردم ایران دائمًا در معرض چنين وحشی گری

دام در مالء عام که چند سال پيش نيز سعی کردند مجددًا از اع. داشته و دارند

های تهران و شهرهای دیگر به نمایش گذاشته و آن را به امر عمومی  در خيابان

بد تر از آن باید صحنه گردن زدن در خيابان در . تبدیل سازند، همگان خبر دارند

ایران از زدن ای در   سه سال پيش روزنامه-دو. (جلوی چشم عابرین را ذکر نمود

البته چنين جنایت قرون وسطائی . گردن یک مرد در اهواز در مالء عام نوشته بود

با ). افتد ها در مورد آن ننویسند، به دفعات در ایران اتفاق می اگر هم روزنامه

های دهشتناکی که در بيرون از زندان در مقابل چشمان  توجه به چنين واقعيت

تحت فشار قرار دادن زندانی دهد،  داد و می ان رخ میها انس هزاران و گاه ميليون

برای شرکت در صحنه یک مجازات وحشيانه قرون وسطائی تنها بيانگر جدا 

 بر چنين .نبودن شرایط حاکم بر زندان با فضای سرکوب در بيرون از آن است

ها  های صورت گرفته در زندان اساسی است که وقتی در مورد انواع  پليدی

وقایع اینچنينی کامًال  . ها دیگر نباید ظاهرًا عجيب به نظر آیند  اینشنویم، می

گذشت  ها می ها در زندان دهند که تا چه حد، آنچه در آن سال گواهی می
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، جریان )بيرون از زندان(هائی بود که در همان مقطع در جامعه  منطبق با واقعيت

  . ذاشتگ داشته و اثرات شوم خود را بر زندگی مردم به جای می

ها در  بينيم که تصویری که از شرایط زندان اگر خوب توجه کنيم می

باشد که به   در دست است، تصویری فشرده از فجایعی می۶٠های دهه  سال

دست رژیم جمهوری اسالمی در سراسر ایران آفریده شد؛ و دقيقًا تصویری 

ت سلطه های تح برجسته از اختناق و شرایط زندگی بسيار طاقت فرسای توده

شرایط بسيار مصيبت بار زندگی کارگران تازه اگر . باشد ها می ما، در همان سال

های جامعه ما تحت سيطره رژیم   و فجایعی که اکثریت تودهو زحمتکشان

و هم اکنون (ها مواجه بودند  داری جمهوری اسالمی در همان دوران با آن سرمایه

توان رابطه شرایط  به راحتی می، مورد بررسی و برخورد قرار گيرند، )هستند

زندان و وضعيت بسيار ظالمانه حاکم بر زندگی کارگران و زحمتکشان را نيز 

اگر با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی، زنجيرهای گرانی بر دست . دریافت

و پای زنان بستند و آزار و اذیت زنان و بی حقوقی آنان را حتی علنًا در قانون 

 زندان نيز همين وضع را بر زندانيان سياسی زن تحميل رسميت دادند، در

توان به فشارهائی که در زندان جهت سر کردن  به عنوان یک نمونه می. نمودند

 حتی به این هم راضی نشده و حتمًا ۶۴چادر به زنان آوردند و در سال 

خواستند که رنگ چادر زنان زندانی به هنگام رفتن به بهداری و مالقات و  می

، "قصابان"هائی بود که  این در همان سال. ره حتمًا مشکی باشد، اشاره کردغي

هائی که برای  سال. بودند" بر گذر گاه ها مستقر"  "با ُکنده و ساتوری خون آلود"
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ها را دائمًا مورد اذیت و آزارهای  وادار کردن زنان به پوشاندن سر و موی خود، آن

ائی که با کوبيدن پونز به پيشانی زنان، با ه دادند؛ سال بسيار وحشيانه قرار می

ها و حتی با شليک گلوله به  کشيدن تيغ بر لبانشان، با پاشيدن اسيد به روی آن

را " رعایت حجاب"سوی آنان و ارتکاب به جنایت و فجایعی مشابه ، به اصطالح 

یک نمونه از جنایت در حق زنان که خبر آن در  )٢۶(!انداختند در جامعه، جا می

های  های مختلف و از جمله در نشریات سازمان همان زمان وسيعًا در رسانه

پاسداری به دختر جوانی در خيابان : سياسی منعکس شد، حاکی از آن بود که

گفت  و مدام به او می)  بوجود آمد۶٠اصطالحی که در همان دهه " ( گير داده"

نيز به طور مرتب به و دختر ! ات را پائين بکش، حجاب را رعایت بکن که روسری

اما پاسدار قصد اذیت دختر و جلب توجه او را داشت و از . کرد دستور او رفتار می

هنگامی که دختر در یک باجه تلفن . داشت این رو دست از سر او بر نمی

گوید حجابت  شود، پاسدار مزبور باز مزاحم او شده و می مشغول تلفن زدن می

تا باالخره دختر جوان از باجه تلفن بيرون ! ن بکشات را پائي را رعایت کن، روسری

گوید بفرما این هم رعایت  آید و روسری خود را از سر خود در آورده و می می

های دیگرش با اعمال خشونت و  اما پاسدار مزبور که هچون همپالگی!! حجاب

کند و  ، درنگ نمی"گستاخی"خون ریزی موجودیت یافته بود، در مقابل این 

ای به قلب آن دختر نشانه رفته و او را در همان جا در خون خود غوطه ور  گلوله

هائی است که  ای از رخدادهای همان سال بلی، این، نمونه. سازد می

و " زهرا"گرفته تا گشت " جنداهللا"و " ثاراهللا"های گوناگون، از گشت  گشت
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، ) مردزن و(متشکل از اراذل و اوباش مزدور حکومتی " خواهران زینب"گشت 

ها ولو بودند و کوچکترین حرکات مردم را تحت نظر  تازه به راه افتاده و در خيابان

امر به معروف و نهی از "هائی نظير انجام وظيفه دینی  گرفتند و با بهانه می

ها که  کردند؛ همان سال ، در خصوصی ترین امور زندگی مردم، دخالت می"منکر

دادند  را دائمًا مورد تحقير و توهين قرار میمشتی اراذل و  اوباش حکومتی مردم 

ها که مأموران بی شرم جمهوری اسالمی بسياری از  و باالخره همان سال

 گرفته تا یک پسر و یا دختر جوان را به افراد مسن از -های رنجدیده ایران  توده

  . نمودند های خود می های مختلف، دستگير و روانه بازداشتگاه بهانه

هدف از ه در اینجا باید به خاطر بسپاریم این است که نکته مهمی ک

  تنها و تنها - با هر توجيه اسالمی که برای آن بتراشند-همه آن اعمال 

ها از مبارزه بر  ایجاد رعب و وحشت در ميان مردم جهت باز داشتن آن

ای بود  این، آن هدف مادی. باشد شان بوده و می عليه دشمنان طبقاتی

داران  ها و سرمایه م در خدمت به منافع امپریاليستکه جانيان رژی

نمودند وهمه واقعيات گواه بر آنند که  وابسته در ایران تعقيب می

توجيهات و ایدئولوژی اسالمی آن جانيان نيز تنها به کار توجيه چنان امر 

  )٢٧ (.آید شوم مادی می

ان ها وظيفه داشتند مردم را چن"گشت"ها، انواع مختلف  در آن سال

کنترل کنند و چنان کوچکترین حرکات آنان را تحت نظر بگيرند تا سردمداران 

ها وغيره و  ها، خامنه ای ها، رفسنجانی ها، منتظری  خمينی-جمهوری اسالمی
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ها، اربابان امپریاليستشان، کامًال مطمئن شوند که امکان انجام هر  باالتر از آن

. ها سلب شده است مردمی، از آنگونه حرکت انقالبی از طرف نيروهای مبارز 

دانيم به نام مذهب و تحت عنوان رواج و اشاعه  این هدف همانطور که می

دادند که گویا همه آن  گرفت و این طور جلوه می در جامعه صورت می" اسالم"

این موضوع . دهند کارها و اعمال ارتجاعی را به خاطر  اعتقاد به اسالم انجام می

جهت بر آوردن هدف مادی چنان صورت نيز بيان نمود که توان به این  را می

ای، آخوندهائی که دست اندر کار جا  بزرگی و با چنان ماهيت ضد خلقی

انداختن سلطه شوم یک حکومت مذهبی در جامعه ما بودند، 

ای  بایست به ترویج و تبليغ چنان ایدئولوژی ارتجاعی اسالمی می

ها   نظرات سياسی آنبپردازند که قبل از هر چيز توجيه گر

های انقالبی، در مرکز آن  باشد،نظراتی که سرکوب کامل انقالب و توده

ای برای   اسالم در دست آنان همانند هر مذهب دیگری وسيله.قرار داشت

 اما این اسالم هر چه بود با تصورات مردم از .فریب و کنترل جامعه بود

ن اسالم، محتوای ای. اسالم مورد نظر خویش، مغایرت داشت

ای است  گویانه های همان ایدئولوژی بی نهایت ارتجاعی و زور آموزه

 اجتماعی موجود در جامعه ما یعنی -که الزمه حفظ سيستم اقتصادی

. داری وابسته بوده و از آن نشأت گرفته است سيستم سرمایه

حتی در شکل غير مذهبی (  ارائه شودهر شکل و عنوانیای که در  ایدئولوژی

 دیکتاتوری شدیدًا و وسيعًا قهر آميز بر عليه اکثریت مردم، توجيه گر )يزخود ن
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ای قادر به خدمت گزاری به منافع  خواهد بود؛ چرا که تنها چنين ایدئولوژی

  .باشد داران وابسته ایران به موثرترین وجه  ممکن می ها و سرمایه امپریاليست

های تحت های موجود در کشور دیکتاتوریواقعيت این است که 

یکی به نام ( های به ظاهر متفاوت  ای نظير ایران، با ایدئولوژی سلطه

چنان ، )اسالم ، دیگری به نام ملت خواهی و سومی با عنوانی دیگر

دهند که حتی  ای از خود بروز داده و می عملکردهای وحشيانه

 .باشند باعملکردهای فاشيستی در دوران هيتلر نيز قابل مقایسه نمی

های اعمال شده بر عليه مردم ما،  ها و ظلم و ستم ان عالوه بر همه جنایتدر ایر

 گذشته است، خود گواه چنين ۶٠ها در دهه  آنچه به تنهائی در  زندان

ها و وقایع   ما شاهد رویداد، بر این مبنا در دوره مورد بحث.حکمی است

در م ها بار بدتر از فاشيس شرایطی ده بسياری هستيم که دال بر تسلِط

ها حتی با دانش آموزان، درست مثل زندانی رفتار  در این سال. جامعه ماست

ها بيرون برده  مثًال دانش آموزان، یکباره، بدون اخطار قبلی، از کالس. شد می

های اسالمی و غيره به  شدند و آنگاه مزدوران رژیم متشکل در انجمن می

این صحنه درست یاد آور . ندپرداخت ها می ها ریخته و به بازرسی کيف آن کالس

های درون زندان،  در بازرسی(باشد  ها می های وحشيانه در درون زندان بازرسی

ها به ناگهان به بند ریخته،  شد و آن یک باره سرو کله مأموران بازرسی پيدا می

). ها را به شکلی ناجور، می گشتند زندانيان را از بند به بيرون برده و وسایل آن

 این، گشتن کيف دختران دانش آموز، به بهانه جلوگيری از آوردن آینه و به غير از



   توجيهات ايدئولوژيکی سرکوب با     زندان و جامعه
  
٢٢٧

شانه به مدرسه، و یا بازرسی پسران دانش آموز به بهانه آن که مبادا نوار 

، با خود داشته باشند، به امری )همراه بود" مبتذل"که با ترجيع بند (موسيقی 

ای  ها درست به گونه الدر این س! معمول برای مزدوران حکومتی تبدیل شده بود

که در آلمان تحت سلطه فاشيسم رواج داشت، کودکان را نيز به جاسوسی 

ها برای ایجاد خفقان حتی در چارچوب خانه، استفاده  واداشته و از وجود آن

بودند تا جلوی کودکانشان حرفی  پدر و مادرها حتمًا باید مواظب می. نمودند می

و حتی زنانی که عادت روسری یا ) نسور کنندخود را سا(برعليه حکومت نزنند 

چادر سرکردن در درون خانه را  نداشتند، در صورتی که ميهمان مرد در خانه بود، 

انداختند تا مبادا کودک که در کودکستان و  ناخواسته لچکی روی موهای خود می

گرفت، حرفی بزند که درد سری برای خانواده  یا مدرسه مورد سئوال قرار می

هائی است که رژیم جمهوری  هائی از واقعيت ها فقط نمونه این! اد شودایج

اسالمی برای سرکوب مبارزات حق طلبانه مردم ما، همراه با جا انداختن 

ها مبادرت و از آن طریق زندگی مردم را با  ایدئولوژی اسالمی خاص خود به آن

سخن گفت و توان  در این زمينه بسيار می. هول و هراس دائمی مواجه ساخت

های  توان تصور کرد که به راستی اگر وقایع و رویداد در همينجاست که می

، از زبان خود مردم جمع آوری ۶٠های  مختلف مربوط به زندگی عمومی در سال

ها هر چه زنده تر و ملموس تر به رشته  شده و تجارب این دوره از زندگی توده

که زندگی در زیر سلطه جمهوری تحریر در آید، اگر از مشاهدات توده عظيمی 

ای تهيه شود آنگاه چه  اند، مجموعه  را از سر گذرانده۶٠اسالمی در دهه 
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در این صورت مطمئنًا هرچه بيشتر ! هائی از پرده بيرون خواهند افتاد واقعيت

آشکار خواهد شد که مردم در سراسر جامعه ایران با چه وضعيتی دست به 

 با هر چه گویا تر بيان شدن شرایط زندگی مردم در گریبان بودند؛ و به طور کلی

گذشت،  ها می  در زندان۶٠که آنچه در دهه ها، آشکار خواهد شد  آن سال

دقيقًا انعکاس شرایطی بود که در کل جامعه جریان داست و یا بر 

 بی مناسبت نيست در همينجا روی وظيفه روشنفکران مترقی ایران در .عکس

 که نه فقط به - تأکيد شود۶٠ زندگی مردم در دهه به تصویر کشيدن شرایط

عنوان تاریخ نویسی مطرح است بلکه این وظيفه در وسعت هنر و ادبيات نيز 

در دوران فاشيسم و پس از آن، روشنفکران مبارز در اروپا، صدها اثر . گنجد می

ها و در مورد مبارزات و  هنری و ادبی در توضيح و تشریح جنایات فاشيست

درست است که سانسور و اعمال زور . های مردمی در مقابل آن آفریدند تمقاوم

و فشارهای وحشيانه از طرف وزارت اطالعات بر عليه نویسندگان و هنرمندان و 

به طور کلی روشنفکران مبارز، مانع اصلی از آفرینش هنر و ادبيات مردمی به 

هنر بزرگ باشد، ولی در هر حال  صورتی برجسته و وسيع در ایران می

روشنفکران مترقی و انقالبی ما همواره این بوده است که درست در زیر سيطره 

اند که برخی از  های دیکتاتور، به خلق آثاری مبادرت کرده سرکوب و اختناق رژیم

  . اند ها جاودانه گشته آن
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  فصل سوم
  ای نوظهور تواب، پديده
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  ای از وضعيت بندها  شمه
   گيری توابينقبل از شکل

  
های مختلف، از توابين و  در صفحات پيشين به دفعات در ارتباط با رویداد

واقعيت این است که با شکل گيری توابين، . ها سخن به ميان آمد عملکرد آن

دست رژیم و دست اندرکارانش برای سرکوب مقاومت و مبارزه نه تنها در درون 

ر کل جامعه برای شناسائی و دستگيری بندهای زندان بلکه در بيرون از زندان، د

شود  تا جائی که به زندان مربوط می. مخالفين رژیم به طور وسيع باز شد

ها تغيير  واقعيت این است که با شکل گيری توابين، در شرایط سرکوب در زندان

کيفی ایجاد شده و ارتکاب به جنایت در حق زندانيان سياسی و اعمال 

در صفحات بعد این موضوع با . بعادی بی سابقه یافتفشارهای مختلف به آنان ا
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اکنون الزم است از بعضی . تفصيل بيشتری مورد برخورد قرار خواهد گرفت

 و ۶١ و اوایل سال ۶٠ها، هم در رابطه با شرایط بندها در فاصله بين سال  جنبه

ای سخن  های مقاوم و از وضعيت مبارزاتی زندانيان سياسی شمه هم از روحيه

  .  ه شودگفت

هائی که زندانيان در آنجا به سر  در این فاصله، از لحاظ وضعيت سلول

بردند، صرفنظر از خود ساختمان در ارتباط با پنجره و آفتاب و غيره، به طور  می

عموم باید به شرایط بندها از لحاظ کثرت جمعيت زندان و فقدان امکانات الزم 

هائی  ه توجه داشت که یکی از دشواریزیستی از غذا گرفته تا دوا و دکتر و غير

 اوین ٢مثًال در بند . داد بود که به طور جدی زندانيان را تحت فشار قرار می

 شش نفر و یا در اطاق –سه در شش متر، چهل و پنج در یک اتاق ) پسرها(

این در . بردند ای صد و هشت نفر زندانی به سر می شش در شش، در دوره

قها هم در تمام مدت بسته بود و جز در فواصل کوتاهی شرایطی بود که درب اتا

در رابطه با کثرت جمعيت زندان و عدم . شد برای دستشوئی و غيره باز نمی

 را ٨های بند  وجود امکانات الزم، یکی از زندانيان سياسی زن شرایط سلول

هر سلول شامل یک تخت سه طبقه بود و فقط : "دهد اینگونه توضيح می

 نفر در این سلولها ٣۵ تا ٣٠فررا داشت، در حاليکه گاهی اوقات گنجایش سه ن

ها تخت باالئی بعلت وجود تعداد زیادی روی آن  یکبار در یکی از سلول. بودند

. در آنزمان در سلولها بسته بود و مجبور شدند درها را باز کنند. شکسته شد

 ٨ مواقع عادی از در. آید هميشه بسته بود ها تا آنجائی که یادم می درب سلو ل
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فقط برای ناهار یک ساعت بيرون بودیم و دو باره . صبح تا اذان مغرب بسته بود

با جمعيت زیاد . در مواقع تنبيهی شبها هم بسته بود. رفتيم بداخل سلولها می

در سلول امکان خوابيدن برای همه وجود نداشت و مجبور بودیم شيفتی بخوابيم 

ها   بودند روز می خوابيدند یعنی تختها را به آنو یا کسانی که شب  نخوابيده

یکی از شب هائی که در . دادیم و تعدادی مجبور بودیم سر پا بایستيم می

سلول بسته بود و تعداد زیادی در سلول بودیم برای خوابيدن مجبور شدیم 

چادرهایمان رابه شکل طناب درست کنيم و یک سرش را به ميله پنجره کوچک 

يم و سر دیگرش را به ميله های در سلول وصل کنيم تا چند نفری سلول گره بزن

در تخت باالئی بتوانند در عرض تخت دراز کشيده و پاهایشان را روی طناب 

در چنين شرایطی تقریبا خوابيدن نا ممکن بود ولی ما هيچگاه از تالش . بيندازند

شد و  ل میایستادیم و همين موضوع خود باعث خنده و شوخی در سلو باز نمی

ها شيفتی  گرفتيم وعالوه بر این راه حل، باز بعضی به نوعی روحيه می

خوابيدند به این صورت که تا کمر زیر  خوابيدند و چند نفری هم زیر تخت می می

بسته . گرفت رفتيم و باقی بدن در فاصله بين تخت تا دیوار قرار می تخت می

 یک بار زهره احتياج داشت به مثًال. بودن درها مسایل زیادی بوجود می آورد

زد که در را باز کند  را صدا می)  غرویافسر( دستشوئی برود، دختر تواب بند

زد  و یکبار هم لفظ  زهره  همچنان او را صدا می. کرد ولی افسر توجهی نمی

 هار شده بود در را باز کرد و  افسر که مثل گرگ. زندانبان را در مورد او بکار برد

زد که شما خون شهدا را پایمال  افسر جيغ می. کتک کاری رسيدکارشان به 
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آخه گناه جنگ ایران و عراق و کشته شدگان جنگ هم به گردن ما . کنيد می

در چنين وضعيتی، زندانيان به خاطر کمترین خطا در رابطه ) ◙ویدا برزگر!!!!!"(بود

  ). در زندان زنانچه در زندان مردان و چه .(شدند با رعایت مقررات بند تنبيه می

های مداوم رئيس زندان به همراه  عالوه بر همه اینها سرکشی

مثًال زندانيان سياسی در . پاسداران همراهش و اذیت و آزار آنان قابل ذکر است

حصار رویدادهای وحشتناکی را در رابطه با مردک رئيس این زندان،  زندان قزل

از جمله به گزارش .کنند عریف می ت- به خصوص در رابطه با زنان-داوود رحمانی

بایستی  اکنون اسم شب تغيير کرده بود و مانتو و روسری می: "...زیر توجه کنيد

های زندانيان برای  در این لحظه فعًال خانواده. به چادر سياه و مقنعه تبدیل شود

حاجی در . کرد هایشان چادر نماز آورده بودند و فعًال چادرنماز حکومت می بچه

از همان بدو ورود، هر زندانی را که در برابرش قرار . شد  و بيدرنگ وارد میزد می

پرانيد  گرفت و همينطور که لگد می داشت و چادر نداشت به باد مشت و لگد می

 نفر در آن ١٨٠این زندان دوازده سلول انفرادی داشت و بيشتر از . آمد جلو می

کرد  ای ایجاد می  نفر زلزله١٨٠دویدن توأم با هراس و وحشت . کردند زندگی می

کوشيدند از یک دِر تنگ  ناگهان پانزده نفر با هم می. که وصف نا شدنی است

حصار از زبان یکی    رئيس زندان قزل٭."وارد سلول شوند و چادرهایشان را بردارند

حاج داوود : "از زندانيان سياسی مرد درآن زمان،چنين توصيف شده است

یک لمپن به تمام .  قبًال شغل آهنگری داشته استشد رحمانی که گفته می

                                                 
  ١٣٩ صفحه -شهرنوش پارسی پور ،"خاطرات زندان" ٭
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الخمرهائی می انداخت که زمان رژیم سابق از  او مرا بيشتر یاد دائم. معنی بود

. افتادند ها می شدت مستی و بی خيالی تا صبح داخل جوی آب خيابان

هائی که اجتماع و محيط پيرامونی خود را نه از طریق بينائی و شعور، بلکه  لمپن

او حال غالم حلقه به . ديدند ا از طریق شکم و شکم به پائين نگاه کرده و میتنه

داری وابسته به امپریاليسم  گوش روحانيت حاکم  شده و نيازهای نظام سرمایه

اين وضع به . داد جمهوری اسالمی را در سرکوب مردم به روش خود پاسخ می

 شان را با خشونت و ها قدرتی داده بود تا عقده های حقير و پوچ امثال آن

سرکوب آزادیخواهان و آزادیخواهی و هرگونه آزادی و  از جمله آزادی اندیشه و 

روشن است که یک چنين رئيسی همراه با همکاران و زیر . تفکر بپوشانند

از . توانست داشته باشد دستان همرنگ خودش چه برخوردی با زندانيان می

. کاری ساخته نبود... ی، جلف بازی وگی، فحاش ها  جز دامن زدن به  لوده آن

به طوری که برخورد و عملکرد (ها به جز نشان دادن لمپنيزم از خود و رشد آن  آن

. هنری نداشتند) حصار هم مويد اين امر است قزل تمامی توابين در بندهای

. ها بود تحقيرکردن و حقير پنداشتن زندانيان برای جبران کمبودهای خود، کار آن

های زندان که بصورت  تر این برخوردها در بيشتر نوشته زئيات گستردهالبته ج

    )◙.نصير تبریزی(." کتاب در آمده اند، انعکاس یافته است
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وضعيت بندها در 

ها و به خصوص  این سال

 از جنبه ۶٠در خود سال 

دیگری نيز باید مورد توجه 

   گوینده سخنان . قرار گيرد

فوق در رابطه با اعدام 

ن جوان و نو جوان و مبارزی

به طور کلی تيرباران آزادیخواهان از همه سن که در آن زمان به طور روزمره در 

سال شصت سال آغاز  شنيع : "دهد های تير جریان داشت، اطالع می ناميد

ها بویژه زندان  ترين و جنایتکارانه ترین کشتارهای جمهوری اسالمی در زندان

 در ميان و در چند مرحله هر روز، بساط اعدام یادم مياد هر دو روز. اوین بود

  های فرزندان خلق، جگر گوشه
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  پدر ، مادر ، برادران وخواهران گرامی 
 می باشد ، این نوشته بمنزله وصيت ۶٠. ١٠ . ١٧ ظهر روز ١٢هم اکنون ساعت 
  نامه من می باشد

.  گریه وزاری نکنيدتنها خواستی که از همگی شما دارم این است که بر مرگ من
چرا که بهر صورت اتفاقی است که می افتد وگریه وناراحتی هيچ مساله ای را حل 
نمی کند ، تمام زندگی من شما بودید،تک تک ذرات وجودم  در رابطه با فرشيد، 

. لطفعلی ، افسانه ، فرزانه ، مهوش ، سياوش ،سيامک ومادر عزیز وپدر گراميم بود 
 شما می طپيد ولی متاسفانه فرصت نشد تا از زندگی لذت ببرم قلب من همواره برای

ولی بهر حال مسئله ای نيست چرا که واقعيت است واز واقعيت گریزی نيست از .
  .دور همگی شما را می بوسم وبرای هميشه با شما وداع می کنم 

                                       
                            امضا    قربان همگی فرزین راجی                                    

 
حضور پدر مادر و خانواده 
.عزیزم سالم عرض می کنم   

مادر عزیز اميدوارم همچون 

شير زنان اعدام مرا تحمل 

نمائی ، مادر عزیز اميدوارم 

لطفعلی وافسانه را بسيار 

خوب تربيت نمائی وبه 

  .جامعه تحویل دهی 

تنها وصيت من مادر عزیزم 

این است که اگر محل دفن 

مرا پيدا نکردی بر سر خاک 

  .دوست عزیزم ساعد بروی 

دیگر مسئله ای برای گفتن 

ندارم جرء اینکه برایت 

بگویم که من تا آخرین لحظه 

مادر عزیز . می خندیدم 
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ليل از تو و ام را از هر چيزی در دنيا بيشتر دوست می دارم و به همين د باورکن که تو و خانواده

  .خواهم که قهرمانانه تحمل نمایند ام می فرزانه وخانواد ه

امضاء                              .  راستی مادر بدوستانم بگو که تا آخرین لحظه فقط می خندیدم دوستدار همگی شما فرشيد

   فرشيد راجی 

  ۵١   شناسنامه ام پدر علی شماره محل تولد اليگودرز ن١٣۴١متولد 

  

و ) الجوردی(مردم شهر و روستا، عزيزان مردم در کوچه و بازار توسط جالد اوین 

طی روز، زندانی را با تمامی وسائل صدا ميکردند و . جانيان همراه وی برقرار بود

رفت و آنانی که  آن که می. رسيد با صدا کردن او لحظه دیدار آخر فرا می

خود آگاهان به " همگان به حادثه در حال وقوع آگاهی داشتند همانند ماندند می

های دیگر  ها و خيلی ها، عبداهللا داوود مدائن ها، احمد عامری"....مرگ خویش

. هائی که ماندند منتظر شنيدن زوزه شب پرستان خون آشام شدند رفتند و آن

کنند سه بار   میآمد مثل اينکه دارند تيرآهن خالی یکدفعه صدای خوفناکی می

شليک رگبار بود و اين صدا تمامی اوین را در سکوتی . شد این صدا شنيده می

 با  همراه) تيرهای خالص(وبعد از آن شمارش تک تيرها . برد غمبار فرو می

یک، دو، . گشت شروع می)  و افسوس اشک، خشم، نفرت، آه(

صد .... صد و هشتادصدو هفتاد،....صدویک، صدودو....بيست، سی.... ده.... سه

  ......    شد آمار اعداميان آن شب بود و این روند دوباره در روز بعد تکرار می....و نود
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طولی نکشيد که خورشيد از شرم، رخسار خود را 

برکشيد و غروبی حزن انگيز چهره بنمود و سپس 

. تاریکی و سياهی بر همه جا گسترده گشت

نه برای صورتها در التهاب رخدادی بود اما 

بازجوئی، نه برای مواجه شدن با درد شالق 

وکابل، نه برای خود ،نه نه نه، برای عزیزان رفته 

شناختی  هائی که تو حتی از نزدیک نمی وبرای آن

 در آن مقطع چنان )◙نصير تبریزی(".ها بود شان ولی دلت و وجودت با آن

با رژیم به شرایطی حاکم بود که حتی کسانی که به خاطر مبارزه سياسی 

ها و نيروهای سياسی نيز  زندان نيافتاده بودند و در ارتباط با هيچيک از سازمان

تماشای دائمی این خونریزی غيرممکن : "اند قرار نداشتند، در مورد آن نوشته

ای که تمام  کردیم و در لحظه ها بود که ما با بوی خون زندگی می ماه. بود

خواران، پا اندازها و آدمکشان زنده و آزاد بودند، ، دزدان، قاچاقچيان، ربا اناوباش

هر . گرفتند دانش آموزان و دانشجویان دسته دسته در برابر جوخه اعدام قرار می

 این اظهار نظر ٭."کردم نمی فهميدم این چه طرز اصالح جامعه است چه فکر می

                                                 
  منبع پيشين   ٭
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که نه در آن  )جانب خانم شهرنوش پارسی پوراز (است از جانب کسی تازه 

ناميد و با هيچ  نمی خود را یک فرد انقالبی شزمان و نه در موقع نوشتن کتاب

هائی و با  با توجه به چنين واقعيت. سازمان انقالبی نيز در ارتباط قرار نداشت

مجموعه فشارهای وارده به زندانيان بود که بعضی در همان زمان در زندان دچار 

  .های روحی شدند بيماری

ها را از سر گذرانده است، در این   که تجربه آن سالیکی از زندانيانی

به علت فشار زیادی که به انواع مختلف به زندانيان وارد : "...گوید رابطه می

های مازنداران به اسم  یکی ار بچه. ای به مرز جنون رسيده بودند شد، عده می

داشت از برادر فرشيد که فرخ نام . فرشيد جعفری را به اطاق ما فرستاده بودند

های باالی سازمان چریکهای فدائی بود که بعد از دستگيری در مراحل  بچه

ناگفته نماند .....شود ُبرد و تواب می بازجوئی می

که فرشيد هنگامی که به مالقات فرخ آمده بوده 

حاکم . شود رود و دستگير می توسط او لو می

دادگاه شرع هم برای او حکم هفت سال زندان 

 حاج داوود چون برادر فرشيد را .کند صادر می

شناخت سعی براین داشت که فرشيد را هم  می

حاجی مزورانه او را به بحث . به تسليم بکشد

. خورد کشيد و او هم ساده لوحانه گول می می

فرشيد پيش از این که به مرز جنون برسد، بارها توسط من و بقيه نصيحت 
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با خبر شدیم که برادر فرشيد آزاد ....شد که با توابين و حاج داود بحث نکند می

کرد او را  آزادی فرخ موجب خرسندی فرشيد شد چرا که فکر می. شده است

. ولی مدتی گذشت و از آزاد کردن او خبری نشد. هم به زودی آزاد خواهند کرد

این قضيه تأثير بدی در روحيه فرشيد گذاشت تا به آن اندازه که اعالم کرد که 

   ٭."تامام زمان شده اس

با همه این اوصاف و شرایط دردناک موجود در زندان، در رابطه با شرایط 

القولند که فضای  ، خيلی از زندانيان سياسی متفق۶١ و ۶٠مقاومت در سال 

 سخنان او   در باال به کهنصير تبریزی . ها فضای مقاومت بود غالب دراین سال

بيشتر، مسئولين و یا  "۶٠گوید اعدام شدگان سال  می  استناد شد در ادامه

های باالی سازمانی و یا هواداران صادقی بودند که از مواضع سازمانی و  رده

ای بودند که  کردند و یا رفقای شناخته شده تشکيالتی خود آشکارا دفاع می

در مورد چگونگی مقاومت در این دوره مطرح ..." زمان شاه نيز در زندان بودند

شکل از مقاومت روبرو بودی مقاومت تهاجمی در در زندان با دو : "کند می

و مقاومت کلی که ) اگر شناخته شده بودند(های باالی سازمانی تشکيالتی  رده

از قبيل لبخند زدن به . داد در بين زندانيان خود را در اشکال مختلفی نشان می

روی هم، ردو بدل کردن خبری، خواندن آواز دلنشينی، انجام بازیهای جمعی، 

دن اشتراکی یک نخ سيگار بدور از چشم زندانبانان در وقت کم دستشویی کشي

و پائيدن نگهبان توسط دیگرانی که سيگاری نبودند، رعایت کامل افرادی که 

                                                 
  ١٣۵و ١١٢-١١٣   صفحات-البرز. د، "ن تا پاسيالاز اوی" ٭
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شکنجه شده و به اطاق بر ميگشتند، گریه و تأسف از اعدام هم اطاقيت که 

ی اینها را چند ساعت قبل از زير هشت اسمش را خوانده بودند؛ آری، من تمام

....) کچوئی ها و الجوردیها و(دردورانی که دوران خون ليسيدن گرگهای سگ نما 

های  ها برای برپایی بساط شکنجه و دار و تيرباران فرزندان خلق، زوزه بود و آن

بينم  فضای آن ماهها را مقاومت می. سر داده بودند، به عينه ديدم!!!! پيروزی

زمانی . کرد بل دژخيمان بسته به شرایط  فرق میچرا که کاربرد مقاومت در مقا

زندانی در بند در مقابل فرمان آتش جالدان فریاد مرگ بر جالدان سر ميداد و 

زمانی در بازگشت از بازجویی تنها تبسمی در چهارچوب ورودی اطاق نشان 

اما بویژه از نيمه دوم سال شصت . داد که معنائی جز پايداری نداشت می

امه سردمداران رژیم جنایتکار در سرکوب عریان مبارزین، سياست و برن

ها و با به همکاری  آزادیخواهان ویا هر جنبنده مخالف در درون و بيرون زندان

) مارکسيستی مذهبی و(کشاندن تعدادی از رهبران و اعضاء جریانات سياسی 

 و خيانت) حال زیر شکنجه و یا به هر دليلی(در اوین بعد از دستگيریشان 

 بيرون از زندان با دادستانی انقالب و در حالی ها در  اکثریتی– ای وهمکاری توده

بوسيله بازداشت شدگانشان نيز کامال در زندان شان   سياست ضد انقالبی که

دلم ميخواهد از دو نفر ....انعکاس داشت، شکل و شيوه کلی مقاومت تغيير کرد

حسين صدرآملی  و) اقليت -سچفخا(نام ببرم ،زنده یادان داوود مدائن 

که هر دو احترام و جایگاه خاص خودرا در ميان زندانيان دیگر ) مجاهدین خلق(

بویژه رفيق داوود مداین بعلت سابقه مبارزاتيش و این که در دوره شاه . داشتند
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نيز زندانی سياسی بود و 

همچنين به خاطر شخصيت 

مبارزاتيش حتی در بين 

های مجاهدین  احترام  بچه

نصير  (."بخصوصی داشت

   )◙تبریزی

  

یکی از برجسته ترین 

وقایعی که در اواخر فروردین 

ماه آن سال در حسينيه اوین 

پيش آمد نيز خود تا حدی بيانگر 

فضای مبارزاتی آن مقطع و به طور کلی نموداری از وضعيت حاکم بر بندها قبل از 

 زندانيان بریده و چه از در آن زمان، رژیم چه از ميان. باشد حاکميت توابين می

بيرون از ميان آخوندها، همواره کسانی را برای انجام سخنرانی و تبليغ به نفع 

اما این بار حسين . برد جمهوری اسالمی در ميان زندانيان، به حسينيه اوین می

کرد و آن واقعه  روحانی، یکی از مسئولين سازمان پيکار بود که برنامه اجرا می

اند، در اولين روز حضور او در   زندانيان در خاطرات خود نقل کردهنيز که بعضی از

دراین مورد محمود خليلی، زندانی سياسی سابق، . حسينيه اوین بوجود آمد

عسگر  شيبانی و ها و ها، سدیفی احمد رضا کریمی"ضمن اسم بردن از 
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روز  در مورد آن بودند،" ستاره شبهای حسينيه"که قبل از روحانی " ها اوالدی

وقتی اتاق ما را به حسينيه بردند، حسينيه تا نيمه پر بود و از این رو : " گوید می

قسمت زنان را با برزنتی به . اتاق ما درست در وسط سالن قرار گرفته بود 

ای حدود یک متر  سانت تا یک متر جدا کرده بودند واز کنار چادر فاصله٨٠ارتفاع 

، من درست ابتدای این )و طرف مردانه و زنانهاز هرد(برای تردد قرار داده بودند

تاقهای دیگر ا و ۴١ردیف جلوی ما اتاق . صف ونزدیک به ردیف زنان قرار داشتم

گفتيم  شخصی را که ما می.  بترتيب پشت سرما نشسته بودند۴سالن 

) در سمت چپش(درکنار حسين روحانی ") تناقض٢٠٠موسوی ...... ("موسوی

حانی اعتماد به نفس پيدا کند وهم به سئواالت بی نشانده بودند تا هم رو

با پيراهنی کرم (حسين روحانی . سروته اوپاسخ دهد و از چهارچوب خارج نگردد

در یک ساعت اوليه فقط به شرح وبسط ارتباطش با ) رنگ وشلواری طوسی

مجاهدین، سرقت هواپيما، تدوین جزوه شناخت وارائه آن بهمراه تراب حق 

و وقتی در خصوص پيکار شروع به صحبت .  در نجف پرداختشناس به خمينی

نمود از موضع اکثریت وحزب توده نسبت به حاکميت طوری برخورد نمود که انگار 

سپس بحث کشيدن چارت . به جای او کيانوری یا نگهدار آنجا نشسته اند

تشکيالتی پيکار توسط جيگاره ای را مطرح کرد که در این هنگام منيژه هدائی 

فر سوم از زنانی بود که در آنسوی برزنت ودر امتداد صف ما نشسته بودند ن(

از جا برخاست وبدون اجازه و )  متر بود۴ الی ٣یعنی فاصله من با او چيزی حدود 

. دروغ گو، بریده ،خائن  از خودت حرف بزن: صحبتی، حرف روحانی را برید و گفت
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ها از گور تو که از  وهمه فتنهای چارت تشکيالتی را نکشيده است  رفيق جيگاره

تو صالحيت این را نداری که در مورد رفيق . آید بيرون هم بریده بودی در می

  .... .جيگاره ای حرف بزنی و

گنجيد و موقعيت را به این  اش هم همچين چيزی نمی الجوردی که در مخيله

آنجاحرف صورت دید با اصرار از منيژه هدائی خواست که به باالی سن برود و در 

گفت من از اینجا صحبت  رفت ومی در ابتدا زیر بار نمی) منيژه هدائی(او . بزند

کنم ، وحتی خواست بنشيند که زنک پاسدار زیر بغل اورا گرفت ومانع  می

منيژه هدائی با .....نشستن او شد ومنيژه هدائی را به سوی سن هدایت کرد

اره ای اعتراض داشتم و بيان من به  آلوده کردن چهره رفيق جيگ: بيان اینکه

کردم حسين روحانی از تشکيالت پيکار اخراج شده ، او از قبل هم حامل نظرات 

  . راست پيکار بوده است من بحث ویژه ای باکسی ندارم

من در زیرشکنجه کم : دراین هنگام حسين روحانی حرف او را قطع کرد و گفت

ین مدت من در بدترین شرایط قرار آوردم و به اختيار خودم هم اینجا نيامدم طی ا

داشتم ودر حالی که به نحوی تالش داشت نشان دهد به شدت زیر شکنجه 

  . من فقط کتک خوردم ..... بوده است ادامه داد

حيا "تف به روت بياد اصال : های سن نشسته بود داد زد الجوردی که روی پله

که خودت تقاضا کردی و با وشرف نداری کی تو را وادار کرده بيائی اینجا بجز این

ات را نقد کنی، این خانم که از جيگاره ای  التماس از ما خواستی بيائی و گذشته

شود  کنه وقتی مصاحبه خودش و جيگاره ای پخش شد مشخص می دفاع می
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قرار براین . کل کاسه کوزه الجوردی بهم ریخت..... اند و که چه چيزها که نگفته

  .دانيان در خصوص آزادی  به مناظره بپردازندشد که فردا شب با حضور زن

 را شب بعد ۴دانم هيچ کدام از اتاقهای سالن  البته تا آنجائی که من می

 که در آن زمان دوباره ما را ١٣۶١وشبهای بعد به حسينيه نبردند تا اواسط تيرماه 

بسم اهللا : به حسينيه بردند و این بار تا روحانی روی صندلی نشست و گفت

 رحيم تقریبًا همه سالن چهاریها زدند زیرخنده و متوجه شدند که غيبت رحمن

در این مقطع نه فقط  ٭"چند ماهه او ثمره خود را برای الجوردی در برداشته است

ها برای  های معمم و غيرمعمم مختلفی را در تمام زندان "ستاره شب "خزعبالت 

يدند آوای شوم مرگ و کوش در شرایطی که مینمودند بلکه  زندانيان پخش می

های غير زندانی  یأس و نا اميدی را در بندهای زندان مسلط سازند، مناظره تواب

پور و دیگر  حچون فرخ نگهدار، علی کشتگر، جمشيد طاهری پور و ماشاهللا فتا

همپالگی هایشان با بهشتی که پيشتر از تلویزیون سراسری پخش شده بود را 

 زندان پخش کرده و زندانيان را وادار به گوش کردن به نيز به طور مکرر از تلویزیون

  . نمودند  میها آن مناظره

 بود که پدیده تواب در زندان شکل گرفت؛ ولی ۶٠تقریبًا از اواخر سال 

شکی نيست که همکاری عناصر خائن و پست با جنایتکاران جمهوری اسالمی 

 -از ميان اکثریتی آغاز شد که ۶٠های گسترده سال  از همان اوایل دستگيری

                                                 
 ٢٤ به تاریخ – و گفتگوهای زندان  های دیدگاه سایت(، محمود خليلی "غ بری ميرسد هر دم از این با" ٭

  )٢٠٠٥ مارس ١٤ برابر ١٣٨٣اسفند 
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اینان خط . ها بودند افراد زیادی در زمره آن) حتی در بيرون از زندان(ها  ای توده

" ضد امپریاليست"سياسی حزب و سازمانشان که همانا تقویت رژیم بزعم آنان 

های خون و  جمهوری اسالمی بود را به درون زندان آورده و در نتيجه در سال

خيمان زندان برعليه زندانيان سياسی همکاری  آشکارا با دژ۶١ و ۶٠جنون 

های   حتی زخم زبان۶٠بعضی از زندانيان سياسی باقيمانده از دهه . نمودند می

های رژیم را به یاد  ها و خونریزی آنان برعليه زندانيان سياسی آنهم در اوج اعدام

دند و در آور  در اوین هنگامی که روزنامه را به اتاق می۶٠سال : "از جمله. دارند

حق شان : ای گفت آن با تيتر درشت اعدام شب قبل را نوشته بودند، یک توده

این در حالی بود که در همان روزنامه خبر اعدام خواهر یکی از زندانيان . است

محمد، یکی دیگر . ٭."از این دست مسائل زیاد است. این اتاق نوشته شده بود

های  بچه: "گوید طه با  زندان اصفهان می در راب۶٠از زندانيان باقيمانده از دهه 

جلسات بحث ایدئولوژیکی برای رد مارکسيسم با توابين ...حزب توده

جالب ترین خاصيت حزب توده توی زندان این بود که به مجردی .... گذاشتند می

ولی وقتی که توابها . شدند دیدند توابها دورشان نيستند چپی می که می

 نفری که شخصيت ۴به غير از . کردند راشون میدورشون بودن جاسوسی هم ب

ای در  یکی از اعضای حزب توده در اصفهان کتابچه...سياسی شان را حفظ کردند

یک مورد برجسته از  ٭٭."مورد چگونگی شکنجه روانی برای پاسدارها نوشت

                                                 
  )٨٢ -٨١  نشریه آرش شماره( -پارسا. ر،" را هرگز فراموش نخواهد کرد۶٧تاریخ، تابستان " ٭
   )۵٨   شمارهنشریه پيام فدائی(" ۶٧مصاحبه با یکی از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال " ٭٭
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همکاری یک عنصر اکثریتی با جنایتکاران زندان مربوط به فرد خائنی است که 

مسئول بند شخصی : "نویسد  در مورد وی میانيان سياسی سابقیکی از زند

. بود به نام مجتبی که از هواداران سابق اقليت بود که بعدها تواب شده بود

در . معاون او شخصی بود از هواداران سابق اکثریت که آدمی جلب و موذی بود

واقع مجموع معاون بند خط دهنده بود و مجتبی را در صحنه داشت و خودش در 

، نویسنده نام فرد اکثریتی خط همين منبع ٧٨ در صفحه ٭٭٭."کرد کارگردانی می

بعدها درون بند فهميدم : "..نویسد دهنده به تواب مذکور را نيز بر مال کرده و می

های مختلف توسط یک نفر اکثریتی دو رژیمه  که تصميم فرستادن افراد به اتاق

 حميد رضوانی از اعضای حزب توده ای او به نام محسن درزی و دوست توده

محسن که هم در رژیم شاه و هم در رژیم خمينی زندانی . گرفت صورت می

ها را انجام  رفت، بيشتر این جابجائی شده بود و از کادرهای مرکزی به شمار می

محسن درزی به مجتبی مير . داد بدون این که کسی متوجه آن باشد می

. ها نگه دارند  زندانيان مختلف را در کدام اطاقداد که حيدری مسئول بند خط می

انداخت تا  کرد و دیگران را جلو می محسن نقش خود را خيلی خوب بازی می

غافل از این که در آخر نقاب از . ها پنهان کند چهره ی خود را در پشت سر آن

 این البته ٭."ی واقعی او را خواهند شناخت صورت او خواهد افتاد و مردم چهره

 بود که هنوز کامًال اطمينان وجود نداشت که رژیم ۶٠هائی در سال  ربوط به ماهم

                                                 
  ۵٨ صفحه -"از اوین تا پاسيال" ٭٭٭
  همان منبع ٭
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ای خواهد داشت و آیا موفق به استقرار کامل خود  جمهوری اسالمی چه آینده

تواب به عنوان یک  بعدًا) محسن درزی(البته چهره فرد مذکور . خواهد بود و یا نه

 یکی دیگر از زندانيان   نمونهبرای.  شد سياسی شناخته برای زندانيان تير

ی برخورد  از دیگر توابان بند که وظيفه: "سياسی سابق در مورد وی مينویسد

ی  کشيد، محسن درزی، یک اکثریتی که سابقه تئوریک با افراد را به دوش می

ی اعدام نيز شرکت کرده  بود و  او در جوخه. زندان زمان شاه را نيز داشت، بود

ير خالص ضد انقالب را زده و به انجام آن نيز مباهات مدعی شده بود که ت

، جزو توابان بندهای مختلف بوده و ۶٠وی از ابتدای دستگيری در سال ! کرد می

کرد ولی  ها شرکت نمی وی در ضرب و شتم. جنایات متعددی را مرتکب شده بود

ل را هميشه عناصری مانند او کنترل مسائ. کرد خط و ربط اصلی بند را تعيين می

ها شده و نقش بازوی نظامی شان را  در دست داشتند و افرادی آلت دست آن

روزی متوجه شدم که این فرد بی مقدار و پست، جمعی از . کردند بازی می

ما را بگو : ها، مدعی است که توابان را دور خود جمع کرده و ضمن ارشاد آن

می گشتيم، در حالی ...ها به دنبال چه گوآرا و هوشی مين و  ها در کتاب مدت

ها را  های جنگ قرار دارند و ما آن ها در کنار ما و یا در جبهه که هزاران باالتر از آن

 الزم به یادآوری ٭! "البته اشاره اش به بسيجی ها و پاسداران بود. دیدیم نمی

، چهره "جمهوری خواهی"است که فرد مزبور امروز در خارج از کشور در لباس 

های سال  م به خود زده  و مدعی است که گویا در جریان تيرباراناپوزیسيون رژی

                                                 
   ٩۶ -٩۵  صفحات-، ایرج مصداقی جلد دوم " مرگ  زیستن نه نه " ٭
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رفته است و نه برای تير خالص   می۴، برای جا بجائی اجساد به پشت بند ۶٠

  !!زدن

های دیگری از توابين تير  در پایان این مبحث، هم، جهت ذکر نمونه

صله دو ای از وضعيت بندها در فا خالص زن و هم به منظور آشکار ساختن گوشه

این مورد، هم مبين تالش . کنم ، به مورد دیگری نيز اشاره می۶٠سال اول دهه 

باشد و هم  ارتجاع برای تبدیل زندانی سياسی به شریک جنایات خود می

نشانگر برخورد مبارزه جویانه کسانی است که روحيه مبارزاتی خود را به هر 

در رابطه با توابی به نام شرح زیر که . ترتيب در آن شرایط حفظ  کرده بودند

، مطرح ۶٠از زبان یکی از زندانيان سابق در دهه ) عابد(العابدین فراهانی  ذین

  : شود، خود گویای این امر است می

های تهران بود کمترین  در این که او فی الواقع یکی از پست ترین توابان زندان"

. تی را مرتکب شوداو از ترس مرگ و اعدام حاضر بود هر جنای. ای نيست شبهه

 در ١٣۶٠عابد در زمستان سال . اما داستان تير خالص زدن او از قرار زیر است

 باال و کمک بازجوها   نيمی از افراد اتاق را توابين رده بند یک، اتاق پنج باال بود که

های  الجوردی اکثر افرادی را که وابستگی......ها تشکيل ميدادند و بریده

ه مجاهدین داشتند و یا بيش از حد در انفرادی مقاومت خانوادگی وعاطفی ب

شان به این اتاق می آورد که جزیی از کارخانه  کرده بودند را نيز برای شکستن

 ١٣۶٠ دی ماه ١٧در روز ..... گرفت و در مواردی هم جواب می. تواب سازی او بود

 یا ١٧اده بود که وی داریوش رضاز. خوانند نام یکی از افراد اتاق را برای اعدام می
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کنند و  پس از بردن داریوش پاسدارها مراجعه می...... سال بيش نداشت١٨

گویند هر کس که واقعا توبه کرده برای شرکت در جوخه و زدن تير خالص  می

از جمله عابد و سعيد . روند  نفر داوطلب ميشوند و سریع می١٠. آماده شود

. دانم چه کسانی بودند یگر که نمی تن د۶فروغی و اسفندیار و محمد مزیدی و 

های   دی ماه پس از هشت روز شکنجه٢٠من سه روز بعد از این تاریخ یعنی روز 

 بازجویی به این اتاق منتقل شدم و در آن جو خراب و توابی ٧وحشيانه از شعبه 

 و   نفر را تا حدودی ایزوله١٠که برای من تازه وارد عجيب و غریب بود حتی این 

گفتند محمد مزیدی بقدری  بطوری که شاهدان صحنه می.  بودند ردهبایکوت ک

ها   به بچه٣کرده و با ژ مورد اعتماد بوده که مستقيم در جوخه اعدام شرکت می

گذاشتند که  کرده ولی بقيه فقط انگشتشان را روی ماشه کلتی می شليک می

 نفر اعدام ١٢٠در آن شب بيش از . در دست پاسداران بوده برای زدن تير خالص

 نفری که به صحنه رفته بودند و نتوانسته بودند در این ١٠دو تن از . شوند می

یکی )  ط -م(یکی از این افراد . جنایت شرکت کنند بطور کامل شاهد ماجرا بودند

او ميليشيای قهرمان . زند می شناسد از قربانيان را که عابد، تير خالصش را می

ز قضا برادربزرگش حميد کاوه نيز همزمان در همان بود و ا)  ساله١٧(فرید کاوه 

شود که برادرش  بعد از بازگشت این توابين از جوخه، حميد خبردار می. اتاق بود 

حميد به عابد حمله ور . ها بوده و بدتر اینکه عابد تير خالص او را زده  جزء اعدام

ان روز سمبل عابد از هم. گيرد  شود و خالصه تراژدی باور نکردنی شکل می می

انسان ضعيف و پستی بود و به خاطر ترس از مرگ و رهایی از .نفرت همگان بود 
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حتی این . گذاشتند ها او را راحت نمی بعد از آن روز بچه. کرد زندان هر کاری می

  . بودند  و بایکوت کرده  نفر را تا حدودی ایزوله١٠

شد   بلند گوها پخش میخواند و صبح تا شب از  بر وزن نوحه ای که آهنگران می

به نينوا خبر دهيد که حسين کشته شده که حسين کشته شده : گفت که می

  : خواندیم برای عابد همه می. که حسين کشته شده

 عابد اعدام   که  عابد اعدام ميشه  که  عابد اعدام ميشه ی قبرو بکنيد که چاله

 عابد اعدام   که  عابد اعدام ميشه شون خبر دهيد که  خونه  به ميشه

  ها با شنيدن این نوحه..... وسيلشو ملی کنيد که عابد اعدام ميشه که ... ميشه

البته نا گفته نماند که برادر کوچک . انداخت شد و داد و فریاد راه می دیوانه می

   ٭."دانم همان شب و یا کمی قبل از آن عابد نيز اعدام شده است ولی نمی

                                                 
  ٢٠٠۵سایت گویا، ژانویه --)دشيرزا(محمد محمدی ، ، در مسير جاودانگی "زیستن و نه مرگنه  " ٭
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  ! در زندانای نوظهور تواب پديده

  
ای در زندان به  های انقالبی، پدیده  با حمله ارتجاع به توده۶٠در دهه 

بار و زشتی که با رژیم  های نکبت منصه ظهور رسيد که همچون بسياری از پدیده

سابقه بود؛ پدیده نو  اند، در تاریخ معاصر ایران بی جمهوری اسالمی زاده شده

یم شاه وجود داشت و نه در های رژ که نه در زندان ظهور و جدیدی

این پدیده در محل تولد خود یعنی . های پدرش رضا خان قلدر سياهچال

بایست نام اسالمی هم به  های رژیم جمهوری اسالمی، همانطور که می زندان

را روی آن " تواب"مسمای  خود گرفت و دست اندرکاران سرکوب در زندان، نام بی

رای پدیده نو ظهور مورد بحث ما از آنجاست مسما بودن این نام ب بی. گذاشتند

. که بين معنی لغوی این کلمه با خود واقعيت آن پدیده همخوانی وجود ندارد

به عنوان یک کلمه عربی در لغت به معنی کسی " تواب"دانيم  همانطور که می

است که توبه کرده است و از آنجا که این کلمه دارای بار مذهبی است، مفهوم 

 کننده و یا به عبارتی  توان به این صورت توضيح داد که توبه این ترم میآن را در 

به این وسيله او به . کند می" گناه"ی است که ترک "گناهکار"تواب، شخص 

داده را کنار  آميزی که قبًال انجام می" گناه"گردد و کارهای  بر می" خدا"سوی 

به روی خود، " ن آب توبهریخت"اصطالحی که مطرح است با  گذارد؛ یا بنا به می

داده  خویش را شسته و با ترک کارهائی که قبًال بطور معمول انجام می" گناهان"

در فرهنگ . گيرد نيست در زندگی پيش می" آميز گناه"حال روال دیگری را که 
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در ميان مردم ایران . مفهوم خاص خود را دارد" توبه"اجتماعی مردم ما نيز واژه 

ی نفی و ترک عملی است که شخص آن را قبًال بطور متداول کردن به معن  توبه

گيرد که دیگر به ادامه آن کار نپرداخته  داده ولی در یک زمان تصميم می انجام می

در نظر " تواب"بر این مبنا اگر صرفًا معنی لغوی . و انجام آن را کامًال کنار بگذارد

شد که ضمن  سی اطالق میگرفته شود، قاعدتًا، این عنوان در زندان باید به ک

پشت و پا زدن به گذشته مبارزاتی خود، از مبارزه سياسی برعليه رژیم 

خواست برعليه این رژیم مبارزه  جمهوری اسالمی دست کشيده و دیگر نمی

. شد به چنين کسی تواب گفته نمی ، ۶٠های دهه  در حالی که در زندان. بکند

کوشند توابين   است که امروز فریبکاران میاز تواب" تصوری"اتفاقًا با القای چنين 

های موجود  شرایط شکنجه و دهشت(را افرادی جلوه دهند که تحت شرایطی 

اند و در عمل هم گویا صرفًا رفقا و  در هم شکسته) ۶٠های دهه  در زندان

های مذهبی رژیم شرکت کرده و یا اگر  دوستان خود را لو داده و یا در مراسم

در " تواب"اما واقعيت اين است که . اند و غيره ند، نماز خواندها غيرمذهبی بوده

ای نبود که ظاهرًا معنی لغوی   آن پديده۶٠های جمهوری اسالمی در دهه  زندان

  .کند آن القاء می

های جمهوری اسالمی  را در زندان" تواب"برای اینکه پدیده نو ظهور 

های رژیم شاه   در زندان۵٠بشناسيم، آگاهی به این امر الزم است که در دهه 

نامه به  بودند زندانيانی که دیگر توان مبارزه را از دست داده و با نوشتن ندامت

 که نمود -این زندانيان. نمودند شاه، از گذشته مبارزاتی خود اظهار پشيمانی می
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اما، . شدند خوانده می" نادم"شد دید،   می۵۵ها را بطور بارز در اواخر سال  آن

دوران " نادم"های جمهوری اسالمی، همانند زندانی سياسی  ر زنداند" تواب"

شاه نبود که صرفًا به اعتقادات سياسی قبلـی خود پشت کرده باشد و يا به 

دليل فقدان انرژی و توان مبارزاتی ديگر قادر به تداوم مبارزه نبوده و از اعمال 

 اجازه دهيد چند .نموده باشد) به مفهوم واقعی کلمه(گذشته خود نيز توبه 

صفت سلبی دیگر تواب را نيز در اینجا ذکر کنيم تا این پدیده بخوبی شناخته 

های جمهوری اسالمی، به کسانی  از جمله اینکه باید بدانيم که در زندان. شود

دادند، لفظ  که شکنجه را تاب نياورده و اطالعات خود را در اختيار بازجوها قرار می

در واقعيت امر، از ميان مبارزین کم نبودند کسانی که . شد اطالق نمی" تواب"

های وحشتناک  هرچند نه به دلخواه ولی به دليل در هم شکستن در زیر شکنجه

ها پس از گذراندن دوره بازجوئی، خود را  چنين کرده بودند، در حالی که آن

. بازیافته و کماکان در جبهه مخالف جمهوری اسالمی باقی مانده و تواب نشدند

های کارگزاران رژیم از قبيل  دادن به بعضی از خواسته ها تن همچنين در این زندان

" تواب"مذهبی و نمازخواندن و غيره دليلی بر   -های سياسی شرکت در مراسم

های  شد؛ و بطور کلی کسانی که به درجاتی در مقابل خواست خواندن فرد نمی

خطاب " تواب"آمدند،  ها کوتاه می دژخيمان جمهوری اسالمی در زندان

، چنان شرایط رعب و وحشت  مقطعیواقعيت این است که در. شدند نمی

ها حاکم شد که حتی تعدادی از زندانيان سياسی مبارز و  زائی بر زندان مرگ

مجبور گشتند ) های خاص بسته به دالیل دستگيری و وضعيت(بسيار شریف نيز 
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های  ای دیگر و با اتخاذ شيوه به گونهدر ظاهر به بعضی از آن مقررات تن بدهند و 

عالوه بر این، . مبارزاتی متفاوتی، به ایستادگی خود در مقابل رژیم ادامه دهند

های متفاوت، ممکن بود که یک فرد مبارز،  همواره بسته به شرایط و وضعيت

چنان در هم بشکند که برای مدتی واقعًا تسليم شرایط شده و تن به بعضی 

ميلی رژیم بدهد، اما این زندانيان سياسی را نيز خط و مرز های تح خواسته

ای که در مقطعی خود  نه، زندانی سياسی. ساخت مشخصی از توابين جدا می

و یا کًال تحت شرایطی از " برید می"اصطالح رایج  دید و به را ناتوان از مقاومت می

حتی . ق داشتنمود، هنوز ماهيتًا با تواب فر موضع بریدگی و انفعال حرکت می

های رِژیم جمهوری اسالمی تقریبًا در اواسط  پس از تحکيم نسبی پایه

کردند که موافق  ها پدید آمدند که علنًا اعالم می  ، کسانی در زندان۶٠های سال

پذیرند؛ بر  باشند و ایدئولوژی اسالمی این رژیم را می رژیم جمهوری اسالمی می

های توليدی و یا  ماتی نيز از قبيل کارها در زندان کارهای خد این مبنا، آن

) جنگ ارتجاعی ایران و عراق(های جنگ  اصطالح فرهنگی در ارتباط با جبهه به

البته، (شدند  ، تواب شمرده نمیخود  خودی بهدادند، اما این دسته نيز  انجام می

در ميان آنان توابين مخفی حضور داشته و به کار جاسوسی برعليه زندانيان 

  )٢٨().پرداختند میسياسی 

. مفهوم کامًال معين و مشخصی داشت" تواب"، ۶٠های دهه  در زندان

رفت که قبًال به عنوان عنصر مخالف  این لفظ به روشنی در مورد کسانی بکار می

 و پس از دستگيری در صف رژیم قرار شدند رژیم جمهوری اسالمی شناخته می
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های  بطور واضح، در زندان. گرفته و به همکاری با نيروهای سرکوبگر پرداختند

شد که دست در دست نيروهای امنيتی و  ای گفته می ، تواب به زندانی۶٠دهه 

مسئولين زندان، در کار سرکوب نيروهای انقالبی در جامعه و پيشبرد هرچه 

در  . کرد ت رژیم در حق زندانيان سياسی دیگر، شرکت میموثرتر ماشين جنای

کسی بود که .  بودزندانی همکار نيروهای سرکوبگر رژیمیک کالم، تواب، 

در ضدیت با نيروهای مبارز و مردمی به همکاری عملی با نيروهای سرکوبگر 

 که البته این همکاری یک شکل نداشت و در اشکال گوناگون و به -پرداخت می

ها این گوناگونی و بطور کلی تفاوت  امروز بعضی. گرفت ختلف صورت میطرق م

ای جهت ایجاد سردرگمی در شناخت خود پدیده تواب و  بين توابين را وسيله

اما، واقعيت این . اند درک تمایز بين توابين با دیگر زندانيان سياسی قرار داده

 وقتی .دباشن شان قابل شناخت می ها از روی ماهيت پدیدهاست که 

. توان گوناگونی اشکال آن را نيز برشمرد ماهيت پدیده شناخته شد آنگاه می

  . پدیده تواب را بشناسيمماهيتبنابراین، در گام اول ما باید بکوشيم 

در " نادم"های جمهوری اسالمی با  را در زندان" تواب"اگر بخواهيم 

در آن " نادم"ید که  ، مقایسه کنيم، خواهيم د۵٠های رژیم شاه در دهه  زندان

شد، اما   تبدیل میمنفعلکشيدن از مبارزه، به یک عنصر   ها با دست زندان

های جمهوری اسالمی پا را از حد ندامت و انفعال فراتر گذاشته  در زندان" تواب"

 فعال یا در واقع توبه از گذشته خود، بصورت عنصری کامًال -و تازه پس از ندامت

وارد شده و در کنار نيروهای امنيتی، پاسداران و رؤسای به عرصه عمل در زندان 
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تواب، در واقع، . داد ها، بخشی از وظایف دستگاه سرکوب را انجام می زندان

 بدون -جزئی از ماشين سرکوب رژیم جمهوری اسالمی در زندان بود

آنکه قبًال فورمی را برای استخدام رسمی در این دستگاه پر کرده 

 تصوری نيز از آن ۵٠ای که در دهه  ت وجودی چنين پدیده در تبيين عل.باشد

توان به این واقعيت توجه کرد که در شرایط مبارزه طبقاتی در  وجود نداشت، می

 ، برای رژیم شاه کنار زدن یک عنصر مبارز از صحنه مبارزه دموکراتيک و ۵٠دهه 

مت به همين خاطر هم ندا. رفت ضدامپریاليستی، یک موفقيت به شمار می

 -شد زندانی از اعمال مبارزاتی گذشته خود در آن شرایط معين، کافی تلقی می

کشيدن او از مبارزه، خود به معنی کمک به تداوم  چرا که ندامت زندانی و دست

 ، رژیم ۶٠در حالی که در شرایط حاد مبارزه طبقاتی در دهه . سلطه آن رژیم بود

ه چنين امری راضی شود و در نتيجه توانست ب یافته نمی استقرار  ضدخلقی تازه

او از زندانی بریده . پذیرفت از زندانی بریده، صرف ندامت منفعل را نمی

کننده، درچهار   خود را در عمل به اثبات برساند و توبه" توبه"خواست که  می

چوب معيارهای جمهوری اسالمی تنها با همکاری عملی با نيروهای سرکوبگر و 

بنابراین، با در نظر گرفتن همه واقعيات . توانست چنين کند یامنيتی این رژیم، م

 بازشناخت و مالحظه نمود ۶٠های دهه  را در زندان" تواب"توان  الذکر، می فوق

ها کسانی بودند که صرفنظر از اين که به چه دليل دستگير شده  که در آن زندان

هائی  ند چه ارزشکردند و يا پايب بودند، در گذشته از چه اعتقاداتی دفاع می

 خود را تمامًا در اختيار رژيم جمهوری خواسته و یا ناخواستهبودند، امروز 
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اسالمی قرار داده و با انجام عملکردهائی که از طرف بازجوها و گردانندگان 

های  ها محول شده بود، به نفع پيشبرد مقاصد و سياست زندان به آن

بی و مشخصًا زندانيان سياسی های انقال سرکوبگرانه رژیم و به ضرر توده

 ماهيتًا ۶٠های دهه  بنابراین، روشن است که توابين در زندان. نمودند فعاليت می

با دیگر زندانيان سياسی، صرفنظر از این که آن زندانيان نادم و بریده و منفعل 

") سر موضع"یا به قولی، زندانی سياسی (بودند و یا زندانيان مبارز و مقاوم 

ها و فرزندان انقالبی آنان، خط قرمز کامًال  شرکت در سرکوب توده. دندمتفاوت بو

 پدیده ماهيتسازد و  آشکاری است که تواب را از زندانی سياسی دیگر جدا می

  .شود تواب نيز با همين واقعيت شناخته می

  

  گيری پديده تواب و مراحل تکاملی آن شکل

باری بود  دًا جنایتبی هيچ تردیدی، تواب محصول شرایط خونين و شدی

 توسط دست اندرکاران ریز و درشت جمهوری اسالمی برعليه ۶٠که در دهه 

یابی به  مردم ما که خواهان استقالل، آزادی و دموکراسی در ایران و دست

همه واقعيات گواه آنند که بدون . ای عاری از ظلم و ستم بودند، بوجود آمد جامعه

های غيرقابل تصوری که در آن دهه در  الت مملو از جنایت و پستی و رذبستری

یک . شد ای تحت نام تواب در زندان زاده نمی ها جریان یافت، هرگز پدیده زندان

سوی واقعيت بدون شک این است که توابين تنها از ميان چنين بستری و از 

در آن حرف ... درون فضائی که خون، شکنجه، مرگ، جسد، تيرباران، تير خالص و
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اما این واقعيت دارای سوی دیگری نيز . زد، سر برآوردند  را میاول و آخر

باشد و آن اینکه این موجودات که محصولی از جنایات جمهوری اسالمی  می

شدن و آنگاه که پا به عرصه وجود  های ما بودند، خود، پس از زاده  برعليه توده

به عامل تداوم و ) البته با درجاتی متفاوت(نهادند، بالفاصله به عامل سرکوب 

جنایت و رذالت و خونریزی در زندان تبدیل شده و نقش بسيار موثر و مهمی در 

بسياری از زندانيان . تقویت و تحکيم رژیم جمهوری اسالمی ایفاء نمودند

کنند که جمهوری اسالمی بدون   ، مطرح می۶٠مانده از دهه  سياسی باقی

ها بود که موفق به  تنها با وجود آنوجود توابين قادر به کنترل زندانيان نبود و 

گيری از آنان  فرسائی در درون بندها شده و با کمک ایجاد شرایط بسيار طاقت

باری را برعليه زندانيان سياسی شریفی که تن به  شرایط شدیدًا خفقان

سخن . دادند، بر زندان حاکم ساخت همکاری با رژیم جمهوری اسالمی نمی

تازه در این سخن، به دیگر خدماتی که . ی نيستگوئ فوق به هيچ وجه گزافه

توابين در همان آغاز در خارج از زندان در جهت تقویت ماشين سرکوب و کمک به 

 دار و شکنجه جمهوری اسالمی در کل جامعه ایران نمودند، اشاره استقرار رژیِم

هائی نقش بسيار موثری در تداوم  واقعيت این است که چنان کمک. نشده است

گذرد، داشته   سال از عمر ننگين آن می٢٧ميت جمهوری اسالمی که امروز حاک

به گردن رژیم جمهوری (!!)  دین بزرگی۶٠براستی که توابين دهه . است

دارند که کماکان تنها با اعمال دیکتاتوری شدیدًا و وسيعًا قهرآميز، قادر  اسالمی

  .باشد به حفظ سلطه خویش بر مردم ایران می
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گيری پدیده  پذیریم که سرکوب، عامل اصلی شکل ، اگر میاز طرف دیگر

های جمهوری اسالمی بوده است، اما توقف در این نکته به معنی  تواب در زندان

باید دید که چه فاکتورهای دیگری در . برخورد به مساله تنها از یک ُبعد خواهد بود

تغيير داده و آمدن این پدیده دخيل بودند؟ گاه کسانی صورت مساله را  بوجود

تواب " شکنجه"دهند که گویا افراد مستقيمًا در اثر اعمال  اینطور جلوه می

توانند در   که همه به یک ميزان نمیدرستاند؛ و آنگاه با عنوان این امر  شده

مقابل شکنجه تحمل داشته باشند، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا بدون آنکه 

کنند که نتيجه آن از  ای برخورد می اب به گونهمتوجه و آگاه باشند، به پدیده تو

 در حالی که .باشد قبح همکاری با رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی میبردن  بين

  کسانی که به همکاری با جمهوری اسالمیهمهاین واقعيت ندارد که 

پرداختند، به خاطر عدم تحمل شکنجه تواب شدند؛ و یا اصًال اینطور نيست که  

بر مبنای ! های بازجوئی و در زیر شکنجه تواب شدند  در اتاق توابينهمه

 که پروسه ۶٠اول دهه  های اتفاقًا در همان سالهای موجود،  فاکت

ها، شکنجه بطور  سازی آغاز شد، با توجه به کثرت دستگيری تواب

 اگر چه این واقعيت نيز وجود -گرفت کردن صورت نمی عموم بخاطر تواب

های سياسی که یا تواب شدند و  های سازمان ران و یا کادردارد که بعضی از رهب

یا به نياز رژیم برای حضور در تلویزیون پاسخ مثبت دادند، واقعًا پس از تحمل 

درآن مقطع برای رژیم بسيار مهم بود که . های وحشتناک چنين کردند شکنجه

جهت در هم شکستن روحيه انقالبی مردم، از رهبران و کادرهای باالی 
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مردمی، چهره زبون و ذليلی را به نمایش بگذارد؛ به   های سياسی ازمانس

  .داد  تحت شکنجه قرار میمستقيمًا به این منظورهائی را  همين دليل چنين تيپ

بار و  اما، در مورد فاکتورهای مختلفی که در بستر شرایط خون

 قصد اند، هرچند شدن گشته ، باعث تواب۶٠وحشتناک حاکم بر جامعه در دهه 

این نوشته بررسی آن فاکتورها نيست ولی جا دارد گفته شود که اگر قرار به 

های  برخورد درست با این مساله است، پاسخ صحيح را باید از دل واقعيت

های  گی ما باید بدانيم که یکی از ویژه. موجود در شرایط همان زمان بيرون کشيد

گران گوناگون نيز در همان مقطع  که اتفاقًا مورد توجه تحليل ۵٧-۵۶ مهم انقالب

که زنان بخش چشمگير آن را (های مردم  وقوع قرار گرفت، شرکت وسيع توده

بندی اجتماعی یعنی  ها از چه گروه این توده. در این انقالب بود) دادند تشکيل می

ها در انقالب چه بود، آیا  از چه اقشار و طبقات جامعه بودند؟ دليل شرکت آن

بودن افراد متعلق به این اقشار و طبقات به یک ميزان بود؟ حد   درجه انقالبی

همچنين در فاصله دو سال .... های جامعه چگونه بود و آگاهی آنان از واقعيت

بندی سياسی خوِد جمهوری  ها به جز گروه ، آن۶٠پس از قيام بهمن تا سال 

هی های سياسی دیگر شده و تا چه حد آگا بندی اسالمی، وارد چه گروه

ها منطبق بر واقعيت  بندی ها در آن گروه سياسی کسب کرده بودند؟ آیا حضور آن

بود و یا در آن، جا افتاده ) ای که به آن تعلق داشتند قشر و یا طبقه(وجودشان 

ها همه  ؟ این!چگونه بود.... ها و بودند؟ تجارب سياسی، درجه آگاهی انقالبی آن

توان دید که چه کسانی،  ها می حيح آنای هستند که با بررسی ص نکات واقعی
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بندی اجتماعی و با چه درجه از آگاهی سياسی و همچنين  از ميان کدام گروه

چه زمان و تحت چه شرایط ویژه و مشخصی به نفع رژیم جمهوری اسالمی 

در عين حال، چنين برخوردی برای بررسی وضعيت و چگونگی . تغيير موضع دادند

سی در زندان نيز الزم است، به عبارت دیگر با توجه به برخورد کل زندانيان سيا

توابين تعداد اندکی را به نسبت کل زندانيان سياسی این واقعيت که 

 باید دید که آن انبوه زندانيان سياسی که با همه افت و دادند، تشکيل می

ها تن به همکاری با جمهوری اسالمی ندادند، از چه اخالق انقالبی و چه  خيز

های زندان در دهه  امروز، گاه در برخورد به واقعيت! هائی برخوردار بودند مزیت

ای مواجه بودیم، فراموش  ، این واقعيت که ما در آن دهه با یک جنبش توده۶٠

ای از جهات مختلف دارای وضعيتی متفاوت با یک جنبش  جنبش توده. شود می

مله پدیده تواب باید باشد که در برخورد به مسایل زندان و از ج روشنفکری می

ای با شرایط مشخص خود  تازه باید خود آن جنبش توده. مورد توجه قرار گيرد

آیا تک تک افرادی که در این جنبش حضور داشتند، . بطور دقيق شناخته شود

شد برای از بين بردن ظلم و ستم در جامعه در آنجا  ای که ادعا می واقعًا به گونه

 در آن شرایط -طلبی خواهی و تشخص  از روی قدرتها بودند؟ آیا بخشی از آن

 به این جنبش -مشخص که جمهوری اسالمی هنوز بر اوضاع کامًال مسلط نبود

نپيوسته بودند؟ و یا بخشی بدون آنکه از آگاهی انقالبی الزم برخوردار باشند و 

یا فرصت و امکان آموزش انقالبی را داشته باشند، در صف نيروهای مردمی قرار 
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ها را در   ها مکث نمود و تأثير آن باید روی همه این واقعيت... گرفته بودند؟ ون

  .ها مورد توجه و تأکيد قرار داد بوجود آمدن تواب در زندان

گيری توابين و مراحل تکاملی آنان،  با رجوع به خود واقعيت شکل

رکاران اند   توان دید که اولين دسته از دستگيرشدگان که به همکاری با دست می

اول کسانی که تنها وضعيت . ها پرداختند، دو تيپ افراد بودند رژیم در زندان

های سياسی مردمی قرار داده بود و جایگاه  ها را در ارتباط با سازمان خاصی آن

آنچه . شان به واقع در همانجا بود که پس از دستگيری در آن قرار گرفتند واقعی

اصله زیادی اینان را از کسانی که رسمًا و در عمل نشان داده شد این بود که ف

باید . کرد بودند، جدا نمی آگاهانه در خدمت نيروهای سرکوب جمهوری اسالمی

 در خودتری  بدانيم که در جریان هر انقالب که طبقات اجتماعی بطور هرچه فعال

بدون اینکه صرفًا توسط روشنفکران (کنند  صحنه سياسی حضور پيدا می

ای جایگاه سياسی خود را  ، افراد متعلق به هر قشر و طبقه)نمایندگی شوند

ها  یابند؛ با این حال تا مدت بطور کلی در ارتباط با این یا آن تشکل سياسی می

بندی روشن و نسبتًا دقيقی را با  باشند و جنبش امکان صف ها مخدوش می صف

ها در  دتبر این اساس، ممکن است کسی تا م. کند جبهه مخالف خود پيدا نمی

بایست، حضور داشته باشد و یا در یک تشکل سياسی افراد  جائی که نمی

ها و  دراین زمينه فاکت. ها در کنار هم قرار بگيرند انقالبی و غيرانقالبی تا مدت

مثًال حضور رهبران سازشکار و حتی خائن (های کامًال آشکاری وجود دارند  مثال

های سياسی آن  قالبی در بعضی از سازماندر کنار خيلی از هواداران مبارز و ان
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؛ اما اجازه دهيد مثال چنين موردی را از صف خود جمهوری اسالمی ذکر )دوره

ها در صحنه سياسی، در  آیا آن جوانان و نوجوانانی که در آغاز حضور توده. کنيم

 متعلق به همگیآرایش نيرو، در صف جمهوری اسالمی قرار گرفتند، براستی 

تجاعی جامعه بودند؟ و یا از روی ناآگاهی و به تصور این که خمينی نيروهای ار

باشد و یا با داشتن تصور نادرست از گردانندگان  های زحمتکش می طرفدار توده

کشيدن ُمهر ُپرافتخار زندانی سياسی دوره   ها با یدک  که اتفاقًا بعضی از آن-رژیم

را هم در مورد خود برای بودن "چریک"استفاده از آن، حتی تصور  شاه و سوء

ها پيوسته بودند؟ همه کسانی که در آن دوره   به صف آن-کردند دیگران ایجاد می

اند که بسياری از جوانان در  دانند و هنوز فراموش نکرده اند، خوب می زندگی کرده

آغاز، فریب خمينی و رژیمش را خورده و با نظر مساعد به رژیم حاکم 

اطر هم در ميان پاسداران تا مدتی هنوز افرادی حضور به همين خ. نگریستند می

داشتن لباس پاسداری، هنوز کامًال در آن سيستم حل  تن داشتند که عليرغم به

بردن به ماهيت واقعی  بعدًا هم خيلی از این جوانان پس از پی. نشده بودند

ژیم جمهوری اسالمی، سعی در استعفاء از سپاه پاسداران نمودند و از آنجا که ر

داد، بعضًا فرار کرده و به صف نيروهای انقالبی  اجازه چنين کاری را نمی

پيوستند؛ و کسانی که این امکان را نيافتند، در پروسه استحاله قرار گرفتند و 

دچار انواع تغييرات شدند و بعيد نيست که در این ميان بعضی در شرایط موجود 

ر ردیف پاسدارانی قرار گرفتند که های انسانی را زیر پا گذاشته و د همه ارزش

بر این اساس جای تردید نيست که در . به صورت موجودات وحشی درآمده بودند
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توان مواردی از آنگونه را در وجهی مخالف  رابطه با نيروهای اپوزیسيون هم می

نمونه بارز چنين امری را آنچه که بعضی از توابين اوليه در اواخر سال . شاهد بود

حصار بخش مردان از خود به نمایش گذاشتند، مورد تأیيد قرار  دان قزل در زن۶٠

دو (در اینجا ما با افرادی چون بهزاد نظامی، مهران و مهرداد سلطانی . دهد می

مواجهيم که اوًال در مدت ... ، مجتبی ميرحيدری، حسين جوادزاده موحد و)برادر

ارات تام و تمام در بندهائی شدن با اختي کوتاهی تواب شدند، ثانيًا پس از تواب

گاه و عصای دست  بردند مستقر و در حاليکه به تکيه که زندانيان در آن بسر می

الجوردی و حاج داود رحمانی تبدیل شدند، با اعمال رذیالنه و جنایتکارانه خود در 

حق زندانيان سياسی، در خدمت بازجوها قرار گرفتند؛ یعنی کسانی که دیروز از 

گر دستگاه  شدند، امروز به عنوان شکنجه اسی رژیم محسوب میمخالفين سي

براستی، چنين واقعيتی را جز با آنچه . سرکوب جمهوری اسالمی نمایان شدند

چرا افراد نامبرده پس از ! توان توضيح داد ای دیگر نمی در فوق گفته شد به گونه

نان در زندان ؟ وقتی به اعمال آ!دستگيری با همه وجود به خدمت رژیم درآمدند

توجه کنيم، خواهيم دید که پاسخ این سئوال در این واقعيت نهفته است که این 

تيپ از توابين قبل از دستگيری در سر جای خود قرار نداشته و به خطا در ميان 

این افراد بالفاصله پس از دستگيری با . نيروهای مردمی، جای گرفته بودند

بردند،  محلی که زندانيان در آن بسر میگرفتن نقش بازجو در همان  عهده به

های شکنجه  سعی کردند تا آنچه را که بازجویان رسمی نتوانسته بودند در اتاق

در این . و بازجوئی از زبان مبارزین بيرون بکشند، دراین فرصت به دست آورند
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بودن خود با خيلی از   سنخ ميان بهزاد نظامی و توابين دسته وی حتی از هم

که پيشتر به (ها را با تجاوز به یک نوجوان زندانی  رکاران رژیم در زنداناند  دست

نشان داده و لمپنيسم خود را نيز با آشکاری به نمایش گذاشتند ) آن اشاره شد

 صفحات بعد با تفصيل بيشتری الذکر در  در مورد افراد فوق)+٣٠ (و )٢٩(...و

  .سخن خواهد رفت

ها را به  تيپ دوم از اولين توابين کسانی بودند که تنها موج انقالب آن

شده بودند و " سياسی"اصطالح بر حسب مد روز  صحنه سياسی کشانده و به

ها تنها  در مورد بعضی از آن. هيچوقت برای یک مبارزه جدی آمادگی نداشتند

 در شرایطی که داشتن ارتباط با این یا آن -پرستی  امطلبی و مق تشخص

حتی .  باعث شده بود که در این صف جای گيرند-آفرید سازمان فخر و قدرت می

بعضی از ميان تيپ دوم، صرفًا در یک رابطه فاميلی و یا دوستی با مبارزین 

چنين افرادی در شرایط . سياسی قرار داشته و به یک مفهوم، سياسی نبودند

القلبی  نمائی ارتجاع و در شرایطی که در چنگال دژخيمان بسيار قسی  درتق

اسير بودند، حاضر شدند برای نجات خود، به شرف و انسانيت پشت پا زده و در 

نمونه برجسته از چنين . ریختن خون عزیزان مردم، با آن دژخيمان شریک شوند

اولين همکاران کسانی که به تقویت نظام سرکوب در زندان مشغول شدند، 

  . بودند- بخش زنان-حصار تواب حاجی داود در زندان قزل

در رابطه با بوجود آمدن اولين توابين، ما با یک پروسه آگاهانه 

ها مواجهيم که عمدتًا توسط الجوردی، قصاب زندان اوین  سازی نيز در زندان تواب
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 بعضی از .گرفت بخصوص با کار روی نوجوانان بسيار کم سن و سال صورت می

هایشان دستگير شده و خود فعاليت  این نوجوانان صرفًا در رابطه با خانواده

هائی هم که خود به فعاليت سياسی مشغول بودند  سياسی نداشتند و آن

واقعا در سنی نبودند که بتوانند شناخت و تجربه الزم را از انقالب و مسایل آن 

موکراتيک و انقالبی نياز داشتند تا ها به یک شرایط د غنچه این نو. داشته باشند

در این محيط نه تنها آگاهی سياسی خود را هرچه بيشتر ارتقاء دهند بلکه 

استعدادهایشان را نيز در خدمت جنبش انقالبی و آفرینش یک دنيای واقعًا 

ها با یورش ارتجاع به  در حاليکه اکنون آن. انسانی  قرار داده و شکوفا سازند

ایران، یکباره خود را در شرایطی بسيار وحشتناک و جهنمی در مردم آزادیخواه 

یکی از زندانيان سياسی سابق . یافتند ميان شکنجه و تهدید دائمی به مرگ می

که " ها اتاق صغری" به عنوان یک نوجوان پسر در زندان اوین در ۶٠که در سال 

ور نشان ای را به منظ سن داشتند محبوس بود، خاطره"  سال١٧-١۶زیر "همه 

کند که از آن  هایش تعریف می دادن حد قساوت و رذالت الجوردی و همپالگی

این خاطره مربوط به بردن . سازی هم یاد کرد ای از تواب توان به عنوان پروسه می

ها توسط الجوردی به صحنه اعدام انقالبيون است تا از نزدیک ریختِن خوِن  آن

های پر از رعب و  ا قرار گرفتن در صحنهانقالبيون بر زمين را شاهد باشند و ب

یعنی با دیدن قدرت جهنمی جمهوری ! (پناه ببرند" آغوش اسالم"وحشت، به 

لحظاتی : ".. نویسد او می). اسالمی، در خدمت این رژیم خونخوار قرار بگيرند

او . بعد از چند لحظه الجوردی جالد هم آمد. بعد ما را به اطاق وصيت بردند
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 داریم و همه شما محارب هستيد و امشب، شب آخر عمرتان گفت، ما مدرک

با کسی که در کنار من نشسته بود . های خود را بنویسيد است، وصيتنامه

پاهایش بر اثر شکنجه به . او دختری بود به نام گيتی. شروع به صحبت کردم

چرا اینجا ...او گفت دیروز حکم اعدام گرفتم و از من پرسيد. شدت زخمی بود

ای هم از تو  پرسيد چيز دیگه... خواهند دنت؟ گفتم از من مصاحبه میآور

ها گفتم که  اما من به آن. خواهند تير خالص بزنم خواستند؟ گفتم، از من می

های اعدامی به محل اعدام  ما را با بچه... چنين کاری از من ساخته نيست

احکام . نشاندندای رو به دیوار با چشمان و دستان بسته  بردند و در یک گوشه

 نفر را خواند و ٢٠-٢۵او اسامی حدود . خواند اعدام را فردی به نام قاسم می

بندهای ما را باز کردند تا شاهد مرگ  بعد چشم. ها را به جوخه بستند سپس آن

های اعدامی یک  بچه. آنان باشيم، همان لحظه حالت ناجوری به من دست داد

بعد از اعدام چشمان ما را . دادند  آزادی میصدا شعار مرگ بر خمينی و زنده باد

من آن لحظه کامًال تعادل خود را از . بستند و سپس یکسری دیگر را اعدام کردند

کاميونی که مخصوص . بندهای ما را باز کردند مجددًا چشم. دست داده بودم

فردی به نام دائی جليل که . حمل گوشت بود آوردند و اجساد را توی آن ریختند

  .٭..."محافظان الجوردی بود، تيرهای خالص را زداز 

دسته از آزادیخواهان را به   اقدام فوق، در مقطعی که هر روز دسته

ميدان تير برده و بساط اعدام بطور مرتب بر پا بود، یکی از کارهای الجوردی در 
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تيرباران آزادیخواهان و ميدان تيری که خون عزیزان مردم در آن . آن روزها بود

او چه برای . ترین محيط برای پرورش تواب بود ری بود، برای الجوردی مناسبجا

زدن و امتحان   با خودشان و چه جهت محک  تواب شده کردن زندانی تازه یگانه

های موجود در زندان  ای که برای گریز از مرگ و وحشت زندانی در هم شکسته

اهر به چنين امری پذیرفت و یا تظ همکاری با رژیم جمهوری اسالمی را می

برد و شليک آخرین  ها را به ميدان تير می ، آن)چه نوجوان و چه غير آن(کرد  می

زدن یاد "تير خالص"که از آن به عنوان (تير به آزادیخواهان محکوم به اعدام 

کسانی که در شرایط خاصی و در مقطعی . کرد ها واگذار می را به آن) شود می

ا قبول کرده بودند بدون آن که به عواقب آن همکاری با جمهوری اسالمی ر

سردمداران رژیم جمهوری اسالمی، این مزدوران  بياندیشند و یا به درجه قساوت

برگمارده امپریاليسم در ایران، واقف باشند، چه بسا وقتی در چنين   تازه

در این صورت الجوردی . نمودند گرفتند، از شليک خودداری می موقعيتی قرار می

برعکس، کسی که این امتحان . کرد عدام خود وی را در همانجا صادر میحکم ا

توانست به مثابه قاتلی که دستش به خون مبارزین  گذراند، می را از سر می

حال، چنين . ها قرار گرفته و مورد اعتماد باشد آغشته است، در کنار الجوردی

ای  ایف ضدانقالبیگرفتن وظ  عهده را با به" پيشرفت"توانست مدارج  توابی می

شد، یکی بعد از دیگری طی  اندرکاران زندان به او محول می  که از طرف دست

در اواسط بهمن ماه تلویزیون خبر : "ای در این رابطه توجه کنيد به نمونه. کند

صحنه . شدن موسی خيابانی و همسر مسعود رجوی را پخش کرد کشته
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دسته جدیدی از زندانيان از اوین همان روز و یا فردای آن روز ... عجيبی بود

ها را سوار اتوبوس کنند به دیدار اجساد برده  پيش از آنکه آن. حصار شدند واردقزل

تواب . ف هم ترسو بود و هم پررو... ها حالتی هيستریک داشتند همه آن. بودند

حاج داود وارد بند شد بيدرنگ به سوی او رفت و خود را معرفی کرد و گفت . بود

او هم .  در کنار او بود-نامم  او را پ می-دوستش. اده هر کاری هستکه آم

روز بعد دخترها شروع به گفتگو با اعضای ... کرد اظهار آمادگی برای کار می

روشن شد که پ در جریان یک اعدام شرکت کرده و به مغز یک ... سلول کردند

کرات این ها بعد و به  آن.  ساله گلوله خالص شليک کرده است١۴اعدامی 

شد تا با بيان  ترس شدید درونی باعث می. کردند داستان را برای افراد بازگو می

ها  و ترس از اعدام از سوی دیگر آن. این داستان خود را در پناه دیگران قرار دهند

ای که من  دو دختر در مرحله. رحم تبدیل شوند داشت تا به توابانی بی را وا می

شبی اسداهللا الجوردی پ را به ... ضعيتی بودندها را دیدم در چنين و آن

دادستانی فرا خوانده بود و گفته بود که بنا به قولی که داده باید در مراسم 

او را . دختر البته زرنگ بود ولی تا اینجای قصه را نخوانده بود. اعدام شرکت کند

بنا به . دبوس کرده بودند که زندانيان اعدامی را در آن نشانيده بودن سوار مينی

ها دختری بود که به شدت شکنجه شده بود و او را روی  گفته پ یکی از اعدامی

پس از تيرباران الجوردی سالحی به دست پ داده بود ... برانکارد خوابانده بودند

الجوردی .  ساله بوده١۴به نظر پ اعدامی . برده بود و او را به طرف یک اعدامی
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 .٭..."د و دختر شليک کرده و به بند باز گشته بودطرز شليک را به او یاد داده بو

 ساله ٢٠ و ١٨آنطور که در کتاب مذکور قيد شده، آن دو دختر تواب، در آن زمان 

  !بودند

سازی، این را هم باید اضافه کرد که در رابطه با  در مورد برنامه تواب

شتند، های فراوان قرار دا ها تحت فشار و وحشت نوجوانان، در شرایطی که آن

های آموزش اسالم ترتيب داده  ها برای آن نوجوانان کالس دست اندرکاران زندان

ها، یا به عبارتی دیگر تربيت  و سعی در نفوذ ایدئولوژی ارتجاعی خود در آن

به لحاظ عملی نيز همچون (!!) تربيت. نمودند ایدئولوژیکی آنان به نفع خود می

زندان  قرار " مسئولين"ر دستور کار ای که در باال به آن اشاره شد د نمونه

  .داشت

  يا تاکتيکی که تواب ساخت! های تاکتيکی تواب

ها و با افزایش  ها و اعدام  ، با تداوم دستگيری۶٠در اواخر سال 

ها شناخته نشده  ای از زندانيان که در جریان بازجوئی ها و فشارها، عده خشونت

نشده بود و همچنين کسانی که شان برای دست اندرکاران زندان رو  و مواضع

حساب و  های وحشيانه و بی ای نبوده و صرفًا در جریان بگير و ببند واقعًا کاره

کتاب پاسداران به زندان افتاده بودند، بر آن شدند که خود را موافق رژیم 

در این ميان کسانی هم بودند که در شرایط . جمهوری اسالمی جلوه دهند

ن، صرفًا به خاطر رهائی از مخمصه موجود و حفظ بسيار سخت و دشوار زندا

                                                 
  ١٨٢-١٨۵ صفحه -رپو شهرنوش پارسی ،"خاطرات زندان" ٭
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شان، دست به ابراز ندامت زده و بدون آن که واقعًا قصد طرفداری از رژیم  زندگی

را داشته و بخواهند به خدمت او در آیند، کوشيدند با اعمال و رفتارهایی که در 

رفًا به آن شرایط در خدمت تضعيف جّو مبارزه و مقاومت در زندان قرار داشت، ص

مذهبی رژیم  های سياسی نماز خواندن، شرکت در مراسم. این کار تظاهر نمایند

چه متعلق به یک نيروی سياسی (در درون زندان و غيره، اعمالی بودند که اینان 

ها سعی در موافق  با توسل به آن) چپ بودند و چه متعلق به مجاهدین و غيره

  ند در مواردی، کسانی از طریق پيشهچ هر. کردند دادن خود با رژیم می  جلوه

کردن چنان رفتاری در مدت کوتاهی توانستند خود را از زندان برهانند اما، بریدن و 

شدن در شرایطی که رژیم به در هم شکستن زندانيان سياسی مبارز و   نادم

بطور کلی شکستن جّو مبارزه و مقاومت در زندان شدیدًا نياز داشت، آسان و 

بودن   درست است که اینان فقط تظاهر به تواب. شد تمام نمیبی درد سر 

شان صرفًا خالصی از زندان بود، ولی چنان وضعی در  کردند و مساله می

ها را به اعمال  شرایطی که بازجوها و مسئولين زندان آلودگی هرچه بيشتر آن

وجود تازه با . توانست ثابت بماند کردند، نمی ها طلب می ضدانقالبی در زندان

توابين واقعی و شرایطی که در زندان حاکم بود، چنين کاری مدت زیادی 

ها توسط این توابين لو رفته و  توانست به طول انجامد و دیر یا زود آن نمی

توابين واقعی، ریز کارهای اینان را به . شد شان برمال می بودن حرکت تاکتيکی

در شرایطی " توابين تاکتيکی "دادند و در جریان این کار، رئيس زندان گزارش می

بطور کلی، . بازی کنند" فيلم"توانستند به راحتی  گرفتند که دیگر نمی قرار می
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شدن، آغاز یک پروسه خطرناک بود چرا که زمينه مناسبی فراهم   نادم

ساخت تا فردی که صرفًا در جستجوی راهی برای نجات خود از شرايط  می

ور تن به انجام بعضی اعمال مورد پسند و مرگبار زندان بود و به همين منظ

داد، در شرایطی به ورطه نابودی کشانده شود؛  دلخواه بازجوها و زندانبانان می

به این معنا که شرایط جدید که در آغاز با کمک خود وی ساخته شده بود، 

توانست باعث دگرگونی شخصيت پيشين او گشته و وی را بطور کامل در  می

ها، برای استفاده از  در این دوره گردانندگان زندان. ور سازد طهمنجالب توابی غو

های گوناگونی را  چنين افرادی به نفع خود، انرژی زیادی صرف نموده و برنامه

ها تواب  نمودند تا نادمين واقعی را به همکاران خود تبدیل نموده و از آن پياده می

ستقيم و غيرمستقيم بر زندانی های م ها از وارد آوردن فشار این برنامه. بسازند

ها و یا به  سياسی گرفته تا کوشش در نفوذ دادن ایدئولوژی منحط خود در آن

ها که در  البته، این برنامه. شد ها را شامل می زبان دیگر شستشوی مغزی آن

آميز نبود و در   گرفت، الزامًا هميشه موفقيت سازی صورت می راستای تواب

هائی در رابطه با کسانی که نادم بودند و یا تظاهر به  امهمواردی اجرای چنان برن

گاه، تناقضاتی که در . کردند، به آغاز پروسه دیگری می انجاميد شدن می تواب

 يعنی تناقض بين انسان مبارز ماندن و يا از جنِس -درون شخص وجود داشت

اب شدن و به انسان پست و حقيری به نام تو دست اندرکاران جمهوری اسالمی

کرد که تعادل روحی  های درونی به آن شخص وارد می  چنان فشار-گشتن تبديل

های روانی  شدن به حالت ریخته و نتايج ناگوار و دلخراشی چون دچار  وی را بهم
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ها نيز  آورد؛ و بعضی وقت های روانی به بار می انگيز و ابتالی او به بيماری غم

پور   در نوشته دیگری از خانم پارسی.گشت شدن وی منجر می  کامًال به ديوانه

، وضع توابين  در کتاب زندان جلد اول  چاب شده"ها ها و تواب نادم" تحت عنوان 

: تاکتيکی در زندان زنان، با روشنی هرچه بيشتری مورد تشریح قرار گرفته است

بخش قابل . ام توانم بگویم چند نوع تواب را در این زندان دیده اکنون می"

ی از توابين افرادی بودند سر موضع که با زرنگی تمام در نقش تواب ا مالحظه

گویم سر موضع منظورم این نيست که  هنگامی که می. ظاهر شده بودند

. خواستند پس از پایان زندان به فعاليت سازمانی یا حزبی بازگشت کنند می

اما در ها همچنان به اعتقادات خود باور داشتند؛  بلکه منظورم این است که آن

دسته دوم ... شان رسيده بود که فيلم توابی بازی کنند عين حال چنين به عقل

توابين، دختران جوانی بودند که از وحشت تا خرخره در گل و الی غلطيده بودند و 

مرتب گزارش . این گروه موی دماغ گروه اول شده بودند. تواب شده بودند

این توابين . شد  گزارش دادن میدادند، در نتيجه گروه نخست هم مجبور به می

شد که به  دسته سوم از توابين از افرادی تشکيل می. زودتر از همه آزاد شدند

ی  دسته: شدند این گروه دو دسته می. راستی از عقاید خود برگشته بودند

اینها موجودات . اند کوشيدند همه را متوجه کنند که اشتباه کرده نخست می

آزاری بودند  ی دوم افراد بی اما دسته. شدند ترسناک میبودند و گاهی   مزاحمی

اما در . کوشيدند زندان خود را بی سر و صدا بگذرانند و به خانه برگردند که می
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ها مانور  شدند همانند آن افتادند و مجبور می همين جا به دام گروه دوم می

  ".بدهند

وابين ت"در صورت افزایش تعداد حال، به این امر بياندیشيم که 

ها، روی دیگر  الذکر و وضعيت حاصل از آن ، تأثير عملکردهای فوق"تاکتيکی

یکی از زندانيان سياسی آن دوره ! توانست باشد زندانيان و در محيط بند چه می

ای نقش  انگيخته رفته و بطور خود  رفته"وقتی : دهد به این سئوال پاسخ می

توانست به  کمتر کسی می  دیگرتوی بند غالب شد،" تاکتيک زدن"بازی کردن و 

 با هواداران ۶٠گوینده سخنان فوق که در سال ." کس دیگری اعتماد کند

و " تاکتيک زدن"سازمان مجاهدین خلق در یک بند بسر برده است، در رابطه با 

در : "نویسد که شدن افراد وابسته به سازمان مجاهدین، می" تواب تاکتيکی"

رسيد که روال هواداران مجاهدین  به نظر می.  بودابتدا، مصاحبه کردن دلبخواه

اما طولی نکشيد که تقریبًا همه طرفداران سازمان . این بود که مصاحبه نکنند

مجاهدین پذیرفتند که مصاحبه تلویزیونی بکنند، انزجارنامه امضاء کنند و حتی 

د که خود اعالم کنند و تأکيد کنن" گروهک"توی حسينيه اوین بيزاری خود را از 

. م(." بود١٣۶٠نخواهند کرد، و این، اواخر سال " فعاليت ضد انقالبی"دیگر 

همانطور که مشخص است با . ) کتاب زندان، جلد اول-کزازی، توبه تاکتيکی 

یافتن تعداد توابين تاکتيکی و اعمالی که به این منظور انجام دادند،   فزونی

ندان برای ایجاد اختناق و شرایطی در بندها ایجاد شد که دست اندرکاران ز

. فضای سرکوب در ميان زندانيان سياسی، بيشترین استفاده را از آن نمودند
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 چاب ها "بندی  تشکيالت"ای تحت عنوان  زندانی سياسی دیگری، در نوشته

یکی از : "کند  موضوع فوق را به این صورت بيان می در کتاب زندان جلد اول، شده

" تواب شدند، مجاهدینی بودند که بعدها به " تيکیتاک"اولين کسانی که بطور 

پس از افزایش فشار و : "دهد و ادامه می." معروف شدند" بندی  تشکيالت

تصميم گرفتند که بطور مصلحتی " ها تشکيالت بندی"ها برخی از  گسترش اعدام

و تاکتيکی توبه کنند و به درجات گوناگون با مأموران زندان راه بيایند و همکاری 

 چينی و انواع و اقسام خوش از پذیرش تمام و کمال مقررات گرفته تا خبر. کنند

محصول مشترک همين همکاری زندانی و " منافق"انتشار نشریه . رقصی

اگر هدف گردانندگان . شد زندانبان بود که در داخل زندان تهيه و تنظيم و چاپ می

 مشی مجاهدین بود و در تضعيف و تخطئه رهبران و خط" منافق"زندان از انتشار 

ها این بود که  "تواب تاکتيکی"هم شکستن و به سازش کشيدن هواداران، هدف 

الزم به تذکر است ". با استفاده از این وسيله گامی به سوی هدفشان بردارند

  که در جریان این نوع تواب۶٠مانده از دهه  که اغلب زندانيان سياسی باقی

" توبه تاکتيکی"ان مجاهدین خلق قرار داشتند، از شدن زندانيان متعلق به سازم 

، به عنوان سياست رهبری سازمان )هم زن و هم مرد(زندانيان مجاهد 

 القولند که تواب تاکتيکی کنند و متفق ها یاد می مجاهدین در آن مقطع در زندان

  نشدن رهنمودی بود که از خارج از زندان و از باال برای حفظ نيرو و مقابله با خو 

های وحشيانه جمهوری اسالمی و جهت ایجاد سدی در مقابل  ها و جنایت ریزی

عام زندانيان  قتل" اتفاقًا در کتاب . ها برده شد ها، به درون زندان گسترش اعدام
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از انتشارات سازمان مجاهدین خلق که چندین سال پيش به نگارش " سياسی

ته به این سازمان بروشنی سخن افراد وابس" توبه تاکتيکی"درآمده نيز در تأیيد 

گفته شده است؛ هرچند امروز برخی از طرفداران سازمان مجاهدین خلق سعی 

نه "مثًال نویسنده کتاب . پذیرند در انکار این امر نموده و چنين مسئوليتی را نمی

 این کتاب در این رابطه ٢ ، جلد ٣١۴ در صفحه )ایرج مصداقی" (زیستن و نه مرگ

عام  کتاب قتل(الذکر  رود که در حاليکه مطلب زیر را از کتاب فوق یتا آنجا پيش م

آن . نماید کند، آن را مورد انتقاد قرار داده و تکذیب می نقل می) زندانيان سياسی

یی ایجاد  ای دیگر از زندانيان شبکه فریبا همراه با عده: "نقل قول چنين است

شدند که  هر وقت متوجه می. د ارتباط داشتن٢٠٩کرده بود که با زندانيان بند 

هائی به  رژیم در نظر دارد کسی را اعدام کند، از طریق عناصر تواب گزارش

به این ترتيب . داد افراد مورد نظر فعاليتی ندارند دادند که نشان می زندانبانان می

اسم کامل دختری که در متن فوق به ". ها را نجات دادند جان تعداد زیادی از بچه

 ، ۶٠های زندانيان دهه  نوشتهاتفاقًا در . باشد  شده، فریبا عمومی میآن اشاره

که )" زندان زنان(توبه تاکتيکی "مثًال در نوشته . زیاد از او اسم برده شده است

دختری به نام فریبا عمومی در بندمان بود : "در باال به آن اشاره شد، آمده است

ها را از بلندگو اعالم  نکه اسم توابیک هفته قبل از ای... که مهربان و متين بود

کم توی بند  کم.  ماه بعد از او خبری نبود۶کنند، او را به بازجوئی بردند و دیگر تا 

اند و فریبا عمومی هم که گویا سردسته  های تاکتيکی لو رفته پيچيد که تواب

او هم از کسانی بود که بيشتر . ها توی بند ما بود، دستش رو شده است آن
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کرد، چرا که  کرد، در آنجا می رفت و اگر کاری می ت به شعبه بازجوئی میاوقا

توی بند دختری متين و ساکت بود و با کسی کاری نداشت و چهره منفوری از 

او و تمام گروهش از هواداران مجاهدین بودند که در . خود به جا نگذاشته بود

الذکر نيز  از منبع فوق" ها تشکيالت بندی"در نوشته ...". همه کار دست داشتند

برای جلب اعتماد بيشتر دادستانی، به هر : "...مطلب مشابهی قيد شده است

های مغرضانه گرفته تا شرکت در جوخه  نویسی  از گزارش. کاری دست زدند

 در ۶٣ترین این افراد فریبا عمومی بود که در سال   یکی از شاخص. اعدام

ها و کارها در خدمت حفظ افراد و  رشاین گزا: "گفت" حسينيه"ای در  مصاحبه

 در جریان ۶٧فریبا را بعدًا در سال ". های باالتر تشکيالت مجاهدین بود رده

  )+٣١(.عام زندانيان سياسی اعدام نمودند قتل

 به ندامتواقعيت این است که جنبش ایران پيش از این، از بردن خط 

سط رهبری حزب توده تو)  مرداد٢٨پس از کودتای  (٣٠های زندان که در سال

کميته مرکزی حزب توده نيز ظاهرا . صورت گرفته بود، تجربه بسيار تلخی داشت

ها و حفظ کادرهای حزبی، چنان سياستی را در پيش  با توجيه جلوگيری از اعدام

اما نفی مبارزه و مقاومت در مقابل ارتجاع سلطنتی در زندان و . گرفته بود

آميز بودن آن سياست را به اثبات   ود فاجعهتشویق به ابراز ندامت، خيلی ز

سياست بردن خط . رسانده و تجربه بسيار تلخی را در تاریخ ایران باقی گذاشت

 ٢٨های گسترده بعد از  پس از دستگيری" کميته مرکزی"ندامت به زندان توسط 

مرداد، از یک طرف باعث در هم شکستن فضای مبارزاتی در زندان، تضعيف 
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اعتمادی در ميان زندانيان گشت و از طرف  ن و گسترش فضای بیروحيه مبارزی

دیگر به رژیم شاه کمک نمود تا خود را قدرقدرت نشان داده و فضای رعب و 

در آن دوره، نادمين البته . ها و در کل جامعه مستولی سازد وحشت را در زندان

 نام ای به حزب توده هم در زندان، دست به انتشار نشریه" تاکتيکی" غير

زدند که در آن برعليه حزب توده و عليه شوروی و سوسياليسم تبليغ " عبرت"

با تأکيد بر نتایج بسيار ناگوار سياست حزب توده در زندان در جریان . شد می

 نيز سياست توبه تاکتيکی تجربه ۶٠ مرداد، در دهه ٢٨های پس از  دستگيری

در . دناکی از آن حاصل شدبار و در بسيار منفی و تلخی بود که نتايج فاجعه

  ظاهرًا تواب"بار این دهه صرفنظر از اينکه   شرایط بسيار وحشيانه و خون

گران و  خود به شکنجه" صداقت"همواره مجبور بودند جهت اثبات " ها شده

دژخيمان جمهوری اسالمی، دست به هر عمل ناشايست و ضدخلقی بزنند، 

به شده، تغيير فضای مبارزاتی کمترين نتيجه حاصل از آن سياست زشت تجر

ها  ترین وضعيت در شرایطی که زندانيان سياسی در یکی از سخت. زندان بود

کردند، مشاهده افرادی از خود  بسر برده و فشارهای وحشتناکی را تحمل می

زندانيان سياسی که پا را از حد ندامت و بریدگی و انفعال فراتر گذاشته و به 

 که البته برای دیگران -"تاکتيکی"هرچند به صورت  (خدمت رژیم درآمده بودند

تازه، در . گذاشت ها بجا می ، بيشترین تأثير منفی را روی آن)مشخص نبود

شرایطی به چنان کاری مبادرت شده بود که برای رژیم جمهوری اسالمی 

سرکوب انقالب، به ویژه از طریق در هم شکستن و به تسليم و تمکين واداشتن 
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توسل به عبارت دیگر، . ياسی، حکم مرگ و زندگی را داشتزندانيان س

بزرگی به رژیم دار و " ناآگاهانه"به توبه تاکتيکی خدمت " آگاهانه"

توبه تاکتيکی مجاهدین در اواسط سال ! شکنجه جمهوری اسالمی بود

حصار لو رفت، اما اثرات بسيار منفی آن در شکستن   در زندان اوین وقزل١٣۶١

در عين حال، با رو شدن .  در زندان و دیگر تأثيرات آن از بين نرفتفضای مبارزاتی

این موضوع در تهران، الجوردی فشار هرچه شدیدتری را بر زندانيان مجاهد 

روی آورده بودند بدون آن " توبه تاکتيکی"تعدادی از کسانی که به . اعمال نمود

بعضی نيز در . دندکه قبًال محکوميت اعدام گرفته باشند، توسط رژیم اعدام ش

های واقعی  این پروسه استحاله یافته و با مبادرت به اعمالی نظير آنچه که تواب

توبه "در هر حال، آخرین نتایج حاصل از . دادند، به صف آنان پيوستند انجام می

توانست به رژیم کمک  اصطالح تاکتيک، تنها می نيز نشان داد که این به" تاکتيکی

که در فوق " ها تشکيالت بندی"در مقاله . انقالب قرار گيردنموده و در خدمت ضد

مسئولين زندان پس از این که : "به آن اشاره شد، در این زمينه گفته شده است

 ولو به صورت -شدن را  هایشان دست یافتند و توانستند فکر تواب به هدف

ررات  به ميان هواداران مجاهدین ببرند، و به این ترتيب نظم و مق-تاکتيکی

شان را تثبيت نمایند، فضای رعب و  شان را در زندان برقرار کنند، قدرقدرتی دلخواه

وحشت را بيش از پيش سازند، این فکر را جا بياندازند که مقاومت در برابرشان 

" منافق"فایده است و راهی جز تسليم و کرنش نيست، نشریه  غيرممکن و بی

مجاهدین اعدام " های تاکتيکی تواب"را تعطيل کردند و در پی آن شماری از 
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های درازمدت و دادن تعهد  شدن به حبس  شدند؛ شماری دیگر نيز با محکوم

شماری هم که هنوز . های واقعی تبدل شدند جانبه به تواب همکاری همه

پنداشت که تاکتيکی تواب  شان اطمينان خاطر نبود و رژیم می نسبت به ماهيت

  ."سترده تر وادار کردندهای گ اند را به همکاری شده

و بطور کلی از آنجا که همه توابين به " توبه تاکتيکی"با توجه به تجربه 

ها، عليرغم همه  نشده بودند و در ضمن کارگزاران رژیم در زندان ميل خود تواب

 ۶٣، در سال ندها اطمينان نداشت های واقعی، به همه آن های تواب رقصی  خوش

ها یکبار دیگر مورد تفتيش عقاید و  لين زندانتوابين همگی از طرف مسئو

ها  بازخواست قرار گرفته و چک شدند تا اگر مواردی از تواب تاکتيکی در بين آن

باید دانست که بعضی از زندانيان سياسی سابق، . وجود دارد، شناسائی شوند

  نيز۶۴از تظاهر به توبه بعضی از زندانيان وابسته به سازمان مجاهدین در سال 

شان به سازمان  کنند که باعث آزادی آنان از زندان و گاه  پيوستن صحبت می

واضح است که این موارد که مربوط به . مجاهدین مستقر در عراق شده است

معروف مجاهدین در " توبه تاکتيکی" بوده است، ربطی به ۶۴شرایط خاص سال 

خصی چند روزه  حتی بعضی از توابين واقعی به مر۶۴در سال .  ندارد۶١سال 

  .رفته و دیگر به زندان برنگشتند

 با بند ۶١رژیم در همان سال دراینجا ذکر این امر نيز الزم است که 

کرد برای در  توابين ناميدن بعضی بندهای زندانيان سياسی، سعی می

ها را بسيار بيشتر از  هم شکستن روحيه مقاومت در زندان، رقم آن
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وجود توابين تاکتيکی تا حدودی هم در این آنچه بود جا بزند و در شرایط 

 که دستگيری ۶٢ این موضوع هم باید قيد شود که در سال .کار موفق شد

ها، در دستور کار جمهوری  ای ليسان رژیم یعنی توده بخشی از نوکران وچکمه

ای که  ای پيدا نمود به گونه اسالمی قرار گرفت، رقم توابين رشد قابل مالحظه

آوردن فشار  های عمومی، برای وارد ها در بند تند از وجود آندژخيمان توانس

ها و شرایط  تری به زندانيان سياسی که عليرغم همه وحشت هرچه افزون

ها، تسليم رژیم نشده و هرچند ظاهرًا خاموش اما  فرسای موجود در زندان طاقت

اده نمودند، با دست هرچه بازتری استف سرفرازانه در مقابل آن ایستادگی می

 در ضمن با گذشت زمان و تداوم فشارها در زندان از یک طرف و )٣٢(.کنند

اندازهای مبارزاتی در ميان   خوردن نيروهای انقالبی و تضعيف چشم ضربه

ای نيز از  بعد عده های های انسانی از طرف دیگر، در سال نازندانيان وفادار به آرم

  .اع پرتاب نموده و تواب شوندميان زندانيان سياسی خود را به درون صف ارتج

های مخفی رژيم شاه در  فراتر از جاسوس های جمهوری اسالمی، تواب
  ها زندان

های رژیم شاه نيز زندانيانی وجود  دانيم در زندان همانطور که می

ها، به کار  گران و دست اندرکاران زندان داشتند که با تهديد و تطميع شکنجه

. سی کمونيست و مترقی گماشته شده بودندجاسوسی در ميان زندانيان سيا

واضح است که در شرايط مبارزه طبقاتی در آن دوره که مبارزه نيروهای انقالبی 

ها را تشکيل  در جامعه رو به رشد بود و فضای مبارزاتی، فضای غالب در زندان

داده و زندانيان مقاوم نيز از قدرت و نفوذ خاصی در زندان برخوردار بودند، این 
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هايشان برعليه زندانيان سياسی  ائنين، جرأت ابراز وجود نداشتند و عملکردخ

ها در سال  اتفاقًا در آغاز دستگيری. گرفت ديگر، بصورت کامًال مخفيانه صورت می

ها  ها تمامًا فضای مبارزاتی بود، گردانندگان زندان  که فضای زندان۶٠

کردند   طریق آنان سعی میجاسوسانی را در ميان زندانيان مبارز گمارده و از

زندانيان سياسی از . هرچه بيشتر در جریان مسایل و فضای زندانيان قرار بگيرند

کردند و هرجا جاسوسی مورد  یاد می" آنتن"این جاسوسان معموًال به عنوان 

ها سعی در دوری از او نموده و حضورش  گشت، آن شناسائی مبارزین واقع می

ها هنوز  تا مدت. رساندند  اطالع دیگر زندانيان میرا در محل، برای هشدار به

 واقعيت این .نامی ناشناخته بود" تواب" برای زندانيان سياسی در بندها،

ها، تعداد کسانی  است که در آغاز یورش سرکوبگرانه جمهوری اسالمی به توده

که پس از دستگيری، با رژیم همکاری نمودند، بسيار اندک بودند و از این رو 

با اینحال هرچه . ها به عنوان نيروی خاصی در زندان مطرح نبود نيز تا مدت" وابت"

یافت و هرچه در سرکوب نيروهای  های بيشتری را می رژیم امکان دستگيری

نمود، بر تعداد کسانی که برای  هائی کسب می انقالبی در جامعه موفقيت

دادند نيز  ا قرار میه خدمت به دژخيمان جمهوری اسالمی، خود را در اختيار آن

در آخر دیگر تقریبًا . آورد افزوده شده و رژیم قدرت بيشتری در زندان به دست می

، در مقابل چشمان ناباور زندانيان صادق و مبارز، کسانی در زندان پيدا  ۶٠سال 

شدند که چرخش خود به طرف رژیم جمهوری اسالمی را علنًا اعالم و آن را به 

اکنون در شرایط جدید مبارزه طبقاتی، در بله، . گذاشتند نمایش می
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شرایط بعد از شکست یک انقالب بزرگ و تالش دشمنان مردم مبارز 

" تواب"مسمای  ها، کسانی با نام بی ایران برای غلبه کامل بر توده

 به انجام وظایف ضدخلقی - و نه مخفيانه-ظاهر شده بودند که علنًا

  . شدند ی مشغول میمتعددی برعليه دیگر زندانيان سياس

ها،  قبل از ظهور توابين، دست اندرکاران جمهوری اسالمی در  زندان

 از تعقيب و شناسائی مبارزین تا دستگيری و -شان برای انجام خيلی از امورات

ها و   الت-شکنجه آنان و تا انجام کارهای ریز و درشت نگهبانی و غيره در زندان

امعه را که در خيلی موارد به لحاظ اخالقی نيز ترین افراد ج فرهنگ ها و بی لمپن

ها  ها و لمپن بعضی از آن الت. وابسته به این قشر بودند، در خدمت خود داشتند

که از فردای روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی از جانب نيروهای ضدانقالبی 

ها و حمله با چاقو و  و مرتجع رژیم، متشکل شده بودند، در جریان دستگيری

با این . يره به نيروهای انقالبی در کوچه و خيابان، نقش مهمی ایفاء نمودندغ

در اینجا جهت  .ای داشت ها ابعاد گسترده حال، یارگيری جمهوری اسالمی از آن

توی : "باشد، توجه کنيم ای که مربوط به شهر بندر عباس می آوری، به نمونه یاد

یعنی کسانی که به " هرهاخوا"زندان موقت برای گشت به قول خودشان از 

خاطر دزدی و فحشا و مرتکب شدن به کارهای غيراخالقی دستگير شده بودند، 

زندانبانان در زندان اصلی شهر که برای مدتی دست ..کردند استفاده می

شهربانی بود نيز همه مرد بودند ولی توی سپاه که ما را چندین بار برای 

کردند برای اینکه ما  استفاده می" یشانخواهرها"بازجویی مجدد بردند از همان 
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 اساسًا، این واقعيتی .)◙آزاده بندری" (.را ببرند مثًال دستشویی و این جور کارها

ترین   فرهنگ  ها به لحاظ اجتماعی و بی مانده  ها، عقب ها و لمپن است که الت

بخش جامعه، اولين قشر اجتماعی بودند که جمهوری اسالمی برای برپائی 

دریغ به کمک وی   ها نيز بی ها روی آورد و آن اش به آن دار و شکنجهرژیم 

ها مثًال در تهران در شرایطی که زندانيان  گيری تواب  قبل از شکل. شتافتند

سياسی در بندهای عمومی تمام امور مربوط به مسایل صنفی را خود 

ر مذکور تحت دادند، برای کنترل آنان، افرادی از ميان قش سازماندهی و انجام می

ها که  این افراد به همراه رؤسای زندان. ، بکار گرفته شده بودند"پاسدار"عنوان 

ها حاج داود  مشهورترین آن(اغلب خود متعلق به همان قشر لمپن بودند 

در زیر قدرت ناشی از ، در اساس، )حصار در تهران بود رحمانی، رئيس زندان قزل

خوانده " اسالمی"که امروز اسلحه نيروهای مسلح رژیم شاهنشاهی 

شان  های عليل باری که به ذهن ، به هر اقدام پست و کثيف و خشونتشدند می

اولين توابين به همکاری . یازیدند رسيد، برعليه زندانيان سياسی دست می می

  .با این قشر در زندان پرداختند

بر این . باشد ای دارای اجزای خاص خود می بر همگان آشکار است که هر پدیده

توان تشخيص داد و  هائی را می بندی اساس در درون پدیده تواب نيز اجزا و گروه

از جنبه تقسيم کار . تنوع وظایف و تقسيم کارهای متعددی را مالحظه کرد

  :توان در دو حوزه کار عملی و کار نظری توابين را مورد بررسی قرار داد می

   توابين در حوزه کارهای عملی-الف
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 ، در شرایط حمله سراسری خونين و ۶١ و ۶٠ابين که در سال اولين تو

گسترده جمهوری اسالمی به مردم به منصه ظهور رسيدند، به اقتضای آن 

در آغاز، عالوه . بار، وظایف ضدانقالبی سنگينی را به دوش کشيدند شرایط خون

رین ت ها، یکی از اصلی زدن به آن بر شناسائی زندانيان از طریق جاسوسی و کلک

رفتن در معيت پاسداران و یا دیگر نيروهای سرکوبگر و  "گشت"ها، به  کار تواب

های متعدد بين شهری و  ها و در گلوگاه امنيتی جهت شکار مبارزین در خيابان

این امر از آن جهت اهميت داشت که در آن شرایط بگير و ببند، مبارزین . غيره بود

سر پناه، اغلب روزها در  ود قرار گرفته و بیهای خ زیادی در قطع ارتباط با سازمان

رفتند و یا در کردستان از مناطق  ها بسر برده و از محلی به محل دیگر می خيابان

کسانی که اکنون تواب شده . آزاد روستائی به شهرها و برعکس در تردد بودند

ر شناختند، بسيا بودند از آنجا که هریک تعداد زیادی از نيروهای مبارز را می

برای نمونه، یکی از . نمودند موثرتر از پاسداران در دستگيری این نيروها عمل می

توابينی که در آن زمان بطور برجسته به انجام این عمل ننگين مشغول بود و به 

یمن قتل و شکنجه دیگران، زنده ماند ناصر یاراحمدی بود که پس از درآمدن از 

او در آن زمان به عنوان یکی از . زندان هم در دستگاه سرکوب بکار پرداخت

ها و هواداران این  ها تن از کادر اعضای راه کارگر نه تنها باعث دستگيری ده

انداختن اعضاء و  دام توانست در دستگيری و به سازمان شد بلکه تا آنجا که می

بنا به اطالعات موثق، وی مدتی . های دیگر نيز نقش ایفاء کرد هواداران سازمان

شد   کرج به بازرسی هر وسيله نقليه که از آنجا رد می-ان تهران در اتوب
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پرداخت و از این طریق شماری از مبارزین تحت پيگرد را شناسائی و تحویل  می

 ناشناخته برای رژیم نيز شده شناسائی مبارزین دستگير. همکاران جدیدش داد

ه این شکل کردن ب  شناسائی. شد کار دیگری بود که توسط توابين انجام می

بایست کار شناسائی را انجام  گرفت که سر و صورت توابی را که می صورت می

و " روبند" این کار در مورد زنان با مقنعه و یا -پوشاندند ای می دهد بوسيله

گرفت و در مورد مردها  که روی صورت کشيده شده بود، انجام می" پوشيه"

ها داشت استفاده  چشمبيشتر از کيسه سياهی که دو سوراخ در مقابل 

های مختلف و در هر مقطع ممکن است وسيله  هرچند در زندان(کردند  می

شود که بعضی از زندانيان  گفته می). دیگری مورد استفاده قرار گرفته باشد

. مسما نبود گذاشته بودند که بی" کوکلس کالن"سياسی نام چنان افرادی را 

ها را به صف کرده بودند،  ی که آنها را نزد زندانيان سياس "کوکلس کالن"

شان برای نيروهای  های سياسی ها، زندانيانی که هویت و فعاليت بردند و آن می

هائی که متحمل   و خود، این را عليرغم شکنجه-امنيتی رژیم شناخته شده نبود

 با انگشت به دژخيمان نشان داده و -شده بودند، از بازجوها پنهان کرده بودند

  .انداختند ه دام میها را ب آن

این را هم باید دانست که شکار نيروهای مخالف جمهوری اسالمی در 

های  کاران، صرفًا به دست تواب خدمتی به جنایت بيرون از زندان جهت خوش

های بيرون  های خائن، به مثابه تواب "اکثریتی. "گرفت ها صورت نمی درون زندان

اینها، کسانی . ها بودند ن در خياباناز زندان، یکی از پاهای عمده شکار انسا
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کردند و این کار را تنها به  خود زندگی می(!) های گرم بودند که در بيرون، در خانه

آخر، وظایف . دادند شان انجام می عملی -عنوان یکی از وظایف سياسی

شان با توجيه عملکردهای ضدانقالبی جمهوری اسالمی، در نشریه  تبليغی

اصطالح ضدامپریاليستی   و مبارزه به" انقالب" ضرورت پيشبرد و تحت عنوان" کار"

" اقليت"ها بعضی از مبارزین وابسته به سازمان  در آن سال. گرفت صورت می

معرفی " اکثریتی"پس از دستگيری، برای این که بتوانند رد گم کنند، خود را 

ژخيمان د. ها هم شده بود این موضوع، در مواردی باعث آزادی آن. کردند می

جمهوری اسالمی جهت جلوگيری از این کار، خائنين اکثریتی را از این لحاظ نيز 

سران و مسئولين اکثریت را با کاله کوکلس کالنی و یا . در خدمت خود داشتند

ها پس از انجام کار  آن. بردند بدون آن برای شناسائی زندانيان به زندان می

فرخ نگهدار، . گشتند یش باز میخو" گرم"های  شناسائی، دوباره به خانه

درجه نزدیکی فرخ نگهدار با . ها بود سردسته توابين بيرون از زندان یکی از آن

الجوردی به حدی بود که قصاب کریه اوین او را با نام کوچکش مورد خطاب قرار 

توان در نقل قول زیر که در عين حال سندی مبنی بر  این موضوع را می. داد می

باشد،   سران سازمان اکثریت با دژخيمان جمهوری اسالمی میارتباط نزدیک

  زندانی ۴٢ زندان اوین اتاق ۴ در سالن ١٣۶١من در بهار سال : "مالحظه نمود

این را شاهد . کنم ای شدم که هيچوقت فراموش نمی در آنجا شاهد صحنه. بودم

کنيد؟ این  یچرا ما را آزاد نمها از الجوردی سئوال کردند که  بودم که اکثریتی

برای من . مطرح نمود(!) اهللا وثوقی، یک اکثریتی خالص سئوال را مشخصًا عزت
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! جالب بود که دیدم که الجوردی با چه روشنی و گویائی به این سئوال پاسخ داد

پور اینجا بودند و تمام کسانی را که تأیيد کردند  دیروز فرخ و فتاح: الجوردی گفت

ها جلسه دارم شما  هر هفته من با آن. کنيم اد میشان را داریم و آز ما ليست

ها  تان بگوئيد تا با آن بودن خود مطمئن هستيد به خانواده  هم اگر به اکثریتی

" .کنيم خواهيم و آزادتان می خور اضافی نمی ما نان"مطمئنا . تماس بگيرند

  ) ۶٠مانده از دهه  ، یکی از زندانيان باقی◙محمود خليلی(

با استناد (!!) از هواداران زندانی سازمان اکثریت، به حقبه واقع بعضی 

به همکاری سازمان خود با رژیم جمهوری اسالمی و اینکه نشریات سازمان 

های سياسی آزادیخواه توسط این رژیم  ها و نيروی اکثریت روی سرکوب توده

صحه گذاشته و همواره برعليه مبارزین و مخالفين جمهوری اسالمی تبليغ 

ود، زبان به شکوه گشوده بودند و الجوردی که ليست اعضاء و هواداران نم می

یکی . داد ها پاسخ می اکثریت در اختيار او گذاشته شده بود، به این نحو به آن

عباسی، اطالعاتی را در زمينه -دیگر از زندانيان سياسی آن دوره نيز به نام ر

ان اکثریت بود، در  س که وابسته به سازم-فوق از قول فردی به نام علی

با فریاد بازپرس، چند پاسدار وارد اتاق ": نویسد وی می. دسترس قرار داده است

شدند و بازپرس رو به من کرد و گفت فقط خدا به دادت برسد اگر دروغ گفته 

در حضور این . ای برای نجات خودت تو این داستان را از خودت ساخته... باشی

توانی  لوی مجلس رفته بودی و ادعایت را چطور میبرادران بگو که چرا آن روز ج

توانم حرفهایم را  گفتم،آخر من در اینجا دستم بسته است، چطور می! ثابت کنی



  !    ای نو ظهور در زندان تواب پديده   
  
٢٩١

آورم اینجا، وای به روزی که اگر  بازپرس گفت من سران شما را می... ثابت کنم

دمتت ها ترا تأیيد نکنند؛ در این صورت بدان که این برادران پاسدار چنان خ آن

در این هنگام بازپرس با سر ... ات پشيمان شوی و خواهند رسيد که از گفته

. ای که پشت سر بازپرس بود را کنار زدند ها پرده ای به دو پاسدار کرد و آن اشاره

بلی آنجا فرخ نگهدار . کردم دیدم باور نمی علی گفت آنچه را که با چشمانم می

 دو نفر مسئول کسانی بودند که در هفته .و دو نفر از مسئولين ایستاده بودند

فرخ نگهدار از آن دو . آمدند حداقل یکی دو ساعتی در محل کارم به دیدن من می

بعد فرخ نگهدار رو به بازپرس . ها تأیيد کردند مسئول پرسيد، همين است و آن

 بازپرس گفت واقعًا خدا به تو) باال و پائين برد(سرش را به عالمت مثبت تکان داد 

  .٭."رحم کرد که آقای نگهدار تأیيدت کرد

های  کوچکی از همکاری فرخ نگهدار و دیگر خائنين  ها نمونه البته، این

ها نيز به نوبه خود  اکثریتی با رژیم جمهوری اسالمی است، هرچند همين نمونه

های مبارز و نيروهای آزادیخواه جامعه  دهند که در شرایطی  که توده نشان می

ها  ت تعقيب نيروهای سرکوبگر رژیم حاکم قرار داشته و بسياری از آنشدیدًا تح

در چنگال خونين آنان اسير بودند، اینان در راستای کمک به سرکوب و کشتار 

اساسًا در . نمودند گران در تماس بوده و همکاری می مردم با بازجویان و شکنجه

ن و تماس مداوم آن مقطع، رفت و آمد اعضای اکثریت به مقر سپاه پاسدارا

                                                 
از چند سایت اینترنتی و :  منبع-١٣٨۵ تير، عباسی-ر ،"زندانيان سياسی مبارز و خائنين به خلق "٭

  جمله سایت چریکهای فدائی خلق ایران

  در جدال با خاموشی 
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مثًال، (داد  زندان کار روزمره آنان را تشکيل می" مقامات"رهبران این جریان با 

مردم و مبارزین فعال در بروجرد، محمد جودکی یکی از اعضای سازمان اکثریت را 

ها یک پایش در مقر سپاه   خرداد به قول آن٣٠خوب به یاد دارند که چطور بعد از 

  ).پاسداران این شهر بود

جای تردید نيست که خيلی از افراد وابسته به سازمان اکثریت و حزب 

توده چه در زندان و چه در بيرون، راه رهبران خود را رفتند، با این حال در اینجا 

برای این که حقی ضایع نشود به یک نکته ظریف هم باید اشاره شود و آن اینکه 

 سياسی مذکور را از هواداران حتمًا باید حساب رهبران و گردانندگان جریانات

ها در آغاز به خاطر عالقه به  چرا که بسياری از آن. ها جدا نمود تجربه آن بی

گذشته ُپرافتخار سازمان چریکهای فدائی خلق به آن سازمان پيوسته بودند و 

تنها به علت عدم شناخت از ماهيت سازشکارانه و ضدانقالبی رهبران اين 

  .ها باقی ماندند نها در صف آ جريان، مدت

در حوزه کارهای عملی در . های درون زندان برگردیم به موضوع تواب

ای که در  ، در ميان توابينی که به انجام وظایف ضدانقالبی۶٠اول دهه  های سال

 اسامیپرداختند، افرادی حضور داشتند که نه فقط  ها اشاره شد می فوق به آن

شناختند همراه با  جمهوری اسالمی میتمام کسانی را که به عنوان مخالفين 

 که برای دستگاه سرکوب مفيد بود در اختيار نيروهای سرکوبگر اطالعاتی

های شریف زیادی  جمهوری اسالمی قرار داده و موجب دستگيری و مرگ انسان

ها به   نيروهای انقالبی و مبارز و سپردن آنشناسائیشدند، و نه فقط خود، کار 
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گران را در عمل به عهده گرفتند، بلکه در عين حال در  دست جالدان و شکنجه

ها تبدیل شده و جهت سرکوب هرچه   رؤسای زنداندستياردرون بندها، به 

 ضرب و شتم شدیدتر زندانيان و ایجاد فضای رعب و وحشت در ميان آنان، به کار

اد توان از کسانی چون بهز دراین ردیف می.  مشغول شدندو آزار و اذیت زندانيان

اش و مجتبی ميرحيدری با دیگر توابين همکارش  تيم نظامی همراه با توابين هم

فرد اول در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و فرد دوم در ارتباط با (نام برد 

اینها در ضمن کسانی بودند که همانطور ). سازمان اقليت دستگير شده بودند

باره از زندانيان در درون  اره و سهکه در صفحات پيشين آمد، مأموریت بازجوئی دوب

تمام بازجوهای رسمی در   ها را به عهده گرفته بودند تا کار نيمه بندها و سلول

این دسته از توابين، زندانيان . های بازجوئی و شکنجه را به اتمام برسانند اتاق

های شکنجه را با  های بازجوئی را که هنوز زخم رسته از شکنجه در اتاق  تازه

محلی که " (زیر هشت"د داشتند، نيمه شب از خواب بيدار کرده و به خو

بردند و به  می) های مربوط به نگهبانان و دفتر هر بندی در آن واقع شده بود اتاق

های بازجوئی عمدتًا با  اگر شکنجه در اتاق. پرداختند سئوال و جواب از او می

ردن صورت گرفته بود، تصور کنيد ک  زدن و آویزان بند قپانی استفاده از کابل و دست

که اینان برای اخذ اطالعات از مبارزی که زیر شکنجه بازجویان رسمی دوام آورده 

ای  های رذیالنه و جنایتکارانه بایست به چه روش و اطالعاتی نداده بود می

آید بخشی از اعمالی  آنچه در زیر می! متوسل شوند تا به هدف خود نایل آیند

اش و از جمله مهرداد  تيم  نظامی به همراه دیگر توابين هماست که بهزاد 

  در جدال با خاموشی 
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گانه سازمان مجاهدین خلق در  از مسئولين قبلی نواحی سه(خسروانی 

حصار برعليه زندانيان مبارز  در زندان قزل)  و مسئول چند تيم عملياتی۶٠سال

ل  نق)◙محمود خليلی(گزارش این اعمال از زبان یک زندانی سابق . برد بکار می

 ٣٠ یکی از هوادران سازمان مجاهدین بود که بعد از بهزاد نظامی: "شود می

او .  دستگير و به سرعت تبدیل به مهره وعصای دست الجوردی گشت۶٠خرداد 

حصار با اختيارات تام  های زندان قزل  به عنوان مسئول یکی از بند۶٠در زمستان 

نی برعليه زندانيان ترین اعمال ضدانسا و تمامی که داشت، دست به فجيع

خيز بردن زندانيان   سينهالف،:  از جمله این اعمال عبارت بودند از.زد سياسی می

  ."حصار همراه با شالق زدن با شلنگ آب قزل در طول راهرو واحد

برای این که بتوانيم شدت شکنجه فوق را در ذهن خود به تصویر 

واحد تشکيل شده که هر واحد  ٣حصار از  درآوریم الزم است بدانيم که زندان قزل

که راهرو هر واحد چنان درازائی داشت .  بند مجرد بود۴ بند عمومی و ۴دارای 

الذکر  کردند؛ تواب فوق پاسداران مسافت ابتدا تا انتهای آن را با دوچرخه طی می

 در طول چنين راهروئی بود که زندانيان سياسی را درحين زدن شالق، سينه

خيز بردن به طریق   وضوع نيز قابل ذکر است که سينهاین م! برد خيز می 

داود (حصار  باری بود که رئيس زندان قزل  الذکر عمل وحشيانه شکنجه فوق

، مدتی آن را در یکی از راهروهای همان زندان در مورد زندانيان زن بکار )رحمانی

و " (تنگاه کنيد، راستکی اس"بنا به گزارش پروانه عليزاده در کتاب . گرفت می

برد و من شخصًا با او گفتگو  فرد دیگری که در آن زمان در آن زندان بسر می
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، داود رحمانی این کار را در جهت درهم شکستن روحيه مقاومت در )ام داشته

  .برد زندانيان و بطور کلی جهت ایجاد رعب و وحشت در بين آنان بکار می

  .ها زدن آن کردن زندانيان در زیر دوش آب سرد و شالق ب، لخت"

  .ها در زیر هشت زدن به زندانيان و رهاکردن آن پ، قپانی

) پارس کردن(ت، وادارکردن زندانيان به چهار دست و پا رفتن و صدای سگ 

  .درآوردن

  .ج، خوراندن مدفوع به زندانيان

  .چ، وادارکردن زندانی به خوردن موی سر

  . ح، تزریق آمپول هوا در زیر پوست زندانی

زندانی را داخل پتو پيچيده و با شلنگ و لگد مورد ضرب و شتم قرار : لیخ، پتو ما

از اعمال بهزاد نظامی تواب در حق زندانيان سياسی مبارز موارد  (+)٣٣(."دادن

 با اختصاص ٢٧۴ جلد نخست، صفحه -"نه زیستن نه مرگ"مشابهی در کتاب 

ور، قيد شده های انجام یافته توسط فرد مذک تيتری به منظور توضيج شکنجه

  ).شده است

یکی دیگر از توابينی که در رأس تيمی متشکل از افرادی نظير خود، 

پرداخت،  بار به بازجوئی از زندانيان در بند می ضمن ارتکاب به اعمالی جنایت

نامبرده . مجتبی ميرحيدری بود که در رابطه با سازمان اقليت دستگير شده بود

) ها بند مارکسيست(حصار  قزل واحد سه مسئول بند یک ۶٠در زمستان سال 

بود و در آنجا به همراه توابين دیگر که به عنوان معاون و دستياران او عمل 

  در جدال با خاموشی 
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افرادی چون محمود ناطقيان، حسين جوادزاده موحد، محمدرضا (کردند  می

ها به دست آورده  با شکنجه زندانيان مبارز، اطالعاتی از آن...) قربانی، قناعتی و

.  ر+)٣۴(.داد زندانيان را تحویل بازجویان رسمی در زندان اوین میو سپس آن 

ای که پيشتر از آن   ، در نوشته۶٠مانده از دهه  پارسا، یکی دیگر از زندانيان باقی

بردن از مبارزینی که در این پروسه مورد شناسائی قرار  صحبت شد، ضمن نام

ن ميان توابينی چون بهزاد در ای: "نویسد گرفته و اعدام شدند، در این مورد می

این فشارها نه تنها . فشار را دو چندان ساختند... نظامی، مجتبی ميرحيدری و

کرد بلکه حتی منجر به شناسائی و  سازی را تضمين می ادامه کار دستگاه تواب

وی در ادامه مطلب ." اعدام جمعی از زندانيان که قبًال حکم گرفته بودند،شد

ام محمدرضا قربانی که از همکاران اصلی  است که شنيدهجالب : "کند اضافه می

مجتبی ميرحيدری بود بعد از آزادی به سوئد رفته و از آن کشور پناهندگی گرفته 

حسين جوادزاده موحد، فرامرز نریميسا و هوشمند از دیگر همکاران . است

ه در واقع حتی بيشتر از ميرحيدری، این حسين جوادزاد. اصلی ميرحيدری بودند

ی عجيبی به دنبال اعمال فشار بر روی زندانيان و حتی  موحد بود که با کينه

الذکر همچنين از دو تن از کسانی که در  زندانی سياسی فوق". ها بود اعدام آن

اثر فشار این دار و دسته تواب به صف آنان پيوسته و ارتجاع را تقویت نمودند، از 

شاهرضا : "گوید ند و در مورد فرد اول میک شاهرضا بابادی و داود بامداد یاد می

های مداوم مجتبی   ساله که در جریان بازجوئی١۶بابادی نوجوانی بود 

ميرحيدری و حسين جوادزاده موحد تاب تحمل را از دست داده و مدتی بعد از 
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اما، آنطور که معلوم ". اعترافات، خود نيز دچار بيماری روانی و عدم تعادل گشت

برگشته مزبور بعدًا بهبود یافت؛ و باالخره در حدی که بتواند به  تاست نوجوان بخ

خود را بازیافته و پس از آن " تعادل"های دست الجوردی تبدیل شود،  یکی از ابزار

ای برعليه زندانيان سياسی  در اجرای اوامر آن جالد، به هر کار کثيف و رذالنه

ها  افتد که در آن اکوالئی میهای در انسان در این موارد به یاد فيلم. دست زد

های تيزش در گلوی اسيرانش دراکوالهای  نادراکوالی اصلی با فروبردن دند

 از -هائی آورد که به انسان آفریند؛ و یا دایناسورهائی را به ذهن می جدیدی می

ها در حالی که با آن  اند، و انسان ور شده  حمله-زن و مرد و نوجوان و کودک

جنگند، ناگهان خود را در محاصره بچه  و درنده میدایناسورهای زشت 

بينند که به هيچوجه کمتر از دایناسورهای  دایناسورهای  تازه از تخم درآمده می

ها جز با مقابله با چنين موجودات زشت و درنده  بزرگتر خطرناک نبوده و آن انسان

 در ای که زندانيان سياسی! ریز و درشت قادر به حفظ زندگی خود نيستند

  زندان جمهوری اسالمی  بار و جهنمی ، در شرایط وحشت۶٠اول دهه  های سال

ها، همچنان مدافع شرف و  ها و فشار گرفتار آمده و عليرغم همه وحشت

ها که هرگونه همکاری با دراکوالها و دایناسورها  انسانيت باقی مانده بودند، آن

های مذکور  های فيلم انسانشدند، حکم همان  ها نمی را رد نموده و از جنس آن

 البته بدون -را داشتند که ناگهان در محاصره چنان موجوداتی قرار گرفته بودند

های واقعی، دست و بال آزادی هم برای مقابله با آن موجودات  آنکه این انسان

ای نظير  درست در چنين وضعی بود که توابين کوتوله. خطرناک را داشته باشند

  در جدال با خاموشی 
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، جلد یک، " نه زیستن نه مرگ"در کتاب . آفریدند ایت میشاهرضا بابادی، جن

هایش  او را در هيبت قاصدک مرگ، در حال اجرای یکی از مأموریت، ما ۴٨صفحه 

یک زندانی تواب به نام شاهرضا بابادی که هوادار سابق سازمان : "بينيم می

دش که بن او جهت شهادت عليه زندانيان هم. پيکار بود، در ميان زندانيان بود

بوده و متهم به داشتن تشکيالت " خط سه"بيشترشان هوادار سازمان پيکار یا 

های اعدام   زندانی مزبور به جوخه٢٠هشت تن از ... در زندان بودند، آمده بود

 شاهرضا به همراه مجيد بسطچی یکی از هواداران +)٣۵(.سپرده شدند

کرد، در ميان زندانيان به  های بازجوئی کار می مجاهدین که در آن روزها در شعبه

  ."دادند های بازجوئی می شان را تحویل شعبه های جاسوسی پرداخته و دریافت

توضيح اعمال توابين در بندهای عمومی شرح حال دیگری است که آن 

کنم، ولی جا دارد در اینجا از زبان یکی  را به قسمت دیگر این فصل موکول می

 چند تن از توابينی که در زمستان سال )◙یزینصير تبر(دیگر از زندانيان سابق 

حصار به کار بازجوئی از زندانيان  ها درقزل  در درون بند مارکسيست۶٠

پرداختند و یا به طرق دیگر به دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی در زندان  می

  .نمودند، مختصرًا معرفی شوند خدمت می

 سال حکم داشت و در یک.  واحد سه بود١مسئول بند :  مجتبی ميرحيدری-١

نصف . کرد ای در بند عمل می ضمن گذراندن حکم خود همانند یک بازجوی حرفه

ها برای گرفتن اطالعات، زندانيان را بيدار و به اتاق زیر هشت برده و شروع  شب

نرفته تعدادی از  نشده و لو  او با گرفتن اطالعات داده. کرد به بازجوئی می
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مجتبی بعد از اتمام حکم زندانش و پس . به اوین فرستادها را دوباره  ها، آن بچه

از آزادی، با دادستانی همکاری کرد و به مهره دست راست الجوردی تبدیل 

  .گردید

او نيز در ارتباط با سازمان . بعد از مجتبی، مسئول بند شد:  محمود ناطقيان-٢

 را بيان ای از حماقتش اقليت دستگير شده بود و داستان دستگيریش که جلوه

شعور و بدون  از نظر شخصيتی آدمی ضعيف و بی. کرد، زبانزد تمامی بند بود می

او خود جرأت دست بلند کردن به روی زندانی را . هيچگونه آگاهی سياسی بود

بودند تا چنين کاری را  ها دور و برش می به تنهائی نداشت و حتمًا باید دیگر تواب

شناخت و یا در مسير کوه دیده بود،  از زندان میوی افرادی را که در بيرون . بکند

های متعدد، باالخره اطالعاتی از  کرد و پس از انجام بازجوئی در بند بازجوئی می

  .داد زندانی کسب نموده و او را تحویل بازجویان رسمی در اوین می

 وی بعد از ناطقيان. ترین افراد بود ترین و خودفروخته یکی از چاپلوس:  قناعتی-٣

  .داده بودند" جنایتی"زندانيان به او لقب . مسئول بند یک واحد سه شد

یکی از همکاران نزدیک مجتبی ميرحيدری در بند یک واحد :  محمدرضا قربانی-۴

وی را به عنوان نفوذی به واحد یک بند یک فرستاده بودند که در آنجا .  بود٣

ها به گوهردشت  تقال آنیکسری از زندانيان مبارز را شناسائی کرده و باعث ان

پس از اینکه از واحد یک برگشت، معاون ناطقيان گشت و در کار . شده بود

وی در ازاء . نمود بازجوئی و ضرب و شتم زندانيان سياسی با او همکاری می

را طی (!!) های ترقی های حقيرش پله کشی  خدمتی به حاج داود و عربده خوش

  در جدال با خاموشی 
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انجام "حد یک شد و در این سمت، کرد و پس از مدتی مسئول بند یک وا

  .نمود" وظيفه

اصفهانی، فاميل وی نبود ولی او به این اسم شناخته ( احمد اصفهانی -۵

 رسيده بند یک واحد یک به مسئوليت قبًال ارتشی بود و حال در زندان) شد می

یکی از توابينی بود که در فرستادن زندانيان وی ). پس از رفتن مسئول قبلی(بود 

  .ها شهرت یافت"تابوت"و " قيامت"ز به مبار

ای نداشت تا  های فعال بند بود ولی آنچنان عرضه یکی از تواب:  کریم برقی-۶

توانست به ارتجاع در  مسئوليتی در بند داشته باشد اما به هر طریق که می

مثًال یک روز او به یک زندانی به نام حاتم گير داده و شروع . کرد زندان خدمت می

. حاتم طاقتش سر آمد و محکم زد توی گوش کریم برقی. یت و آزار وی کردبه اذ

با داد و بيداد کریم برقی، پاسداران و توابين بند سر رسيدند و ریختند به سر 

وی را به زیر هشت بردند و چون در آنجا تعدادی بطری شکسته روی . حاتم

ته بطری افتاده های شکس زدن حاتم وی روی شيشه زمين ریخته بود، موقع کتک

  ...وضع طوری شد که حاتم را به بهداری بردند و. و شاهرگش بریده شد

   توابين در حوزه کار نظری-ب
  

اگر بيشترین توابين در حوزه کارهای عملی را کسانی با کمترین 

دادند، در حوزه کار نظری، افرادی  آگاهی سياسی و اجتماعی تشکيل می

های  های باال و یا نسبتًا باالی تشکل دهتحصيل کرده و عناصری از ميان ر

این افراد با پشت پا زدن به . سياسی مخالف جمهوری اسالمی حضور داشتند
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ها از آنجا که خود را به یک رژیم  مواضع سياسی قبلی خود و پشت کردن به توده

های بسيار زبون و  بينهایت مرتجع تسليم نموده بودند، خود نيز تبدیل به انسان

شان حاضر بودند به هر پستی و رذالتی تن  گشته و برای حفظ زندگیحقيری 

کار این توابين در حوزه نظری همان نقشی را برای سرکوب تام و . دهند

های رژیم جمهوری اسالمی داشت که  تمام انقالب مردم و تحکيم پایه

 اینان که از .دادند هایشان در حوزه کار عملی انجام می همپالگی

نظری و عملی خاصی برخوردار بوده و تا حدی دارای دید سياسی های  قابليت

بودند، در دستگاه رژیم به انجام وظایف سطح باال و گاه پيچيده برای سرکوب و از 

ها  ها و نيروهای انقالبی در جامعه و بطور مشخص در زندان پای درآوردن توده

چند حوزه توان در  عمده کارهای آنان را بطور فشرده می. مشغول شدند

بعضی از افراد این دسته، با نيروهای امنيتی رسمی جمهوری . برشمرد

های انقالبی و نيروهای  ریزی برای دستگيری توده اسالمی در کار برنامه

مالک و "طرح . سياسی مخالف رژیم به تشریک مساعی پرداختند

 ، ۶٠ مانده از دهه  که به تأیيد خيلی از زندانيان سياسی باقی+)٣۶("مستأجر

القلم  کسانی چون حسين روحانی، وحيد سریع(توسط افرادی از این دسته 

ریزی شده بود، یکی از نمودها و محصوالت این همکاری بشمار  طرح...) و

ترین  ، یکی از موفق"مالک و مستأجر"دانيم طرح  همانطور که می. رود می

آن نه تنها ای بود که جمهوری اسالمی با توسل به  های سر کوبگرانه طرح

توانست بسياری از نيروهای مبارز جامعه را که مجبور به ترک محل زندگی قبلی 
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خود شده و سرگردان به دنبال جای مناسبی برای سکونت خود بودند، دستگير 

بارتری در   نماید، بلکه از این طریق امکان یافت با ایجاد شرایط بس خفقان

  . نيروهای انقالبی تنگ نمایدهای جامعه، عرصه را کامًال برای فعاليت

تشکيالتی در زندان ظاهرًا مشابه با ساخت   کمک به ایجاد شبه

تشکيالتی سازمان مجاهدین، یکی دیگر از خدمات اینان به رژیم جمهوری 

این . اسالمی در دستگيری نيروهای مبارز و شکنجه و اعدام آنان بود

تشکيالت مجاهدین تانی یا تشکيالت که بعضی از آن با نام تشکيالت دادس شبه

 پس از شکست توبه تاکتيکی ۶١اند، در سال   یاد کردهوصل به دادستانی،

مجاهدین در زندان و پس از افزایش تعداد توابين مجاهد، با سرپرستی الجوردی 

و همکاری این توابين برای نفوذ در بين هواداران سازمان مجاهدین در بيرون از 

. ، در این رابطه یک پای معرکه بودند" فعال در کار نظریتوابين. "زندان بوجودآمد

که درست به سبک و سياق نشریه " مجاهد"ای با نام  ها با انتشار نشریه آن

شد، در پيشبرد این توطئه  سازمان مجاهدین خلق به همين نام تنظيم می

نيروهای . برعليه مبارزین جوان و نوجوان هوادار آن سازمان، شرکت نمودند

و با کمک ) قالبی" مجاهد"نشریه (يتی جمهوری اسالمی، با این ابزار امن

شده توانستند خود را در ارتباط با هواداران سازمان   تواب  مجاهدین تازه

شان با سازمان  مجاهدین خلق در بيرون از زندان که در آن شرایط اختناق رابطه

ی از آنان را اصلی گسسته بود، قرار داده و در یک موقعيت مقتضی بسيار

در این زمينه یکی از زندانيان سياسی سابق، ضمن توضيح . دستگير نمایند
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ای را که تجربه تلخی در آن نهفته است تعریف  هرچه بيشتر واقعيت فوق، خاطره

. بود" مجاهد"یکی از ابتکارات گروهی از توابين، تهيه و پخش نشریه ": کند می

ریه اصلی سازمان مجاهدین و با مقاالت این نشریه، کامال با شکل و شمایل نش

نيروهای امنيتی با کمک . شد تند و تيز چاپ و در بيرون از زندان پخش می

ای از عناصر قطع   در زندان، از این طریق توانستند عده مجاهدین تواب شده

های عملياتی  ها با این هواداران، تيم آن. ارتباط شده مجاهدین را جذب نمایند

حتی به تعدادی از (رفتند  و تا مرحله اقدام به عمليات نيز پيش میتشکيل داده 

از این طریق تعداد زیادی از هواداران ). ها اسلحه با گلوله مشقی داده بودند آن

گان که معروف بودند به  شده این طيف از دستگير. مجاهدین دستگير شدند

م معرفی به عنوانی که خودشان هنگا(تشکيالت مجاهدین وصل به دادستانی 

، اغلب نياز زیادی به بازجوئی نداشتند چرا که پيشاپيش همه )بردند کار می

 ٢٠٩های انفرادی  در زندان اوین، یکی از سالن. دانست مسائل را دادستانی می

من در سال . شدگان اختصاص داده شده بود های در باز به این دستگير با سلول

ن سالن، به یک مجاهد به نام مهدی که هایم در ای  در حين یکی از بازجوئی۶٢

کرد که دستگيری  او تعریف می. در این رابطه دستگير شده بود، برخورد کردم

خود را باور نکرده بود و موقعی که مورد بازخواست و سئوال قرار گرفته بود فکر 

کرده بود که این عمل توسط سازمان مجاهدین برای امتحان او از نظر صداقت 

ها  در نتيجه خيلی راحت خودش تمامی عملکرد. گيرد ورت میتشکيالتی ص

کرده مسئولش است ولی در  اش را برای کسی که فکر می های گذشته وفعاليت
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های  مهدی تنها وقتی متوجه شگرد. اصل بازجوی زندان بوده تعریف نموده بود

 در  امکانات مالی۶٠زندانبان شده بود که با دستگيری پدر و مادرش که در سال 

او به خاطر وضعی که پيش آمده . شود اختيار مجاهدین گذاشته بودند، روبرو می

دانست که با اعترافاتی که کرده  می. بود، به شدت آسيب روحی دیده بود

 به شدت ذهنش را اشغال کرده  ای که است، اعدامش خواهند کرد، ولی مساله

. گردیده است  توزیع میبود، این بود که این نشریه مجاهد به چه صورت تهيه و

بود که او را یک مجاهد مبارز " رابطش"چون وی با دیدن نشریه مجاهد در دست 

  )◙محمود خليلی." (پنداشته بود

 به از دیگر خدمات این دسته از توابين به رژیم جمهوری اسالمی باید

گران جهت در هم شکستن  نقش آنان در حوزه کمک به بازجوها و شکنجه

عناصری .  و کشيدن آخرین اطالعات از وی اشاره کرد  دستگير شده هزندانی تاز

های سياسی مخالف رژیم که در زندان تواب شده بودند  های باالی تشکل از رده

  سابق خود، یعنی " رفقای"و " برادران"گران به بازجوئی از  در همکاری با شکنجه
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مثًال در تهران، . پرداختند ها در یک تشکيالت بودند، می با کسانی که پيشتر با آن

به کار بازجوئی از عناصر و ... عشری، و ابولقاسم اثنی الحکما، حسين شيخ

حسين روحانی، قاسم عابدینی، . نيروهای مقاوم مجاهدین مشغول بودند

همکار بازجویان برای در هم شکستن نيروهای مقاوم ... مهری حيدرزاده و

در رابطه با ...  احمد عطاالهی، عطا نوریان وبه همين ترتيب،. سازمان پيکار بودند

در رابطه با سهند و ... ، سعيد یزدیان و)اقليت(سازمان چریکهای فدائی خلق 

، )سربداران(ها  القلم و فتاحی در رابطه با اتحادیه کمونيست کومله، وحيد سریع

، ۶٢ل ها در سا ای پس از دستگيری توده... ناصر یاراحمدی در رابطه با راه کارگر

مهدی پرتوی و غيره در رابطه با کار  نورالدین کيانوری و احسان طبری و محمد

ها، خود را در خدمت نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی قرار  ای بازجوئی توده

" انجام وظيفه"های هر یک از اینان  ها نيز همپالگی در شهرستان. داده بودند

ه نام علی مرادی، در کار بازجوئی ای ب مثًال در اصفهان یک توده. نمودند می

در بين زندانيان اصفهان . کرد  در این شهر شرکت می های دستگير شده ای توده

ای در مورد چگونگی شکنجه روانی نيز  این موضوع مطرح است که وی جزوه

 در رابطه با اعضاء و هواداران )٣٧(.نوشته و در اختيار بازجوها قرار داده بود

مان اکثریت نيز همانطور که پيشتر اشاره شد، فرخ نگهدار و  ساز دستگير شده

پور با اینکه زندانی نبودند، در اختيار نيروهای امنيتی در شعبه  مهدی فتاح

چریکهای فدائی "در اینجا الزم است در مورد . بازجوئی قرار داشتند
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 با موضع گيری عليه خمينی و ضدخلقی دانستن ۵٨ که در سال +)٣٨("خلق

قبل از انشعاب (جمهوری اسالمی، صف خود را از سازمانی به همين نام رژیم 

جدا کرده بودند، به این واقعيت اشاره شود که اوًال تعداد ) به اقليت و اکثریت

ها  محدودی از افراد وابسته به این تشکيالت دستگير شدند؛ و ثانيًا بيشتر آن

تنها رفيقی که از اعضای . دآین های مقاوم و مبارز زندان به حساب می جزء چهره

مرکزیت چریکهای فدائی خلق زنده دستگير شد، رفيق راستين کارگران و 

 در ۶٢او در سال . های مبارز زندان شاه بود  هادی کابلی از چهره زحمتکشان،

تهران به دست پاسداران اسير گشت و در زندان در مقابل دژخيمان جمهوری 

  . زده و زیر شکنجه جان باختاسالمی دست به مقاومت قهرمانانه

که در نوشتجات زندانيان سياسی از آن اسم برده " شعبه بازجوئی"در 

ها و دفاتر دیگر وابسته به نيروهای امنيتی جمهوری "شعبه"شده و یا در 

گرفت و توابينی که در این  اسالمی، مسلمًا کارهای گوناگونی انجام می

کردند   با دشمنان مردم همکاری میهای مختلف ها و حوزه ها در زمينه شعبه

حدودًا در . شوند گنجانده می" توابين در حوزه کار نظری"بطورکلی، در قسمت 

های  ها اعزام شدند تا مجری برنامه ای از این دسته به شهرستان  عده۶٢سال

کمک بازجوها در ها به  بخصوص آن. ضدانقالبی رژیم در آنجا باشند

این توابين از . کار بودند سواد و تازه که اغلب بیهای کوچک شتافتند  شهرستان

های کتبی زندانی سياسی به سئواالتی که از او شده  کردن جواب جمله در چک
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پرداخته و در این شکل نيروی خود را در خدمت "  وظيفه"بود وغيره، به انجام 

  .های رژیم جمهوری اسالمی صرف نمودند تحکيم پایه

ن یکی دیگر از خدمات توابين برای تقویت در حوزه کار نظری، همچني

نيروی ارتجاع، تبليغ و ترویج ایدئولوژی جمهوری اسالمی در قالب انجام 

سخنرانی، انتشار جزوه و نشریه، نوشتن مطلب در رد مارکسيسم، ترتيب 

کالس برای تربيت نوجوانان به نفع جمهوری اسالمی و یا کارهائی از قبيل 

که هم در زندان و هم در بيرون از زندان مورد استفاده تنظيم سرود و غيره بود 

منتشر " رجعت"ای به نام   نشریه۶٢ و ۶١های مثًال در طی سال. گرفت قرار می

پخت توابينی چون حسين روحانی، قاسم عابدینی، مهری   شد که دست می

این نشریه که در . حيدرزاده، سعيد یزدیان با مساعدت شخص الجوردی بود

ها پخش شده و در  شد، عمدتًا در بيرون، در نماز جمعه پ و تکثير میزندان چا

ها در  گرفت؛ هرچند تعدادی از آن نيز در بندها و سلول اختيار نمازگزاران قرار می

  .شد بين زندانيان پخش می

* * * * *  

همانطور که مالحظه شد، توابين، چه با انجام کارهای عملی خود و چه 

ر حوزه نظر و ایدئولوژیکی به نفع رژیم، در شرایطی که با پيشبرد کارهائی د

خيلی از سردمداران جمهوری اسالمی هنوز به فردای خود اطمينان نداشتند، نه 

های  بار برعليه توده فقط ارتجاع جمهوری اسالمی را در ارتکاب به جنایات خون

ند تا شرایط مبارز ایران یاری رساندند، بلکه به کارگزاران زندان نيز امکان داد

  در جدال با خاموشی 
 

٣٠٨

 کسانی که .ها برقرار سازند فرسا و شدیدًا مختنقی را در زندان بسيار طاقت

هنوز با دید فئودالی به مسایل نگریسته و تنها روی برخوردهای 

کنند، قادر نيستند درک کنند که کاری که بخشی از  فيزیکی تأکيد می

 به همان انجام دادند" نرم"توابين با قلم و سخن یعنی با افزارهای 

زدن   بار بود که فالن تواب نوجوان یا جوان با تيرخالص اندازه جنایت

  .انجام داده است

 حاال دیگر های سياسی، با تواب شدن بعضی از افراد باالی تشکل

ارتجاع جمهوری اسالمی سخنگویان مرتجع جدیدی یافت و کسانی در نقش 

 سياسی مقاوم و سرکوب  جهت تضعيف روحيه زندانيان درهای رژیم، ایدئولوگ

دیگر تبليغ به نفع رژیم به تدریج در . ها، ظاهر شدند ایدئولوژیکی آنان در زندان

 از اولين شگردهای کارگزاران برای شکستن جّو مبارزاتی .زندان رواج یافت

 تواب  زندان، ترتيب جلسات عمومی از زندانيان سياسی و وادارکردن زندانيان تازه

به زودی با . ندامت خود از پشت بلندگو برای سایر زندانيان بود برای ابراز  شده

، یعنی حسين "سازمان پيکار برای آزادی طبقه کارگر"دستگيری یکی از رهبران 

شدن وی، برنامه رژیم به منظور در هم شکستن مقاومت  احمدی روحانی و تواب

ود که در برجسته جلساتی ب" شومن" ، روحانی، ۶١از سال . زندان رونق گرفت

در این مقطع، او دست در دست دژخيمان جمهوری . یافت زندان اوین ترتيب می

کرد، در  باری که بطور مرتب اجرا می انگيز و ذلت های نفرت اسالمی، با نمایش

روحانی، . کرد جهت در هم شکستن روحيه مقاومت و مبارزه در زندان حرکت می
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رفت که  اهدين خلق بشمار میقبًال از کادرهای اصلی و قدیمی سازمان مج

های مذهبی خود را  ها در جریان تغيير ایدئولوژی این سازمان، ظاهرًا نظرگاه بعد

به هر حال، او اکنون یکبار دیگر به مذهب گرویده و این بار جهت . تغيير داده بود

این، یک . گفت رد مارکسيسم، در  تأیيد مذهب و رد ماتریاليسم سخن می

بافی و  ح آموزشی بود که طی آن، روحانی از هيچ فلسفهاصطال برنامه به

گری برعليه ایدئولوژی مارکسيسم و تبليغ به نفع مذهب، دريغ  سفسطه

شد، نوار  از شوهای روحانی که دیگر به صورت یک سریال انجام می. ورزيد نمی

 از جمله ویدئوی مناظره -های دیگر شد و همراه با نوار ویدئو ویدئوئی تهيه می

رخ نگهدار و شرکاء با بهشتی و غيره که قبًال از تلویزیون سراسری نيز پخش ف

با . شد های دیگر برای زندانيان سياسی نشان داده می شده بود، در زندان

ها قبل از اعدامش توسط همان  کارگردانی الجوردی، سریال روحانی تا مدت

هنوز . شد  میگردان جمهوری اسالمی در اوین، یک روز در ميان اجرا"کار"

 ۶١ و اوایل سال ۶٠در سال مثًال . هائی اجباری نبود نشستن پای چنين برنامه

ها  ، سالن غير سر موضعی١سالن (١، تنها سالن )بخش مردان(در زندان اوین 

آمدند، افراد  شد و در آن مجاهدینی که سرموضع به حساب نمی محسوب می

 ۶و سالن.) ت چپ، محبوس بودندهای جریانا  و نماز خوان مشکوک دستگير شده

) ها افراد صغری به همراه بازماندگان و توابين سازمان فرقان بودند که بيشتر آن(

ها را  تحت اجبار موظف بودند که از طریق تلویزیون با رعایت مقررات، مصاحبه

های درب بسته بودند و  اما بقيه زندانيان سياسی که همه در اتاق. گوش کنند
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الذکر قرار نداشتند، چنين اجباری را نپذیرفته و الزامی برای  فراد فوقدر موقعيت ا

  .کردن به مصاحبه نداشتند گوش

برپائی جلسات عمومی با گذشت زمان و موفقيت جمهوری اسالمی 

حاال دیگر نه . های دیگری تداوم یافت ها، به صورت در سرکوب تام و تمام توده

آخوندهای جوان نيز با سالح ایدئولوژیکی ، بلکه  فقط افراد سرسپرده تواب شده

در این جلسات بود که توابين ریز و .رفتند به جنگ نيروهای مقاوم زندان می

از " انزجار"درشت آموزش یافته، با قرارگرفتن در پشت ميکروفن و اعالم 

های توابين در  اصطالح سخنرانی به". درخشيدند"برای اولين بار ... ها و"گروهک"

ها و مجاهدین و در تأیيد خمينی و  ها یعنی برعليه کمونيست "وهکگر"تقبيح 

اهللا اکبر، خمينی رهبر، "آور  های زجر رژیم جمهوری اسالمی، آميخته با فریاد

مرگ بر کفار، مرگ بر کمونيست، مرگ بر . اهللا، رهبر فقط روح اهللا حزب فقط حزب

انيان سياسی پخش و از این قبيل از تلویزیون مدار بسته برای زند" منافق

حصار حاکی است که در  گزارشات منتشر شده از زندان زنان درقزل. شد می

. ها اجباری بود کردن به آن ها و گوش بعضی بندها، نشستن پای این بحث

های ایدئولوژیکی  ها را که با بحث های این تواب کردند حرف زندانيان را مجبور می

  همراه بود، گوش کنند و هرگونه طفرههای دینی مختلف  فالن معمم و یا درس

های درون بند گزارش  رفتن از این کار، توسط نگهبانان رسمی رژیم و تواب

در چنين اوضاعی، . آورد شد و عواقب ناگواری برای زندانی به بار می می

های  واداشتن زندانيان سياسی مبارز، به فشار  تسليم کارگزاران زندان جهت به
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ها را مستقيمًا جهت انجام   اکتفاء نکرده و در مواردی آنوحشتناک تاکنونی 

. دادند خود تحت فشار قرار می" گروهک"از " انزجار"و اعالم " مصاحبه"اصطالح  به

 ، شکستن جّو"مصاحبه"هدف کارگزاران از برگزاری چنان جلساتی تحت عنوان 

ها  آن. کردند دادن همه کسانی بود که مصاحبه می مقاومت در زندان و تواب جلوه

شدند، تواب  چون همه کسانی را که به دالیل مختلف حاضر به مصاحبه می

نمودند و از  ق ابراز قدرقدرتی مییدادند، از این طر ناميده و در ردیف خود قرار می

در . کردند آن در جهت در هم شکستن روحيه مبارزاتی زندانيان استفاده می

ا خود واقعيت تفاوت داشت و ادعای دادند ب ها جلوه می حالی که آنچه آن

در این فضا، بعضی به خاطر . ها صادق نبود کننده بودن در مورد همه مصاحبه تواب

شدند؛ در  تسليم می") مصاحبه"انجام (گریز از اعدام و غيره به چنين خواستی 

شان تمام  کننده کسانی هم بودند که مدت محکوميت ميان زندانيان مصاحبه

نياز . نمود ای از زندان آزاد نمی ها را بدون انجام چنين مصاحبه م آنشده بود و رژی

زدن به شخصيت او، در روند کار   کردن زندانی سياسی و ضربه به خرد

ها گاه از فردی که  گردانندگان زندان. ، محتوای زجرآورتری نيز به آن داد"مصاحبه"

خود به این یا آن نمودند که علت گرویدن  حاضر به مصاحبه بود درخواست می

گروه سياسی را گرایش خود به جنس مخالف و صرفًا به خاطر مسایل جنسی 

  مانده آنان، این موضوع با زشت   که البته با توجه به فرهنگ عقب-جلوه دهد

حصار که یک لمپن به  این کار مشخصًا در زندان قزل. شد ترین کلمات مطرح می

های  آمدن صحنه می راند، باعث بوجودبر آن حکم ) داود رحمانی(تمام معنا 
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. گشت هائی می  در حين انجام چنين مصاحبهانگيزی رقتبسيار دلخراش و 

ای تن داده بود، حتی گاه جهت جلب  ای که به خفت چنين مصاحبه زندانی

اصطالح روابط  واقعی از به رضایت آن لمپن، به ساخت و پرداخت داستانی غير

اصطالح روانی و جنسی خود را برای  های به  عقدهنامشروع خود نيز دست زده و

و آن داستان ساختگی که در واقع اتهاماتی دروغ برعليه !! کرد دیگران تشریح می

خودش بود را به نام تصفيه حساب با گذشته مبارزاتی خود برای دیگران تعریف 

  .نمود می

دن به ز  کردن نيروهای مبارز و انقالبی از طریق اتهام کوشش در بدنام

های تبليغی در  ، بعدها نيز همچنان یکی از تم"مسایل جنسی"ها در رابطه با  آن

پيش  جهت ذکر یک مورد برجسته در این زمينه، پيشا. ميان توابين باقی ماند

های کارگزاران جمهوری اسالمی برای در هم  الزم است بدانيم که یکی از شيوه

ای از طریق   توابين کارُکشته تودهشکستن روحيه مقاومت در زندان استفاده از

اساسًا، . های شهرهای مختلف برای انجام سخنرانی بود ها در زندان گرداندن آن

های رژیم ظاهر  در نقش ایدئولوگ" توابين در حوزه کار نظری"بعضی از ميان 

ها یا مستقيمًا به تبليغ مذهب و توجيه اعمال ضدخلقی  آن. شدند می

پرداختند و یا با سخنرانی برعليه  ن قالب میجممهوری اسالمی در ای

مثًال  (های کتبی در این مورد  مارکسيسم و مبارزین کمونيست و یا با نوشته

ها نيز در اختيار  نوشت و در زندان توان به مطالبی که طبری در کيهان می می

 در جهت تبليغ و ترویج ایدئولوژی ضدمردمی) دادند، اشاره کرد زندانيان قرار می
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ای دوره شاه،  محمدعلی عموئی، زندانی توده. داشتند منحط رژیم گام برمی

های جمهوری اسالمی و کسی که امروز مشغول ایفای نقش  تواب فعال زندان

های  باشد، یکی از مهره  جمهوری اسالمی در ایران میمورد نياز" اپوزیسيون"

مدت طوالنی در چرا که او خود به . رفت مناسب در این حوزه کار بشمار می

توانست اعتباری برای وی در ميان  های رژیم شاه زندانی بود و همين می زندان

. دانيم اغلب بسيار جوان بودند بوجود آورد زندانيان سياسی که همانطور که می

توان به یکی از  الذکر می جهت ارائه یک نمونه برجسته در تبليغ تم فوق

يان زندانيان سياسی، حاضر شده و از هر او در م. های وی اشاره کرد سخنرانی

اصطالح قدرقدرتی رژیم جمهوری اسالمی   کرد؛ از به ها صحبت می دری برای آن

ها و  گروه" عيب و ایراد"گفت، از بيهودگی مقاومت در مقابل آن، از  می

و چه جای تعجب است که بشنویم ... های سياسی مخالف رژیم و غيره سازمان

 و محبوب مردم را نيز متهم به داشتن روابط جنسی وی مبارزین سرشناس

 ، ۶٠مانده از دهه  یکی از زندانيان سياسی باقی! کرده است نامشروع می

چو انداختند که قرار است یکی از افراد قدیمی : "گوید دراین مورد می) ◙محمد(

ن تابستا(تا آن زمان . به زندان اصفهان بياید و سخنرانی کند) عموئی(حزب توده 

سالن بزرگی که (در سالن ورزشگاه . ، کسی از حزب توده به آنجا نيامده بود)۶۴

پاسدار ) گرفت زندانيان عادی نيز در همانجا صورت می" قطع دست"مجازات 

به . سازی است آمد که یک نوع جّو به نظر می. چيدند و ما را در آنجا جمع کردند

 از بحث فلسفی و اثبات خدا .هر حال عموئی آمد و یک ساعت و نيم صحبت کرد
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و در این " حزب توده، حزب نبود، اصًال دکانی بيش نبود"گفت تا این موضوع که 

اما موضوع برجسته در این . صحبت کرد ٣٠ های رابطه از گذشته حزب در سال

" باز زن"صحبت، فحاشی او نسبت به خسرو روزبه بود که سعی کرد او را فردی 

چنين . زنان رابطه نامشروع داشته است جلوه دهدکه در درون حزب با همه 

ها را برانگيخته بود و هر کس درگوشی چيزی  اتهامی به خسرو روزبه خشم بچه

 نرخ روز خورهائی است که  عموئی از جمله نان به..." (گفت عليه عموئی می

تواند در تمجيد از خسرو روزبه نيز  اش ایجاب کند فردا می اگر منافع و مصلحت

ب بنویسد، به همان صورت که پس از آزادی از زندان بنا به مصالحی، در رابطه کتا

، تهران، نشر "گوارا خاطرات ارنستو چه" کتاب -! با چه گوارا کتاب ترجمه کرد

ها و بطور کلی تبليغ به نفع  البته اینگونه سخنرانی). ١٣٨١اشاره، سال 

تأثيرات منفی و مخرب خود پراکنی، در هر حال   جمهوری اسالمی از طریق دروغ

  .گذاشت را روی زندانيان به جای می

  به اعمال توابين به عنوان نگهبان و یا حافظين نظم ارتجاعی تحميل

در اینجا باید یادآور شوم که . شود شده در بندهای عمومی، در زیر پرداخته می

ئمی بين پس از تغيير و تحوالتی در باال و در شرایط جریان مبارزه و کشمکش دا

ها، بند زندانيان سياسی را از توابين  زندانيان سياسی و توابين، در بعضی زندان

از این دوره به .  تحقق یافت۶۴این کار مشخصًا در تهران در سال . جدا نمودند

بعد همکاری خائنين به مردم به عنوان تواب، در بندهای زندانيان سياسی بطور 

ز این لحاظ کم و بيش همان وضعی برقرار عمده صورت مخفی به خود گرفت و ا
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در بعضی شهرها نيز با اینکه توابين . شد که قبًال در زمان شاه وجود داشت

ها در بند حضور داشتند، ولی از یک دوره به بعد بيشتر،  همچنان مدت

البته زندانيان سياسی در . کردند جاسوسان مخفی در ميان زندانيان فعاليت می

مورد خطاب قرار " تواب"سوسان را کماکان با همان لفظ ميان خود، این جا

  .دادند می

  هائی از اعمال توابين در بندهای عمومی نمونه
  

ها پديده جديدی   در زندان۶٠همانطور که مالحظه شد تواب در دهه 

و غيره در خارج از " گشت ثاراهللا"، "گشت خواهران زينب"بود؛ به همانگونه که 

های نو ظهور در خارج از زندان نيز از ميان  این پدیده.  بودندظهوری زندان پديده نو

ها برای کنترل  زنان و مردان مرتجع و کثيف در جامعه بوجود آمده و رژیم از آن

های مردم و همچنين اشاعه فرهنگ و رسومات  شديد اعمال و رفتار توده

و (نمود  ارتجاعی خاص جمهوری اسالمی در وسعت ایران استفاده می

ترین  در این زمان دخالت در خصوصی). أسفانه هنوز چنين وضعی برقرار استمت

ها و بازداشتن آنان  مسایل زندگی مردم به عنوان یک برنامه، جهت سرکوب توده

از هر حرکت مبارزاتی، بطور کامًال برجسته در دستور کار رژیم جمهوری اسالمی 

الذکر و غير  های فوق گشت متشکل در -قرار داشت که آن را از طریق پاسداران

ها و  اینان در کوچه. برد  رژیم بودند، پيش میپليس سياسی که به واقع -آن

بار و با امر و  ها و ادارات و مدارس و غيره با اعمال ننگين و خشونت خيابان

و (کردند  آورشان، خون مردم و بخصوص زنان را در شيشه می های چندش نهی
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٣١۶

ی به عملکردهای توابين در بندهائی که زندانيان با نگاهاتفاقا، ). کنند می

توان دید که بعضی از آن عملکردها  بردند می سياسی در آن بسر می

ها  ای است که مردم ايران در همان زمان در کوچه دقيقًا به همان گونه

در واقع، خيلی از . شان شاهد آن بودند ها و محل کار و زندگي و خيابان

ان با زندانيان سياسی شريف و غيرتواب، يادآور ها در زند رفتار تواب

های مذکور، در  همان رفتارهائی است که پاسداران اعضای گشت

جالب است که یکی از زندانيان سياسی آن . دادند خارج از زندان انجام می

 را تجربه کرده ۶٠های زندان در دهه  دوره به نام اعظم کرایی که خود دهشت

آنچه در : "کند ينی این حقيقت را به شکل زیر بيان میاست، با تعمق قابل تحس

شود، قابل تفکيک  گذشت،از آنچه بر جامعه ایران پياده شد و می زندان می

زندان البراتوری بود برای آزمایش کارایی "... :گوید و در ادامه می." نيست

 بسياری از فشارهای. ... کردن روحيه یک انقالب در سطح جامعه های ُخرد روش

و تالش برای در هم شکستن روح و ... ها، محروميت حسی،  زندان، انواع تنبيه

شخصيت زندانی از کانال تحميل آداب و شعائر مذهبی، کامًال قابل مقایسه با 

محروم کردن کل جامعه ایران از موسيقی، رنگ، رقص، ورزش، شادی، کنترل بر 

، چگونگی استفاده از خوراک و پوشاک، نحوه روابط فردی، خانوادگی و جنسی

  )٣٩( ٭."اتوبوس، مستراح، سينما، پياده رو و دیگر اماکن عمومی است

                                                 
 صفحه )١٩٩٧، سال "های زنان ایران شریه بنياد پژوهشن(اعظم کرائی ، "حقيقت نه چندان ساده "٭

١٨۵  
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های زندان در  ها در بند آید چند نمونه از اعمال تواب آنچه در زیر می

های   در تهران و در زندان۶٣ تا تقریبًا اواسط سال ۶١فاصله بين پائيز سال 

ها و از  غيير و تحوالتی در سطح زندانبعضی از شهرها تا یکی دو سال بعد از ت

. باشد حصار می جمله رفتن الجوردی از زندان اوین و داود رحمانی از زندان قزل

ها در بندهائی که محل زندگی زندانيان سياسی بود، نقش  خواهيم دید که تواب

  .نمودند  رژیم را نيز ایفاء میپليس سياسی

این تاریخ بيشتر در مورد  (۶١باید دانست که تا تقریبًا اواسط سال 

های  ها بسته به عوامل مختلف، وضعيت تهران صادق است و در شهرستان

، زندانيان سياسی کم و بيش خود بطور جمعی )مختلفی وجود داشته است

های مربوط به  نمودند؛ و مسئوليت ها را تنظيم می شان در بند های زندگی برنامه

در این مقطع، عليرغم همه . تندامور صنفی را نيز خود بر عهده داش

هائی که جمهوری اسالمی آفریده بود،  ها و وحشت ها، خونریزی اعدام

باز هنوز فضای زندان، فضای کامًال مبارزاتی بود و مقاومت و پایداری 

زدائی از   اما از یک مقطع به بعد که در جهت هویت. شاخص جّو زندان بود

ها از  ای بکار گرفته شد و تواب ت گيرانههای شدیدًا سخ زندانی سياسی برنامه

هائی که  مسئولين بندها و اتاق(!!) طرف کارگزاران زندان، به پست و مقام

زندانيان در آنجا محبوس بودند رسيدند، فضا، تحت فشارهای شدیدًا سرکوبگرانه 

که توابين مجری و حافظ آن بودند، بتدریج به ضرر زندانيان سياسی مبارز تغيير 

های عمومی به ایفای نقش  نمائی در بند  ها با قدرت حاال دیگر تواب. یافت

  در جدال با خاموشی 
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ها بودند که سياست تحميل مقرارات و ضوابط ارتجاعی جمهوری  آن. پرداختند

اسالمی در بندها که برای ایجاد فضای اختناق و رعب و وحشت دائمی در ميان 

رده و در کار سرکوب و ریزی شده بود را به مرحله عمل درآو مبارزین در زندان طرح

  .نمودند" وظيفه"کنترل زندانيان سياسی، فعاالنه شرکت و انجام 

 توابين به مثابه عاملين اجرای سياستهای  نمائی  یکی از اولين قدرت

حصار مشاهده  زدائی رژیم از زندانی سياسی را، در بندهای زنان درقزل  هویت

اختی به انسان فشار نو  ها که احساس دلتنگی و یک بعضی شب: "کنيم

شدیم و چند نفری که صدای خوبی داشتند آواز  آورد، دور هم جمع می می

خواند جاسوس اتاقمان فورًا این موضوع را  ها آواز می یکی از بچه... خواندند می

مرگ بر "یکباره، هياهوئی از راهرو شنيدیم؛ صدای . ها گزارش داد به دیگر تواب

ها عليه ما راهپيمائی گذاشته  تواب. کرد ها را کر می گوش" کمونيسم

بر خالف ..." کرده خود را به طرف ما گرفته بودند و های گره ها مشت آن...بودند

 توابين مسئول بند و هر -های داخل بند از طرف دفتر مسئوليت"سابق، حاال 

... شد و دیگر آن شکل دموکراتيک و تعاون همگانی را نداشت  تعيين می-اتاق

هيچکس حق نداشت ... د دو نفره به بهانه زندگی کمونی ممنوع شدهحتی خری

 و مضحک این که... هرگونه ورزشی ممنوع... اش را به کسی هدیه کند لباس
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دار به کسی که کارهای روز را انجام  حذف شده بود و عنوان خانه" کارگری"نام 

  )۴٠( ٭..."داد، داده شده بود می

حصار را که با وجود و عملکرد   درقزلوضعيت این دوره از زندان زنان

حصار که در آن زمان  توابين ایجاد شده بود، یکی دیگر از زندانيان محبوس درقزل

هوا خوری یک ساعتی در روز : "کند  سال بيشتر نداشت، اینگونه توصيف می١۵

زدند ولی حق نداشتند با هم باشند و هرکس برای  ها قدم می بود که بچه

کردند که زمان هوا  رفت و بعد توابان خودشان اعالم می ا میخودش یک راهی ر

ها زندگی  خوب، با وجود توابين و خبرچين. خوری تمام شده و برگردید داخل

زدی بعد از نيم  نشستی و حرفی می بسيار مشکل بود چون وقتی با کسی می

 و اگر. پرسيدند با کی حرف زدی و راجع به چی آمدند و می ساعت دنبالت می

.  پيش حاج آقا٨گفتند خوب باید بروی بند  گفتی من هيچ چيز نگفتم می می

دادند و اگر او نبود تحویل زیر دستش حاج  آنوقت شما را تحویل حاج داود می

آنقدر کثيف که توی کلمات . ها موجوداتی بسيار کثيف بودند احمد که هر دوی آن

کردند بسيار  ی که استفاده میها را بيان کرد، تمام کلمات بودن آن شه کثيف نمی

  )◙آزاده بندری (...".رکيک و بد بود

های مذهبی  گيری جمهوری اسالمی از همان آغاز، اقليت اگر با قدرت

 شدیدًا تحت انواع ظلم و ستم و اجحاف -ها ها و بهائی  از جمله ارمنی-در ایران

ریان سياساخته ها در شيراز با حمالت وحشيانه ج قرار گرفتند، اگر مثًال بهائی

                                                 
  ١٢٠ -١٢١ و ٩٠-٩١ صفحه - رها، دفتر اول. ، م"حقيقت ساده" ٭
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ها رفتار  ترین وضعی با آن نسبت به خود مواجه شده و به موهن" حجتيه"

در بندهای عمومی، افراد " تواب"گيری  آور نيست که با قدرت ، تعجب)۴١(شد

خوانده " نجس"و " کافر"ها،   زندانمتعلق به نيروهای چپ و کمونيست نيز در

آدمی که : "... آميز قرار گيرند  شوند و  مورد اذیت و آزار و انواع برخوردهای توهين

کشيدن   کرد به آب شد شروع می تا دیروز در کنارش بودی، وقتی از تو جدا می

یعنی اینکه ما نجس بودیم و دقيقًا به عنوان یک سگ با ما رفتار ... هایش لباس

هایمان را حق نداشتيم با  اجازه نداشتيم با دیگران غذا بخوریم، ظرف. شد می

از : "گفتند در تمام مدت مورد فحاشی توابين بودیم که می... دیگران بشویيم

  )+۴٢( ٭!"تان آب چکيد، نجسمان کردید دست

. چنين وضعی را در رابطه با زندانيان سياسی مرد نيز برقرار کرده بودند

شد که  هائی پياده می بردن اتحاد بين زندانيان، برنامه ل در جهت ازبيندر عين حا

سه نگهبان تواب هم با وسایل : "ها داشتند توابين نقش اصلی را در پيشبرد آن

شب، . خود وارد اتاق شدند تا در تمام بيست و چهار ساعت مواظب ما باشند

ی ما را  ای تواب، همهه ی نگهبان ی گروه سه نفره کرده سر" سعيد"قبل از شام 

کرد این  در حالی که به کاغذی که در دستش بود نگاه می. به سکوت دعوت کرد

کسی حق خوردن غدا با کس . از امشب من مسئول اتاق هستم: گونه آغاز کرد

نونارو باید جداگانه . گيرین تونو می هر کدوم جداگانه سهم نون. یی رو نداره دیگه

حق نشستن دو نفره روی یه تخت رو ندارین، .  کنينداری توی یه پالستيک نگه

                                                 
  اعظم کرایی، "حقيقت نه چندان ساده" ٭
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بيشتر از دو نفر اون هم . یی بشينه هيچ کسی حق نداره روی تخِت کِس دیگه

در هوا خوری کسی با کسی . به مدت ده دقيقه حق ندارین با هم حرف بزنين

کنه، هرکس موظفه دمپائی خودشو زیر بالش  زنه و صحبت نمی قدم نمی

  ٭"بذاره

: زدند ، زندانيان سياسی مبارز و مقاوم را کتک و یا شالق میها تواب

قزلحصار، نمونه خاص و برجسته مقاومت زندانيان در برابر ) ۶بند ( مجرد ٢بند "

کالهی به  جایی که توابی به نام حميد جعفری ملک.  بود۶٠زندانبان در سال 

صی شالق نمایندگی از زندانبان حتی در مقطعی زندانيان را با تصميم شخ

وی یک . ها سبب شد او دیگر نتواند شالق بزند مقاومت و اعتراض بچه. زد می

 ضربه شالق زد و نتوانست حتا یک بار صدای ٨٠بار زنده یاد علی صدرایی را 

: علی بعد از این که فهميد او تواب است و نه پاسدار به او گفت. علی را بشنود

 ، به ۶٠ هر چند در سال ٭٭."الق بزنیدادم ش دانستم توابی اجازه نمی اگر می"

ها بود، اما این  خوریم که نمونه فوق یکی از آن هائی از این دست برمی نمونه

 به بعد یعنی پس از غلبه رژیم بر زندانيان سياسی از طریق ۶١برخورد از سال 

: نمونه زیر گویای روشن این واقعيت است. ها، به صورت امری روزمره درآمد تواب

ای باشد که حداقل یکبار توسط توابين مورد ضرب  کنم کمتر زندانی کر میمن ف"

خود من که شاید نسبت به رفقای دیگرم رکورد . و شتم واقع نشده باشد

                                                 
  ١٢٧ ، احمد موسوی، صفحه"شب بخير رفيق " ٭
   پارسا- ر،" را هرگز فراموش نخواهد کرد۶٧تاریخ تابستان " ٭٭
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حسن : ام کمتری در این زمينه داشته باشم، از دست توابين زیر کتک خورده

واحد  ١این هر سه بترتيب مسئول بند (قربانی، سيامک نوری، عزیز رامش 

ها به عزیز رامش، به خاطر ریش بلندش،  در ضمن، بچه. حصار بودند قزل١

، ناصر نوذری، سعيد )معروف به احمد اصفهانی(و احمد .) گفتند ابوپشمک می

خوار که متاسفانه از بس   معرف به حسين مورچه(خداجو، فتاح قادری، حسين 

شناسند و فاميلی  ام او را میزندانيان به این ن  این اسم برای او بکار رفته تمامی

، مشایخی و محمد آوندی )معروف به گاليور(، همایون )اند او را فراموش کرده

این اسم به خاطر انحرافات اخالقی این (و ممد کبابی ) معروف به بازرس ژاور(

از موارد فوق اجازه دهيد ...). فرد تواب، از طرف زندانيان روی او گذاشته شده بود

 بند یک ١٨ من در سلول ۶٢بهمن : رد را به صورت خاطره تعریف کنمتنها یک مو

روز وفات فاطمه بود و جلسه شکستن و خرد شدن یکی از . واحد یک بودم

من روی . شد از طریق بلندگوها پخش می) اگر اشتباه نکنم هما کلهر(توابين 

ودم و نشسته ب) های سلول پشت به راهرو و تکيه داده به نرده(تخت طبقه دوم 

" محمد آوندی"کردم، بدون اینکه متوجه شوم که  با خودم سرودی را زمزمه می

هایش را تيز کرده است که  پشت سرم و بين دو سلول ایستاده و گوش

محمد آوندی، همان توابی بود که لقب . کنم تشخيص دهد که من چه زمزمه می

ای در خصوص اذیت و  هبه او داده بودیم؛ وی پيگيری ضدانقالبی ویژ" بازرس ژاور"

ها متوجه او شدم و به طرفش  با اشاره یکی از بچه. آزار زندانيان داشت

خواندی؟ من گفتم سرود  چه سرودی می: او بالفاصله پرسيد. برگشتم
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حسين (رفت و پس از چند دقيقه با دو تواب دیگر " بازرس ژاور. " خواندم نمی

هم که در آن فضای اختناق معنی آن من . برگشتند) خوار و همایون گاليور مورچه

ها مرا  آن. دانستم، لباس پوشيده و خود را آماده کرده بودم سوال و جواب را می

بعد از چند . بند به راهرو واحد منتقل شدم بردند و بالفاصله با چشم" ٨زیر "به 

ها شروع شد که چه  ام کردند و سئوال و جواب دوره) پاسدار(دقيقه چند نفر 

ها سه چهار نفره ریختند به سرم و بعد توابين هم آمدند  آن! خواندی ای می ترانه

، "٨زیر " ساعت در ۴٨بند  بعد از این، مرا با چشم. ها هم روی سرم ریختند و آن

  )◙محمود خليلی." (سرپا نگاه داشتند

داشتن یکی از اعمال وحشيانه برعليه زندانيان سياسی بود  سرپا نگاه

در واقع (حصار رواج داشت  بحث بخصوص در زندان قزلکه در مقطع مورد 

در خاطرات ). بيشترین گزارشات در این زمينه از این زندان در دست است

ها  زندانيان به موارد متعددی از بکارگيری این نوع خشونت که با گزارش تواب

له، از جم. خوریم شد، برمی زندانی یاد می" تنبيه"آمد و از آن به عنوان  بوجود می

توان  خوردن و تنبيه زندانيان می از کتک ":کند که گوینده مطالب فوق اضافه می

. گرفت ها با گزارش توابين صورت می های مفصلی آورد و تقریبًا تمام آن نمونه

رفتن، سرپا ایستادن و "زیر هشت"دانم از رکورد داران  ولی من الزم می

  .کنم زان اکتفاء میخوردن نام ببرم که به ذکر اسامی این عزی کتک

  . ساعت یکسره سرپا ایستادن١٠٨ با بيش از - محمود گ -١

  . ساعت٩۶ با - همایون آزادی -٢
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  . ساعت٧۴ با - مسعود ط -٣

  . ساعت٧۴ با - علی ب -۴

 ساعت ٧۴، "تنبيه"ها را به عنوان  ای که آن تعداد زندانيان سياسی

زیر " ساعت در هر ۴٨ه مدت سرپا ایستادن ب. اند، زیاد است سرپا نگاه داشته

 نفر با هم اعمال ١۵ تا ١٠رفتن، امری معمول بود که گاهًا این تنبيه را به " ٨

کسانی را که نام بردم بانضمام رفيق عزیزی که هم اکنون در یکی از . کردند می

خوردن  رفتن و کتک" ٨زیر "کند، تقریبًا، پای ثابت  کشورهای غربی زندگی می

  ) ◙ليلیمحمود خ(."بودند

دهی از زندانيان، گاه حتی زندانی   ها در گزارش عمل کثيف تواب

به یک مورد در این زمينه که . فرستاد سياسی مبارز و مقاوم را به کام مرگ می

یکی از رفقا به نام جعفر، : "کنم باشد، اشاره می مربوط به زندان اصفهان می

 بود، بهمن ماه، ١٣۶۴سال . گوارا کرد، عکس چه داشت یک عکس نقاشی می

یه . کشيد گوارا را می عکس چه. کشيد ها پنهانی توی تختش عکس می شب

 از تخت ١توابی دیده بودش، لوش داد، آمدند سراغش یک شب ساعت 

. نقاشی را از جائی که توی دیوار سوراخ کرده بود، در آوردند. کشيدندش پائين

حکم اعدامش را صادر . دگاهبعد از یک هفته بردندش دا. یک هفته انفرادی بود

ها برای ارتجاع جمهوری  رقصی تواب الذکر، خوش محمد، در مصاحبه فوق ٭."کردند

                                                 
های   شماره،پيام فدایی(محمد ، "۶٧مصاحبه با یکی از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال " ٭

۵۶ ،۵٧ ،۵٨(  
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های پيکار به هم ریخت ولی  وضع بچه: "... دهد اسالمی را با گویائی نشان می

های  بچه... ولی تشکيالتشان به هم ریخت. های سهند تواب نشدن مثل بچه

 نفر بقيه همه ٩-١٠یعنی اکثریت باالتفاقشون منهای سهند، اونها تشکيالتشان 

دعای کميل داشتن بدون اینکه پاسدارا ... تواب شدن و تواب خطرناک هم شدن

قرآن می خوندن .  صبح۵ و ۴گذاشتن تا ساعت  دعای کميل می. ازشون بخوان

اگه کسی ادعا کنه که پاسدارا . خواستن در حالی که پاسدارا ازشون نمی

هاشون رو هم جدا  حتی دم پائی. کردن، من اینو قبول ندارم میمجبورشون 

. ای رو همه می پوشيدن هر چيز پاره پوره. دمپائی اونجوری که نبود. کرده بودن

گفت براش دمپائی بيارن، در واقع برای  اش می هر کسی هم که به خونواده

. یسيد روشها رو باید اسم بنو های سهند آمدن گفتن که دمپائی بچه. همه بود

ها دسته  نماز خوان. خواندن خواندن و یه سری نمی چرا؟ چون یه سری نماز می

این قدر سر این قضيه شلوغ شد که پاسدارا گفتن . دونستن دوم رو نجس می

بعد یک جنگ بسيار بی !! خوایم پاسدارا گفتن ما نمی! بله. خوایم ما نمی

رهبر توابای مجاهدین یعنی . دای بين توابای سهند و توابای مجاهد بو رحمانه

اآلن هم جزو . شد ضياالدین بود که از طرف دادستانی تهران حمايت می علی قره

کردند و مقاومت زندانيان را کم  ها جّو بند را خشن می تواب... وزارت اطالعاته

  ."کردند می

به این ليست . هاست هائی از عمکردهای توابين در بند اینها تنها نمونه

ها در  "تخت"ای که  پسران در دوره" قيامت"ها در  توان برخورد آن ه میاز جمل

  در جدال با خاموشی 
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توابين که در اینجا به کار نگهبانی . حصار برقرار بود را اضافه کرد زندان قزل

ها را مورد ضرب و  "تخت"رحمی تمام زندانيان نشسته در آن  مشغول بودند با بی

  .دادند شتم قرار می

ها همواره تعداد  ر شده، توابهر چند مطابق گزارشات منتش

دادند ولی واقعيت  کمتری را نسبت به زندانيان سياسی تشکيل می

های سرکوبگرانه رژیم در  ها به مثابه مجریان سياست این است که آن

خلقی موجود و به مثابه پليس سياسی، از  زندان، حافظين نظم ضد

حال، اگر . ندقدرت عمل ناشی از قدرت سرکوب رژیم حاکم برخوردار بود

 ساعته با ديگر زندانيان ٢۴در نظر گرفته شود که چنين موجوداتی بطور دائم و 

توان تصور کرد که اين امر برای زندانيان  بردند، می در يک محل به سر می

سياسی مقاوم و یا حتی برای کسانی که با هر ضعفی و با هر افت و خيزی، 

ژیم قرار داشتند، چه شرایط غيرقابل در هر حال در صف مقابل نيروهای مزدور ر

بر این مبنا بود که مبارزه برای جداکردن . تحمل و وحشتناکی را فراهم آورده بود

های مهم و موضوع مبارزه زندانيان  بند توابين از زندانيان دیگر، یکی از خواست

در بخش آخر این (سياسی کمونيست و مترقی بطور مشخص در تهران گردید 

  ).ن موضوع برخواهم گشتکتاب به ای

  )توابين مخفی(چهره ديگری از توابين 
  

اصطالح  های جنگ و یا کارهای به انجام کارهای توليدی برای جبهه

رفت، تحت  ها که در آغاز علنًا از کارهای توابين به شمار می فرهنگی در زندان
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شرایطی که سرکوب سيستماتيک جمهوری اسالمی همچنان ادامه داشت، به 

با پرداختن به آن سعی ) نه الزامًا تواب(ری تبدیل شده بود که زندانيانی بست

. کردند به صورتی دل اژدهای جمهوری اسالمی را در مورد خودشان نرم کنند می

ای نيز بودند که ممکن بود    دستگير شده در ميان چنين زندانيانی البته افراد تازه

در هر حال، کارگزاران امنيتی رژیم از . دکردن در آنجا حضور داشتن  ُگم به خاطر رد

کردند از ميان  های جدید استفاده نموده و سعی می گيری این بستر برای عضو

مسلم است که این کار با وارد . آن زندانيان، برای خود جاسوس پرورش دهند

در عين حال پس از افول . گرفت آوردن فشار و با تهدید و ارعاب زندانی صورت می

 ، وزارت اطالعات از طریق تحت) به بعد۶۴تقریبًا از سال (علنی  ابيتدوره تو

مسلم است . کوشيد از آنان جاسوس بسازد گذاشتن زندانيان همواره می فشار 

دادند، به رژیم جهت سرکوب و کنترل زندانيان  که کسانی که به این کار تن می

وسان این نوع جاس. نمودند سياسی از طریق جاسوسی کمک زیادی می

ها دوستی و نزدیکی داشتند، خيانت نموده و  بخصوص به زندانيانی که قبًال با آن

مواردی نيز در . ساختند از لحاظ روحی ضربات زیادی به آن زندانيان وارد می

شدن   خاطرات زندانيان قيد شده که مبارزی که از طرف بازجو برای جاسوس

کشی زده  ند دست به خودتحت فشار قرار گرفته بود، پس از برگشت به ب

در ضمن بعضی نيز ممکن بود اگر تحت فشار تن به خيانت داده بودند، در . است

  ... .شرایطی دست از جاسوسی بکشند

  در جدال با خاموشی 
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های جمهوری  های مختلف زندان شکی نيست که بحث در مورد حوزه

به هر حال اجازه دهيد بر . باشد اسالمی و از جمله توابين بسيار وسيع می

های جمهوری اسالمی بازشناخته و با  ه گفته شد، توابين را در زنداناساس آنچ

  :وضوح هرچه بيشتری به تعریف درآوریم

های جمهوری اسالمی، بخشی از زندانيان   در زندان۶٠ها در دهه  تواب

ای بودند که عليرغم ندامت از گذشته مبارزاتی خود و  سياسی در هم شکسته

ها را در زندان  رزه و شرف و انسانيت، باز رژيم آنحتی اعالم انزجار نسبت به مبا

های  اش در حوزه نگاه داشته و از وجودشان در جهت پيشبرد اهداف سر کوبگرانه

ها نيز در جهت اثبات وفاداریشان به جمهوری  تواب. نمود مختلف استفاده می

ها در   بخصوص آن-ورزیدند اسالمی، از هيچ کوششی در این راه دریغ نمی

های عمومی در طول ساليان برای تحت فشار قرار دادن هرچه بيشتر بند

تواب بطور کلی، . کردند ها فعاليت می زندانيان سياسی مقاوم و کنترل آن

عنصری بود که عليرغم موضع سياسی قبلی خود که عمومًا و یا 

ها قرار  های مردم بود، حال در جبهه مقابل توده ظاهرًا به نفع توده

یک نيروی ضدمردمی و ضدانقالبی تبدیل شده و به پيشبرد گرفته و به 

 توابين، به دليل آنکه .نمود ها، خدمت می اهداف جنایتکارانه رژیم در زندان

های سياسی، در زندان بودند، در بيرون به عنوان زندانی  در ارتباط با فعاليت

همانطور که مرتجعين ضدکمونيست از نوع (شدند  سياسی شناخته می

هائی فرق  های رژیم شاه نيز هرچند با چنين تواب ها، در زندان"وردیالج"
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ولی در حقيقت و در واقعيت امر، .) شدند ناميده می" زندانی سياسی"داشتند، 

ای که  برگشته ها بودند؛ افراد بخت ها جزئی از دستگاه سرکوب رژیم در زندان آن

ون این که مزدی دریافت کرده بود بد" مجبور"ها را  رذالت و پستی وجودشان آن

بين . بارترین کارها بدهند ترین و جنایت کنند، برای پيشبرد اهداف رژیم، تن به رذل

رژیم بجای صرف : ای وجود داشت نشده ها و جمهوری اسالمی توافق اعالم آن

هایش را در  بودجه و استخدام مزدور، یکسری از کارها و برنامه

ها نيز برای آزادشدن از زندان و   تواباد؛د ها انجام می ها، توسط آن زندان

جمهوری اسالمی نسبت به خود، به هر عمل " لطف و مرحمت"جلب 

 ای در حق زندانيان سياسی کمونيست و مترقی دست جنایتکارانه و رذالنه

ها و  بار سرکوب توده  بنابراین، واقعيت را بخواهيم در شرایط وخامت. زدند می 

 بر جامعه ایران حاکم بود، ۶٠ن و عراق که در دهه تداوم جنگ ارتجاعی ایرا

خلقی حاکم و پليس سياسی رژیم  توابين در نقش حافظين و مجریان نظم ضد

توان گفت که  یا می. گذراندند خود را می" خدمت اجباری"در زندان، گوئی دوره 

مزد  بی" مزدوران"های جمهوری اسالمی در حقيقت،  ها در زندان تواب

را رسا کنند، " تواب"مسمای  این اساس، اگر کسانی بخواهند  نام بی بر .بودند

 "مزد زندان پاسدار بی"مثًال عبارت .  را حتمًا باید در آن مستتر سازندمحتوااین 

این بحث ! و یا مترادف با آن مورد استفاده قرار گيرد" تواب"تواند به جای واژه  می

. کنند قاطی شود ژه تواب صحبت میالبته نباید با بحث کسانی که از تغيير وا

شود، سئوال  صرف نظر از این که امروز چه هدفی از تغيير اسم تواب تعقيب می

  در جدال با خاموشی 
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! هایش را خود نمایندگی کند این است که واقعًا چرا نباید این کلمه، همه زشتی

  !های زشت همزاد رژیم جمهوری اسالمی چکار باید کرد تازه با دیگر واژه

. ها نيز در اینجا اندکی تأمل نمائيم  تفاوت بين توابالزم است در مورد

ها بسر  زندانيان سياسی، اغلب از توابينی که در بندهای زندان در کنار آن

 در حاليکه به وجود -کردند یاد می" تر از آش های داغ کاسه"بردند به عنوان  می

ن بلکه در بين در واقع نه فقط در بين توابي. ها نيز واقف بودند تفاوت در بين آن

هائی موجود است؛ به همانگونه که در ميان پاسداران  ای تفاوت اجزای هر پدیده

ما دیدیم که بعضی از توابين با انجام . نيز یکدستی کامل وجود نداشته و ندارد

کارهای عملی و بعضی با کارهای نظری در کار سرکوب شرکت نمودند؛ یا دیدیم 

گی   نوچهسمتد بودند در حاليکه بعضی فقط بن" مسئول"که بعضی از توابين 

رحم و خشن بودند در   بسيار بیآشکارادر این ميان بعضی . ها را داشتند آن

 کارهایشان جنایتکارانه بود و ممکن بود خودشان در نتيجهحاليکه بعضی تنها 

در مقاطعی بعضی صرفًا به کار کثيف . هم جلوه کنند"(!!) مهربان"شرایطی 

هائی را داغدار و یا زندانيانی را روانه   خانوادهاین کاررداختند و با پ جاسوسی می

 که گاه در -نمودند می" تنبهات"، سلول انفرادی و یا انواع و اقسام "زیر هشت"

هائی در  زندانيان معموًال از تيپ. تری داشت ها اشکال بسيار وحشيانه شهرستان

کنند که به   یاد می" صفر کيلومترتواب" و یا "تواب تير"ميان توابين به عنوان 

 .ورزند بر سرسپردگی کامل و جنایتکار بودن آنان تأکيد میاین ترتيب 

هائی در واقع بيانگر تفاوت آن توابين با توابينی است که تحت شرایط  چنين عنوان
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خاصی مثًال تن به کار کثيف جاسوسی داده بودند و ممکن بود که در شرایطی 

ها را  عملکردبا این حال باید توجه داشت که اگر . ار بردارنددیگر دست از این ک

معيار قرار دهيم و نه چيزهائی از قبيل تمایل و نيت و اراده و احساس و غيره را، 

 ماهویعليرغم اذعان به همه تفاوت بين توابين، باید تأکيد کرد که هيچ تفاوت 

بين یکی بود، باید وقتی ماهيت همه توا. کند ها را از همدیگر جدا نمی آن

ای دیگر و در رابطه دیگری مد  گوناگونی و اشکال مختلف این پدیده را به گونه

مثًال واقعيت این است که از ميان توابين به قول خودشان صفر . نظر داشت

آمدند و  کيلومتر و یا توابين تير تعداد بيشتری به استخدام وزارت اطالعات در

در حاليکه بعضی از توابين مثًال از نوع .  مشغولندامروز در این دستگاه به کار

صرفًا جاسوس، ممکن است دیگر در بيرون از زندان به همکاری خود با نيروهای 

  .ای واقعًا همين کار را کردند امنيتی رژیم ادامه نداده باشند و عده

  ۶٠سرنوشت توابين در دهه 
  

بطور کلی باید . در همينجا نگاهی نيز به سرنوشت توابين بياندازیم

. ها بود خوردن سرنوشت خيلی از تواب  سال رقم۶٣-۶۴های گفت که سال

 از زندان آزاد ۶۴ یا زودتر در زندان بودند، در سال ۶٠ها که از سال  تعدادی از تواب

ها پایبند نماند و هرجا الزم  اما جمهوری اسالمی به توافق خود با همه آن. شدند

ها همکاری  ها پس از سال  بعضی از تواب)۴٣(.تها قربانی گرف دانست از آن

 توسط خود آنان اعدام ۶٣های سرکوب رژیم، در سال  با دستگاه(!) شائبه بی

  :توان نام برد ها را می بعضی از آن. شدند
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ها  ی از مسئولين اتحادیه کمونيستالقلم، وی قبًال یک  وحيد سریع-١  

در " در سطح باال"بود و پس از دستگيری به مدت سه سال خود را ) سربداران(

خدمت دژخيمان جمهوری اسالمی قرار داده و بطور همه جانبه با آنان همکاری 

امریکا در رشته کامپيوتر بود، در شرایطی که   کرده  او که یک تحصيل. نمود می

تمام اطالعات اوین را "ای،  ای در ایران کامپيوتر نداشت، به گفته ههنوز هيچ ادار

عليرغم  ٭"گيری از زندانيان بود  کامپيوتری کرده و مسئول بخش مهم اطالعات

همه خدمات این تواب به تحکيم سلطه جمهوری اسالمی، کارگزاران رژیم 

های  وادهکردن تعدادی از خان  درست به منظور حفظ آن سلطه جهنمی، با جمع

 در آمل کشته شده ۶٠ بهمن سال ۵های  پاسدارانی که در جریان درگيری

  .القلم را در مقابل چشم آنان اعدام کردند بودند، سریع

را نيز عليرغم همه ) شومن زندان اوین( حسين احمدی روحانی -٢  

خدماتش به جمهوری اسالمی که شرکت در کار بازجوئی از زندانيان را نيز در 

آخرین خدمت او به جمهوری اسالمی شرکت .  کشتند۶٣گرفت، در سال  برمی

کردن اعصاب مردم و اشاعه جّو یأس  در یک مصاحبه تلویزیونی بود که جهت خرد

این برنامه را از تلویزیون سراسری پخش . اميدی ترتيب داده شده بود و نا

ق بود که در از آنجا که روحانی از مسئولين سابق سازمان مجاهدین خل. نمودند

 در جریان تغيير ایدئولوژی این سازمان نقش داشت و بعد يکی از رهبران ۵۴سال 

شد، برای رژیم جمهوری  شمرده می" سازمان پيکار برای آزادی طبقه کارگر"

                                                 
  ١۴٠ ف، آزاد، صفحه ،"های زندان یاد "٭
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اسالمی بسيار مهم بود که قبل از اعدام وی، خيانت او به مردم را به نمایش 

  +)۴۵( و)۴۴(.گذاشته و تبليغ کند

های سابق   قاسم عابدینی و همسرش مهری حيدرزاده از کادر-۴ و ٣  

های فعال جمهوری اسالمی نيز از  و تواب" سازمان پيکار برای آزادی طبقه کارگر"

عابدینی را در همان قاسم . همراهان روحانی در آخرین شوی تلویزیونی او بودند

ها در درون زندان به جمهوری اسالمی  مهری حيدرزاده سال. سال اعدام کردند

 . از زندان بيرون آمد۶۵خدمت نمود و در سال 

 احمد عطاالهی، یکی از کادرهای باالی سازمان چریکهای فدائی -٥ 

وی یکبار توسط مأموران آگاهی دستگير شده و توسط یک . بود) اقليت(خلق 

عطاالهی در دور دوم دستگيری با خيانت . افسر شریف، فراری داده شده بود

های بسيار کاری به سازمان اقليت و قتل و شکنجه شماری از  خود باعث ضربه

بودنش به عنوان یک تواب، خدمات   او نيز در تمام مدت زندانی. افراد مبارز شد

وئی و کمک به بازجوهای از جمله در کار بازج. نمود زیادی به جمهوری اسالمی

شنيدم وقتی وی . سواد نقش موثری برعليه مبارزین ایفاء کرد تجربه و بی بی

پشت تلویزیون آمد و برعليه مردم و به نفع تحکيم رژیم صحبت کرد، حتی از 

  .اش هم افتاد چشم خانواده

 در ميان انبوه زندانيان سياسی که توسط رژیم جمهوری ۶٧در سال 

ترین توابينی  اینها بدبخت. م شدند، تعدادی نيز تواب وجود داشتعا اسالمی قتل

خدمتی به دستگاه جنایت و ماشين سرکوب   ها خوش بودند که پس از سال

  در جدال با خاموشی 
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 و ۶٧آخر با فاجعه کشتار سال . جمهوری اسالمی، باز هم مقبول واقع نشدند

 پليد و ها برای این رژیم ، اوًال دیگر تاریخ مصرف آن(!)ها مسأله زندان" حل"

جنایتکار تمام شده بود، ثانيًا در طی مدتی که این توابين در زندان بسر 

ها توانسته بود در محيط  بردند، جمهوری اسالمی به یمن خدمات همين می

تری را برای دم و دستگاه خویش تربيت و بطور  های امنيتی قابل بيرون، کادر

  .تها نيازی نداش رسمی استخدام نماید و به وجود آن

 کسانی چون بهزاد نظامی، مهران و مهرداد ۶٠توابين معروف سال 

مدتی هم داشتند، در همان  سلطانی، و غيره که اغلب محکوميت کوتاه 

هائی که در زندان  ها با توجه به جنایت آن. های اول از زندان آزاد شدند سال

 همکار رژیم مرتکب شده بودند، قابليت آن را داشتند که در بيرون از زندان نيز

کردن مدت محکوميت  در این ميان مجتبی ميرحيدری پس از سپری. باقی بمانند

بدون مزد، مجددًا در زندان بکار " پایان خدمت"اش و گرفتن جواز  یک ساله

تواب بلکه رسمًا به مثابه " زندانی سياسی"پرداخت؛ البته اینبار نه به عنوان 

ياری از زندانيان سياسی در تهران وی بس. گر رژیم و در سمت شکنجه" پاسدار"

گر اوین و دست راست الجوردی  را به عنوان یکی از پاسداران شکنجه

وی از جمله .  بدون اینکه از سابقه توابی او اطالعی داشته باشند-شناسند می

گر اصلی زنان مبارزی بود که در یک مقطع نسبت به اجباری کردن چادر  شکنجه

تعداد ديگری از توابين از آن نوع نيز .  اعتراض زده بودندمشکی در زندان دست به

شان در زندان به هر رذالت و پستی و خواری تن داده و از این  خاص" نبوغ"که با 
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لحاظ با دیگر نيروهای سرکوبگر و امنيتی رژیم همخون و از یک جنس شده 

این . ه شدندهای سرکوب بکار گرفت بودند، از مهلکه جان به در برده و در دستگاه

سال تأسيس وزارت اطالعات و امنيت  (١٣۶٣دسته از توابين دیگر در سال 

، از کادرهای رسمی وزارت اطالعات و امنيت کشور بودند، مثًال رهبر )کشور

ضياالدین که از  های مجاهدین در زندان پسران در اصفهان، یعنی علی قره تواب

  .و وزارت اطالعات شدشد، بعدًا جز طرف دادستانی تهران حمايت می

بخشی از این دسته که مسلمًا برای دیگران شناخته شده نيستند، 

هم اکنون در خارج از کشور به انجام وظایف ضدانقالبی خویش برعليه نيروهای 

هایاخير تعدادی از توابين در خارج از کشور حتی خود  در سال. مردمی مشغولند

محمدرضا (ک مورد قبًال اشاره شد به ی. اند را پناهنده سياسی نيز جا زده

شناسند و بعضًا نيز  ، زندانيان سياسی توابين بيشتری از آن نوع را می)قربانی

  )۴۶(.اند دست به افشای آنان زده

ها که قبًال خائفانه و رذیالنه به همکاری با جمهوری  تواب  از ميان نوچه

انيان سياسی شریف اسالمی تن داده و در خدمت به دژخيمان زندان برعليه زند

کردند، کسانی پس از آزادی از زندان به خدمت رژیم درنيامده و  و مبارز عمل می

تازه برخی از آنان پس از مدتی با مشاهده فضای تنفر و ضدیت در ميان مردم 

نسبت به رژیم جمهوری اسالمی، سعی کردند مخالف رژیم هم جلوه کنند و به 

  .قولی همرنگ جماعت شوند
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مناسبت نيست این نکته نيز یادآوری شود که  ن این بحث، بیدر پایا

بردند، با توجه به حقارت  توابينی که در بندها در کنار زندانيان سياسی بسر می

وجودیشان، دائمًا در معرض توهين و مالمت رئيس و گردانندگان زندان قرار 

اسی مبارز با های معمول زندانبانان با زندانيان سي در حاليکه برخورد. داشتند

. آميز بود  ای احترام کردند، به گونه فرسائی که تحمل می همه فشارهای طاقت

چوب دو "هایشان برای ارتجاع، به قول معروف  رقصی  توابين عليرغم همه خوش

نه فقط شدیدًا مورد نفرت زندانيان سياسی قرار داشتند، بلکه . بودند..." سر

بعضی از زندانيان سياسی مثًال . دادند ير قرار میها را مورد تحق زندانبانان نيز آن

کنند که از فرط تحقيرآميز بودن  هائی می از برخورد داود رحمانی با توابين، تعریف

   !به شوخی و ُجک شباهت دارند
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  نقش توابين 

  در ايجاد شرايط خشونت بار در بعضی شهرها 
  

 و اعمال ، شکنجه۶٠های دهه  همواره تأکيد شده است که در زندان

خشونت در حق زندانيان سياسی به دوره بازجوئی محدود نبوده و زندانيان 

در اشکال متنوعی در معرض خشونت " بازجوئی"سياسی پس از طی دوره 

های ارائه شده در فوق و  شکی نيست که فاکت. زندانبانان قرار داشتند

 بوده و چنان هائی که مورد تشریح قرار گرفتند همگی نشانگر این امر واقعيت

اما در این ميان آنچه که چندان مورد توجه قرار . نمایند اظهار نظری را تأیيد می

چگونه قادر به ها  گيرد این نکته است که دست اندرکاران رژیم در زندان نمی

ها  چگونه امکان یافتند تا در درون بندهای عمومی که در   آن؟!چنين کاری شدند

شود،  اسی پس از طی دوره بازجوئی محسوب میواقع محل زندگی زندانی سي

شرایط شدیدًا مختنق و فضای رعب و وحشت ایجاد نموده و در چنين فضائی 

؟ با اندکی تعمق روی !عمًال نيز زندانيان سياسی را مورد ضرب و شتم قرار دهند

های تهران که در آنجا چنان وضعی به طور برجسته  های موجود در زندان واقعيت

شود که یکی از عوامل بسيار   برقرار بود، کامًال آشکار می۶٣تان سال تا تابس

مهم در ایجاد آن وضع و این که زندانبانان توانستند در بندهای عمومی شرایط 

 هرچه خشونت بارتری برای زندانيان سياسی بوجود آورند، همانا وجود عناصر

با دستگاه سرکوب تواب در زندان بود؛ وجود کسانی در زندان که به همکاری 

به جرأت در واقع، . رژیم پرداخته و به خدمت جمهوری اسالمی در آمده بودند

  در جدال با خاموشی 
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ها بدون وجود  توان گفت که دست اندرکاران رژیم جمهوری اسالمی در زندان می

 توابين هرگز قادر به برقراری چنان شرایط جهنمی برای زندانيان سياسی نبودند؛

های   با توجه به تعداد زیاد آنان که در زندان-يانو اساسًا سرکوب و کنترل زندان

 آنهم در اشکال جنایت باری که در بندهای - یک واقعيت برجسته بود۶٠دهه 

عمومی جریان داشت و تا حدی از آن سخن رفت، بدون وجود مزدوران بی مزد 

 ساعت با زندانی سياسی در یک محل به ٢۴که در تمام مدت ) توابين( در زندان

بردند، هرگز نه از عهده رژیم جمهوری اسالمی  سر می

ساخته بود و نه از عهده هيچ رژیم مرتجع و جنایتکار 

های موجود در  این امر را عالوه بر این که واقعيت! دیگری

های تهران قبل و بعد از حاکميت توابين تأیيد  زندان

های شهرهای مختلف نيز به  کنند، تجارب زندان می

از همان آغاز که پدیده تواب در زندان  .اثبات می رسانند

شکل گرفت، دست رژیم برای اعمال خشونت هر چه 

ها بازتر شد تا آنجا  بيشتری بر زندانيان سياسی و برقراری حاکميت خود در زندان

هائی که  که صدور تواب از تهران یا از بعضی شهرها به شهرها و شهرستان

ا تعدادشان اندک بود نيز در دستور کار آنجاها توابی وجود نداشت و ی هنوز در

تجربه زندان زنان در بندرعباس نمونه گویائی در . دست اندرکاران رژیم قرار گرفت

دهد که چگونه   یکی از زندانيان سابق در آن زندان توضيح می. این زمينه است

تعدادی تواب را از مشهد به " حاج آقا شمس" شخصی به نام ۶٠در اواخر سال 
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های صادرشده از مشهد به  منتقل نمود؛ و چگونه پس از ورود توابآنجا 

به گفته این زندانی . بندرعباس، وضع زندان کامًال به ضرر زندانيان تغيير کرد

کارهای بند هم کم کم از دست سپاه در : "..سابق

ها بند را اداره  آن. ها آمد و افتاد دست تواب

ا، تمام ه  قبل از آمدن شمس و تواب...کردند می

بدون این که . دادیم کارها را جمعی انجام می

صبح که بيدار .....مسایل سازمانی را دخالت بدهيم

شدیم بعد از خوردن غذا و کارهای شخصی،  می

مثًال . بعد کارهای دستی داشتيم. کردیم مطالعه می

هائی که عالقه به نقاشی داشتند نقاشی  بچه

بعد گاهی چند تائی دور . کردند تی میهای دیگر کارهای دس کردند و بچه می

شبها هم بيشتر . کردیم شدیم و راجع به موضوعی صحبت می هم جمع می

کردیم که یک جو دوستانه اونجا داشته  سعی می. های جمعی داشتيم صحبت

گذاشتيم این  نمی. باشيم بدون این که وابستگی سياسی را فراموش کنيم

: کند و در ادامه مطرح می..." سانی داشتيمیک روابط ان. مسأله جدائی بيندازد

آخرین سری . تا زمانی که آخرین رفقا را از آنجا بردند ما توانستيم سرود بخوانيم"

 بود که ما برایشان آخرین سرود را آنشب خواندیم که ۶٠آخرهای سال . ها اعدام

برداشته بعد از این تمام اینها . ها را ببرند جوخه اعدام خواستند فردا بچه می

بردند به  می. سالی که شمس آمد بردن به نماز جمعه اجباری شده بود.....شد

  در جدال با خاموشی 
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هائی که خودشان از توابين  البته با نگهبان. بردند پسر و دختر را می. نماز جمعه

موقعی که شمس آمد تعدادی تواب با خودش آورده بود که کسی . بودند

دیدند فکر   مردم که اینها را می.کرد که اینها اصًال زندانی هستند احساس نمی

سال بيشتر ١۴ -١۵ آزاده که در آن زمان ٭."کردند که خواهران زینب هستند می

 :گوید ها با دیدی واقع بينانه می نداشت، در مصاحبه مذکور در توصيف آن تواب

توانست تشخيص دهد که آیا او یک زندانی  آمد توی بند نمی وقتی کسی می"

، به روشن ترین و گویا ترین وجهی واقعيت !" های زینب استاست و یا از خواهر

کار تبليغی : "کند های صادر شده از مشهد به بندر عباس را چنين بيان می تواب

کردند که ما  هایی که خودش از مشهد آورده بود به عنوان تواب می را بيشتر بچه

کردیم که  اول فکر می

. ها پاسدار هستند این

م که اینها ولی بعدًا فهميدی

هایی هستند که قبًال  تواب

اند و  مثل ما زندانی بوده

دوران حکم خود را به این 

هم کار . گذرانند شکل می

  ٭٭"کنند، هم زندانی هستند می

                                                 
  ٩١ مصاحبه با پيام فدائی شماره "نقل از آزاده بندری، ٭
 همان منبع ٭٭
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   شماره  ضميمه  ليست برخی از شهدای جنبش در بندر عباس به برای مشاهده

  . کنيد  مراجعه۶۶٨   صفحه دریک
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توان از بعضی از گزارشات متوجه شد، نقش توابين در  آن طور که می

ها برای زندانيان سياسی،  هر چه بيشتر شکنجه بار کردن شرایط بندها وسلول

هائی که در   اساسًا، شيوه. حد بسيار باالئی داشته است بعضی شهرهادر 

 سياسی بکار رفته است، از شدت های بعضی شهرها در حق زندانيان زندان

البته این را هم باید دانست . وحشيانه بودنشان غير قابل باور به نظر می رسند

ها بدليل فقدان و یا کمبود کادرهای تربيت شده  که در بعضی شهرستان

اطالعاتی، نسبتًا شرایط بهتری حاکم بود و زندانيان سياسی نه با شرایط 

و نه با شرایط وحشيانه تر بعضی دیگر از شهرها های تهران  وحشيانه زندان

باشد که در آنجا دست  در هر حال شيراز یکی از شهرهائی می. مواجه بودند

ای نظم دلخواه  اندر کاران جمهوری اسالمی با کمک توابين توانستند در دوره

 بر مبنای اطالعاتی که از زندان بخش زنان در آنجا در دست. خود را بر قرار سازند

ای در آنجا حاکم شده بود که به سختی  است د رمقطعی چنان شرایط وحشيانه

های ارتجاعی این زندان برای تحت فشار قرار  یکی از ابداع. گنجد در توصيف می

دادن زندانی سياسی، بایکوت و منزوی ساختن فرد و یا به عبارتی که خود 

ها به این ترتيب درواقع،  آن. کردن وی بود" ممنوع الکالم"نمودند،  استفاده می

نمودند و از این طریق برای زندانی سياسی  الل شدن را به زندانی تحميل می

سلولی که در آن حتی زندانی .نمودند ایجاد می" سلول انفرادی در حضور جمع"

. توانست برخوردار باشد ها در یک سلول انفرادی واقعی نيز نمی از بعضی آزادی

يان دیگر از حرف زدن با کسی که در چنين سلول معلوم است که منع زندان
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انفرادی قرار گرفته و از صحبت کردن با دیگران منع شده بود، تنها در شرایط 

 ساعته با زندانيان زندگی نمایند، ٢۴وجود مزدورانی از خود رژیم که به طور 

 و این همان نقشی بود که توابين آن را اجرا -امکان پذیر و قابل اجرا بود

بودن در زندان شيراز رجوع کنيد " ممنوع الکالم"در رابطه با موضوع ( .نمودند می

صفحه  "یادهای زندان" و١٠۵صفحه." و در اینجا دختران نمی ميرند"...به کتاب 

در زندان زنان در شيراز عالوه بر تحميل چنين شرایط بسيار غير انسانی ). ١۶٩

 قيد شده است، حتی زندانيان ۶۵ و سال ۶۴به زندانی که زمان آن اواخر سال 

سياسی را مجبور به دادن گزارش از همدیگر به رئيس و روسای زندان نموده 

 قرار داده جزء مقرراتبه این معنی که گزارش دهی از همدیگر را هم . بودند

توان مفهوم   است که می عملدر" مقررات"تنها با پی بردن به اجرای این . بودند

های شریف زندانی بوجود آورده  چنين وضعی برای انسانشرایط وحشتناکی که 

 تازه به زندان عادل آباد شيراز منتقل ۶۵ف آزاد که در اوایل سال . بود را دریافت

ای که در این رابطه با یکی از زندانيان آن زندان داشته  شده بود، گفتگوی اوليه

او بود و دوست نسبت به زندان اوین کنجک"...است را این گونه شرح داده است

بطور کلی شرایط آنجا را برایش تعریف . داشت از شرایط اوین برایش تعریف کنم

کاش : با افسوس گفت. کرد، برایش باور کردنی نبود با تعجب مرا نگاه می. کردم

. آید اینجا جهنمی است که هيچکس از آن سالم بيرون نمی. در زندان اوین بودم

همه در بند . کنند  تواب هستند یا حداقل تظاهر میاین جا همه بند: او ادامه داد

خوانند و کليه مقرارات تعيين شده از جانب دفتر زندان را رعایت  نماز می
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اینجا هر کس جاسوس دیگری است و همه برای هم گزارش . کنند می

 در صفحات بعد وی آنچه که خود ٭."تمام برنامه ها اجباری است. دهند می

با گذشت زمان و نزدیک تر شدن به : "کند ین گونه بيان میشاهد بوده است را ا

دوستان فهميدم که بر خالف ظاهر زندان، تعداد کسانی که تواب واقعی هستند 

بقيه زندانيان پس از تحمل فشار و . کنند اندک است و با رژیم همکاری می

ل کنند، و تعداد کمی هنوز سرحا شکنجه فراوان فقط مقررات بند را رعایت می

  . بودند و به قول خودشان برای حفظ خود در این پوسته رفته بودند

هر از مدتی . انداختند به همين دليل مسئولين زندان، زندانيان را به جان هم می

شدند و کار به کتک کاری و  شکستن سر و دست  زندانيان با هم درگير می

يل در حالی که ها پس از دعای کم درگيری معموًال پنجشنبه شب. انجاميد می

پنجشنبه شبی که .... .گرفت شدند صورت می ها بر اثر دعا تهييج می تواب

شد، من در سلول در  مراسم دعای کميل بود و با صدای دستغيب پخش می

مرگ بر منافق، "پس از دعا و تکبير بلند صدای ....تخت طبقه اول نشسته بودم

 همه با هم این شعار را .تمام بند را به لرزه در آورد" مرگ بر کمونيست

شعار ....حدس زدم مراسم کتک کاری و تصفيه حساب است. دادند می

بالفاصله چند نفری . در حکم دستور حمله بود "سرموضع نابود باید گردد"

دهی سر  تو چرا شعار می" گفتند دادند و می کسانی را با انگشت نشان می

صدای شعار دیگران . گرفتند می؛ و چند نفر دیگر او را زیر مشت و لگد !موضعی

                                                 
  ١٨۵یادهای زندان صفحه  ٭
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تو چرا شعار می دهی سر " منظور از ٭."کرد فریاد و ضجه او را خفه می

این است که ای سر موضعی تو دیگر چرا چنين شعارهائی را می !" موضعی

  !  دهی

شویم که پس از  در تبریز بر مبنای گزارشی از زندان مردها،  متوجه می

، به طور جدی در جهت جا انداختن نظم  ۶٣تشکيل وزارت اطالعات در سال 

ارتجاعی جمهوری اسالمی در زندان کوشش شده و با کمک توابين در این 

 زندان تبریز در این مورد یکی از زندانيان سابق. شود جهت گام بر داشته می

 در حالی که نه محمد حسين موسوی تبریزی در دادستانی ۶٣سال  ":گوید می

سند، نيروهای امنيتی در تبریز، زندان را مورد هجوم بود و نه الجوردی در م

فاشيستی خود قرار داده و تشکيالت داخل زندان را  سرکوب و آخرین پس لرزه 

 این موضوع که خود بيانگر آن )◙روشنیاشار (."های آ ن را نيز ریشه کن نمودند

است که صرف بر سر کار بودن این یا آن جالد دليل بر استقرار شرایط 

باشد که جمهوری اسالمی  يستی در زندان نبود، گویای برخوردی نيز میفاش

برای این . های رژیم خود با زندانيان سياسی انجام داده است پس از تحکيم پایه

بخش ( که خوانندگان گرامی هرچه عينی تر در جریان وضعيتی که در زندان تبریز

د، در زیر مطالبی که  و پس از آن بوجود آمد، قرار بگيرن۶٣در سال ) مردان

همچنان مبين برجستگی نقش سرکوبگرانه توابين در خدمت به رژیم جمهوری 

باشد را از قول زندانی   به بعد در زندان تبریز می۶۴اسالمی به خصوص از سال 

                                                 
  ١٩٢-١٩٣همان منبع صفحه  ٭
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 سال از ١۵ که )روشن یاشار( این زندانی سابق.کنم نقل میمزبور در اینجا 

 تبریز در زیر چنگال دژخيمان خون آشام بهترین دوران زندگيش را در زندان

جمهوری اسالمی گذرانده است و در واقع یکی از کسانی است که طوالنی 

اند، در ارتباط با سازمان چریکهای   را داشته۶٠ترین مدت دوران زندان در دهه 

در رابطه با شرایط زندان تبریز در دو سال . دستگير شده بود) اقليت(فدائی خلق

به قولی ( زندان تبریز به لحاظ ساختمانی پير: "کند ، وی مطرح می۶٠اول دهه 

 چه از جنبه اداری وچه -و به لحاظ امنيتی نيز) در جنگ جهانی دوم اصطبل بوده

های تهران   هيچ شباهتی با زندان-از جنبه کيفيت گردانندگان و مسئولين زندان

ه افتخارش این بود رئيس زندان فردی به نام محمد علی یزدانی بود ک .نداشت

 رئيس داخلی ۶٢بعد در سال . باشد می" حزب خران تبریز"که عضو بر جسته 

زندان، شخصی به نام حاجی حسن غياثی شد که اصآل سواد خواندن ونوشتن 

کردی فورًا خبردار وا  جالب است که وقتی پيش او فارسی صحبت می. نداشت

ان قدرت بودند که فارسی چون در تصورش تنها نخبگان و صاحب.(می ایستاد

بازجوها اکثرًا از سپاه و از جهاد سازندگی بودند که از نحوه باز ). زدند حرف می

 های سياسی بی خبر بوده و جویی و یا از مسایل سياسی و چگونگی تشکل

این فاکتورها که اکثرًا به سود ما بود  .ها نداشتند مهارتی در این زمينه و حوزه

ای نبودند و گاهًا  گر حرفه ها شکنجه مثًال آن. شد ز میگاهًا نيز فاجعه سا

که خيلی زود باعث شهيد شدن  ای بود های وحشيانه شان به گونه ضربه

 در تهران ۶٠این را هم بگویم که بعد از سال . شدند مبارزی در زیر شکنجه می
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ند، ها را ارتقاء داد هایی ترتيب دادند و سطح آن برای مأموران اطالعاتی، کالس

ها بحث   به اطالعات بردند دیدم  که آن۶٢بطوری که وقتی من را در سال 

. های اول مشکلی نداشتيم  از لحاظ تغذیه، در سال.کنند فلسفی هم می

. ها از دست شپش ذله بودیم ماه. بهداشت و تنگی جا بود مشکل درعدم

يم کردند و ما با این که لباس کم داشت ها درون پوست هم رخنه می شپش

شدیم که  ها را از لباس جدا کنيم مجبور می توانستيم شپش وقتی که دیگر نمی

 ."ها را دور بياندازیم آن

شهر صمد و بهروز و حنيف و " این زندانی سابق، که از تبریز به عنوان

 در تبریز ۶٣کند، وضع توابين و جو سياسی زندان قبل از سال  یاد می" موسی

 )دانشجویی-بخش دانش آموزی( دال-ش دالمسئولين بخ"پس از دستگيری 

ها شخصی  سرکرده آن" :دهد را چنين توضيح می" سازمان پيکار که تواب شدند

گفت که از سال  بود که قبًال دانشجوی زیست شناسی دانشگاه تهران بود ومی

وی متولد شهرستان اردبيل بود و بعدها  . کرده است  فعاليت سياسی می۵٢

نام وی احمد عيسی .  و سرکوبگر تشکيالت آنجا نيز شدنيز به آن شهر رفته

دیگری فردی از اهالی اصفهان و دانشجوی . زاده بود که به اسد معروف بود

او نيز بعدًا به . شهرستان اورميه بود به نام عطا بهادری معروف به علی سياه

کی دو نفر اینها همراه با ی. اورميه رفت تا شبکه توابين را در آ نجا نيز دایر کند

 نقش اصلی را در سرکوبها و ایجاد شبکه توابين ۶٠دیگر، از اوایل دی ماه سال 

ها اسد بود  خطرناکترین آن. ها در آغاز به کار بازجوئی مشغول شدند آن. داشتند
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در بندهای عمومی . های پيچيده را او باز ميکرد شد تمامی پرونده که گفته می

 های ریز و ا بود، این افراد با چند نفر از نوچهکه برنامه های تبليغی رژیم برپ

همه . نمودند های رژیم در زندان می اجرای این قبيل برنامه درشت خود سعی در

کارهای به اصطالح ارشادی از ترتيب مجالس سخنرانی گرفته تا سامان دادن به 

کردند توسط  ها تدریس می های اسالمی در آن هائی که چند آخوند درس کالس

ها و به  البته این برنامه. ها بود کتابخانه نيز در دست آن. گرفت ها صورت می آن

به . های تدریس مسایل دینی، مایه تفریح زندانيان سياسی بود خصوص کالس

غير از زندانيانی که مشکوک دستگير شده و هنوز پرونده شان برای رژیم رو نبود 

يه خشنود بودند که در و همچنين کسانی که حکم اعدام گرفته بودند، بق

 اسحاق مخصوصا کالس آل. ها شرکت کرده و سر به سر آخوندها بگذارند کالس

داد، برای  که طهارت و مسائل شرعی اسالمی از این قبيل را توضيح می

هایشان از قدرتی برخوردار  توابين مذکور و نوچه. زندانيان بسيار خنده دار بود

از تنبيه کسی . خودی نشان دهند نی سياسی،نبودند که بتوانند در مقابل زندا

در این دوره . این افراد گزارشی نداده است  یا تهدید توسط دار و دسته بدنی و

تنها در بند اطفال توابی بود که قبًال در ارتباط با سازمان پيکار قرار داشت و 

اتهامش آن بود که در گنبد یکی از مساجد مرکزی شهر، شعار برقرار باد 

شد که  در مورد این فرد گفته می. ری دموکراتيک خلق را نوشته بودجمهو

ها را تنبيه بدنی  زندانيان کم سن و سال را سخت اذیت ميکرد، و نه تنها آن

به غير از این حتی تا . داد ها را نيز مورد تجاوز قرار می کرد بلکه  بعضی از بچه می



  نقش توابين در ايجاد شرايط خشونت بار در بعضی شهرها       
  
٣۴٩

یک زندانی توسط توابين کسی در داخل بندها شاهد تنبيه بدنی   نيز۶۴سال 

  ." نبود

تشکيالت زندان " های تاکتيکی و بر مبنای اظهارات یاشار روشن تواب

ها فهميدند که اکثر توابين   لو رفت و در بازجویی۶٢در تبریز در سال " مجاهدین

در پائيز آن سال، سپاه برای سرکوب کردن . اند قبلی نفوذی بوده های سال

 آورد و به خصوص پس از تشکيل وزارت اطالعات در تشکيالت داخل زندان هجوم

در ". فرو رفت العابدین تقوی های جالد ذین زیر چکمه"، زندان تبریز ۶٣سال 

 ۶٠العابدین تقوی در سال  ذین" :گوید اطالعاتی مزبور، یاشار می معرفی عنصر

بعدها اکثر . سر بازجوی مجاهدین بود و از دیگر بازجوها بيشتر اعدامی داشت

العابدین  ذین. بازجوها از کادرهای وزارت اطالعات شدند و در آنجا جا خوش کردند

 دادگاه بود و خود ۶ رئيس شعبه ۶٧جالد نيز دادیار ناظر زندان شد و بعد از سال 

  ."داد حکم می

 بود که چندین مبارز را از زندان تبریز به قتلگاه برده و اعدام ۶٣در سال 

ها و با تشدید جو خفقان در زندان از  ا این خون ریزیوزارت اطالعات ب. نمودند

" توابين ناب محمدی"طریق گروهی از توابين که به قول این زندانی سابق 

در این سال . کشيد شدند، قدرت خویش را به رخ زندانيان مبارز می ناميده می

 های تکراری به برای سيم جيم"بسياری از زندانيان و از جمله یاشار روشن را 

در این سال ما زندانيان یا در اطالعات بودیم و یا : "گوید وی می". اطالعات بردند

های سرد و نمور و آلوده و کثيف شده با مدفوع و ادرار، سرگردان  لدر سلو
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زمستان  همان سال " .کنند  منتقل می۴در زمستان آن سال او را به بند ". بودیم

در اولين روز ورود به این .  منتقل کردند۴شدیم به بند   نفر می۵٧ما را که حدود 

ها را  ای کل بند را تميز کرده و اتاق بند با یک تقسيم کار فشرده وسنجيده

تقسيم و زمان استفاده از حياط را نيز برای ورزش و قدم زدن نظم دادیم و این 

  :بود پيام ما

  گر چه پاييز است

                     و

     زد گلبرگ غم از هر سوی                    می ري

  .                                                 باز سبزيم و در خود سرسبزی نهان داريم

  

 در١۶من صبحها آن حياط ....ایم و ایستاده ميميریم هنوز ایستاده به سخن دیگر

کردم و آرزو داشتم افراد بيشتری در نرمش   متر را با ذوق تمام پاک می۵

گاهی شرکت جویند ولی هميشه مابين دنيای آرزو ها ودنيای واقعيت دره صبح

 نفر در نرمش صبحگاهی شرکت ۴٠٠زمانی بود که . بس عميقی نهفته است

شد افراد را به جنب و جوش و نرمش  کردیم ولی این روزها به سختی می می

جهنم ، مرتب برای ما از بند "ناب محمدی"در اینجا توابين . صبحگاهی کشاند

در موقعيت قبل از . نمودند گفتند و ما را تهدید به انتقال به آنجا می سخن می

یعنی همان بند جهنم که تهدید کنان آوای شوم آن را هر ( ورود به تونل وحشت

هوا یخين تر و آتش . سخت به خود می پيچيدیم) نواختند روز در گوشهایمان می
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گرفتند و فشار   روز قدرت بيشتری میتوابين ناب محمدی هر. نمود بی اثر تر می

و این به ریزش نيرو در زندان شتاب  شد روی زندانيان روز به روز بيشتر می

آن . زندانيان کم سن و سال مجاهدین از هم می رميدند. داد بيشتری می

گلهای نو شکفته نابهنگام، پژمردگی را تمرین و بر دل صادقان، غم سنگينی 

من خود را به کاظم راهنما  . کردیم  رفت باید تالش میبرای بيرون. کاشتند می

رساندم و قرار گذاشتيم با )  تشکيالت زنده مانده بود١تنها فردی که از طيف (

شنيده % ١٠٠توانست  فردی بود که می(پسر عموی ایشان محمد تقی راهنما 

را مطالعه کنيم و ) مندل(، کتاب اقتصاد سياسی )هایش را روی کاغذ بياورد

تنها چند تن از این صادقان بودند که در . ایشان نتيجه را در اختيار کاظم بگذارد

حال وهوای . کردند و تالششان نيز قابل تقدیر بود تغيير وضع موجود تالش می

در این . ساخت ها را غمناک می بند دل هر کسی را به درد می آورد و چهره

زندانی سياسی بود و در ارتباط او در زمان شاه نيز ( وضعيت من سراغ چریک پير

را گرفتم و از ایشان تقاضای بر پائی ) با چریکهای فدائی خلق دستگير شده بود

: این رفيق آهی سرد کشيد و گفت. کارناوالی برای چهارشنبه سوری نمودم

و با آغوش باز خواسته مرا قبول " ؟!عشقدور بنيان عالم سوگيسيز دنيا ندور"

لّدین نسيمی ا به ترکی نقل شد، قطعه اول شعری از عماآنچه د ر اینجا." کرد

که معنی آن به زبان ) ١٣۶٩-١۴١٨(ایران است١۴-١۵یکی از شعرای قرن 

بنيان عالم با عشق ساخته شده، بدون یار دنيا به چه : "فارسی چنين است

زندانی سابق زندان تبریز در مورد چگونگی پيشبرد آن کارناوال و " ؟!می ارزد
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یکی از کارهائی ": گوید  که در آن رابطه انجام داده بودند، از جمله میکارهائی

در یک ظرف : که در کارناوال چهارشنبه سوری انجام دادیم این طور بود

درجلو . بعد به صف شدیم. آلومنيومی، دستمال کاغذی ریخته و آتش زدیم

دیم در حالی که اول او از آتش پرید و  بعد ما که در پشت سر او بو. چریک پير بود

که مردم  ای قطعه( آتيل باتيل چرشنبه بختيم آچيل چرشنبه( خواندیم می

هر یک به ) خوانند ها موقع پریدن از روی آتش می شنبه سوری آذربایجان در چهار

ایجاد نشاط در محيط  این کارها را برای .... ترتيب از روی آتش پریدیم و

  :خود داشت طبيعت نيز در این ميان ره .کردیم می

 

  از مرگ شب 

  رقصيد سحر خنده به لب می

   و در غيبت سوز باد

  ربود   آفتاب، دل می

  و زمستان، 

  .دميد سرود الوداع بر سرنا می

  

ور کردن زندگی غفلت  از شعله) قيام بهمن( در  این ميان، فرزندان قيام آنی

و این در شناختند  کارهای دسته جمعی سر از پا نمی ها در آن. ورزیدند نمی

 چند روز مانده به عيد .حالی بود که مرگ را نيز هر لحظه با آغوش باز پذیرا بودند
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ها را با  هائی به خویشان خود که آن  ما با ارسال کارت پستال۶۴سال 

ها به طریقی  ميرکورکوروم رنگ آميزی کرده و سعی کرده بودیم به وسيله آن

مان را انجام  رین همکاری دسته جمعیاخبار زندان را به بيرون منتقل کنيم، آخ

انگار . عيد را نيز تا جائی که امکان داشت با هم به خوبی برگزار کردیم......دادیم

توان دور هم جمع شد،  دانستند که این آخرین روزهائی است که می همه می

 خواست همه را شاد ببيند و به این خاطر ترانه سرایی را سر لذا هرکسی می

 نادر صبری از مجاهدین  بعد رفيقی از چریکهای فدائی دو بيتی های اول. دادند

" ماهنی"سر داد و رفيقی از اقليت به خواندن " عاشيق الر"ترکی را به سبک 

در این هنگام توابين ناب محمدی ....پرداخت و) های ترکی ترانه( های آذربایجانی

  ."حمل نبودها قابل ت شادی ما برای آن. از خشم به خود می پيچيدند

یاشار روشن معلوم زندانی سابق زندان تبریز، در ادامه مطالب فوق، 

مدت کوتاهی پس از گذشت آن روزها، خبر منحل شدن آن بند به کند که  می

دهد که چطور  در نوشته خود در این مورد توضيح میاو . رسد زندانيان می

ای دیگر به بندی منتقل  عدهزندانيان آن بند را از هم جدا ساخته و او را به همراه 

" های کردستان جاش"زاده، بخشی از  کردند که به قول وی بنِد طرفداران مفتی

ها و سه تواب  جائی که او و دیگر زندانيان سياسی همراه وی از طرف آن. بود

و بعد یک روز او و تعداد دیگری از زندانيان را .... شدند ناظر بند، نجس خوانده می

اسه به دست در صف گرفتن جيره غدائی خود بودند به دستور در حالی که ک

العابدین تقوی که با پاسداران همراهش در آن جا حضور  مردک اطالعاتی، ذین
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ها مبارزین زندانی در  پشت درب محلی که سالیافته بود، از بند خارج و 

دیوار  ساعتها  رو به تبریز را از آنجا عبور داده و تيربارانشان نموده بودند،

ای  این سو و آن سوی آن درب کوچک فاصلهدر اینجا به واقع . دارند سرپا نگاه می

ای  ، فاصلهکرد بود که مرز زندگی و مرگ این زندانيان سياسی دردمند را جدا می

دری که در گزارشات دیگر از ! مکانی و زمانی در حد باز و بسته شدن آن در

ایجاد چنين وضعی برای زندانيان . یاد شده" در آبی"زندان تبریز، از آن به عنوان 

اعدام "ها نيز بود، همان که  مذکور در واقع، ترتيب صحنه اعدام برای آن

این موضوع را خود آن زندانيان اسير دست دژخيمان . نام گرفته است" مصنوعی

ما را جلوی درب آن مسلخگاه : " کردند جمهوری اسالمی بخوبی احساس می

شد، رو به دیوار چند  ب کوچکی از سایر محوطه جدا میعشق که با یک در

ای که در آنجا سينه یاران ما را شکافته  محوطه. ساعتی نگاه داشتند

 .کاوید که درآن مکان ایستاده مردند اش نامهایی را می ذهنم همه......بودند

اولين شهيد، صمد صمدی بود، اهل اردبيل که در ارتباط با سازمان مجاهدین 

بردند، درب  بياد آوردم که موقعی که وی را برای اعدام می. ر شده بوددستگي

سلول ما را با اجازه و دست خود برای وداع آخر با زندانيان دیگر باز کرد و با چهره 

و رفت و بعد به ترتيب ) ها شاد بمانيد بچه( "اوشاقالر شاد قالون:" خندان گفت

اپور ساجدی، جواد باقری،رقيه ش......حسن بوشی، رحيم وفایی، مالک قصابی

 رشيد حسنی، مهدی یوسفی، پرویز عندليب زاده، ناصر مميوند،..... موتاب و
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اسمر آذری، روح انگيز ..... مجيد جعفری، اکبر چوپانی، محمد حسين نبوی

  ". ها ایستاده رفتند همه آن...و..و...دهقانی و

شتناکی که به های ده یاشار، زندانی سابق تبریز، در توضيح واقعيت

دست وزارت اطالعات و امنيت 

 با کمک ۶۴جمهوری اسالمی از سال 

توابين ناب " دست پروردگان خود،

در زندان تبریز آفریده شدند  " محمدی

بينش دینی وقتی " :گوید ابتدا می

ی امپریاليستی درهم  باسلطه

ها زاده  آميزد، قهارترین حکومت می

اگر در عصری که سلطه . ميشوند

ایه مالی پنجه در کل جهان سرم

هائی  انداخته مذهب را نشناسيم واژه

که زائيده آميزش مذهب و سرمایه 

این زندانی به بند   آن طور که از نوشته." مالی هستند نيز شناخته نخواهند شد

همان مفهومی را " جهل مرکب"آید درآنجا لفظ  کشيده شده در زندان تبریز بر می

 –اهللا اهللا اهللا . " در تهران داشت" سرموضعی" یداشته است که لفظ زندان

مسئول امنيتی جمهوری اسالمی در  این دستور."! جهل مرکب به بند ختم اهللا

  العابدین تقوی در شامگاه همان روزی بود که زندانيان در پشت آن تبریز، ذین
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سياسی آزاده و غير یعنی که زندانيان . منتظر نگاه داشته شده بودند" آبیدر "

به این ترتيب . تواب به بندی که نامش را ختم اهللا گذاشته بودند، منتقل شوند

" مسلخگاه عشق"زندانيان سياسی مذکور که مرگ و زندگی را در پشت درب 
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گذراندند، در پی این دستور راهی  توأمًا در یک فاصله زمانی واحد می

انتهای کار خدا یا جائی که کاِر اهللا اسارتگاهی شدند که خدایگان زمينی آن را 

با صدور چنان فرمانی بود که . شد، نام گذاری کرده  بودند به آنجا ختم می

  .ها رقم خورد سرنوشت این زندانيان برای سال

   شيطان   خدا و  نه اما نه
  سرنوشت تو را    
 بتی رقم زد      
   دیگران  که    
   .پرستيدند می          

    بتی  آه
  اش  دیگران  آه          
  .می پرستيدند            

 
  )١٣۵٢ - شاملو،سرود ابراهيم در آتش (             

بود که مورد پرستش همه " شاه"، همان ۵٠این ُبت اگر در دهه 

شد، بعدًا به  کسانی قرار داشت که  منافع طبقاتيشان با وجود وی تأمين می

بقاتی، پس همه چيز جز همان منافع ط. تغيير نام داد" جمهوری اسالمی"

. گردید" ایدئولوژیک " شود، می گفته که گمراهی اسالميزه شد و یا به بيان

بنابراین اکنون دیگر این خادمين و مقربين اهللا که جز به خاطر وخواست اهللا 

  !زدند گویند بودند که سرنوشت رقم می کنند و سخنی نمی کاری نمی) سرمایه(

بق تبریز، یاشار روشن در مورد ای از اظهارات زندانی سا در زیر خالصه    

این . ، بند برزخ و بند بهشت را بخوانيد)بند جهنم(بندهای سه گانه ختم اهللا 

های پایتخت نشين   با رهنمود مرکز یعنی اطالعاتی۶۴بندهای سه گانه از سال 
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زندانيان سياسی در تبریز طرح ریزی و توسط توابين پرورش یافته " ارشاد"برای 

کال : "گوید یاشار در این مورد می. ود در آن شهر به اجرا در آمدهای خ همپالگی

بندها دست توابين ناب محمدی بودند وحتی رئيس زندان نيز حق ورود به آن 

توابين  ""۶٣از : "کند در مورد توابين مذکور نيز وی مطرح می". بندها را نداشت

. گرفتند ه عهده میبه تدریج امورات بندهای زندانيان سياسی را  ب "ناب محمدی

هائی بودند که هنگامی که نيروهای امنيتی به کمک  این توابين همان

مجاهدهای تواب شده برای گير انداختن هواداران سازمان مجاهدین یک شبه 

ها که حدود یک  آن. تشکيالت بوجود آوردند، در تور پليسی گرفتار آمده بودند

 پليسی قرار داشتند، بعدًا خود را در سال بدون آن که خود بدانند در چنين رابطه

های بی حد ومرز  یابند و راهکار را درهمکاری های مسئولين خودی می زیر شالق

با آن به اصطالح مسئولين که همان نيروهای امنيتی دژخيم بودند، جستحو 

نيروهای امنيتی . دهند کنند و خود را در خدمت ماشين سرکوب رژیم قرار می می

کردند این افراد را زیر   برای صاحب شدن وزارت آماده میهم که خود را

ها چنان جانيانی بار آوردند که حتی  های مغز شویی خودشان برده و از آن کالس

گران قرار  های شکنجه مادر خود را نيز زیر شالق به مادر خویش نيز رحم نکردند و

  ". دادند

 است که در گزارش این زندانی سياسی سابق از زندان تبریر حاکی

این بند از اردیبهشت ماه . بند جهنم : زندان را بدین شکل تقسيم کردند۶۴سال 

خورد و نام با   نام جهنم واقعًا به شرایطی که در آنجا حاکم بود می.  دایر شد۶۴
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همه باید از آن . خانه را داشت این بند حکم تصفيه. مسمائی برای آن بند بود

شده و " ارشاد" اطالعاتی شوند و هم به اصطالح تخليه تا هم  کردند عبور می

اگر در این بند موفق به درهم شکستن (!!). به جمهوری اسالمی ایمان آورند

 که )بند برزخ( کردند شدند، او را به بند دیگری منتقل می زندانی سياسی می

زندانی در این بند . شرایط غيرانسانی و وحشيانه حاکم بر بند قبلی را نداشت

 به او خزعبالتی چون. گرفت های ایدئولوژیکی قرار می دًا تحت آموزششدی

به واقع . شد تدریس می" دروس اخالق استاد تهرانی و کتابهای استاد سروش"

در . توان گفت که این یک  دوره کادر سازی برای نيروهای سرکوبگر رژیم بود می

شده و " ارشاد"آنان شد که زندانی مطابق برنامه ریزی  بند برزخ اگر معلوم می

حاضر است به خدمت جمهوری اسالمی در آید، او را به بند دیگری که همان بند 

در این بند، زندانی که جهت گریز از شرایط . نمودند بهشت بود منتقل می

شکنجه بار و دهشتناک و کثيف حاکم بر بند جهنم، به اصطالح به جمهوری 

اد گرفته بود که شرکت در کار سرکوب آورده و در بند برزخ ی" ایمان"اسالمی 

های  ای تئوریزه نماید، به فعاليت زندانيان مقاوم و غير تواب را با چه ایدئولوژی

شد تا پس از مدتی در ازاء خدماتش در زندان یعنی   نظری مشغول می-عملی

اعمال جنایت درحق زندانيان سياسی شریف و مبارز و ارتکاب به هر پستی و 

شی از جمهوری اسالمی دریافت نماید که همانا آزادی از زندان و در رذالتی، پادا

مواردی بدست آوردن شغلی در یکی از مراکز دستگاه سرکوب در بيرون از زندان 

  .بود

  در جدال با خاموشی 
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: گوید یاشار روشن در رابطه با بند جهنم در ادامه مطالب قبلی خود می

ه جان در آنجا سر پا  ساعتی شد که ما را رو به دیوار و برای لرزه انداختن ب۶"

آفتاب در پشت افق خود را قائم ساخت، شب جان گرفت و زمان، . نگه داشتند

 که حاال ۴در این موقع  پاسداری، ما را به سوی بند . همان زماِن تيرباران شد

 ما وارد ١٣۶۴ تير ماه ١٢درست . شد، کشاند بند جهنم یا ختم اهللا ناميده می

 شدیم، تقوی و توابين ناب محمدی را در ۴رد حياط بندوقتی وا..... این بند شدیم

–اول این تقوی بود که آرزو کرد که بزودی مسائل اطالعاتی و فکری . آنجا یافتيم

بعد نيز مسئول سياسی بند و . نظری ما تو سط تعزیرات برادران تواب، حل شود

 دارند و رئيس دیگر توابين را معرفی کرد و گفت برادران در امورات بند اختيار تام

نفر دیگر از زندانيان را در اتاق  ۶ من و......زندان نيز حق ورود به بند را ندارد

قلم، کتاب، دفتر، غير مجاز  روزنامه،. درب اتاق بسته بود.  قرار دادند١شماره 

اما . وزرش مطلقآ قدغن بود. های باالیی مجاز نبودیم استفاده کنيم از تخت. بود

یکساعت هوا خوری  .  وباهم غذا بخوردیم صحبت کنيمتوانستيم باهم می

مسلمًا شرح ....." .در هوا خوری اجازه نداشتيم با هم حرف بزنيمداشتيم ولی 

همه آنچه یاشار در مورد این حبس گاه و دیگر حبس گاه های خود نوشته است 

در های دیگری که وی مدتی  ها و یا اتاق لذا توصيف سلول. در اینجا مقدور نيست

  .کنم نقل می -  البته از زبان خود وی-آنجا محبوس بود را نيز به اختصار

اتاق ....  کردند١ سالن٣اوایل دی ماه بودکه مرا وارد اتاق شماره "

در آنجا هميشه نگهبانی حضور داشت . شرایط خيلی سختی داشت٣شماره 
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توانستند  زندانيان نمی. که به غایت جدی، هوشيار، تيز بين و تند نویس بود

زدیم، چون آنچه  ما باید بلند حرف می. خواستند با هم حرف بزنند هرطور که می

 این .شد ای یاد داشت می آمد، توسط او در دفترچه از دهان ما بيرون می

گيری و ضدیت با ما انگشت نما  نگهبانان از افرادی انتخاب شده بودند که در بهانه

 مقاومت کنيم، تقریبًا به عملکردهای خواستيم به هر نحو ما که می. بودند

به همين خاطر خيلی وقتها بدون کوچکترین اهميتی به وجود . خویش آگاه بودیم

ما ..... کردیم به بيست سئوالی بازی کردن نگهبانان در اتاق، از صبح شروع می

من که جثه کوچکی داشتم زیاد با مشکل . خوابيدیم  نفر در کف اتاق می٧

. ی افراد دیگر که قدی بلند داشتند، جا برایشان مشکل بودمواجه نبودم ول

.... کردیم تا سر یا پاهایمان را در آنجا جا دهيم شبها زیر تختها را خالی می

فشارهای غير انسانی این توابين ناب محمدی تأثيرات مخربی بر کل ارگانيزم 

های کليوی   بار بود در حالی که ما اکثرًا ناراحتی٣دستشویی . گذاشت بدن می

و  تراشيدن سبيل، در حياط....شد ای داشتيم که اصال در نظر گرفته نمی یا روده

سرپا ایستاندن و غيره از جمله تنبيهات توأم با تحقيری بودند که گاه به گاه اجرا 

  ......شدند می

 بود که مرا از این اتاق با اندک ۶۵در یکی از روزهای طوالنی بهار سال 

ها عبور داده از بند  وسایل به دست ازجلو هم اتاقی.... ردندوسایلی بيرون ب

به من هم گفتند که به ) ها وانمود کنند که مرا تبعيد کردند تا به آن. (خارج کردند

شوی؛ ولی بردند و در دفتر رئيس زندان چند ساعتی نگاه  برازجان تبعيد می
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 حياط با پتوهای سر در گوشه.  آوردند۴داشتند و وقتی غروب شد دوباره به بند 

بازی آلونک مانندی ساخته بودند مرا وارد آنجا کرده و تمامی بدنم را بازرسی 

 رفته و در مقابل اتاق ٢بعد دستم را گرفته به سمت سالن شماره . کردند

در آنجا پس از آن که چشم بندم را برداشتند، درب اتاق را .  ایستادیم٢شماره 

درب اتاق را یک پتوی سربازی می پوشاند . دادند  هلباز کرده و مرا به درون اتاق

. اتاق حالت خانه اموات را داشت. و خود پتو را نيز مالفه سفيدی پوشش ميداد

. سکوتی مطلق برقرار بود. همه را در تخت به حالت دراز کش و رو به دیوار یافتم

، ها بسته ناده. های باال نشسته بود نگهبان چون جغدی روی یکی از تخت

های  چشمها کور و جغدی از باالی تخت، چهار چشمی این انسان گوشها کر،

کاوید؛ و می پایيد تا مبادا  دراز کشيده در تختهای سربازی و رو به دیوار را می

فردی به فرد دیگری چشمکی بزند و یا به هر شکلی، نشانی از انسانيت از 

ها لرزه  ناغد بر جبه نظرم آمد که انگار رعب و وحشت ج. خویش بروز دهد

  .انداخته است

، سه روز اول، نگهبانان آنچه را که در گذشته به دیگر زندانيان روا داشته ......

 -هائی که از مغز آن توابين ناب محمدی تراوش کرده بود  اعمال و شکنجه-بودند

 روز ٣کردند که در عرض  چون خودشان اقرار می. در مورد من نيز آزمایش کردند

بایست در  از روز چهارم می..... يجه نگيریم فرد با محيط خود را وفق ميدهداگر نت

کال در اتاق شش نفر در . (روی تکه پتوئی که به من داده بودند، چمباتمه بزنم

ای را  در این اتاق کسی حق نداشت به کسی وسيله.) تختها قرار گرفته بودند
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صحبت . ده و یا از او بگيردنشان دهد ویا چيزی را به زندانی دیگری تحویل دا

ای و    اشاره-  زبانی-هر گونه تماس بدنیبه طور کلی . کردن با هم ممنوع بود

حتی شهردار اتاق وقتی جيره . یا چشمی نشانه شيطنت بود و مکافات داشت

اش را  گفت که چه کسی اول جيره کرد، باید نگهبان می افراد را تقسيم می

یی هم این مسئول بود که باید یکی یکی زندانيان همينطور برای دستشو. بردارد

 ٧۵ سانتی متر در ٣۵در کف اتاق روی تکه پتوهایی به ابعاد . کرد را صدا می

تنها بعضی وقتها تواب نگهبان اجازه . تيمشسن سانتی متر به حالت چمباتمه می

مهم ترین . سه نوبت دست شویی بود .داد در همان اتاق کوچک قدم بزنيم می

گاهی شاهد بودم فردی کف . دادند  شویی بعد از صبحانه بود که نمیدست

همچنين اکثر . اتاق را خراب کرد ولی اجازه نيافت که به دست شویی برود

پيچيدند و کار به جائی کشيده بود که در  زندانيان از یبوست به خود می

از .... .مشکل ناراحتی معده نيز ما را فلج ميکرد. دادند دستشویی گریه سرمی

ورزش همچنان قدغن بود، فقط دعای کميل را . و دکتر خبری نبود بهداری

  ...... کردند داد از بلند گوی بند  پخش می باصدای بلند آنهم شب که مرا آزار می

 ٢اتاق شماره ( اتاق صم و بکم به این ١٣۶۵من که در اردیبهشت ماه 

تنها چون . شرایط بسر بردم ماه در سختترین ۴آورده شده بودم، حدود ) ٢سالن 

به تدریج یاد گرفته بودم که چطور با آن شرایط . کردم شاد بودم مقاومت می

 نوبت دستشویی در یک نوبتش حرکات ٣مثًال در تابستان از . مقابله کنم

دادم و در آخرین دستشویی نيز دور از  ورزشی همایون کتيرایی را انجام می

  در جدال با خاموشی 
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به سر و بدنم ریخته با یک تکه لنگ خودم را چشم توابين، یک آفتابه آب سرد 

رسيد، به خواب   می۴٠اش به باالی خشک کرده و راحت در اتاقی که درجه

 .  رفتم شيرینی فرو می

رود اختالالت روانی به اوج  در سکوت مطلق که زندانی در خود فرو می

فرادی های ان کردند در سلول زندانيانی را که چنين وضعی پيدا می. رسد خود می

کردند،  هائی را باز می شد که وقتی درب چنين سلول دادند و گاهًا می قرار می

  .....یافتند جسد زندانی را در آن می

شکی نيست که توصيف همه اعمال جنایتکارانه توابين به عنوان   

نگهبان و مسئولين آن بند و شرایط شدیدًا شکنجه باری که در آنجا حاکم بود، 

سابق زندان تبریز از شرایط طاقت فرسای  زندانی. نی نيستبهچوجه کار آسا

در یکی از آن . هائی که در آنجاها بسر برده است نيز صحبت نموده دیگر اتاق

ای پيچيده شده  ها وی به رمز پتوئی که به عنوان درب اتاق بود و در مالفه اتاق

پوشاند و خود  پتوئی آن را می. درب اتاق هميشه بسته بود: "... برد بود پی می

این بار علت این که چرا از پتو  و مالفه به عنوان در استفاده . ای پتو را نيز مالفه

روی این پتوِی در مالفه پيچيده شده، سوراخ های ته . شد را دریافتم می

فهميدم که دستگاه تواب سازی رژیم نسبت به خود نيز . سوزنی ایجاد شده بود

های اطالعاتی رده بندی  وابين هم مثل سازمانت. کند پيچ در پيچ برخورد می

گزارش رد " دادگاه"ها از همدیگر نيز مستقيمًا به وزارت اطالعات و  آن. داشتند

ما هميشه در اتاق . کرد در نتيجه توابی به تواب دیگر اعتماد نمی. کردند می
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 لقب داده بودیم" نفر هفتمی"ها   به غير از کسانی که به آن-داشتيم نگهبان

های غير علنی بودند که چند ماهی برای جاسوسی به اتاق  ها در واقع تواب آن(

تر بود و درجه توابيتش از  ، اما تواب دیگری که گویا ناب)شدند فرستاده می

های ته سوزنی ایجاد شده  نگهبانان اتاق باالتر، از پشت پتوئی که در آن سوراخ

ده بود که تواب مزبور به طور ها ش خيلی وقت. پائيد بود، درون اتاق را می

و یک زندانی را به زیر مشت و لگد ) کرد در را باز می( زد ناگهانی پتو را کنار می

زدی و یا  گفت که چرا به فالنی چشمک می گرفت در حالی که می خود می

  ....." ؟ آخر همه این کارها به معنی نقض مقررات بود!!!کردی اشاره می

ه سخنان فوق، از نوع به اصطالح تنبيهات توابين نيز در زندانی دردمند نقل کنند

ها  صحبت کرده است که گزارش در رابطه با زندان تبریز را با نقل بعضی  آن سال

  : ها به پایان می برم از  آن

ها به جيب ما سوزن و یا  شب. ام چندین ماه من به حالت چمباتمه به سر برده" 

ب ما را بيدار وبازرسی بدنی کرده همان انداختند و بعد نيمه ش سنجاقی می

یا چيزی که خودشان به هنگامی که ما در خواب بودیم گذاشته بودند را  سوزن و

افتادند؛ آخر سر نيز   پيدا وآنوقت ما را بيرون کشيده و چند نفری به جان ما می

از شوخی هایشان این بود .  داشتند در زیر آب سرد در حمام  سا عتها نگاه می

 نيمه شب چشمانمان  را می بستند ودر صندلی  نشانده آخرین وصيت نامه که

  .......خواستند را می

  در جدال با خاموشی 
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 متر بود که مسئولين بند در ٢ در۵/١ای به ابعاد  بند در هر سالنی صاحب دخمه

زدند و هم، شبها در آنجا برای خواستن آخرین وصيت نامه،  آنجا، هم، ما را می

در ضمن نگهبانان، گزارش در مورد . داشتند ا ه میما را با چشم بند ساعتها نگ

زندانی را در همان جا در دو نسخه تنظيم کرده یکی را به اطالعات ودیگری را به 

 دوش داشت که کف آن ٢۴همچنين کل زندان یک حمام با . فرستادند دادگاه می

 مسئولين از. شد پا برهنه در آنجا راه رفت بشدت گرم بود، به طوری که نمی

مثًال یکی . گرفتند کسی که نفرت داشتند او را به این حمام برده و زیر کتک می

از آن توابين ناب محمدی به اسم حسين جوکار با چند نفر از همدستان خود، 

  ......کردند همواره زندانی را چشم بسته و پا برهنه در این حمام توپ فوتبال می

اند آنهم فقط  آمد با ما کرده این خائينين به نسل خود، آنچه به عقل نمی

 بهمن عيوقی ها به خاطر ۶٠اگر در سال. وفقط برای آزاد شدن زودتر خود

آوردند، این جانيان برای زودتر آزاد  خالصی از اعدام به جان زندانيان هجوم می

از همه آن . آزردند را می شدن از زندان، بيست و چهار ساعته روان و جان ما

من روزی به یکی از این اوباشان .  کنم صدها نمونه را ذکر میاعمال یک نمونه از 

به خاطر همين . ای ای بلکه دچار دیگر آزاری شده جالد تقوی گفتم تو توبه نکرده

حرف مرا در یک قوطی قبر مانندی انداختند که فقط دو بار دست شویی 

نم خيس من بی تجربه درآن قبر شروع کردم بدن را تکان دادن که بد. بردند می

 .فشار خونم افت کرد شد و زخم....... روزی تمام زیر بغل و٣عرق شد و بعد از 

خوردم و اینها عشق  دست شویی ببرند من زمين می خواستند وقتی می
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یک وقت دیگر محل زندگی من بد ترین تخت اتاق بود که از دو دیوارش ..کردند می

ام فقط و فقط به این  کرده ماه در آنجا عمر سپری ٣۶من حدود . چکيد آ ب می

حال من چگونه از این . که آنچه این جانيان آرزو داشتند من به باد داده بودم خاطر

ام بخاطر اینکه طرف اعدام نشود از من گزارش  جانيان بگذرم؟ من حاضر شده

گذرم از کسی که با زانو بر  ولی هيچوقت نمی. بر تنم شالق بزنند بنویسد و

که  زود تر آزاد شود، د رحالی که حکمش نيز  بيش از یک کوبيد  بينی من می

این فرد همان جمشيد صباغی است که ادعای پيشمرگ چریکها را . سال نبود

های  بخشم که هنوز هم از اضطراب من هر گز مزدور علی نمازی را نمی. داشت

   )◙یاشار روشن(".ی مسئول سياسی آن بود، در رنجمبندی که و

شویم مسایل زیادی از  هائی مواجه می قعيتبا چنين وا  وقتی

شود دید که انسان  مثًال می. شوند های مختلفی در ذهنمان برجسته می جنبه

تواند همچون آن توابين به اصطالح ناب محمدی  هم می. موجود عجيبی است

تواند از قدرتی برخوردار باشد  چنان زشت و کثيف ودرنده و پست شود و هم می

 غير قابل توصيفی که تحمل های رنجت عبور کند و با همه که از تونل وحش

 -های مدید و یا برای هميشه با او می ماند  که مسلمًا اثراتش تا مدت-کند می

در مورد دوم، . باز به پستی و بی شرفی تن نداده و با جنایتکاران هم آواز نشود

و مترقی تواند از طرف نيروهای پيشرو  چنين صالبت و قدرت استقامتی نمی

این . جامعه مورد تحسين قرار نگرفته و از عظمت و زیبائی آن سخن گفته نشود

اما آیا . همان چيزی است که با دوست داشتن وعشق ورزیدن عجين است
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های مبارز و انقالبی عشق ورزید  ها را دوست داشت و به انسان توان زیبائی می

 کسانی که با ددمنشی ها متنفر بود و نسبت به همه بدون آن که از زشتی

کامل چنان شرایط دهشتناک وعذاب آوری را برای زندانيان سياسی شریف و 

آزاده بوجود آورده بودند، با کينه و خشم برخورد ننمود؟ کسانی که فقط یک روی 

 - آنهم البته رویی را که منافع حقيرشان در آن خوابيده-ها را می بينند واقعيت

. کنند  را شدیدًا تقبيح می-ها البته به عاملين آن -ها کينه ورزیدن به زشتی

توان چيزی را تحسين کرد، به چيزی عشق ورزید ولی  مسلمًا در عالم واقع نمی

ها نفرت نداشت و خشم و  برعليه و دشمن آن نبود و یا از عاملين آن زشتی

بيح افرادی که ظاهرًا تحت عناوینی چون تق! کينه را از آنان به دل خود راه نداد

یا در واقع باز داشتن گویند و   سخن میآشتی طبقاتیکينه، از 

 برای موجه جلوه کنند، ستمدیدگان از مبارزه با ستمگران خود را تبليغ می

کشند و در این رابطه با چنان  دادن نظراتشان معموًال پای شرایط را به پيش می

ئی منجمد و اسير کنند که انسان را شي دید مکانيکی به این موضوع برخورد می

درست است که شرایط نقش . اما چنين نيست. دهند شرایط جلوه می  دست

کند و درست است که  ها ایفا می بسيار مهی در برخورد انسان به واقعيت

تواند روی شرایط تأثير  گيرد ولی خود نيز می انسان کامًال از شرایط تأثير می

 چنين دیدی است که هم روی درست با. گذاشته و شرایط نوینی بوجود آورد

شود و هم راه بر  اختيار و مسئوليت انسان در ساختن شرایط نوین تأکيد می

اراده گرائی بسته شده و نقش و تأثير شرایط و اهميت آن در چگونگی اعمال 
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های پویا و  بر این اساس، اتفاقًا برای انسان. شود ها باز شناخته می انسان

دانند  ها که به دیدگاه علمی مجهزند و می مونيستانقالبی و به خصوص برای ک

سازد اما در چهار چوب شرایطی که از گذشتگان به  انسان تاریخ خود را می"که 

همه مسأله، تغيير شرایط ، )نقل به معنی از مارکس( "او رسيده است

موجود به چنان شرایطی است که نه فقط در آن هيچ انسانی خود را 

نایت در حق انسان دیگری نبيند بلکه وضعيت به به ِاعمال ج" مجبور"

ای باشد که هر فرد سعادت خود را در سعادت دیگران جستجو  گونه

های پر کينه و خشم تحت یک  چنين شرایطی با مبارزه بی امان توده. کند

همه هدف مبارزه انقالبی نيز ایجاد . شود رهبری واقعًا کمونيستی ساخته می

  . چنين شرایطی است

نطور که مالحظه شد، همه خاطرات و گزارشاتی که از شرایط هما

 دهشتناک و نکبت بار حاکم بر زندان تحت حاکميت جمهوری اسالمی در دهه

چه از تهران و چه از دیگرشهرهای ایران توسط زندانيان سياسی ارائه ، ۶٠

که کوشش دست اندرکاران جمهوری اسالمی در  شده، کامًال بيانگر آنند

سرکوب زندانيان و در   برای تواب کردن زندانيان سياسی تنها به منظورها زندان

گرفت؛ و  های رژیم صورت می واقع سرکوب کل جامعه در جهت تحکيم پایه

 مخالفين هر گونه"ها و از جمله به اصطالح  برخالف آنچه تحریف کنندگان واقعيت

هيچوجه بر سر  به ۶٠های دهه  کنند، مسأله در زندان مطرح می" ایدئولوژی 

کسانی که از زاویه ظاهرًا مخالفت با اما امروز . مسلمان کردن زندانيان نبود
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اسالم و یا مخالفت با هر نوع ایدئولوژی، برای کوبيدن کمونيسم تالش 

کنند،  کنند، نه فقط  هدف تواب سازی را چنين مسائلی عنوان می می

عليرغم ( خودآليستی و مذهبی  بلکه اتفاقًا بر مبنای دید ایده

رژیم جمهوری اسالمی در سرکوب " قدرت"، !)تظاهرشان به آتائيسم

ها را ناشی از به اصطالح قدرت  ها در زندان ها و فرزندان مبارز آن توده

آليستی   چنين تفکری آشکارا تفکری ایده.زنند ایدئولوژی اسالمی آن جا می

چنين دست به است و صاحبان چنين تفکری در ضدیت با کمونيسم است که 

بعضی از اینها همان کسانی . اند آليسم و خرافات مذهبی شده دامان ایده

هستند که در حالی که کمونيسم، این علم شرایط رهائی طبقه کارگر و در واقع 

همه بشریت از قيد هرگونه استثمار و ستم و جهل و نادانی را بيشرمانه در کنار 

، از مخالفت با به اصطالح دهند فاشيسم و  ارتجاع مذهبی قرار می

اگر از واقعيت حرکت کنيم و بر آن . گویند سخن می" های ایدئولوژیک حاکميت"

های  بينيم که همه فاکت اساس مسأله فوق را مورد برخورد قرار دهيم، می

های شهرهای دیگر این  های تهران و چه در زندان واقعی و عينی چه در زندان

ین، نه صرف نيروی ایدئولوژیکی رژیم جمهوری کنند که ا حقيقت را ثابت می

برخوردار بودن از قدرت ارتش و دیگر (اسالمی بلکه در اصل امکانات مادی او 

در سرکوب انقالب بود که به این رژیم  پست و عقب مانده ) نيروهای سرکوبگر

  .بخشيد" قدرت"
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توان  مثًال در رابطه با زندان تبریز، بر مبنای گزارشات یاشار روشن می

دید که برقراری شرایط واقعًا جهنمی توصيف شده در اتاق صم و بکم  و 

به توانست بدون وجود نگهبانانی که  های مشابه در  آن زندان، هرگز نمی اتاق

از طرف دیگر باید .  باالی سر زندانيان سياسی بودند، اساسًا بوجود آیدطور دائم

ين، پاسداران بی مزد بودند و برای توجه نمود که خود آن نگهبانان که همان تواب

وارد آوردن فشارهای طاقت فرسا به زندانيان سياسی و حفظ آن شرایط جنایت 

کارانه بکار گرفته شده بودند، نه به خاطر جلب رضایت اهللا به چنان کاری تن داده 

ها  به دليل  آن! و رفتن به بهشت آن اهللا" صواب آخرت"بودند و نه برای کسب 

جمهوری اسالمی هم نبود که " حاکميت ایدئولوژیک"اطی به مذهب و به باور افر

کردند؛ همچنين هيچ ایده آليسم و  خون زندانيان سياسی را در شيشه می

ای برای این توابين بشمار  خرافاتی نيز برای عذاب دادن به آن زندانيان مایه انگيزه

ها   نفع شخصی آنبطور کامًال واضح و روشن همه مسأله در اینجا. رفت نمی

چرا که به این نگهبانان بی مزد، در ازاء اعمالی که بر عليه زندانيان مخالف . بود

که خود جز یک رژیم تأمين ( دادند، از  طرف این رژیم جمهوری اسالمی انجام می

، )داران وابسته در ایران نيست ها و سرمایه  امپریاليستکامًال مادیکننده منافع 

.  اجر آزادی از زندان بودکمترینش وعده داده شده بود که ویدنياجر و پاداش 

" پایان خدمت"درست به همين خاطر این توابين، نفع خود یعنی در درجه اول 

خود در زندان را در گرو نشان دادن کارائی و استعداد هر چه بيشتری از 

گدائی رهائی خود . کردند خویشتن در امر سرکوب زندانی سياسی جستجو می
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ها، از نيروهای اطالعاتی و امنيتی  ز زندان از بيشرفان کاسه ليس امپریاليستا

ها تضمين جایگاه شغلی بعدی برای  ای از آن و در مورد عده(جمهوری اسالمی 

نهاد "، نياز مادی این تشکيل دهندگان به اصطالح )خود در وزارت اطالعات

نين عبارتی در مبلغين ضد کمونيست ضمن بکار بردن چ" ( مسلکی-سياسی

کوشند رفتارهای وحشيانه آنان در زندان را به خاطر گویا   مورد توابين، می

توابين در " نياز" اتفاقًا این. بود) اعتقادات ایدئولوژیکی اسالميشان جا بزنند

ها جهت  داری جمهوری اسالمی به وجود آن شرایطی مطرح بود که رژیم سرمایه

تيک و ضد امپریاليستی آنان خيلی بيشتر از آنچه ها و انقالب دموکرا سرکوب توده

  .گنجيد، نياز داشت حتی در تصور آن فرومایگان می

اجازه دهيد این فصل را با قطعه شعری از زندانی سابق تبریز، یاشار روشن پایان 

  .دهيم

 وقتی سلطه سرمايه 

 هاست،  به نام سالحی که افيون توده

  فراتر از حبس گاه من

   راگسترده حصاران

 با خون شست

   و فالت ايران را زير سايه  مرگ فرو برد،

  آنگاه که سپيده را کشتند 

  و همگان را سيه پوش  ساختند، 
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  ها وآ ن شيارهای دره گونه را  در مزارستان

 با پيکرهای خونين و نيمه جان فرزندان انقالب پر ساختند،

   نسل انقال ب در ميان دريای خون 

  ياليسم را آميزش ذاتی سلطه امپر

  .با سالح مذهب به استخوان لمس کرد

  ها، سر بر سر دار شدنها آنگاه که شکنجه

  ها را شا هد شدم،  و نسل کشی

  .سر فرود آوردم" بذرهای ماندگار" به سبک سازماندهی 

  های رفقا و رزمندگان  وآنگاه که صفير تيرخالص

  سرود شامگاهانم شد، 

 کردمبر خو نين بودن نبرد طبقاتی سجده 

  و هنگامی که در ميان خون ياران 

  خود را خونين يافتم

  با نبرد تا رهائی، 

  م،آتشين سوگندی بست

  آتشين سوگند

  با نبرد تا رهائِی کارِ اسير

  !در بند سرمايه
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  بخش سوم

  
  ای از نبرد طبقاتی زندان، عرصه
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  فصل اول
   مقاومت و مبارزه

*****  
  

  

     مقاومت و مبارزه در زندان

    
در این فصل در جهت آشکار ساختن هر چه بيشتر چگونگی مقاومت و 

، کوشش خواهد شد که ۶٠مختلف دهه  های مبارزه زندانيان سياسی در سال

ها  ، تفاوت۵٠های دهه  ابتدا با ارائه یک جمعبندی از فضا و شرایط حاکم بر زندان

 زمينه مورد توجه  نيز دراین۶٠ و ۵٠های دو دهه  های موجود بين زندان و شباهت

  .قرار گيرد

دانيم یکی از مهمترین و آشکارترین تفاوت مربوط به  همانطور که می

 و ۶٠ای بودن مبارزه در شرایط سال  ، توده۶٠ و دهه ۵٠شرایط  موجود بين دهه 

ها در دهه  محدود بودن مبارزه به رزم روشنفکران انقالبی و آگاه ترین بخش توده

ر ارتباط با بحث ما، اولين تأثير این امر خود را در ترکيب مسلمًا د. باشد  می۵٠

 ترکيب جمعيت زندان همانا متشکل از ۵٠در سال . دهد جمعيت زندان نشان می

های آگاه جامعه از ميان کارگران و زحمتکشان و غيره  روشنفکران و دیگر بخش
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 هائی از هتود(های وسيعی از مردم ایران   که توده۶٠بود، در حالی که در دهه 

 -های متفاوت و نظرات سياسی ميان همه طبقات و اقشار خلق با آگاهی

در صحنه مبارزه حضور داشتند، طيفی از این توده به همراه ) طبقاتی گوناگون

روشنفکران مبارز بودند که با یورش ارتجاع جمهوری اسالمی به مردم ایران 

توجه به چنين تفاوت . دند را تشکيل دا۶٠دستگير شده و زندانيان سياسی دهه 

ای و یا روشنفکری بودن  مهم، این سوال را پيش می آورد که آیا به صرف توده

توان به چگونگی مبارزه و  ترکيب زندان می

نه . پاسخ منفی است! مقاومت در آن پی برد

توان؛ چرا که در این رابطه فاکتورهای  نمی

بدون آنکه بخواهيم در  .مختلفی عملکرد دارند

 و ۵٠نجا مجموعه شرایط در دو دهه متفاوت ای

 را مورد بررسی قرار دهيم، بر این اندیشه ۶٠

نکته مهم و اساسی در کنيم که  تکيه می

تشخيص چگونگی مبارزه و مقاومت در 

زندان، درک شرایطی است که این مقوله 

 از این رو .گيرد در آن مورد بررسی قرار می

 بارزی که بهتر است ابتدا با توجه به شباهت

ای بودن   از جنبه توده٣٢ و سال ۶٠بين سال 

های گسترده وجود دارد، توجه خواننده را ابتدا به طور  دستگيریمبارزه و 
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 ٢٨ پس از کودتای ٣٢ و سال ۶٠سال ها در  اجمالی، به مقایسه فضای زندان

دان   با شرایط زن۶٠با مقایسه فضای مبارزاتی زندان در سال . مرداد، جلب کنيم

سال روزهای دراز "، ٣٢  خواهيم دید که اگر نشان سال ٣٢از این لحاظ در سال 

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

  :فریاد بر می آورد

  گر بدين سان زيست بايد پست "
  ام اگر فانوسِ  عمرم را به رسوائی نياويزم من چه بی شرم

    "   خشکِ  کوچه یِ  بن بستبر بلنِد کاجِ 
  ) شاملو" و نگاه کن" بودن"از شعرهای (        

  

، هرگز فراموش ..."سال بد"ها در همين دوره  و هرچند یاد انقالبيون وفادار با توده

وضعيت بدین . ای دیگر بود  در زندان به گونه۶٠شود اما وضعيت در سال  نمی

های قهرمانانه وشوریدگی  ومتگونه بود که در این سال در یک کالم از مقا

واقعيت این است که در .  زندانيان دلير جان بر کف، زندگی به سرایش در آمد

های یأس و  ها، باز نه آیه ها و ضعف ، عليرغم همه خيانت۶٠های سال  زندان

 با شعارهای دالوران انقالبی آنمرگ بلکه پيام انقالبی مبارزین و فریاد خشم 

های تير بود که به   در ميدانشانبر جمهوری اسالمی مرگ بر خمينی، مرگ 

های  هياهو در آمده و چنان گسترده در فضای جامعه در گشت و گذار بود که دل

  . داد زند گان را نوازش می
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اش  مسلما هيچ ملتی تاریخ خود را در گسست از تاریخ گذشته

. سازد خ آینده را میامروِز ما، در حالی که متأثر از دیروِز ماست، تاری. سازد نمی

بينيم که آنچه بالفاصله در پشت  با این نگاه به تاریخ و رويدادهای تاريخی می

 قرار داشت همانا مبارزات قهرمانانه روشنفکران ۶٠سر زندانيان سياسی در دهه

در واقع و طبيعتًا، این، مجموعه .  بود۵٠های انقالبی در دهه  و همچنين توده

 به همراه قيام شکوهمند بهمن بود که بيشترین ۵٠ه شرایط مبارزاتی در ده

  داشت و اساسًا خود مبارزین زندانی ۶٠تأثير را روی مبارزین جوان دهه 

چنين است .   سر برون آورده بودند۵٧ و انقالب ۵٠مستقيمًا از دل مبارزات دهه 

 توان گفت که الهام بخش این زندانيان سياسی در امر مقاومت و مبارزه که می

به طور عمده و به صورت برجسته، نسل دهه پيش یعنی انقالبيون مسلح دهه 

 و مبارزینی بودند که در آن دهه با سری افراشته در مقابل رژیم شاه ایستاده ۵٠

اما، در برخورد به خود . به این موضوع بر می گردیم. و با آن مبارزه کرده بودند

توان گفت،   آنچه به طور کلی می۵٠های دهه  موضوع مبارزه ومقاومت در زندان

، مقاومت دليرانه و تا پای ۵٠این است که در آغاز این دهه یعنی در خود سال 

ها شد   باعث غالب شدن روحيه رزمندگی در زندانهای مبارز کمونيستجان 

این یک واقعيت تاریخی است که بدون هيچ گونه تعصبی باید به آن اذعان (

ای بود که تمامًا فضای غيرمبارزاتی، منفعل  مت به گونهاین مبارزه و مقاو). نمود

با خيانت رهبران حزب توده ، ٣٠ی  به خصوص در سالها-و يأس آوری که پيشتر 

ها به وجود آمده  ها و سازشکاريهای جبهه ملـی در زندان و ضعف و ندانم کاری
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یله وظيفه سنگين الیروبی طو "۵٠آخر نسل کمونيست دهه . بود را تغيير داد

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

همچنين با   بر این اساس و )۴٧(.که به خوبی نيز از عهده این رسالت بر آمد

 نه ،های فراموش نشدنی دیگر نيروهای صادق خلق  مبارزه و مقاومتتوجه به

های رژیم   خصوصيات بارز زندان مقاومت و رزمندگی يکی از۵٠فقط در خود سال 

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

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

برخوردار بودند و این واقعيت در برخوردهای تهاجمی و مبارزه جویانه زندانيان 

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

 دارای روحيه رزمندگی ۵٠معنی آنست که الزامًا تک تک زندانيان سياسی دهه 

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

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

کنيم عالوه بر این که برخورد شدیدًا مبارزه جویانه  زندانيان سياسی صحبت می

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

ها در برخورد  حال این موضوع با در نظر گرفتن همه افت و خيزها و ضعف و قدرت

بحث این است که اگر . ای امنيتی رژیم و زندانبانان مطرح استزندانيان با نيروه

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

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

                                                 
  حميد اشرف  رفيق قلم به" حماسه مقاومت"کتاب  نقل از مقدمه ٭
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ی خود را شده بودند، پس از پایان دوره بازجوئی، در مرحله بعدی روحيه رزمندگ

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

.  به یکسان نبوده است۵٠های دهه  و داشتن روحيه رزمندگی نيز در همه سال

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

  جّو ۵٠نيم بگوئيم که در دهه توا باشد که بر این اساس، در مجموع می می

 تا ۵٠ های با این توضيح که بين سالها، جّو مبارزه و مقاومت بود  غالب در زندان

 مبارزه زندانيان سياسی حتی شکل تهاجمی داشت و پس از ضربات بزرگ ۵١

 ، روحيه مبارزاتی در ۵۵به سازمان چریکهای فدائی خلق در نيمه اول سال 

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

  .  ها تغيير یافت توده

همچنين در اینجا باید از این واقعيت سخن 

، با توجه به کل شرایط مبارزه ۵٠گفت که در دهه 

طبقاتی در جامعه، چنان شرایطی در زندان وجود 

خيانتکارانی که به خفت همکاری با داشت که نه فقط 

ن داده بودند در آنجا کمترین جرأت ابراز وجود رژیم ت

یعنی ( نوشته بودند" عفو" بلکه کسانی که نداشتند

طی یک نامه رسمی ضمن پشت پا زدن به عقاید 

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

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

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

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

، )های جمهوری اسالمی با وجود توابين بوجود آمد نظير آنچه در زندان(ها  زندان

قطع . دکردن های مختلف با چنين کسانی بر خورد می   شيوهزندانيان مبارز به

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

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

 در این )۴٨(.نمودند، عمده ترین آن روش ها بود تسليم و تمکين در زندان می

پرداخت و شناخته  ميان اگر فردی از ميان زندانيان به کار کثيف جاسوسی می

ای حتی او را مورد  شد، زندانيان مبارز در صورت گير آوردن فرصتی، به بهانه می

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

ی روشن شد که یکی از زندانيان با رژیم همکاری وقت. باشد عادل آباد شيراز می

های  کند و معلوم شد که او باعث لو رفتن یکی از جا سازی کرده و خبرچينی می

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

  . دانند موضوع را همه کسانی که در آن زمان در زندان شيراز بودند، می

ای که مطرح  مبارزه و مقاومت در هر حوزهی نيست که تردید

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

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

گاه با توجه به سابقه ذهنی از مقاومت و مبارزات . سازد خود را آشکار می
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های زندانيان سياسی در دهه   مبارزات و مقاومت،۵٠هه زندانيان سياسی در د

در حالی که برای کسب آگاهی و درک . شوند  آن طور که باید درک نمی۶٠

ها  عميق از چگونگی مقاومت و مبارزه زندانيان سياسی در درون بندها و سلول

   باید به نکته مهم۵٠های موجود در این زمينه با دهه   و درک تفاوت۶٠در دهه 

نکته مهم این است . نهفته درشرایط کل جامعه ایران در آن دو دهه توجه کنيم

 با تعرض مردم و فرزندان راستين شان به ۵٠ما در شرایط دهه که 

 این یک رژیم ۶٠دشمنان خود مواجه هستيم، در حالی که در دهه 

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

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

 بين این دو .ها را مورد هجوم قرار داده بود پشت غافلگير نموده و آن

های حاصل از آن در زندان فرق های بسياری وجود  شرایط و مسایل و واقعيت

  . دارد

 ، این نکته قابل تعمقی است که ۶٠های دهه  در رابطه با زندان   

 با ۵٠ های هائی بودند که در اواخر سال ستگير شدگان بخشی از همان تودهد

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

ها هنوز درهمه جا طنين انداز بود و حتی تصاویرشان  آن" امریکا و زنده باد آزادی

نام مدافعين به اصطالح  بهمن به ٢٢را خود رژیم جمهوری اسالمی در روز 

 این همان )۴٩(.گذاشت در تلویزیونش به نمایش می) ؟(!!انقالب اسالمی

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

 شکل غير مسلحانه با دشمنان طبقاتی ها و مزارع در فقط در کارخانه

توانست اسلحه بر دوش در کوه و جنگل در  خود مبارزه نماید بلکه می

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

و یا  به طور کلی به عنوان یک مبارز ) در کردستان" (پيشمرگه"

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

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

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

ناميدند، یعنی در  کسانی که خود را نمایندگان خدا در زمين می"  جهنم"

، وضعی بسيار دردناک  این.گرفتار آمده بودند  های جمهوری اسالمی زندان

. انقالب پس از شکست قيام بهمن هنوز از نيرو و توان زیادی برخوردار بود. بود

 این رهبری کمونيستی،ها از یک  هنوز در صورت بر خورداری جنبش توده

توانست جامعه را به سوی رشد و پيشرفت هر چه بيشتری سوق  جنبش می

ها به اوج خود رسيده  قيام توده با ۵٧انقالبی  که در بهمن ماه اما . دهد

جمهوری اسالمی شکستش را به کمال می " جهنم"بود، حال در 

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

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

های  ها و در هم شکستن شخصيت ردن آنهرحرکت انقالبی در جامعه، خرد ک

برای این که آتش مبارزه . شان را هدف خود قرار داده بودند انسانی پيشين
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های جامعه  در جامعه خاموشی گيرد تا استثمار کارگران و غارت ثروت

داران داخلی با خيالی آسوده  ها و سرمایه ایران توسط امپریاليست

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

آفرید ُخرد  عظيمی از مبارزین سياسی جوان و نوجوان، شکوفائی می

های سرشار از شوق زندگی در آنان در زیر پا  بایست روحيه می. شود

بایست به  گذاشته شده و له و لورده گردد؛ و باالخره همه چيز می

 نسبت به زندانيان که  در همان آغاز، توهين و تحقير.شد تباهی کشيده می

دقيقًا جهت شکستن غرور انقالبی و روحيه مبارزاتی آنان طرح ریزی شده بود، 

. اساسًا به جزئی از زندگی تحميلی برای زندانيان سياسی در بندها تبدیل شد

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

عنی واقعی آن چيزی جز آن نبود که زندانی دائمًا در  که م-تحميل کرده بودند

توانيم به ابعاد آن تحقير و  ها احساس تسليم و تمکين بنماید، می مقابل آن

که  شان به روی زندانی پی ببریم، اثراتی ها و اثرات بسيار منفی توهين

 آن یک مورد ساده از. کنند بازماندگان هنوز درد و رنج آن را در وجود خود حس می

خواستند وقتی،  می: "... گونه تحقيرها را در یک آمار گيری ساده مشاهده کنيد

های  آن روز تخته... شود  اسم هایمان را بگوئيم که تخته بر سرمان کوفته می

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

هنوز که هنوز است ... ما پاسخ دادممن، ا. به این شيوه آمارگيری پاسخ دهد

اندیشم که تحقير انسان تا کجا  وقتی به یاد این خاطره می افتم با خود می
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تواند اجازه دهد که با موجودیتش بازی  بشر تا کجا می... تواند پيش رود و می

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

 در مقابل رژیم جمهوری ۶٠اومت زندانيان سياسی انقالبی دهه مبارزه و مق

در همين جا بی مناسبت . گردد اسالمی درک شده و عظمت آن آشکار می

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

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

های روانی  ها در مورد کسانی که حتی به انواع بيماری نمونه. جا باقی ماندند

های  دچار شده ولی تن به تباهی نداده و خواست رژیم را اجابت نکردند در زندان

نژال قاسملو یکی . ها نام برد توان در اینجا از همه آن  آنقدر زیادند که نمی۶٠دهه 

های انفرادی گوهردشت به او  در رابطه با سلولهاست که قبًال نيز  از آن نمونه

آگاهی از شرح جنایاتی که جمهوری اسالمی در حق نژال مرتکب . اشاره شد

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

ای را در دل هر  کينه گداخته به یک بيماری روانی ادامه یافت، آتش خشم و

توان به عنوان یکی از زندانيان  از نژال می. رزی شعله ور نگاه ميداردانسان مبا

اش به دست مأموران ریز و  مورد توهين قرار گرفته و عذاب دیده که زندگی

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

 وقتی )۵٠(.م بردها بتوانند وی را به تسليم در مقابل تباهی وادار سازند، نا آن

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

                                                 
  ۶، شماره"نقطه" ، آذر نسيم..."هرگز از مرگ نهراسيده ام " ٭
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 صحبت به ميان ۶٠های دهه  شدت و ابعاد جنایات جمهوری اسالمی در زندان

 که اتفاقًا حد و چگونگی مقاومت زندانيان سياسی در پرتو شناخت از آن آید  می

برخوردهای منفی و غير مبارزاتی در رابطه با باشد، به  واقعيت قابل درک می

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

بایست به مبارزه بر  گویند مردم اساسًا نمی موذی طبقات حاکم که می

ها برای مردم همواره حرمان و بدبختی و مصيبت  خاستند؛ و گویا ثمره انقالب می

این ایده را نيروهای سياسی راست در اپوزیسيون تکرار و به شيوه . تبوده اس

های سازشکارانه و راست را در بعضی از  کنند و ما برخی ایده خود هم مطرح می

 نوشته شده، ۶٠های دهه  های خاطرات نيز که در مورد شرایط زندان کتاب

ها در  نقالبنقش ابدون آن که مقتضی باشد و بتوان در اینجا به . بينيم می

ها در رشد و پيشرفت جامعه را   پرداخته و اهميت مبارزات تودهتکامل تاریخ

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

بينيم که  نيروهای مذکور گوئی که  اگر به کنه چنين برخوردی توجه کنيم، می

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

خواهند که تسليم شرایط شده و دست از پا خطا  هاست همواره از مردم می آن

ها و نيروهای سياسی انقالبی را به این  ها مبارزه جوئی توده آن. نکنند

العمل رژیم حاکم خواهد شد، تقبيح  عنوان که این امر باعث عکس

ها را گوئی  و اعمال ضد خلقی حکومتدر حالی که خشونت . کنند می

ها در برخورد به مبارزات مردم  که یک عمل طبيعی است و حق آن
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 در واقع، نيروهای راست همواره نگران مقابله مردم و .کنند است، توجيه می

اجازه دهيد . های موجود در جهت تغيير شرایط هستند نيروهای انقالبی با رژیم

که به راستی ی مورد توجه قرار داده و بپرسيم این موضوع را در زندگی واقع

برای کسانی که تحت فشارهای طاقت فرسا قرار داشته و در یک 

نظير شرایطی که کارگران و (برند  شرایط جهنمی به سر می

، چه راهی جز مبارزه انقالبی وجود )زحمتکشان ما در آن قرار دارند

قادر به تغيير شرایط و دارد و اساسًا چه چيزی جز یک انقالب پيروزمند 

 واقعيت این ؟هموار کردن راه برای رهائی از ظلم و ستم و جنایت است

 که مسلمًا در هر شرایطی شکلی به -است که تنها با  مبارزه انقالبی

 حتی -نماید خود گرفته و متناسب با اوضاع و احوال به طریقی بروز می

ای برای  ده و روزنهها نوری در تاریکی ایجاد ش در سياه ترین وضعيت

 با چنين دیدی است که باید اهميت .آید رسيدن به روشنائی بوجود می

 را ۶٠های دهه  های مبارزاتی زندانيان سياسی در زندان ها و حرکت مقاومت

درک نمود و به صرف آن که فالن حرکت مبارزاتی آنان در همان زمان باعث عقب 

ضربه "مر و غير الزم  و یا بدتر از آن نشينی رژیم نشده است، آن حرکات را بی ث

. به حساب نياورد) اند ها کرده برخوردی که بعضی در رابطه با تجربه تحت( "زننده

های مثبت یک حرکت  برخورد درست آن است که ضمن در نظر داشتن جنبه

ها را مورد  های منفی انگشت گذاشته و آن مبارزاتی، روی موارد نادرست و جنبه

  در جدال با خاموشی 
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های   داد تا با تجربه اندوزی از آن حرکت بتوان راه را برای حرکتانتفاد قرار

  .   مبارزاتی در آینده هموار نمود

  

  

  

  

 شهریور ماه سال ١۶متن وصيت نامه رفيق شهيد شهرام حسينخاني که در تاریخ 

 در زندان دیزل آباد کرمانشاه به دست مزدوران رژیم جنایت پيشه جمهوری ١٣۶٢

  .داسالمي، اعدام ش
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  به نام خلق

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

  خونين 

رچم  – خون ما پيرهن سربازان   – خون ما پيرهن دهقانان      –خون ما پيرهن کارگران       خون پ

  .خاک ایران

ه راه         . ١٣۴٠من شهرام حسين خاني متولد       ردم ک درست و حقيقي   در زندگي خویش سعي ک

دگي از                     . زندگي کردن را پيش بگيرم     ن مدت زن ه در ای ته ام ک ن داش ر ای من همواره سعي ب

ا بلکه مجموع                   ه فقط شيریني ه ا ن ه خوبي ه زیبایي ها و خوبي های زندگي استفاده کنم البت

  .....شکست ها و پيروزی ها، غم ها و شادی ها و 

شتر                 دن بي سم         من در این مدت پس از طي و گذران ا مارکسي ستم ب رم توان نا     –عم سم آش  لنيني

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

ا م                         دگي ب ن زن ود ای ا ب ستم عجين شدم و چه زیب ه توان ای        .  ل –آنجا ک ين چریکه ن ب و در ای

 ل –به این ترتيب با جهان بيني م . فتمفدایي خلق ایران را به عنوان یگانه پویندگان این راه یا

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

  .خواهم بدانند که وصيت من همانا زندگي من است

ه    .  خانواده خوب و عزیزم بدی هایم را به من ببخشيد    دارم ک م ن مال یا اموال قابل مالحظه ه

من مي دانم که صدای من این دیوارهای ضخيم را خواهد شکافت و .  کنمدرباره اش صحبت

يد            د رس د برسد خواه ه بای ساني ک سياری      . صدای من به گوش ک زم من سخن ب انواده عزی خ

ه م             ه       ل زی –برای گفتن دارم اما شما را راهنمایي مي کنم ب ا در آن نهفت ي ه ام گفتن ه تم را ک
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ایي                    . است شيني ه من تا آنجا که سعي کردم در آرمانم خيانت نکردم البته مجبور شدم عقب ن

ام شده                       بکنم آنهم فقط و فقط برای اینکه بعدا بهتر مبارزه کنم ولي گویا دیگر فرصت من تم

را                  . است ه راه م د مي خواهم ک ارزه را دارن د  پس از کساني که توان مب ه دهن ه   .  ادام باشد ک

ق را گلگون         ا و خل ره پرولتاری مرگم چهره امپریاليسم و سگهای زنجيریش را سياه تر و چه

  .تر کنم

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

  .مرگ بر امپریاليسم و سگهای زنجيریش

  .پيروز باد قهر انقالبي در مصاف با قهر ضدانقالبي

  . نابود باد ضدانقالب– انقالب زنده باد

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

   نابود باد امپریاليسم–نابود باد سرمایه داری وابسته و سگهای زنجيری 

  )شهرام(حسن حسين خاني 

  

   شماره  ضميمه  به  ليست برخی از شهدای جنبش در کرمانشاه برای مشاهده

  . نمائيد اجعه مر۶٧۴   در صفحهدو
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  مبارزه و مقاومت 
  در دوران بازجوئی

  
برای توصيف هر چه دقيق تر وضعيت و چگونگی مبارزه و مقاومت 

 ،۶٠ های تحت سيطره جمهوری اسالمی در دهه زندانيان سياسی در زندان

. الزم است دو حوزه از مقاومت و برخوردهای مبارزاتی را از یکدیگر متمایز سازیم

وط به مبارزه و مقاومت به هنگام دستگيری و شکنجه در دوره حوزه اول مرب

ها و چگونگی برخورد انقالبيون به این امر نيز در این حوزه  اعدام. بازجوئی است

حوزه دوم به چگونگی پایداری و ایستادگی زندانيان . بررسی خواهد شد

های جسمی و روحی پس از دوران بازجوئی  سياسی در مقابل انواع شکنجه

  .اول به مورد مبارزه و مقاومت در دوران بازجوئی بپردازیم. شود مربوط می

******  

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

  .گری نيستیگذرکنی  راه د

  بحریست بحر عشق که هيچش کناره نيست"

  " که جان بسپارند چاره نيست                                               آنجا جز آن

  )برای عزیزان ترک زبانبه زبان ترکی (                       

  ليم هيچ کناره یوخَعشقين دنيزینه گؤز"

  ٭جان دان بو یولدا کئچمه ليسن باشقا چاره یوخ                           

                                                 
 )افظترجمه ترکی غزليات ح (،)آذر پویا(محمد نقی ناصر الُفقرا  ،"تورکجه حافظ غزللری" ٭
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ر دانيم اوج دستگيری نيروهای انقالبی در این دهه، د همان طور که می

هاست که جمهوری اسالمی برای اولين بار  در این سال.  بود۶١ و ۶٠ های سال

های  ای به غایت ارتجاعی و بی نهایت وحشی از خود نشان داده و در اتاق چهره

های خود، قساوت و شقاوت را به حد اعال  بازجوئی و در زیر زمين زندان

یکی دیگر از مبارزه هاست که  رساند؛ و از طرف دیگر درست در همين سال می

ها در تاریخ  ها و رزمندگی ترین پایداری  ترین و شورانگيز  ترین، قهرمانانه  جویانه

های بعد این دهه نيز ما باز با  در سال. رسد معاصر ایران به منصه ظهور می

های بسيار  شویم که درمقابل شکنجه انقالبيون جان بر کفی مواجه می

 سر تسليم به دژخيمان جمهوری اسالمی فرود ایستادگی نموده و  وحشيانه

از اینجاست که با توجه به کثرت چنان انقالبيونی باید با افتخار تمام . نياوردند

های ایران  ، رکورد مبارزه و مقاومت را در زندان۶٠ اعالم نمود که انقالبيون دهه

های قهرمانانه و  از مقاومت   صحبت؛به راستی چنين بود. شکستند

تر از گذشته و بر این پایه با   است در وسعتی بسيار گستردهحماسی

 ظاهرًا برای نمایاندن .تر و شکوهمندتر از آنچه در قبل بود ای عظيم جلوه

اما چه . هر چه عينی تر این واقعيت باید فاکت به دست داد و نمونه ذکر کرد

ی که در ای از کسان فاکتی و مدرکی گویا تر از وجود حی و حاضر طيف گسترده

 مردمی در ارتباط بودند و حضور زنده -ها به نحوی با نيروهای سياسی  آن سال

انقالبيونی که . امروزیشان را مدیون مقاومت انقالبيون آن دوره هستند

ها که در زیر وحشيانه  ؛ آن"عشقشان به خلق با کينه شان به دشمن برابر بود"
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افسانه شکنجه و "انشان زدند و بر لب" قفلی از عشق به خلق" ها  ترین شکنجه

در آوردند؛ " مرگ را به لرزه"ها انقالبيونی بودند که  آن. به هم ریختند" درد را

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

 در وصف مقاومت قهرمانانه رفيق بهروز ۵٠توی گيومه که در شعر بلند سال 

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

سخن گفته است " نازلی"اگر شاملو از . شدند ها تن از انقالبيون را شامل می ده

، )۵١(که به دليل حاکميت سانسور یک نام مستعار برای وارطان قهرمان است

 بار یک نام که این" نازلی"با .  ما با صدها وارطان روبرو هستيم۶٠در دهه 

 است؛  انقالبی گمنامی که در ۶٠مستعار برای انقالبيون گمنام ایران در دهه 

  ...مقابل دشمن سرخم نکرد و

  ..."  سرافراز  دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت
  : ، انقالبی گمنامی است که"نازلی" اين 

  چو خورشيد                      "
  ..." خون نشست و رفت        از تيرگی بر آمد و در

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

  بنفشه بود"او    

                             گل داد و

  . رفتو !" زمستان شکست: "          مژده داد
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های  آری وجود طيفی از افراد در حال حاضر زنده که عليرغم وابستگی

شان مسير زندان  زندگیای که داشتند  سياسی

و شکنجه را طی نکرد، بدون مقاومت آن مبارزین 

سرافراز در مقابل دژخيمان جمهوری اسالمی 

آن انقالبيون یا در زیر شکنجه . امکان پذیر نبود

جان باختند و یا با همه اسرارشان در دل به 

 از ميان آن )۵٢(.جوخه اعدام سپرده شدند

توان به عنوان نمونه بيان نمود جائی که   را میها قهرمانان، براستی نام کدام

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

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

های وحشيانه  های وحشيانه و شالق خوردن و این، تازه پس از کتک( کرده بودند

 جائی که انقالبيون را همانند آنچه در -"قصاب خانه"به رفيق تازه وارد به ) تر بود

چه . داد   قوت قلب می-شود از سقف آويزان کرده بودند ها ديده می قصاب خانه

ص این را خود شاهد .امير! تحسينی شایسته عظمت برخورد این انقالبی است

یکی از ....ع مختلف آویزان کرده بودندها را به انوا ها آدم مثل قصابی: "بوده است

هایت  کمی تحمل کن دست: توانست حرف بزند گفت ها که به سختی می بچه

و اساسًا کدام یک از آن انقالبيون را . ٭!"دیگر درد ندارد شود و بی حس می

جائی . ها خود نمونه بودند جائی که هر یک از آن توان به عنوان نمونه برگزید می

                                                 
  ۴ گفتگوهای زندان شماره ،"اوین، اولين کابوسی که شکست" ٭
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ای و در شکلی متفاوت از دیگری پنجه در پنجه دژخيم و دیوی  ونهکه هریک به گ

قهرمانان بی ! ها هستند ها و گمنام ها بی نام آن! اند انداخته و او را بر زمين زده

  !۶٠نام و گمنام دهه 

رزمندگی کدام  راستی، به

آیا باید ! آوری نمود قهرمان را باید یاد

از هادی کابلی، عضوی از مرکزیت 

 از -ای فدائی خلق یاد کردچریکه

داداشی که یادآور روح و خصال یک 

و که با ا) ۵٣(!داداشی دیگر نيز بود

تنی سوخته و ذغال شده از 

شکنجه، زندگی را بدرود گفت در 

حالی که در دل خود از اطالعاتی 

ها  حفاظت کرده بود که با ندادن آن

از مهناز . فوظ داشتگران، نهال زندگی بسياری را شکوفا و سبز مح به شکنجه

از او که برای نجات ! نجاری، يک دختر کارگر هوادار چريکهای فدايی خلق یاد کنم

ها را به گردن "جرم"زندگی کسی که با او دستگير شده بود، همه به اصطالح 

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

ریای همراهانی که  ترس و خوف و(  ریاخونش را نثار نمود تا ترس و خوف و
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جای خود را به حقيقت و زیبائی، و پاکی و راستی ) هچون او پایدار نماندند

  )۵۴(.بدهد

گفتم که در آن اتاق بازجوئی، دو جوان : " آری! یا باز از بی نام ها بگویم

در یک فرصت مناسب توانستم جوانی را که . کردند دیگر را هم شکنجه می

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

ها و پاهایش را بسته بودند و در این حالت به  دمر روی زمين خوابانده و دست

کشيد و  فریاد می  تنها گاهی. گفت او هيچ نمی .زدند شدت با کابل کتکش می

ناگهان ....  نيامدصدایش بعد از مدتی دیگر. دادند خواست که به او نمی آب می

در اتاق سکوت برقرار شد و بازجوها که برای مطلع نشدن ما از ماجرا با هم 

زد که پس اين شيخ  ها فرياد می يکی از آن. کردند، به دنبال دکتر رفتند پچ می پچ

باالخره پس از مدت ). زاده بود االسالم منظورش دکتر شيخ(حرامزاده کجاست 

اما . دانم بر سر او چه آمد نمی. ان به بهداری بردندکش کوتاهی زندانی را کشان

به . ٭."مردند، کم نبود دانم که تعداد زندانيانی که بر اثر شکنجه می آنقدر می

این ! توان به توصيف در آورد هائی را با کدامين سخن می راستی چنين عظمت

های  شتهدر نو. توان یکایک اسم برد های قهرمانی را بدليل کثرتشان نمی نمونه

خوریم که شدید ترین  زندانيان باقی مانده از آن دوره به نام قهرمانانی بر می

ها یاد آور قهرمانان جان  آن. اند آیند را تحمل کرده هائی که به تصور نمی شکنجه

ی که "قهرمان شکست ناپذیر"همان زندانيان .  بودند۶٠، در دهه ۵٠برکف دهه 

                                                 
  ٢۶خوب نگاه کنيد راستکی است، صفحه  ٭
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جمهوری اسالمی " های اطالعاتی  دستگاه"و نه " دستگاه امنيتی شاه "نه 

ها  پس از ماه "هم " به خصوص از نوع  فالحيان و سعيد امامی آن" ،حتی

و تو . "شدند از آنان نا اميد می" شکنجه از گرفتن هر گونه حرفی و سخنی

بردی، نه رفيقی را می فروختی و نه بر سر  ی رازهایت را با خود می همه

انقالبيونی چون ". دیکر اعتقادات معامله می

شهرام محمدیان که در اتاق مرگ کميته 

شهيد شد؛ و چون علی جدیدی که هشت 

او ....زیر کابل پریده بود"انگشت پای وی در 

 به جوخه ۶٢سرافرازانه در اول ماه مه سال 

تيرباران سپرده شد و همه رازهایش را با خود 

در زندان شهرستان روزی صدای  ")۵۵(."برد

. های فردی را از زیر هشت شنيدم  نالهفریاد و

چند سلول با سلولم . صدای یک دختر بود

ها  دو مرد بازجو ساعت. آمد فاصله داشت و از پنجره زیر سقف صدای فریادی می

در . خواستند بيشتر، اطالعاتی در باره برادرش می. کردند دختری را شکنجه می

اما دختر در . آمد ربات شالق میابتدا صدای التماس و ناله دختر و نيز صدای ض

گرها نيز به  شکنجه. حين بازجوئی شروع به گفتن بد و بيراه به بازجوها کرد

اش از حدود یازده صبح شروع شد و  بازجوئی. ها افزودند تالفی بر شدت شکنجه

آورد و  آن دختر زیر شالق دم بر نمی. تا ساعت دو بامداد روز بعد ادامه داشت

  در جدال با خاموشی 
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 و شيدا های پاک )۵۶()شيدا بهزادی( به راستی شيدا ٭."ددا اطالعات نمی

ای  دیگر کدام آینده درخشان را در جلوی چشم خود داشتند که با آنهمه شکنجه

حصار،   در زندان قزل۶٠در سال ! زدند که دیده بودند، باز به روی زندگی لبخند می

غيض و خون دو دختر شيدا با جسارتی غير قابل توصيف، در مقابل دو چشم پر 

آن کدامين . ها برکشيدند"کوکلس کالن"آلود الجوردی جالد، نقاب از چهره 

؟ بلی، این، همان !ها بود که به چنين کاری فرمان داد های پاک آن عشق در قلب

های زیبا در وجود آن شيداها  عشق به زندگی، عشق به انسانيت و به زندگی

کسانی را برمال و رسوا سازد که خواست  بود که آميخته با جسارت انقالبی می

 در ازای حفظ زندگی حقير خود، به -برای ویرانی و خشکاندن باغ زندگانی دیگران

ای  ها بسياری از زندانيان سياسی درست به گونه در این سال. آنجا آمده بودند

بيژن . نمودند  یاد گرفته بودند، با دژخيمان زندان رفتار می۵٠که از انقالبيون دهه 

های وحشتناکی که تحمل کرده  هاست که عليرغم شکنجه نون یکی از آنمج

در "او کسی بود که . اش"مرگ بر خمينی"فریاد . بود، هنوز فریادش بلند بود

 آیا با این ٭٭"کشم دادگاه بلند شد و گفت اگر بمن تفنگ بدهيد تک تکتان را می

                                                 
  ٢ گفتگوهای زندان شماره – م.سياوش  ،"یاد ایام "٭
 نشریه پيام –۶٧-، محمد نقل از مصاحبه با یکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال  ٭٭

  ۵٧فدائی شماره 
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افتيد که در   نمیسخن این رزمنده فدائی به یاد مجاهد مبارز علی ميهن دوست

 در دادگاه عين چنين جمالتی را درمورد مزدوران رژیم شاه بر زبان آورده ۵١سال 

 ، ۶٠حقيقتًا که چنان مبارزانی با مبارزه و مقاومت جانانه خود در دهه ! بود

گذار جانباختگان  گر حضور زنده و تأثير جلوه

آنان هر آنچه از .  بودند۵٠های قهرمان سال

های انقالبی  عملکردهای سمبلرفتارها و 

ها در  گذشته خود آموخته بودند را در این سال

قهرمانانه خود، متبلور  اعمال و رفتارهای

 با مبارزین ۶٠ما در خود سال . ساختند

شویم  که درست به  ای مواجه می انقالبی

 ۵٠های فدائی خلق و مجاهدین خلق در سال  شيوه رهبران و بنيانگذاران چریک

خوانند و شعارهای انقالبی  ،به هنگام رفتن به صحنه اعدام، سرود می ۵١و 

ها مشخصًا در این مورد  بعضی از زندانيان باقی مانده از آن سال. دهند می

رسيد   در ميان خبرهائی که از زندان تبریز می۶٠من خود در سال . نوشته اند

دیگری چون بهزاد انگيز دهقانی ومبارزین انقالبی  این را نيز شنيدم که روح

از آری  )۵٧(.مسيحا که همراه او بودند، آن گونه مرگ خویش را سرودی کردند

عاشقان شرزه که با شب "  بسيار بودند؛ از این ۶٠این حماسه سازان در دهه 

 و در سال ۶٠در سال  )۵٨(."ققنوسان صحراهای شبگير" ، از این "نزیستند

که به ننگ و خفت و " اله دار اعدامیستاره دنب" بسيارها بودند از آن۶٠های 

  در جدال با خاموشی 
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در زندان های سراسر ايران   ند، گلشنی از ستارگانی کهتسليم تن در نداد

دسته دسته با پاهای استوار به ميدان های تير رفتند؛ کسانی که با لبان 

خندان، گوئی که عازم مسافرتی هستند، همبندی های خود را می بوسيدند و 

ی ابراز ایمان خود به پيروزی، از آن ها خداحافظی کرده يا با سردادن شعاری حاو

را بياد  )۵٩(اکنون، نام سوزان نيکزاد ، ناهيد محمدی، سيما دریائی. و می رفتند

 اقليت و سيما -دو عزیز اول از هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران. دارم

ر آبان و ناهيد و سوزان د. در ارتباط با چریکهای فدائی خلق ایران قرارداشت

چون   دیگر و یارانی؛یاد باد یاد همه این یاران.  اعدام شدند۶٠سيما در آذر سال 

که با قلبی که از آرزوی ) یکی از هواداران سازمان مجاهدین(صمد صمدی 

های دربند ایران سرشار بود، در زندان تبریز در مسير  سعادت و شادی توده

آن زندان گذشته و به " در آبی"ه از راهش به مسلخ عشق، قبل از این ک

محوطه ای برسد که جوخه اعدام در انتظارش بود، فراموش نکرد که درب سلول 

اوشاقالر : ها آرزوی شادی نماید دوستان و رفقای زندانيش را باز کند و برای آن

  )◙یاشار روشننقل از . ها شاد بمانيد بچه!(شاد قالون

 که ۵٠قالبی پاکباخته گذشته در دهه جای هر ان ها به  ما در این سال

ها و صدها کمونيست و مبارز  در اثر شکنجه زندگی را بدرود گفتند، واقعًا ده

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

 ساله هوادار ١٧اشاره شد، یکی دیگر از آنان،سهيال مصدقيان فر، دختر 

 ساعت بطور مستمر کابل زدند تا باالخره زیر شکنجه جان ۴٨ او را .مجاهدین بود
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. ها نيز حاضر به تسليم نشد اهللا در مقابل وحشيانه ترین شکنجه سيف. باخت

اهللا شيخ سادات سامانی، یکی از هواداران مجاهدین که بّنا و اهل شهر  سيف

در دوره زندان : "چگونگی شهادت او را از زبان همسلولی وی بشنویم. ُکرد بود

من در اصفهان، در داخل کميته صحرایی راهرویی بود که سيزده تا سلول یک 

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

چرا که توی این سلولها توالت بود و کسانی را که در اثر زدن آش . گفتيم کاخ می

..... گذاشتند اونجا ر سلول بيرون بيایند، میتوانستند از د کردند و نمی الش می و

بازجو به . اش را آوردند توی سلول اهللا را زیر شکنجه کشتند و جنازه سيف

زدند گفته بود که این  اهللا را وحشيانه می پاسدارهایی که توی زیرزمين سيف

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

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

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

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

کردم با صدای هست که شروع  فقط یادم. کردم و فهميدم که چه اتفاقی افتاده

آنقدر اوضاع هيستریک بود که من ..... اهللا را کشتند بلند به فریاد زدن که سيف

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

                                                 
 نشریه پيام  - ، محمد ۶٧، ز مصاحبه با یکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال نقل ا ٭

  ۵٨فدائی شماره 
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 زندانيان سياسی انقالبی، در ۶١ و ۶٠های  در سال

های شکنجه شده رها  ها با تن راهروهای زندان

وغ گران سرشان بسيار شل شدند چرا که شکنجه می

. بود و فرصت جا به جا کردن زندانيان را نداشتند

ها را  زندانيان تازه دستگير شده، از زير چشم بند آن

زنده است : "گفتند ديدند و با حيرت پيش خود می می

؟  اما جواب هر چه بود، آن قهرمانان برای "!يا مرده

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

ای را به جان خريده  های وحشيانه های شاداب در جامعه، چنان شکنجه زندگی

هائی بودند با داغی در سينه، عاشقانی که  ها و شقایق"الله"ها  آن. بودند

و هر چه " زمستانی سخت آغاز شده بود". محتبشان بيشتر از همه ما بود"

ریخت، زمين  ين نمیاگر الله خون خودش را بر زم. "، می خشکاند"تخم الله بود

بلی، ." دیدند کرد، مردم هم دیگر الله را نمی برای هميشه الله را فراموش می

ای در  خواستند مردم باور کنند که راستی راستی الله نمی  "۶٠الله های دهه 

عبارات توی گيومه ." (ها را پر الله کنند، سرخ کنند خواستند تپه می. صحرا نمانده

هائی  چنين بود که در قصاب خانه. )باشد ،میمد بهرنگی،ص"افسانه محبت"از 

ها و صدها حماسه  های جمهوری اسالمی را بر خود داشتند، ده که نام زندان

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

 راستين ها ، این مبارزین انقالبی، این فرزندان زندانيان سياسی، این کمونيست
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ها و صدها تنی بودند که با چنين روحيه مبارزه جویانه واال،  ای از ده خلق، نمونه

اجازه . ای بر صفحات تاریخ مبارزه و مقاومت مردم مبارز ایران افزودند های تازه برگ

از شفيعی کدکنی " آن عاشقان شرزه "شعر   به یاد آناندر اینجادهيد 

  : را با هم بخوانيم) سرشک.م(

  ن عاشقان شرزه آه با شب نزيستندآ

  رفتند و شهر خفته ندانست آيستند

  فريادشان تموج شط حيات بود

  چون آذرخش در سخن خويش زيستند

  مرغان پر گشوده ی طوفان آه روز مرگ

  دريا و موج و صخره بر ايشان گريستند

  سترون شده ست خاک ! گفتی ای عزيز  می 

  اينك ببين برابر چشم تو چيستند

  صبح و شب به غارت طوفان روند و باز هر 

  .باز آخرين شقايق اين باغ نيستند

  

 و ۶٠بگذارید در اینجا از مبارزین دليری نيز یاد کنيم که نه در خود سال 

های  های بعد، پس از گذراندن تجربه  بلکه در سال۶٠های اول دهه  یا در سال

ان را در راه آزادی و هایشان، خونش مختلف در زندان و بودن در ميان همبندی

مبارزینی ، رهائی کارگران و  زحمتکشان از قيد هر گونه ظلم و ستم نثار نمودند

  در جدال با خاموشی 
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 در مورد چگونگی . جوخه اعدام سپرده شدندپس از سالها ماندن در زندان بهکه 

 ، یکی از زندانيان سابقها و تأثير آن بر زندانيان عادی برخورد دليرانه آن

 که هيچ  هره خاطرات بياد ماندنی و جالبی برایم به جا مانداز این دو:" نویسد می

های اعدامی برای اعدام بود  ها بردن بچه یکی از آن. گاه فراموشم نخواهد شد

دیدند که گشاده رو و خندان با همه روبوسی  ها را می که افراد عادی وقتی آن

رایشان قابل روند، به هيچ وجه ب کنند و به سوی مرگ می کرده و خداحافظی می

 مسعود صدیق":  عبارت بودند ازنام بعضی از آن انقالبيون...." لمس و درک نبود

–فدائی ( ، محمود محمودی) ویژه کار-فدائی( ، سياوش حدادی مقدم)فدائی(

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

 ، محمد رضا کریمی مقدم)یچریکهای فدائ( ، مسعود سلطانی)ها کمونيست

راه ( ...، اسماعيل)مجاهد( ، قاسم شکوری) آذر١۶جناح (الدین ، شرف)مجاهد(

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

های او، شهاب  به گفته یکی از هم زندانی. باشد فرد در ليست باال می

 اقليتی بود که اندکی قبل از دستگيریش به شکوهی، اسماعيل معارفی قبًال

در رابطه با برخورد آن مبارزین استوار با مرگ، نقل .). راه کارگر پيوسته بود

از طرف یکی از همبندیهای او مورد مسعود صدیق  با  در رابطهای که  خاطره

. تواند با گویائی بيشتری واقعيت فوق را بيانگر باشد است می   شدهنوشته

صبح زود اعالم . چهارشنبه روز نفرت انگيزی برایمان بود": نویسد او میهمبندی 
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با گفتن این حرف، برای آن افراد . کردند که فرد با کليه وسایل به بيرون بياید می

در نتيجه . برند که وضعيت مشخصی داشتند، مسجل بود که برای اعدام می

کردند و اگر  ه و وداع میهای بند به سراغش رفته و با او روبوسی کرد تمام بچه

ها عمومًا با رویی  آن. خواندند ها نيز سرود می ماند، بعضی فرصتی باقی می

گفتند و  ای خندان که هيچ گاه از یاد نخواهد رفت می گشاده و چهره

گویی عازم مسافرتی . کردند مثل روزهای قبل خوش و بش می. خندیدند می

این موضوع باعث . دادند شان راه نمیشيرین هستند و هيچ ترس و نگرانی به دل

  . شد که روحيه افراد صد چندان قوی تر شود می

های  او از بچه. های فراموش نشدنی مسعود صدیق بود یکی ار نمونه

مسعود در . کرد اش با خود سالح حمل می فدائی بود که در زمان دستگيری

و پيوسته در حال ا.  مسئول عمليات حمله به سفارت ژاپن در تهران بود۶٢سال 

. شوخی و خنده بود، تا جائی که به عنوان یکی ار افراد شلوغ بند معروف شد

کردند  در مراسم مختلف از او درخواست می. مسعود صدای زیبائی نيز داشت

ها  خواند، بچه از مرضيه را می" نسيم فروردین"بویژه وقتی که ترانه . که بخواند

گفتند که نسيم فروردین را  ها می ه هميشه بچهبردند، تا جائی ک واقعًا لذت می

  .باید فقط از مسعود شنيد

، در یکی از همين چهارشنبه ها، صبح )١٣۶۶( چند ماه بعد از این وقایع  

ها  ها به طرف اتاق آن همه بچه. زود اسم او را خوانده و با کليه وسایل خواستند

بعد از پایان روبوسی، . دهجوم برده تا آخرین دیدارشان را با او داشته باشن

  در جدال با خاموشی 
 

۴٠٨

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

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

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

دانست برای آخرین بار این ترانه را خواهد خواند، با  او که می! وانرا برایمان بخ

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

و نسيم فروردین . گریستند ها جمع شده بود و در دلشان آرام می بسياری از بچه

انسان مرگ را دانی ُمردن وقتی  تو نمی".... اما ٭."او به پایان رسيد و رفت

     )شاملو(!"  زندگيست  است، چه شکست داده

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

  :   ترجمه ترکی
  عشق ايله کؤنلو دالغاالنان اؤلمز هئچ زمان

   ٭دواممیارليق صحيفه سينده يازيبالر                                        و

گی بدر نکـرده از زنـدان         در آخر این قسمت جا دارد که از زندانيان خسته         

از آنها که نام آزادگی بر پيشانيشان حک شده بود و درست . های شاه نيز بگویم

خيلـی از   . به همين جرم طومار عمرشان را رژیم  وابـسته دیگـری در هـم پيچيـد                

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

این آزاده گان، هم برای مبارزین دیگر هـشدار دهنـده بـود و هـم انگيـزه مبـارزه و                     
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در ميان آنان بگذارید از گلـی سـرخ         . مقاومت را در آنان هر چه بيشتر تقویت نمود        

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

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

  : ميان دیوارهای ستبر زندان، روی فالت می پيچيد

  بر کشورم چه رفته است"

  بر کشورم چه رفته است

                              که زندان ها

  "از شبنم و شقايق سرشارند

کـه بـاز از     " ای ز خـون و خاکـستر        گلی غمگين در هالـه    "بود، سعيد ما،    و هنوز او    

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

  : می رساند " کارخانه و کاِر ستمگر

  

  ببين" 
        هنوز از قتلگاه

  خوانم                       می
  صدای خسته من رنگ ديگری دارد

  دای خسته من سرخ و تند و توفانی استص
  صدای خسته من آن عقاب را ماند

  کوبد که روی قله شبگير بال می
  و نيزه های تفته ی فريادش
  "چرخد روی مدار آتيه و انقالب می

  در جدال با خاموشی 
 

۴١٠

صدای گلوله، صدای محاصره، صدای باروت، " آری، روی فالتی که هنوز 

دیوار، صدای شليک از ها و نام ها، صدای شليک روی  صدای سوختن نوشته

، صدای خون، از آن به گوش، ...... پنجره، صدای مرگ در خيابان، صدای زنده باد

. ها درطنين بود "صدا"او بود که در ميان همه آن " صدای توانای"رسيد،این می

، در "صدای سعيد، سعيد خلق، شاعر انقالبی خلق، شاعری که در سوگش

خون سرخش پرچم مبارزه و شستند و گستره فالت دربند،خلقها به عزا ن

  . مقاومت را رنگين ساخت

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

                                            پشت مرا به 
  تير

  "آتش"بگذار تا بر آيد 
  ره شليک بگذار تا ستا

  ديوانه وار بگذرد از کهکشان خون 
                      خون شعله ور شود

                      بگذار باغ خون 
                      بر خاک تيرباران

                                         پرپر شود
  "تير"بگذار بذر 

  چون جنگلی برويد در آفتاب خون
                      فريادگر شود               
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  اين بذر به خاک نمی ماند 
  از قلب خاک می شکفد چون برق
  روی فالت می گذرد چون رعد

                                      خون است و ماندگار است

  
  )سعيد سلطانپور(                             

 

      پايداری و ايستادگی در جهنمی زمينی
 

 

۴١٢

  پايداری و ايستادگی 
  در جهنمی زمينی

  
ها برویم؛ به ميان زندانيانی که پس از   به درون بندها و سلولاکنون

به راستی . بردند های زجر آور، در آنجا به سر می طی دوران شکنجه و بازجوئی

های دیکتاتور به  این مبارزین که برای رهائی از سلطه امپریاليسم و نابودی رژیم

 رها از ستم و استثمار ای آزاد و ها برای ایجاد جامعه پا خاسته و خيلی از آن

ها و  حتی مرگ را تحقير و قهرمانانه مبارزه کرده و اکنون خود را با جالدی

دیدند، در آنجا چه برخوردی  های غير قابل باور حاکمين وقت مواجه می شقاوت

و در مجموع، مقاومت و رزمندگی در آن شرایط خونبار چه رنگ و  ! داشتند

  !  وضعی به خود گرفته بود

های  صفحات پيشين ضمن برخورد به مسایل مختلف زندان در حوزهدر 

عمدتًا در رابطه با (ها  گوناگون، تا حدودی به چگونگی شرایط بندها و سلول

تواند آن شرایط را تا  اشاره شد و خواننده اکنون می) های اول این دهه سال

ر بندها و مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی د. حدودی برای خود تصویر نماید

 تنها با در نظر گرفتن آن شرایط  و با درک مجموعه عواملی ۶٠ها در دهه  سلول

تواند مورد بررسی  که بر این مبارزه و مقاومت اثرات مثبت و یا منفی داشتند می

باشد که در  مبارزه و مقاومت خود دارای مفهومی عميق و وسيع می. قرار گيرد

مثًال در شرایط سيطره اختناق شدید بر . دشو هر شرایطی به شکلی نمایان می

هائی که زندانيان  توان در اسم گذاری فضای زندان، حتی تجلی آن را می
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هائی که بر  ها و لطيفه گذاشتند و یا در شوخی سياسی مبارز روی توابين می

با چنين دیدی و با در نظر . ساختند، مشاهده کرد عليه مبلغين و سران رژیم می

های متفاوت،  م وسيع مبارزه و مقاومت در ارتباط با شرایط و وضعيتگرفتن مفهو

های جمهوری اسالمی، در آن  ها و سلول  در بند۶٠به طور کلی ما در دهه 

جهنم خونين و کثيف و نکبت باری که این رژیم برای زندانيان سياسی بوجود 

 اشکال آورده بود، در هر دوره شاهد مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی در

هائی که  شاهد شکوهمندی و زیبائی مبارزات و ایستادگی. باشيم گوناگون می

در . از دل سياهی و تاریکی نور اميد و زندگی روی فالت گسترده ایران پاشيدند

  .صفحات دیگر به صورت مشخص به این امر پرداخته خواهد شد

اگر بخواهيم فضای مبارزه و مقاومت را پس 

زجوئی، در زندان توضيح دهيم، از طی شدن دوره با

این واقعيت را باید باز گوئی کنيم که رژیم جمهوری 

هائی که آفریده بود و   اسالمی عليرغم همه وحشت

های فجيع در زندان و در  عليرغم ارتکاب به جنایت

 هنوز ۶١ تا اواخر سال ۶٠بيرون از آن، در مقطع سال 

تی مواجه خود را با زندانيانی با روحيه عالی مبارزا

با کسانی که رودروی او ایستاده و از هویت سياسی خود دفاع . دید می

خواندند و به هر نحو در تقویت روحيه رزمندگی  کردند، سرودهای انقالبی می می

ها فزونی یافت و  اما به تدریج که قدرت رژیم در زندان. کوشيدند خود می

  در جدال با خاموشی 
 

۴١۴

 سيطره خود گرفت، دیگر ها را در سنگينی فضای سرکوب و اختناق همه زندان

باقی ماند؛ و همانطور علنی و آشکار کمتر جائی برای برخوردهای مبارزه جویانه 

ای در زندان تبدیل شد، دژخيمان امکان  دانيم از زمانی که تواب به وزنه که می

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

 سياسی به  که در بين زندانيان۶١-۶٣بين  های سال. ندسياسی تحميل نمای

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

در این فضا، شالق و شکنجه و مرگ مصداق همان شمشير . ها ناميد در زندان

یابد که دائمًا در باالی سر زندانی سياسی وحشت آفرینی  داموکالس را می

خشونت بر عليه زندانيان سياسی آن هم از طرف مشتی لومپن و افراد . کند می

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

، جائی که زندانی به عاملی جهت سرکوب زندانی ۶٠های دهه  تواب در زندان

دیگری تبدیل شده بود و جائی که جاسوسی و 

ن سياسی نه به صورت گز ارش دهی از زندانيا

مخفی بلکه به طور علنی و درجلوی چشم 

گرفت، به حد کافی ازغلبه  زندانی صورت می

ها گواهی  دشمن و دست باال داشتن او در زندان

بنابراین چگونگی مبارزه و مقاومت . دهد می

زندانی سياسی در چنين شرایطی و با در نظر 

در چنان . گرفتن چنين اوضاعی مطرح است
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 بود به ۵٠ی انتظار این که زندانی سياسی مبارز به همان گونه که در دهه فضائ

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

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

ی نيست که در آن شرایط در حالی که این به هيچ وجه غير طبيع. بيهوده است

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

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

بعضی با روحيه قوی مبارزاتی شان از هر فرصتی برای در هم شکستن فضای 

در مقطع اختناق . د و بعضی هم در هم بشکننداختناق و سرکوب استفاده نماین

البته به تأیيد . شد ای در زندان طی می شدید دوره حاکميت توابين چنين پروسه

درخيلی از موارد ها  بسياری از زندانيان باقی مانده از آن دوره، درهم شکستن

ای دیگر  ای درهم شکسته شده بودند، در دوره کسانی که در دوره. موقتی بود

هر چند نه در شکل ( پا خاسته و به سوی مبارزه و مقاومت در مقابل زندانبانانب

کسانی که در . آوردند روی می) تعرضی مشخص

اوج اختناق حاکم در زندان توانستند خود را بی 

ای  طرف و هيچکاره جلوه بدهند و یا حتی به گونه

کوتاه آمدند، باز به کارگران و زحمتکشان و دیگر 

نجدیده ایران پشت نکرده و از چنين های ر توده

در ضمن، . موضعی در صف مقابل رژیم قرار داشتند

کسانی هم که در مقاطعی حساب در این ميان 

  در جدال با خاموشی 
 

۴١۶

عليرغم ميل خود برخوردهای نادرستی از خود نشان داده و دچار ضعفی شدند 

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

گان موقتی را نيز باید از حساب توابين ثابت  در هم شکسته حساب یحت

جدا نمود؛ هر چند که به هر حال این واقعيتی است که در هم (!!) قدم

های انفرادی و یا در  هائی که در دوره مورد بحث در اثر فشار در سلول شکستن

 مبارزاتی آمد باعث گسترش جو غير اثر انواع و اقسام فشارهای دیگر بوجود می

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

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

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

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

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

ها و از آنجا که دست  با در نظر گرفتن همه این واقعيت. نمودند استفاده را می

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

زم است تأکيد شود که تا جائی که صحبت بر سر زندان جلوه دهند، حتمًا ال

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

 با توابين ، حتی در این دوره۶٠های دهه  خواهد بود اگر فضای عمومی در زندان

واقعيت این است که در این دهه . و یا با نادمين و منفعلين توضيح داده شود

عليرغم غلبه ارتجاع جمهوری اسالمی بر مردم ما و موفقيت این رژیم در سيطره 

ها و عليرغم همه خوش رقصی های خيانت  شرایط شدیدًا سرکوبگرانه در زندان
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۴١٧

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

 بدون ۶٠پر مشقت دهه  های در شکلی جریان داشته و هيچ سالی از سال

ها  توان گفت که پایداری به جرأت می. رویدادهای مبارزاتی طی نشده است

و روحيه رزمندگی در ميان زندانيان سياسی مبارز در مجموع  به 

های مبارزه و  ای بود که جمهوری اسالمی هرگز نتوانست شعله گونه

  .مقاومت در زندان را به خاموشی کشاند

مختلف این دهه شرایط متفاوتی را به  های ه زندان در سالواقعيت این است ک

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

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

انی باشد که بيشترین زند ها مربوط به تهران می  که اغلب آن- دهند می

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

 ۶٠های مختلف دهه  مبارزات درون زندان با ذکر موردهای معين و در سال

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

، بيان و های انفرادی در این دهه سياسی مبارز در بندهای عمومی و در سلول

  . ترسيم شود

      
 

 

۴١٨

  مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی 
   ۶٠ دهه اوايلدر 

  
 که فجایع مربوط به ۶١ و ۶٠های توان گفت که در سال با قاطعيت می

ها با شدت تمام جریان  های زیر شکنجه، و اعدام های وحشيانه، قتل شکنجه

 آشکار در بين ای آشکار و چه غير داشت، یک مبارزه بسيار اساسی چه به گونه

ها جریان  ها و زندانيان سياسی در بندها و سلول دست اندر کاران رژیم در زندان

ها  در یک سوی این مبارزه زندانبانان خادم جمهوری اسالمی در زندان. داشت

قرار داشتند که بر مبنای سياست کلی رژیم در جهت به تسليم و تمکين 

مودند و در سوی دیگر، آن دسته از ن کشاندن زندانی سياسی شدیدًا تالش می

زندانيان سياسی بودند که نه فقط تمکين و تسليم را نمی پذیرفتند بلکه با همه 

زندانيان . کوشيدند ها می توان خود در جهت تقویت فضای مبارزاتی در زندان

های مختلف و از جمله   سياسی مبارز عليرغم جو شدیدًا مختنق زندان، به شيوه

ط درونی بين یکدیگر و یا اوایل حتی با ایجاد روابط تشکيالتی در ميان با حفظ رواب

. کردند خود، در باال نگاه داشتن جو مبارزاتی و ارتقاء روحيه مقاومت کوشش می

ها را به عنوان  کوشيدند آن سرباز زدن از بعضی تحميالت که گاه زندانبانان می

مبارزه و مقاومت زندانيان مبارز های  مقررات در زندان معمول کنند، یکی از جلوه

 -مذهبیها در این رابطه تحميل سرودهای  یکی از مثال. در این دوره بود

. باشد  و ایستادگی زندانيان مبارز چپ در مقابل آن میسياسی رژیم به زندانيان

) محمود خليلی(یکی از زندانيان سياسی که آن تجربه را از سر گذرانده است 
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زندانيان مبارز چپ هيچوقت زیر بار سرود خوانی : "ویدگ در این رابطه می

 اجباری شد ۶١بعد از عيد سال " ای امام  خمينی" سرود. تحميلی رژیم نرقتند

 وهنگام تحویل سال نو از بد ۶١شب عيد سال : ای بود که عيد پرخاطره

وارد  از دستشوئی که برگشتيم  و. شانسی  نوبت دستشوئی  اتاق ما بود

ضربات مشتی که به در یک لحظه ابتدا صدای .  سال تحویل شداتاق شدیم

خورد از همه طرف بلند شد و  دیوارها می

از هر طرف » بهاران خجسته باد«فاصله سرود  بال

توانم بگویم همه سالنهای  بلند شد به جرئت می

آموزشگاه  یک صدا این سرود را با هم 

ی سالن۴که باالی سالن  (۶از سالن . خواندند می

ها پا  به زمين  صغری) که ما در آن بودیم 

 .کوبيدند وتمامی دیوارها به لرزه در آمده بود می

که نشانه روحيه باال ومقاومت ( بعد از این ماجرا

  . را اجباری کردند"خمينی ای امام "، در اواخر فروردین بود که سرود )زندانيان بود

را هميشه صبحها ) ه دقيق٢٠به نوبت هر اتاق  (۴های سالن  کل اتاق

 وجود داشت ۶،و٢،۴سه تا حياط برای هوا خوری سالن . بردند به هوا خوری می

 رابه یکی از ۴که هراتاق سالن )بود ۶ بعد ازظهرها هر سه حياط مختص سالن(

اولين روزی که . ها هميشه بسته بود بردند ودرب ارتباطی حياط ها می این حياط

 قبل از ورود به حياط  پاسدار مسئول هوا خوری .سرود خوانی را اجباری کردند 

  در جدال با خاموشی 
 

۴٢٠

سرود خمينی ای « یک تکه کاغذ دستش گرفته بود که) معروف به بوف کور(

گفت این رابگير تا  رسيد می به هر کس می. رویش نوشته شده بود» امام

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

اعالم کرد  )بوف کور(بعد که وارد حياط شدیم پاسدار . گفتند میاو رضا سياه 

ابتدا کسی توجه نکرد، ولی او اعالم کرد هر . همه جمع شوند وسرود را بخوانند

ها وسه نفر از  ای ها و توده بالفاصله اکثریتی. شود کس سرود را نخواند تنبيه می

نفر بقيه ١٧) ر یک ردیفنفر د۴هر ( شدند ۴هائی که اتهام نداشتند به خط  بچه

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

به .  دور دور حياط را بدوید٣٠بعد اعالم کرد شما حق هوا خوری ندارید و باید 

ما در یک صف شروع به دویدن . خواد دوتا چشم بينا قول قدیميها کور چی می

بعد همه . کرد شمارش می» بوف کور«زدن ما را  ب این بود که دورجال کردیم و

جالب این .  تا شنا بروید٢٠ما را وادار به بشين و پا شو کرد و سپس گفت نفری 

پا شو  شد وما همچنان به شنا رفتن یا بشين و بود که شمارش او تمام می

زش کامل انجام آن روز ما یک ور) البته همراه با خنده وشوخی(دادیم  ادامه می

ها رفته بودند به ما ملحق  ای اکثریتی نفری هم که با توده۴از روز بعد . دادیم

این تنبيه هر روز . این برنامه حدود یک هفته به همين شکل ادامه داشت. شدند

  .دادیم  ما بود که خودمان با اشتياق آن را انجام می

 ٢١ر ابتدا همه د. بعد از یک هفته در سياست سرکوبشان تغيير دادند

 »ملک«نفر را زیر هشت بردند در آن زمان مسئول آموزشگاه شخص جوانی بنام 
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"  ظاهرا۶١بود که در اواخر اردیبهشت » وحدت«او یکی از اعضاء تيم فوتبال ( بود

» ملک«.) گرفت» حسين زاده«صی به نام خدرجبهه  کشته شد وجایش را ش

های آتی  ودن خواندن این سرود وتنبيهنيم ساعتی برای ما از اجباری ب" تقریبا

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

بعداز چندی که بحث به . زدند بردند وکتک می تعدادی از ما را به زیر هشت می

پيش آمد، تعدادی از .....ها و گزارشِ  زدن تشکيالت در اتاق و شعبه بردن بچه

با این حال عليرغم تمام فشارها، تا زمان برچيده شدن . غيير رویه دادندها ت بچه

ها  ها و مسئولين زندان ادامه داشت و آن بساط سرود اجباری کشاکش بين بچه

هيچوقت نتوانستند همه ما را وادار به خواندن این سرود کنند و آنطور که دوست 

  )◙محمود خليلی("داشتند آن را پياده کنند

  حصار، يک نمونه ند تنبيهی زنان درقزل، ب٨بند 
برای این که واقعيت مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی در بندهای 

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

، ٨ بند. حصار در اینجا مختصرًا بازگوئی شود  زنان در زندان قزل٨وضعيت بند 

 زنان ۶٠حصار بود که در سال   تنبيهی، بندی در زندان قزلمعروف به بند مجرد

هرچند . نمودند شدند به آنجا منتقل می خوانده می" سرموضعی"مبارزی را که 

به گفته اغلب زندانيان سياسی زن تقسيم بندی بندها الزامًا با معيارهای 

پالگی  را خود داود رحمانی و هم۴مثًال اگر چه بند . محکمی صورت نگرفته بود

کردند ولی این طور نبود که واقعًا ساکنين این  هایش مخصوص توابين عنوان می

  در جدال با خاموشی 
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عکس این امر نيز صادق بود و بودن فردی در بندی که . بند همگی تواب باشند

. بودن آن فرد نبود" سرموضع"شد الزامًا به معنی واقعًا  سرموضعی خوانده می

با اینحال . کردند  بند به بند دیگر منتقل میدر آن زمان معموًال افراد را مرتب از این

حصار پيدا کرد   خصوصياتی متفاوت از دیگر بندهای زنان درقزل٨در یک دوره، بند 

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

ی ها ارتجاعی تحميل شده به زندانيان از قبيل خواندن نماز و شرکت در مراسم

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

که منظور همانا سازمانی بود که فرد زندانی قبل از دستگيری به " گروهک خود" 

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

 امکاناتی که در بندهای دیگر موجود بود، این بند از اندک.  بود٨زندانيان در بند 

شد و زندانيان همواره در  ها داده می مثًال غذای کمی به آن. محروم شده بود

  .بردند و یا هوا خوری نداشتند و غيره گرسنگی به سر می

 وجود داشت و حاکی از جو ٨ها در بند  وضعيتی که قبل ازجریان تخت

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

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

 زندان ٨ از ميان همين زنان مبارز محبوس در بند -همانطور که قبًال اشاره شد

 در آن دوره، در ٨یکی از زندانيان بند . ها بودند حصار معروف به بند تنبيهی قزل

مجرد که  آنجا  ٧اوایل تابستان بود که مرا از بند  : "گوید رد شرایط این بند میمو

ها بود، به دنبال گزارش یکی از تازه تواب  هم بقول زندانبانان بند سر موضعی
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فاميلش را نميدانم ولی  زن ( در آن زمان سهيال . منتقل کردند٨به بند ها  شده

ی به نام افسر غروی توابهائی بودند که و فرد دیگر) برادر وحيده دستگردی بود

 متعلق ٨بند " زیر هشت"ها سپرده شده بود و یک اطاق در  مسئوليت بند به آن

 سلول بند تقسيم ١٢بقيه زندانيان که چپها و مجاهدین بودند در .  ها بود به آن

ما برای بدست .  هميشه در تالطم بود، سر شار از مبارزه بود٨بند . شده بودند

هوا خوری نداشتينم ، غذا کم بود و اغلب . جنگيمبدن همه چيز مجبور بودیم آور

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

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

برای به دست . بافت جلوی در کشيک ميداد و دیگری خوابيده مثًال چيزی می

کنيم، ولی نهایتا  های سختی راتحمل ای مجبور بودیم تنبيه آوردن هر نياز اوليه

گرفتيم و از  مثال گاهی هوا خوری می. ها را بدهند شدند بعضی از آن مجبور می

شستيم چون ميدانستيم بزودی به  کردیم و پتوها را می این فرصت استفاده می

هر چند گاهی سهيال، تواب مسئول . خواهد شدای همه چيز گرفته  دنبال بهانه

بایست آنرا انجام ميدادیم ، ولی ما  خواند که ما می برایمان قوانين جدید را می

ها را قبول نداشتيم عمدا یا سهوا آنرا اجرا نميکردیم و تنبيه هم  که قانون آن

  )◙ویدا برزگر( ."شدیم می

های گردانندگان بند،  در رابطه با چگونگی آن تنبيهات و آزار و اذیت

ها  عالوه بر بسته شدن در سلول: "دهد گوینده سخنان فوق این طور توضيح می

روزی دو سه تا . های وحشتناک و ناراحت کننده دیگری نيز داشتيم  صحنه

  در جدال با خاموشی 
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های مجاهدین را وسط بند در حاليکه چادرش  پاسدار به بند آمدند و یکی از بچه

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

تنبيه دیگری را بياد ...... یادم می آ ید یک ناله هم نکرد.  اعدام شد ۶٧سال 

ها بيایند  مسئول بند با صدای بلند اعالم کرد همه با حجاب از سلول. آورم می

 ای بعد حاجی داود با چهره کریه وخشمگينش و آید ولحظه بيرون که حاج آقا می

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

حرکاتش هميشه باعث خنده ومسخره ما ( داد چپ و راست پيچ و تاب می

گفت باید بگویيد ) کردیم زیر چادر خنده امان را پنهان کنيم شد، سعی می می

ی بينهایت تنبيه رفته واّال همه برای شبها) سهيال(کی به اطاق مسئول بند 

آنشب همه با ......هيچ کس لب نگشود .سکوت در بند حاکم شد. خواهيد شد

پاهای برهنه و چادر به راهروی سرد کشانده شدیم و مجبورمان کردند که روبه 

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

ای ولو شدیم و  همه گوشه. ردندها ب صبح مارا به داخل سلول. نشستيم

انگار که . شب، دیگر همه آماده رفتن به راهرو برای تنبيه بودیم. خوابيدیم

خندیدیم و به یکدیگر لباس و ژاکت و جوراب  خواستيم به ميهمانی برویم، می می

دوباره ما را ! دادیم تا هم از سرما در امان باشيم و هم از کتک خوردنها اضافه می

اینبار حق صحبت کردن و نگاه .  رو به دیوار و سر پا ایستادیم. يه بردندبرای تنب

ها به بهانه کمری بودن  ته صف یکی دو تا از بچه. کردن به اطراف را نداشتيم

صدای نزن چزا ميزنی راهرو . نشستند ولی با ضربات مشت و لگد روبرو  شدند
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 اول صف با مشتهای از همان. پاسدارها هم شروع به زدن کردند. را پر کرد

زدند و از همان اولين نفر یکی پس از دیگری با هر مشت  سنگين یکی یکی می

در !" زنی و یکی هم از ميان جمع  فریاد زد نزن کثافت زدیم نزن چرا می فریاد می

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

هایشان را به طور  مرتجعين جيره خوار که قساوتاین زندانيان در مقابل آن 

های انقالبی در  روزمره دیده بودند، کامًال شجاعانه بوده و نشان از وجود روحيه

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

هائی مسلمًا آن دژخيمان بر شدت  در مقابل چنان مبارزه و مقاومت. داندند نمی

پس از این : " در ادامه مطلب فوق می خوانيم. افزودند های خود می گری وحشی

ای قرار  های خالی را که در گوشه برخوردها از گوشه چشم دیدیم که جعبه

های چوبی که ميخ داشت بجان ما  ها این بار با تکه آن. شکنند داشت دارند می

ها   بيشتر و مرعوب ساختن آنها را برای تنبيه در آخر هم چند تا از بچه. افتادند

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

در زندان درهم شکستن مقاومت زندانيان بود و آرزویشان آن بود که همه را به 

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

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

توانست با یک انزجارنامه تمام  ها ظاهرا می این روزها و لحظه:" نمودند عمل می

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

                                                 
  همان منبع  ٭
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. توانست شروع و آغازی برای کارهای بعدی و غلطيدن به سقوط کامل شود می

توانست از انزجار شروع شود و به کارهای دیگری مثل گزارش دادن و  ن میلغزید

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

ها  ما به آن. هيچکدام از اینها با پرنسيب انقالبی و اخالقی ما سازگار نبود. کند

 ود را بگذرانيم  و برویم  و برایشخواهيم دوران محکوميت خ گفتيم  فقط می می

دیده بودیم که با هر لغزشی توقع زندانبانان باال . کنيم هيچ کاری هم نمی

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

 ٨ها خطی نبود بلکه فردی بود ولی در بند  برخوردی و مثًال محکوم نکردن گروه

 ."شد ها انجام می تی به دنبال یک مشورت همگانی در سلولتقریبا هر حرک

  )◙ویدا برزگر(

.  بين زنان زندانی و زندانبانان رژیم همچنان ادامه داشت٨مبارزه در بند    

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

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

کردند،  شان در زندان از آنجا بازدید می و وضعيت آفریده شده به دست ایادی

بایست درنهایت زندانی سياسی مبارز را از  همه مجریان سياستی بودند که می

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

در این مورد در . نمودند ها تهدید می بطه با آن نقشهها را در را دل زندانيان آن

ای تبعيد  شد که مارا به جزیره مدتی زمزمه می: "ادامه مطلب فوق آمده است

اما ما قبل از این که بترسيم، سعی ميکردیم در رویاها و گفتارمان . خواهند کرد
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هردشت را ها تازه داشتند گو ناآن زم. آن جزیره را هيجان انگيز و زیبا سازیم

یکی دو بار . ساختند واحتماال شایعه جزیره هم همين زندان گوهردشت بود می

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

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

کردیم و آخرین پيامها  م و با دوستانمان خدا حافظی میرفتي همه اینور و آنور می

......... اند  ها را به گوهردشت برده بعدها فهميدیم که آن کردیم، را رد و بدل می

ها مدتها در همان  بعدها فهميدیم آن. ولی از سرنوشت عده دیگر بی خبر بودیم

ی بسربرده اند ودر شرایط بسيار بد قزلحصار در یک دستشوئی زندانی بوده

   .بودند

بردند تا مدتی بند غمگين بود ولی دو  می هر بار که چندتایی از هم بندیهایمان را

یافتند وهمه چيز ظاهرًا به شکل عادی باز  باره همه خود را می

انداخت که حرکاتمان را با  ها ما را به فکر می همه این واقعيت......گشت می

ه باید طوری حرکت کنيم که در این گفتيم ک می. دقت بيشتری بررسی کنيم

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

ولی برایمان . اندیشيدیم این مسائلی بود که در آن روزها به آن می. بند رو شود

خواستند  ها نمی واقعيت این بود که بچه. قدر مسلم آن بود که باید مقاومت کرد

ترسيدند  ها همه چيز را نگفته بودند و می رب بروند چون همه در بازجوئیزیر ض

ای را بزیر شکنجه  دوباره شکنجه و بازجوئی شوند و هم خود را و هم عده

ما .....بکشانند و حاضر هم نبودند از اصولی که بهش معتقد بودند پائين بيایند
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ای کميل بود و سخنرانی  وقتی دعمثًال. دادیم کماکان به مبارزه خود ادامه می

ها  کرديم، و در مقابل خواست رئيس زندان و تواب توابها، ما شرکت نمی

. ايد اينجا گفتيم ما را به خاطر این که این قبيل مقرارات را قبول نداریم آورده می

اگر برای اين کارهايی که نمی کنيم . ما می خواهيم زندانمان را بگذرانيم و برويم

ما در بند تواب نداشتيم ، ......ها را انجام بدهيم شيم چرا ديگه آن داريم تنبيه می

همه خوب بودند ،مجاهدین هم بهترین هایشان بودند و ما مجبور به خواندن نماز 

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

چه  و. ئی روبرو هستيمدانستيم با چه دیکتاتورها چون می. کمونيسم نبود

 در این مورد همه گفته بودند که ما نماز ٨ و ٧دربازجوئيها و چه در بند 

 " !!!!کنيم  و هنوز هم در حال تحقيق بودیم  خوانيم ولی داریم تحقيق می نمی

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

ها توابهای درجه یک   را رقم زدند وبعدها هم ازميان آن٨ سرنوشت بند"قول او 

ها را جدا از ما در سلولی  گوید که همه آن کند و می نيز صحبت می" بيرون آمد

شنيدیم که  گوید که می ها را معقول ندانسته و می وی برخورد آن. جا داده بودند

شان مثال حتی های سلول های پيکاری و مائوئيست با بعضی از بچه"ها حتی  آن

خط دهندگان این حرکت، کيانوش . بندی دارند در ورزش دست جمعی هم مرز

گفته . های سهند بودند طی بودند که عمدتا از بچهباعتمادی و دوستش زهرا ضا

 .های باالی سهند هستند شد که کيانوش اعتمادی و زهرا ضابطی از بچه می

در این زمان گفتگو ). تغيير داد" هدا"کيانوش پس از تواب شدن اسم خود را به (
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 . درگرفته بود٨بين چپهای خارج سلولها و این چپهای جدید بر سر مواضع بند 

تر کرد و مستقيما با  ها معتقد بودند که باید از این به بعد حرکات را رادیکال آن

ها معتقد  قدیمی. همه چيز مخالفت کرد و اعالم کرد که ما کمونيست هستيم

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

ها خسته هستند و در ضمن درميان ما کسانی  کند و بچه غيره مقاومت می

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

ست بودن واقعيت آن بود که ما اگر چه کموني......پيامدهای بدی را بدنبال بياورد

 حتی روز اول ماه مه را در. کردیم کردیم ولی کار خودمان را می خود را اعالم نمی

همان انباری که لباسهایمان در آنجا بود با ورزش چند نفره یا حتی دو نفره 

داد و برایش تنبيه هم  دید گزارش می اگر زندانبان ما را می.گرفتيم  جشن می

یکشب از خواب . بطه با نماز خواندن تعریف کنمیک خاطره نيز در را......شدیم می

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

 اینجا برای سرکشی ٣بودند مجاهدی بمن نزدیک شد و گفت توابهای بند 

برگشتم  من به داخل سلول. هایتان بگو بلند شوند و نماز بخوانند اند به بچه آمده

ای فکر کردیم، بعد به این رسيدیم که ما در اصل برای همين  لحظه.  خبر را دادمو

چون در بند تواب نداشتيم، . خوانيم اینجا هستيم خودشان ميدانند نماز نمی

همه . مجبور به نماز خواندن نبودیم  وحاال هم احتياج به چنين تاکتيکی نداشتيم

های چپ  سلول.  به ظاهر خوابيدیمبی توجه به وجود توابها در سلول ماندیم و

حتی راست . های چپ آنجا هم همين نظر را داشتند دیگر هم بود و همه بچه
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ترین چپها که یک دختر راه کارگری بود و دائم همه را به داشتن دیدگاههای 

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

  کالی ديگرمبارزه و مقاومت در اش
ای از عظمت مبارزه و مقاومت را به طور مشخص  ، ما نمونه۶١در سال 

آنجا که . کنيم مشاهده می" حصار واحدقزل) مجرد٢ (٧بند"در بين زندانيان مرد در 

ها دیده بودند، مرتب  هائی که در بازجوئی زندانيان را پس از آنهمه شکنجه

کرد یک هفته  يس زندان سعی میداوود رحمانی، رئ: "آنجا که. زدند شالق می

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

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

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

ها را به قبول  هائی که آن شان، سرفرازانه در مقابل تالش ای زخمیه ها با تن آن

. جستند های ایستادگی را می خواندند، راه خفت و ذلت و خواری فرا می

جسارت انقالبی این زندانيان سياسی مبارز در برخورد به اقدامات وحشيانه 

جوردی به آن  هنگامی که ال۶١مسئولين در بندها تا بدانجا بود که در مرداد ماه 

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

ها و   البته روشن است که چنين مقاومت٭.هر گونه صحبت با او خودداری نمودند

 که -داشت " بها"، "قاطع"و " مصمم"ها در مقابل جالدانی چنان  سرخم نکردن

اتفاقًا انتقال . پرداختند می ر سنگينی که داشت،انقالبيون ما آن بها را نيز با ه

                                                 
   پارسا. ر،"هرگز فراموش نخواهد کرد را ۶٧تاریخ، تابستان " ٭
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های انفرادی گوهردشت موقعی  اولين دسته از زندانيان سياسی به سلول

ها متوجه شدند که  صورت گرفت که گردانندگان و دست اندرکاران دژخيم زندان

اند از  هائی که ديده  ها و وحشت زندانيان سياسی مبارز عليرغم همه شکنجه

  .اند ها ايستاده های زخمی، سرفرازانه در مقابل آن ها و دل مده و با تنپای درنيا

های  اش، بعدها در ميان خانواده های انفرادی زندان گوهردشت با سلول

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

 که خواهان به مبارزه زندانيان سياسی با دژخيمان مرتجع جمهوری اسالمی بود

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

 به خصوص وقتی -های گوهردشت با سکوت مرگباری که بر آن حاکم بود سلول

از این رو . طلبيد  نيروی مبارزاتی قوی و آگاهی واالئی را می-مدت آن طوالنی بود

های انفرادی با خود و  س در آن سلولهای زندانيان سياسی محبو وقتی از جدال

شویم و آنگاه لبخندهای اميد بخشی را  های کشنده شان مطلع می از اضطراب

شدند، آنگاه به خود  ها گاه و بيگاه بر لبانشان جاری می بينيم که در آن دخمه می

ها را  گوئيم که زندانيان سياسی مبارزی که به مدت طوالنی این سلول می

در   واقع از چنان آگاهی انقالبی برخوردار بودند که توانستندتحمل کردند در

ها به یک مقاومت  مقابل همه اعمال فشارهای جنایت بار در این سلول

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

ها را سرشکسته ساخت، همانقدر که سرفرازی آن زندانيان سياسی را  آن

  . جب گشتمو
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توان  ها می های مقاومت مبارزین در این سلول با در نظر گرفتن نمونه

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

 در تجارب عينیای از  جوانان و نوجوانان توان مبارزه و مقاومت داده بود، ذخيره

های  هایی بود که آنان از جنبش زندگی گذشته تک تک آنان و تجارب و آموزه

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

ها و به طور کلی از مبارزات  ها و فداکاری سياسی از حماسه سازی

انقالبی مبارزینی چون چریکهای فدائی خلق و انقالبيون مجاهد در 

 آموخته ۵٧م در جریان انقالب های مرد های توده  و از قهرمانی۵٠دهه 

و به خود جذب کرده بودند را به مثابه منبعی نيرو بخش و الهام دهنده 

 ما این را حتی در شعرها و آوازهائی که این .در وجود آنان کشف نمود

کنند و در خاطراتی که از مبارزین گذشته و  مبارزین در سلول خود زمزمه می

بينيم که  کنيم و می آورند، مشاهده می یاد می به ۵٠مشخصًا از انقالبيون دهه 

ها، حتی از روزنه کوچکی در سلول سود جسته  زندانيان سياسی در این سلول

های مقاومتشان در  و با خواندن شعری و یا سردادن آوازی برای تقویت انگيزه

. کنند مقابل دشمنان مردم، دشمنان کارگران و زحمتکشان استفاده می

را ... هوا دلپذیر شد"  سروِد-ترانه "ها از زیر در سلول   روز عيد آنبينيم که در می

های  توان دید که در این روز زندانيان سياسی در سلول می. خوانند می

دانشيان عزیز را حاضر و زنده در کنار  گوهردشت در واقع، فدائی قهرمان، کرامت

) کرامت( را خود وی  سرود به یادگار مانده از کرامت-این ترانه . خود داشتند
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بر آن حاکم بود، ) رژیم شاه(اولين بار در سلولی که سلطه رژیم جنایتکار دیگری 

 و حال این مبارزین به بند کشيده شده در )۶٠( خوانده بود  هایش برای هم بندی

های گوهردشت بودند که برای این که صدای خوش آزادی خواهی و  سلول

ها برسانند، در سلول خود  ین اسير در آن سلولایستادگی را به گوش دیگر مبارز

  : خواندند کشيدند و از زیر در، از روزنه باریکی می دراز می

  

            هوا دلپذير شد،" 

            گل از خاک بردميد

                  پرستو به بازگشت،زد نغمه اميد   

                        به جوش آمده ست خون درون گياه

  م                  بهار خجسته فا      

   ....."                                     خرامان رسد ز راه

زندانيان سياسی واقعًا در آن روز . خواندند آن را با آهنگ زیبای این سرود می

عيد، کرامت دانشيان را در سلول در کنار خود داشتند و با او بود که عيد سال 

توان  توان احساس و درک نمود و می این را به خوبی می. ردندک  را برگزار می۶٢

  دید که مبارزه شکوهمند انقالبيون گذشته چه در زندان و چه در بيرون از آن، 

    ٭.هایشان بود داد و روشنی بخش سلول ها نيرو می هنوز به آن

                                                 
  )۴شماره " گفتگوهای زندان ("،مينا زرین، "انفرادی" ٭
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ه نام برد" سرموضع" از زندانيان مبارز و مقاوم به عنوان زندانيان ۶١در سال 

سرموضع بودن بيانگر صریح ترین و آشکارترین شکل مقاومت زندانی . شد می

 در ۶٠های دهه  در تمام سال" سر موضع بودن"البته اصطالح ( سياسی بود

شد، به  خوانده می" سرموضع" ها مطرح بود بدون آن که الزامًا کسی که  زندان

ندرکاران جمهوری با این حال دست ا. ابراز مخالفت آشکار با رژیم بپردازد

در همه جا به " سرموضع" ها  گوئی که سایه زندانی اسالمی در زندان

گرفت ولی  ای که علنًا بر عليه رژیم موضع نمی شان است، حتی زندانی دنبال

ولی واقعيت این .) خواندند می" سرموضع"ها نبود را نيز  حاضر به همکاری با آن

های زندان امکان پذیر نبود و در  رهاست که مقاومت علنی و آشکار در همه دو

شد و  تحمل نمی" زندانی سرموضع"های بعضی شهرها حتی عبارت  زندان

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

های  سرموضع بودن ویا به هر شکل و عنوانی در مقابل تالشهر حال، 

م شکستن و خرد کردن زندانی ها برای در ه دست اندرکاران زندان

سياسی ایستادن، نشکستن و مبارز باقی ماندن، به طور کلی اساس 

 که همانطور داد مقاومت زندانيان سياسی در این مقطع را تشکيل می

در توصيف .  داد های مختلف خود را نشان می که اشاره شد در اشکال و جلو ه

 باید اشاره کرد که زندانيان وضعيت مبارزه در این مقطع به این واقعيت نيز

مثًال در . های مختلف ایران با شرایط متفاوتی روبرو بودند سياسی در زندان

ای که در   رژیم هنوز قادر به برقراری کامل شرایط جهنمی۶٢شمال تا سال 
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دليل این امر به طور . تهران و در بعضی شهرهای بزرگ وجود داشت، نشده بود

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

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

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

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

اه تمامًا به رژیم جمهوری اسالمی به ارث رسيده بود و این خود رژیم ش" آماده

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

ها را در خدمت به خود مجددًا به  ظاهرًا از بين رفتن ساواک، بسياری از ساوکی

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

ل در شرایطی که مبارزات مردم در سراسر ایران حتی دهات ، با اینحا)گرفته بود

گرفت، این نيروی سرکوب هنوز قادر به کنترل  و ده کوره ها را هم در بر می

ها در آن زمان  جالب است بدانيم که خيلی از مردم دهات و ده کوره. ها نبود توده

.  حتی نام جمهوری اسالمی را شنيده باشندهوادار فدائی بودند، قبل از این که
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در هر حال در شرایط . ها فاکت در این رابطه وجود دارد این اغراق نيست ده

ها در  توصيف شده در فوق بود که جمهوری اسالمی به ناچار اداره امور زندان

ها را به دست افراد عقب مانده تازه کاری گمارده بود که گاه  بعضی از شهرستان

خواندن و نوشتن درست و حسابی را هم نداشتند چه رسد به داشتن سواد 

تنها هنگامی . سواد سياسی و دانستن نحوه برخورد به نيروهای آگاه سياسی

های سياسی خود را  به طور وسيع به کمک رژیم آمد و دانسته" تواب"که نيروی 

رایط در اختيار نيروهای امنيتی و سرکوبگر جمهوری اسالمی قرار داد، ش

. ها در بعضی از شهرها نيز هر چه وحشيانه تر و طاقت فرساتر گشت زندان

هرچند ميزان اختناق و سرکوب در همه شهرها یکسان نبود و بعضی 

ها وضع بهتری داشتند، در بعضی  شهرستان

با در اختيار  ۶۴ شهرها نظير تبریز تازه در سال

های تهران، شرایط بس  گرفتن تجربيات زندان

بر . اکتری را بر زندانيان حاکم ساختندوحشتن

این اساس باید بدانيم که شکل و چگونگی 

مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی نيز در 

شهرهای مختلف بسته به محيط و شرایطی 

   .که در آن قرار داشتند، متفاوت بود



 ا خاموشی    در جدال ب

 

۴٣٧
  چگونگی مقاومت 

  در دوره حاکميت توابين در زندان
  

 تا اواسط سال ۶١ زندان که از اواخر سال ای از زندانيان سياسی، دوره

دانيم  همانطور که می. اند  به طول انجاميد را دوره حاکميت توابين نام داده۶٣

های الزمه حکومت خود  نارژیم تازه روی کار آمده در شرایطی که هنوز همه ارگ

ت را بوجود نياورده و کارها هنوز سرو سامان الزم را نداشت، از وجود توابين جه

ها  سرکوب زندانيان سياسی بيشترین استفاده را نموده و به یمن وجود آن

پيش از آن یعنی قبل . موفق به ایجاد شرایط شدیدًا خفقان باری در بندها گردید

ها با توجه به  ها و اکثریتی ای از شکل گيری پدیده تواب در زندان، برخی از توده

از این رو .  در زندان مشغول شدندخط تشکيالتشان به انجام وظایف ضد انقالبی

زندانيان مبارز درهمان موقع نيز نه فقط از طرف مأمورین و دست اندر کاران زندان 

. گرفتند ای و اکثریتی نيز تحت فشار قرار می بلکه از طرف افراد خود فروخته توده

. شد ها و زندانيان سياسی می این واقعيتی بود که مدام باعث درگيری بين آن

که به گفته او  (١٣۶١ فروردین ٢٣ًال یکی از زندانيان سياسی، ضمن ذکر تاریخ مث

ای اشاره  به درگيری )اولين شو روحانی در حسينيه اوین نيز در این روز اجرا شد

 نفر بودیم ۵ما : "بدین شرح. ها پيش آمده است کند که در آن روز در بند آن می

ها بنام علی  ایها و گزارش یکی از آن ها و توده که بخاطر درگيری با اکثریتی

 فروردین تنبيه و مورد باز جوئی قرار گرفتيم، چرا که به اسب ٢٣دانشگری در روز 

مدتی بود . من این روز را فراموش نکرده و نخواهم کرد. خمينی گفته بودیم یابو
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مل که تعادل اتاق از نظر ترکيب آن تا حدودی تغيير کرده بود و ما دیگر اکثریت کا

ها به فکر تغيير مسئول اتاق   اکثریتی–ای  نداشتيم واین فرصتی بود که توده

در . دانستند ها این دو مسئوليت را خيلی مهم می آن. ومسئول روزنامه بيفتند

رابطه با مسئول اتاق برخوردهای ما را نمی پسندیدند و در رابطه با روزنامه هم، 

ل از این که پخش شود با صدای بلند مسأله بر سرخواندن تيترهای روزنامه قب

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

امام ، رهبر، آیت اهللا ،حجت السالم ،آقا «طرف ما بود از بکار بردن القابی مثل 

ی خمين"مثال. کرد ها اکتفا می کرد و فقط به اسم بردن از آن خود داری می» .....و

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

از این رو . این مسئوليتها بعد از یک هفته جلسه روزانه بی نتيجه مانده بود

اهللا وثوقی و هرایر خاالتيان،  ها یعنی رضا سياه، عزت  اکثریتی-ای سران توده

ررو و بد دهن بود را جلو ، علی دانشگری که جوانی پ.....ومحمد ق وهاشم 

فروردین وقتی که غروب پاسدار روزنامه ٢٣. انداختند تا درگيری بوجود آورند

) های پيکار ومسئول روزنامه  از بچه(کيهان را داخل اتاق داد طبق معمول سعيد 

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

وقتی پاسدار درب اتاق . يداد به سمت درب اتاق رفت و در زددانشگری با داد وب

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

 دقيقه در حالی که لبخند برلبانش بود وارد اتاق شد و گفت من به رهنمود ٢٠از 

   انقالب را بهکنم و پوزه ضد عمل می) منظور سازمان اکثریت است( سازمان
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اونی که : در مقابل این برخورد گفت) مهرداد خ(ها  یکی از بچه. مالم خاک می

ها  دراین هنگام یکی دیگر از بچه. مالد چيز دیگری است سازمان شما می

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

علی .  نفر را خواندند ۵ باز شد و اسم ای نگذشته بود که درب اتاق چند دقيقه

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

عالوه بر اتهامات دیگر، ادعا . به راهرو برده وبرگ بازجوئی جلویمان گذاشتند

ما . ایم که ما آن را به سخره گرفتيم کردند که ما در داخل اتاق تشکيالت زده می

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

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

و ) های چریکها نفر سهندی ویکی از بچه١ نفر پيکاری ١ نفر اقليتی ٢( اتهامات

 و همه را اقليتی گفته بود، ما را به اتاق  کرده بودیاشتباهی که علی دانشگر

های هوا خوری که درآخرین قسمت،  فردا صبح ما را به یکی از حياط. برگرداندند

 ساعت ٣ دقيقه هوا خوری معمولی، حدود ٢٠در انتها قرار داشت بردند و بجای 

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

 مرتب گزارش رد یعلی دانشگر. بار در یک هفته تکرار شد٣) گشتن اتاق(کار

رود آخرین باری که او جلو در رفت وقتی بود که ما را  یادم نمی. کرد می

) که همان پاسدار قبلی بود(او تا به پاسدار . خواستند به حسينيه ببرند می

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

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

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

ور که قبًال توضيح داده شد در این دوره دخالت همانط.  به مورد اجرا گذاشته شد

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

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

اداره همه امور زندگی در بندها را در دست 

انجام کارهای داشتند و زندانی سياسی حتی از 

در چنين . دستی، ورزش و غيره منع گشته بود

شرایطی تن ندادن به مقررات ارتجاعی و 

کوشش در دفاع از هویت زندانی سياسی یعنی 

در دفاع از داشتن فکر و عقيده مستقل از رژیم و 

مغایر با ایدئولوژی و نظراتی که رژیم تحميل 

هر چند در اشکال خاصی و به طور ( کند می

همچنين . ، مضمون مبارزه این دوره بود)شيدهپو

ها با شگردهای مختلف زندانی را که  در شرایطی که دست اندرکاران زندان

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

مصاحبه در این ( "مصاحبه"گرفتند، تن ندادن به  از او به اصطالح مصاحبه می

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

و کوشش در  )ای نشان دهد بایست خود را غير وابسته به چنين مبارزه می
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های مبارزه و مقاومت  جلوگيری از موفقيت رژیم در این زمنيه، یکی دیگر از جلوه

  . داد در این دوره  را تشکيل می

اکم در این دوره در زندان و با نگاهی عميق به خود شرایط اختناق ح

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

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

هائی که در زندان آفریده   دژخيمان جمهوری اسالمی هنوز پس از همه وحشت

بارز حتی ظاهرًا خاموش را خطری برای های م باز وجود آن انسانبودند، 

 درست است که در دوره حاکميت .آوردند موجودیت خود به حساب می

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

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

هم درميان مردان و هم در ميان زنان ( دیدند ی را میها زندانيان مبارز دخمه

های پردردشان به هر طریقی مقاوم و  های زخمی و دل که هنوز با تن) زندانی

توان  های مقاومت در این دوره می از نمونه. استوار در مقابلشان قرار دارند

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

ها با مشت و لگد زدن به زندانی تنبيه شده مانع از به  تواب( دادن به زندانی

و مجبور کردنش به سرپا ایستادن به مدت طوالنی ) شدند خواب رفتن او می

مبارزینی بودند که چنين تنبيهی را به مدت طوالنی تحمل . شد شناخته می

نيان سياسی، چنين توصيف این مورد در کتاب خاطرات یکی از زندا. کردند می

  :  شده است
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ها  ی بند توسط زندانيان، زیر هشت رفتن به علت نقض قوانين مسخره"

ُکرد برای تنبيه به   روزی فرزاد، زندانی. ها مدام رو به افزایش بود و سرپا ایستادن

او را به اتاق باز . بيست و چهار ساعت اول به پایان رسيد. زیر هشت برده شد

هنگام رفتن به دست شویی، با لباس . چهل وهشت ساعت گذشت. نگرداندند

ُکردی و شال کمری که محکم به کمرش بسته بود، با سری افراشته، به همراه 

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

د یک پارچه های همراهش، بن با ورود فرزاد و نگهبان. آرامی گام بر می داشت

ها،  همه منتظر بودند فرزاد به اتاقشان برسد تا دور از نگاه نگهبان. ساکت شد

هنوز . رفت فرزاد به آرامی راه می. لبخندی و چشمکی با او رد و بدل کنند

تا با .... هنوز قامتش خميده نشده بود. پاهایش توان ایستادن و راه رفتن داشت

. ام و خواهم ماند انيان بند بگوید ماندهچشمان ملتهب از بی خوابی، به زند

. فرزاد هنوز زیر هشت سرپا ایستاده بود. هفتاد و دو ساعت به پایان رسيد

هنگام رفتن به دستشوئی دیگر پاهای او از . پاهایش سياه و متورم شده بودند

. در پایان روز چهارم او را به اتاقش بر گرداندند....شدند کف رهروی بند کنده نمی

ای از بيشمار زندانيانی بودند که زیر  زاد، محمود، علی و همایون آزادی، نمونهفر

ماندند؛ تنها به این جرم که خندیده بودند؛ یا بيش از  رفتند و روزها می هشت می

  . ٭"ده دقيقه با رفيق خود صحبت کرده بودند

                                                 
  ١٣٢-١٣٣ صفحه -، احمد موسوی"شب بخير رفيق"  ٭
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ها در  های سلحشورانه و چنان پایداری درست با مشاهده چنان روحيه

 بود که همانطور که پيشتر توضيح داده شد، دژخيمان يان مقاوم و استوارزندان

های خاصی   دست به پياده کردن طرح۶٢جمهوری اسالمی در اوایل پائيز سال

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

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

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

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

ها و جو رعب و وحشتی که در زندان و  شکنجه

درجامعه بوجود آورده بودند قادر به در هم شکستن 

در رابطه با این . نيروی مقاومت زندانيان نشده بودند

ها را "تابوت"ه آن شکنجه خاص، یکی از کسانی ک

تابوت و دستگاه : "گوید تجربه کرده است می

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

به " کردند ها رفتن، روزه گرفتن را رعایت نمی قوانين نماز خواندن، پای مصاحبه

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

یک هفته : "گفت برد آنجا با توپ و تشر زیاد می وقتی حاجی ما را می......بروند

کرد که یک هفته آنقدر زیاد است که تمام زنها  یعنی فکر می!" می گذارم بمانی

جالب این بود که یک هفته که گذشت و به هفته دوم . شدند دیگر تمام می

یک ماه شد یک فصل، !" نجا بمونين، هایک ماه می گذارم ای: " رسيد به ما گفت
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تا وقتی که من : " گفت آمد و می بعد از آن فقط می. یک فصل شد دو فصل

اما درست . ٭!"ها هم هست و شما هم هستيد ها و تابوت هستم این دستگاه

های توابشان دست به تبليغات  در همين زمان، گردانندگان زندان به همراه نوچه

زدند و  ها می  برخورد مبارزین سياسی نشسته در تابوتمنفی در مورد چگونگی

مثًال در شرایطی که بساط . پرداختند به اشاعه دروغ در بين دیگر زندانيان می

حصار بخش زنان درست به دليل مقاومت مبارزین نشسته  قزل ها در زندان تابوت

بر عليه آن ها همچنان پا برجا بود، در زندان اوین به یک نمونه از تبليغ  در آن

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

هيچکس نتوانست تاب بياورد و : گوید که شرایط روحی پائينی قرار داشته، می

البته جای تردید نيست که همه به یک ميزان .(!!) همگی در هم شکستند

بنای اظهارات زندانيان سياسی بر م. شرایط شکنجه بار قيامت را تحمل نکردند

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

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

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

کردند که بعد از  زندانيانی بودند که قبول می. ًا تواب نشدنددیدند، الزام" قيامت"

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

های  های ارتجاعی و به اصطالح مصاحبه دادن به انواع و اقسام سخنرانی

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

                                                 
  ١٩٩٧ سال "های زنان ایران نشریه بنياد پژوهش " ٭
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هائی بود که زندانبانان رژیم به  عظمت چنان مقاومت اتفاقًا تحت تأثير

ها که انتظار داشتند در عرض حداکثر یک هفته همه را به  زانو در آمدند و آن

 ماه و اندی، شکست خود را ٩همکاری با خود وادار کنند، باالخره پس از 

يان زن نشسته در تابوت یا تخت، مقاومت زندان. ها برچيده شد پذیرفتند و تابوت

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

 ماه شکنجه ۵یکی از زندانيان سياسی که به مدت  .توصيف گردیده است

داد  ها را تحمل کرده است در مورد مسائلی که به او انگيزه مقاومت می تخت

کردم به دختر کوچکم که  ت بيرون زندان فکر میبه بعضی از خاطرا: "گوید می

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

خواستم  بردم نمی ولی بالفاصله فکرم را بجایی دیگر می. رفتن نزدیک ميشد

خيلی بندرت همه . ام ضعيف شود در طول این سالها اینکار را کرده بودم روحيه

کردیم  چون  ه عالئقمان در محيط خارج از زندان صحبت میما راجع ب

قبل از بردن به تختها داود رحمانی . ای تزلزل در ما ایجاد شود خواستيم ذره نمی

خواست بگوید سياسی، معتقد  نمی.اید  گفت فکر کنيد که چرا اینکاره شده می

 برتان گفت چرا فالن کس دور و می. ای هستيم بود ما یکمشت روانی و عقده

کردم  فکر می و امروز در این جا من  هر چه بيشتر....اینطور نشد؟ فکر کنيد 

شدم، حتی یک ثانيه هم بر این باورنشدم که  بيشتر از رژیم متنفر و منزجر می

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

شویی حلق آویز کرده بود و یا رفقای های آب سقف دست را با چادرش از لوله
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هایشان از کار افتاده بود و جان  دیگری که در زیر ضربات شالق و شکنجه کليه

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

رژیمی که دشمن . ای به خونخواری این رژیم توهم نداشتم شده بودند، ذره

گفتند  ای می  ساله١۵ یا ١۴ها ازدستگيری دختر   آدميت است، بچهها و انسان

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

های  دانستيم که در بيرون گروه می. کشيد گشت زوزه می به سلول باز می

اند، بطرز وحشتناکی اعدامها جریان  سرکوب شده سياسی همه بطور وسيعی

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

توانست  ها، همه اینها می در حسينه اوین، دستگيری سربداران و مصاحبه آن

کسته ها را درهم شکند، و شاید اینها همه خود عاملی برای در هم ش روحيه

 بودند را هائی را که دالورانه جان باخته آنولی درکنارش .شدن  بود 

ای در  براستی که یاد مبارزان نيروی تازه. توانستيم الگوی خود قرار دهيم می

   ) ◙ویدا برزگر"( .انسان بوجود مياورد

 شروع شده و تا اوسط تيرماه ۶٢مردان که تقریبًا از اوسط آبان " قيامت"در مورد 

عات  ادامه داشت، هرچند که اطالعات کمی در دست است، ولی بنا به اطال۶٣

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

های مقاومت در این دوره تن ندادن به  یکی دیگر از بارزترین جلوه

 کشاندن مبارزین زندانی به پای. باشد  میبه عنوان شرط آزادی" مصاحبه"

ز های جمهوری اسالمی حائ تا به آن حد برای گردانندگان زندان" مصاحبه"
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کردن و نوشتن انزجار نامه را " مصاحبه" به بعد ۶٢اهميت بود که تقریبًا از سال 

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

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

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

دهد که جمهوری اسالمی از همان آغاز از آزادی زندانيان سياسی و  نشان می

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

اش برای قبول مصاحبه به عنوان شرط  تمام شدن مدت محکوميت

کرد و از   زندانی وارد میآزادی، رژیم آخرین ضربه خود را به روحيه فرد

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

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

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

هائی که از وی طلب  مصاحبهبر حسب مورد و وضعيت زندانی، نوع . تشکيل داد

. کرد فرق می...) به صورت مدار بسته و یا پخش از تلویزیون سراسری(کردند  می

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

شگردهای ننگ آلود جمهوری اسالمی برای تحقير و از پای در آوردن زندانيان 

که شرط مصاحبه برای  وجود آورده بودند که کسیشرایطی ب. سياسی بود

ای دستگير شده   حتی اگر به دالیل پيش پا افتاده-پذیرفت رهائی از زندان را می

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

در حضور جمع زندانيان به تأیيد جمهوری ننگين اسالمی و رهبر رذل آن خمينی 
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پردازد و همزمان از نيروهای سياسی انقالبی و مترقی و اساسًا از هر تالش ب

ها و انزجارها به  تازه صرف این اعالم تأیيد. ای ابراز انزجار نماید آزادیخواهانه

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

چه بسا با . شد ئولين زندان واقع میها را جلب و مورد تأیيد مس رضایت تواب

گرفتند، مصاحبه رد شده و  ایرادی که این و یا آن تواب به سخنان زندانی می

در این صورت بر عليه او شعارهای . است" سرموضعی"شد که او هنوز  گفته می

" مصاحبه"بایست خود را برای  به این ترتيب زندانی می. شد تکفير سر داده می

" های داغتر از آش کاسه" برخورد آنچنانی توابين به مثابه .....ند ودیگری آماده ک

زمانی : " است ی آمدهمثًال در گزارش. های مختلفی قيد شده است در نوشته

کرد که در شو  رسيد و قبول می که مدت محکوميت یک زندانی به پایان می

اری به کار تلویزیونی حسينيه اوین شرکت نماید، اگر وی آدم منفعلی بود یا ک

گذراند اما تواب نبود، پس از اظهار ندامت وی،  کسی نداشت و زندان را می

شدند و دالیل خود را برای سر موضعی بودن و به  توابان از ميان جمعيت بلند می

کردند و اغلب مانع از آزادی وی  بودن وی اعالم می" منافق"اصطالح خودشان 

ا به اعدام سوق داده بود یا منجر به ها افرادی ر گاه گزارش تواب. شدند می

 مردم در این مورد مثل معروفی دارند ٭."محاکمه مجدد و افزایش حکم می گردید

هر چند غير طبيعی  "!!شاه می بخشد، شاه غالم نمی بخشد: "گوید که می

                                                 
چاپ شده در گفتگوهای (رجان، فریده و ستاره، ، م"های ایران زارش کوتاه از وضعيت زندانگ" ٭

  ٣ شماره )زندان
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بردند و به  که در واقع بی دليل در زندان به سر می -نيست که بعضی از زندانيان 

   برای رهائی از شرایط جهنمی- شان هم تمام شده بود حکوميتهرحال مدت م

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

بودند که در راستای مبارزه با رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی، برای حفظ 

ارها و ها در بيرون، عليرغم همه فش روحيه مقاومت در زندان و در بين توده

ها، زیر بار چنان تحميلی نرفته و در مقابل مسئولين دژخيم زندان  سختی

های مختلف، شروط آزادی  ها و در دوره البته در طی سال. نمودند مقاومت می

  . شد تغيير کرده و گاه سبکتر می

توان به مشکالت و مسایلی که توابين در  در مقاله یاد شده در فوق می

 موجبات درگيری دائمی بين خود و زندانيان سياسی زندان بوجود آورده و

این موضوع با توجه به تجربه اندوزی زندانيان سياسی در . شدند نيز پی برد می

برخورد به توابين با گذشت زمان مسأله ساز شده بود، امری که بعدها در رابطه 

. ر بودها بی شک یکی از موارد قابل توجه و موث با تغيير سياست رژیم در زندان

آمد تا حدی  های توابين و مسایلی که بوجود می در این مقاله مشکل آفرینی

ها پس از شرکت در مراسم مذهبی برای  گاه تواب: "نشان داده شده است

ها سر  نشان دادن اخالص خود، دسته جمعی بر سر افرادی که از نظر آن

ها را کتک  شت آنریختند و به قصد ک موضعی بودند و خوب توبه نکرده بودند می

زندان نشده و حيثيت خود را به  ها زندانيانی را که مرعوب جو  تواب. زدند می

در این ( ...."خواندند عنوان زندانی سياسی حفظ کرده بودند، نجس و کافر می

  در جدال با خاموشی 
 

۴۵٠

زمينه از شستن لباس گرفته تا استفاده از فالکس چای و غيره مدام و به طور 

توابين مسائلی بروز کرده و مشکالتی آفریده روزمره بين زندانيان سياسی و 

ها از هيچ گونه فشاری بر زندانيان  آن)"...  توضيح از نویسنده این کتاب-.شد می

ها با سطل،  ها و بند، آن از جمله پس از انجام نظافت اتاق. کردند دیگر دریغ نمی

عی در بند های دیگرشان ایجاد دعوای مصنو  از شيوه. ریختند آب آلوده در بند می

و جار وجنجال بود که منجر به آمدن گارد سرکوب به بند و به زیر کتک بردن 

ها حتی از تحت فشار قرار دادن  آن. شد زندانيان توسط گارد و پاسداران مرد می

ها را  کردند، بلکه چون آن کسانی که دارای مشکالت روانی بودند خودداری نمی

کرد و یا  پرداختند که عصيان می  آزارش میدانستند آن قدر به بيمار دروغين می

کشيد یا سلول و چون اغلب زندانيان دیگر به این شيوه  کارش به بهداری می

نمودند، کار به آمدن پاسداران  کردند و از زندانی بيمار دفاع می اعتراض می

در یکی از این . شد سرکوب، ضرب و شتم و فرستادن به سلول عده زیادی می

و " حد شرعی"ربه شالق یا به اصطالح ض ٩٠ی محکوم به خوردن ا موارد عده

ماندن طوالنی در سلول گردیدند و زندانی دچار عدم تعادل روانی هم پس از 

   ٭."خوردن کتک مفصل به سلول فرستاده شد

شدیدًا مختنق دوره  های مبارزه زندانيان سياسی در سراسر سال

ل توابين و درگيری با آنان به اشکال حاکميت توابين، عالوه بر اعتراض به اعما

 در شکل -  همانطور که قبًال نيز گفته شد-مختلف، خود را به طور عمومی تر

                                                 
  الذکر منبع فوق ٭
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مقاومت منفی به خصوص از طریق سر باز زدن از انجام بعضی از مقررات 

در این مقطع زندانيان سياسی در اثر مبارزه و . داد تحميلی زندان نشان می

ران موفق شدند که لغو برخی از مقررات ارتجاعی زندان های خود در ته مقاومت

وقتی رژیم  از این رو . ها تحميل کنند را عمًال به گردانندگان رژیم در زندان

ها و موضوع  مساله زندان" حل"مجبور به اتخاذ سياست دیگری برای 

و متعاقب آن دارو ) ۶٣حدودًا در تابستان سال ( زندانيان سياسی شد

ها را به عهده گرفتند، خيلی از مقررات   اداره امور زنداندسته منتظری

تحميلی در زندان از قبيل نماز خواندن، عدم انجام کارهای دستی و 

غيره عمًال از طرف خيلی از زندانيان رعایت نشده و کنار گذاشته شده 

بودند بدون آن که مسئولين زندان الغاء آن مقررات را رسمًا اعالم کرده 

ها در اثر مقاومت و مبارزه زندانيان سياسی مجبور شده   واقع آن درباشند؛

  .بودند که آن وضع را در عمل بپذیرند

    

 

۴۵٢
  مبارزه 

  هادر دوره افول حاکميت توابين در بند
  

 الجوردی و داود رحمانی از ۶٣دانيم در تابستان سال  همانطور که می

دیدی که منتسب به ها را دارو دسته ج مدیریت زندان کنار زده شده و جای آن

در این زمان که رژیم توانسته بود به دستگاه . جناح منتظری بودند گرفتند

امنيتی خود در سراسر کشور سر و سامان جدیدی بدهد از طریق این 

دستگاه، سياستی حساب شده و منطبق بر شرایط را در جهت 

 آن  این سياست که از.ها به کار گرفت سرکوب زندانيان سياسی در زندان

یاد شده است دوره دیگری را در زندان " چماق و شيرینی"به عنوان سياست 

ها به دست طرفداران   در این دوره به طور کلی پيشبرد امور زندان.بوجود آورد

یعنی خمينی " نایب امام"و " قائم مقام رهبری"منتظری که در آن زمان به عنوان 

ها نيز که در رأس آن یکی از  دانسازمان زن. کامًال در قدرت سهيم بود، افتاد

  .وابستگان به منتظری به نام مجيد انصاری قرارگرفت، در همين دوره بوجود آمد

عليرغم همه تبليغاتی که به نفع منتظری از جانب دم و دستگاه های 

تبليغاتی دشمنان مردم و گاه از طرف دوستان نادان خلق صورت گرفته است، با 

های جدیدی که محصول   تنها سياستها در زندانقدرت گيری جناح منتظری 

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 

به طور کلی با کاسته شدن از در تهران این دوره، ! سياسی بر دارند
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 توابين در بندها و پایان یافتن دوره حاکميت آنان و مسئوليت و اختيارات

های امنيتی متفاوت  های سرکوب و روش  همچنين با به کارگيری شيوه

جدا سازی  .شود از گذشته در رابطه با زندانيان سياسی، شناخته می

ها از زندانيان سياسی نمونه برجسته این تغيير است که خود یکی از  تواب

اولين نشانه بردن .  و خوش ترین روزهای زندانيان سياسی بودخاطره انگيز ترین 

بعد از شام سه : "...ها از بند در گزارشی به این صورت توصيف شده است تواب

ی اتاق روبروئی  با اشاره. نگهبان تواب، شروع به جمع کردن وسایل خود کردند

. کنند ا میهای تواب سه اتاق دیگر هم دارند همين کار ر فهميدیم که نگهبان

ها  رفتن نگهبان. توانستيم باور کنيم نمی. کردیم شگفت زده به یکدیگر نگاه می

ها؛ یعنی داشتن فرصتی برای  یعنی داشتن آزادی عمل بيش تر در درون اتاق

در یک کالم . خندیدن، کشتی گرفتن یا رقصيدن؛ آن هم رقص ُکردی زندانيان ُکرد

. تی از بيست و چهار ساعت شبانه روزیعنی احساس امنيت؛ حداقل برای ساعا

وقتی نگهبان سوم با وسایل خود از اتاق خارج شد، کتری آب به وسط اتاق 

بدین شکل نخستين شيرینی برای . آورده شد و قوطی قند و شکر در آن سرازیر

در اینجا باید توجه داشت که خروج توابين از اتاقها به . ٭."جشن پيروزی آماده شد

به گفته زندانيان سياسی مثًال در بند . ها از بند نبود عنی خروج آنهيچ وجه به م

این . سلول ابتدای بند که هميشه مقرشان بود منتقل شدند ۵ها به  مذکور، آن

روحی وروانی را در اتاقها از بين برد ولی دليلی  انتقال اگر چه بار شدید فشار

                                                 
  ١٣۴ صفحه احمد موسوی، "شب بخير رفيق" ٭
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ش هنوز نقش خود را در بي ها کم و برای محو کامل توابين از بند نبود و آن

 به ولی. کردند سرکوب زندانيان سياسی و خدمت به رژیم به خوبی اجرا می

ها در بند هم کاسته شد تا این که باالخره بندها از لوث وجود  تدریج از تعداد آن

البته تا جا افتادن سياست جدید، در این مقطع یک دوره . ها پاکسازی شدند آن

 در گزارش زیر حال و هوای یکی از بندها در تهران در .برزخ در زندان حاکم شد

از اواسط تير ماه اوضاع زندان : "این دوره برزخ به خوبی نشان داده شده است

 این شرایط ماحصل )بند یک واحد یک(بهم ریخت و توابين را از اتاقها بردند 

که در (ج شدند مقاومت وایستادگی زندانيان بود البته با اینکه توابين از اتاقها خار

ها  ولی آن) شد مقایسه با شرایط گذشته تحول بزرگی در سلولها محسوب می

ای  سلول ابتدائی بند مستقر شدند تا این بار به شيوه ۵همچنان در بند ودر 

 تا درب اتاقها را باز کنند .حقير تر از گذشته به وظایف نکبت بار خود ادامه دهند

های زندان وحتی خود   که به این دوران بچه روز طول کشيد۵٠ تا ۴۵یک دوره 

در اتاقها بسته بود ولی " گفتند چرا که اسما توابين دوره حسين قليخانی می

گرفتند و هر چند بار که دوست داشتند  اجازه نمی) توابين(ها دیگر از نگهبان  بچه

در ) خرید ومصرف اشتراکی مواد غذائی وغيره(کمونها . رفتند به دستشوئی می

کردیم  ها به راحتی با یکدیگر صحبت می از الی نرده. تاقها دوباره برقرار شدا

بطوری که خودمان مجبور شدیم بخاطر سروصدای فراوان مقرراتی برای صحبت 

روزنامه ومواد  حاال توابين در بهترین حالت برای جابجائی کتاب،. کردن وضع کنيم

خشن . گرفتند ستفاده قرار میاز یک سلول به سلول دیگر مورد ا..... غذائی و
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داد داخل  کرد که ترجيح می ترینشان هم خودش را چنان تحقير شده حس می

 نفر از ١۴بعد از اینکه در مردادماه . سلول خود بماند وکمتر در راهرو آفتابی شود

های مجاهد  ی از بچهدهای قيامت را به بند یک واحد یک منتقل کردند وتعدا بچه

به زندان کردستان "  ماه مجددا٩ها را بعد از  که آن(کرد های  را جای بچه

به عنوان مسئول بند » رامش  عزیز«آوردند، آخرین قدرت نمائی ) برگرداندند

مجاهدین ، (ها  های چپ با مذهبی ها ومخلوط کردن بچه جابجائی تعدادی از بچه

های  بچه بين ٨از جمله خود من را به اتاق . بود) آرمان مستضعفين ، فرقان 

  . های قيامت بودند منتقل کرد همه از بچه" آرمانی که تقریبا مجاهد، فرقانی،

نيم شب، عزیز رامش از بلند گو اعالم کرد ٩ ساعت ١٣۶٣ شهریور ۵درست روز 

مقداری در رابطه با مقررات  ها را باز کنيد او توانيد درب برای چند ساعت می

م همان کلمات اوليه دربها باز شد روضه خواند که کسی توجه نکرد وبا اعال

من این شب زیبا ترین شب زندان  وهمه یکدیگر را در آغوش کشيدند که از نظر

مان را به رخ  ثمره مقاومت و ایستادگی بود چرا که با در آغوش گرفتن یکدیگر

." شدن بند یک واحد یک بود این روز، روز عمومی .ها کشيدیم زندانبان توابين و

 )◙یمحمود خليل(

در آغاز این دوره مسئولين جدید زندان با قرار دادن بعضی امکانات در 

اختيار زندانيان سياسی از قبيل دادن روزنامه و کتاب و تلویزیون رنگی، افزایش 

ساعت هوا خوری، آزاد گذاشتن زندانيان سياسی برای انجام ورزش آنهم به 

امر مالقات و برداشتن همچنين ایجاد تسهيالتی در طور دسته جمعی و غيره و
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بعضی موانع از سر راه آزادی کسانی که مدت محکوميتشان تمام شده بود و از 

که البته همه آن به اصطالح امکانات و تسهيالت پایدار نماندند و به (این قبيل 

کردند اعتماد زندانيان  سعی می) ...طورکلی عمر تنفس داده شده کوتاه بود

ه و با تأکيد بر این که به اصطالح تندروها مسئول سياسی را به خود جلب نمود

خشن و  اند و جناحی که امور را به دست گرفته است غير اعمال گذشته بوده

خود . ها کنار آیند باشد، به زندانيان سياسی بقبوالنند که با آن می) ؟(!!متمدن 

 بود نتوانسته" تندروی ها" داد که رژیم با وجود همه آن همين اقدام نشان می

البته همانطور که اشاره شد چنين وضعی . زندانی سياسی را به تسليم وادارد

با گذشت زمان زندانيان سياسی باز به . به طور کامل مدت زیادی ادامه نيافت

مسلم . طرق مختلفی تحت فشار و آزار و اذیت نيروهای سرکوبگر قرار گرفتند

ت از گذشته، اشکال و است که در چنين فضائی و در شرایط حدودًا متفاو

شد نيز تغيير  ها حاصل می چگونگی مبارزه زندانيان و چه بسا نتایجی که از آن

ها رفته و با زندانيان  در این زمان از طرف منتظری نمایندگانی به زندان. یابد می

به گفتگو نشسته و در اجرای سياست چماق و شيرینی سعی کردند که نظر 

ها بقبوالنند که  هوری اسالمی تغيير دهند و به آنها را نسبت به رژیم جم آن

های گذشته مربوط به یک جناح از رژیم بوده و گویا از آن به  همه وحشی گری

بسيار جالب است که عليرغم . بعد دیگر همه کارها به روال خوبی خواهد افتاد

همه تبليغات گزاف و بی اساسی که در مورد جناح منتظری و نمایندگانش در 

چه از . ها صورت گرفته بود، خيلی از زندانيان فریب آن تبليغات را نخوردند انزند
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زندان زنان و چه از زندان مردان در تهران از چگونگی برخورد زندانيان با آن 

یک . دهند ها گزارشاتی در دست است که این موضوع را نشان می نماینده

ر رابطه با روی کار آمدن باند د: "کنم نمونه از آن برخوردها را در اینجا نقل می

البته الزم به . کنم که مربوط به داماد اوست ای را بيان می منتظری من خاطره

ها   به ریاست سازمان زندانبا پشتوانه منتظری، مجيد انصاریذکر است که 

ها  هم چنين ميثم وتمامی مسئولينی که عهده دار امور زندان. انتصاب شد

حصار  حداقل در موردقزل(کردند  ری انجام وظيفه میشدند، با صالح دید منتظ

 بود اغلب ۶٣اوائل مهرماه  :اما خاطره ). واوین بطور کامل این امر صورت گرفت

ها در هوا خوری بودند منهم بخاطر درد سابقه دارم روی تخت طبقه دوم  بچه

 بجز من فرزاد و علی روی. خواندم انتهای سلول دراز کشيده بودم و کتاب می

نگاهی به جلو درب سلول . تخت طبقه سوم نشسته بودندکه کسی سالم کرد

هم (کوتاه قدی با یک پاسدار جلو درب ایستاده " انداختم، دیدم که آخوند تقریبا

با بی تفاوتی سرم را بردم توی کتاب، اما ناگهان او را کنار ). او بود که سالم کرد

او را دادم ونگاه کردم به پاسداری زیر لب جواب . دو باره سالم کرد. تخت دیدم

  من ناصری داماد آیت اهللا : او خودش را معرفی کرد . که همراه او ایستاده بود

. خواهم با مشکالت زندانيان آشنا شوم منتظری هستم و می

شما اتهامتان چی است ، چقدر حکم دارید ، چند سال : سئواالتی را مطرح کرد

یک ریز .....ن سابق زندان چه شکایتی دارید واست که زندان هستيد، از مسئولي

  .زد حرف می

  در جدال با خاموشی 
 

۴۵٨

به هيچ یک از سئواالتتان جواب : من درحالی که نيم خيز شده بودم گفتم 

اینجا محل زندگی من است چرا شما با کفش " پرسيد چرا؟ گفتم اوال. دهم نمی

ن تمام این چيزهائی را که می خواهيد از من بپرسيد خودتا"وارد شدید؟ دوما 

از کی به کی شکایت کنم ؟ او که تالش " ثالثا. دانيد ودر جریان هستيد بهتر می

داشت با خونسردی با من برخورد کند بالفاصله دوال شد و نعلين هایش را درآورد 

از . وبرد جلوی درب سلول توی راهرو گذاشت و دوباره به کنار تخت من برگشت

تا زمانی که پاسدار زندان داخل : مگفت. ام گرفته بود این همه سماجت او خنده

  .سلول است من حرفی برای گفتن ندارم

  . ناصری گفت این پاسدار شخصی خودم است وکاری در زندان ندارد

پس ضرورتی هم ندارد که اینجا بایستد مگر شما از چيزی واهمه داشته : گفتم

  .با اشاره او پاسدار از سلول خارج شد وپشت نرده ها ایستاد. باشيد

ناصری دوباره اتهام ، مدت محکوميت ومدتی که در زندان بودم را پرسيد کوتاه به 

خبر داریم واز " توضيح داد ما از عمل کرد مسئولين سابق کامال. او جواب دادم 

خواهيم اگر از مسئولين  حاال از شما می. ایم عکس وفيلم تهيه کرده" قيامت"

  . کنيم  يدگی میرس" سابق شکایت دارید به ما بگویيد حتما

  گفتم از کی به کی شکایت کنم ؟

  .منظورت را نمی فهمم : گفت

من عادت کردم هيچ وقت از زندانبان به زندانبان شکایت نکنم چرا که :  گفتم

  .بارها چوب این عمل دیگران را منهم خورده ام
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  . نماینده قائم مقام رهبری هستم. من زندانبان نيستم: گفت

ها باز شده وما آزادشدیم وخودمان خبر   شما درب زندانمگر با آمدن: گفتم

نداریم؟ نه آقای ناصری یک زندانبان رفته وزندانبان جدیدی آمده برای من زندانی 

خواهم حکم خودم را سپری کنم فرقی ندارد که شما زندانبان باشيد یا  که می

ن زندانبان با لباس شخصی وغير شخصی هردو برای من زندانبا. الجوردی

  . هستند 

  . شما خيلی بدبين هستيد: گفت

اگر یک ماه از این مدتی را که من در زندان گذراندم شما هم : گفتم

دانم االن هر حرفی بزنم   من می. شدید گذرانيدید خوش بين تر از من نمی می

حال وحوصله این را ندارم که سر یک . ، تاوان آن را بپردازم"زیر هشت"شب باید 

  .  بخورم چيز الکی کتک

شود من  آیه کرد که از صحبت بين ما کسی مطلع نمی ناصری شروع به قسم و

من همه جای زندان ازجمله آشپزخانه .کنم  فقط به قائم مقام رهبری گزارش می

  .وبهداری را هم دیده ام

  همه چيز بر وفق مراد بود؟"  گفتم حتما

ه بود از الی نرده ها گفت  قبل از اینکه او جواب دهد، پاسداری که بيرون ایستاد

ما . کردند من خودم شاهد بودم که از روی دیگ لوبيا با الک سوسک جمع می

  .کنند وچی می پزند دیدیم چه کثافت کاری با غذا می

  در جدال با خاموشی 
 

۴۶٠

توانی همه این چيز ها را برای حاج آقا  خوب آقای محترم حاال می:  به او گفتم

  .بنویسی تا دست خالی از زندان بيرون نرود

مثل اینکه خيلی دلخوری وناراحت هستی از اینکه ما اینجا : ری گفتناص

ای داری  هستيم در هر صورت حاال که حاضر نيستی صحبت کنی اگر خواسته

  .بيان کن 

شما از مسئولين زندان هستيد و هر کجا . ناراحت که نه، راحت نيستم:  گفتم

ارم و روید در ضمن من هيچ خواسته شخصی ند که دلتان بخواهد می

توانيد در یک جلسه عمومی از همه افراد بند  های عمومی را هم می خواسته

  . سئوال کنيد

کرد بدون خداحافظی از سلول  ناصری در حالی که زیر لب چيزی را زمزمه می

او آن روز به سلولهای دیگر هم سر زده بود و بجز یکی دو مورد آن . بيرون رفت

 با او صحبتی نکرد و او دست از پا دراز تر از بند ها کسی ایها واکثریتی هم از توده

  )◙محمود خليلی( ."های دیگر توضيح دادند بچه" این را بعدا. خارج شد

هر چند عمدتًا و (پيش از این در تمام دوران حاکميت توابين، کشمکش

بين زندانيان سياسی مبارز  از ) زندگی در بند به ظاهر در مورد مسایل عمومی

های  ها و مسئولين زندان از سوی دیگر همواره یکی از واقعيت بیک سو و توا

حال در دوره مورد بحث قابل تأکيد در رابطه با موضوع مقاومت در زندان بود که 

در اینجا دو نمونه مربوط به کشمکش و . وضعيت خاصی به خود گرفته بود

ی عينی از ها این فاکت. کنم درگيری بين زندانيان سياسی و توابين را نقل می
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یک طرف گویای روحيه مبارزه جویانه زندانيان سياسی و مواردی از چگونگی 

باشد و از طرف دیگر بيانگر حد و  مبارزه آنان در آغاز دوره افول حاکميت توابين می

 که خود -دهند حدود فضای تغيير یافته مورد بحث در دوره مذکور را نشان می

ه برخورد جناح منتظری در زندانِ  این دوره در توانند دید عينی تری را نسبت ب می

یکی از زندانيان ای از همایون ایوانی،  نمونه اول خاطره. اختيار خواننده قرار دهد

 :گوید وی ابتدا در رابطه با این دوره می. باشد  می۶٠سياسی باقيمانده از دهه 

 سرکوب ها در کنترل بند وهای مهم  این دوره، کاهش نقش تواباز ویژگی"

و بخشی از آنان یا از . تاریخ مصرف آنان برای زندانبان گذشته بود. زندانيان بود

برخی از آنان . شدندشدند، یا به بندهای خاص توابين منتقل میزندان آزاد می

خواستند به طرف ها نقش داشتند، با عذر خواهی میکه کمتر در سرکوب

 فشار از رویشان از تواب به برخی با کم شدن. زندانيان سرموضع بيایند

به اصطالح (ها با این همه در آن ميان، برخی از تواب. تبدیل شده بودند» منفعل«

برای پادویی زندانبان » اشانموقعيت از دست رفته«هنوز برای ) های تيرتواب

  : اما، خاطره همایون تحت عنوان.". زدنددست و پا می

  واحد یکحصار بند یک،  قزل» شورش در زندان«

 پس از چند روزی که جو بند از سوی توابين ١٣۶٣در پنجم دی ماه  :شروع حادثه

و زندانبان بسيار تحریک آميز و ستيزه جویانه شده بود، در داخل بند یک، واحد 

که » بزن بهادر«، چهار تواب )های چپ سرموضعیبند بچه(حصار  یک زندان قزل

ياهی داشتند، با هم در سالن بند در ضرب و شتم زندانيان سياسی سابقه س

  در جدال با خاموشی 
 

۴۶٢

/ های ميثم از آئين نامه. (نروند» های دیگرزندانيان به سلول«زدند تا  قدم می

  »...ها، مقرارت بند را زیر پا نگذارندسرموضعی«و ) مدیر زندان

اش در در آن روزها عزیزاهللا رامش، تواب اصلی و مسئول بند، کمتر سر و کله

و از اتاق زیر هشت خودش فقط در حد ضرورت بيرون شد داخل بند پيدا می

اما، چهار نفر . »!!این روزهای خفت و خواری توابين را به چشم نبيند«آمد تا  می

ها  یکی از آن. دیدندرا می» دوران خوش الجوردی«، هنوز خواب »بزن بهادر«تواب 

به او : آورد،  را به یاد می»مورچه خوار«شخصيت احمق کارتون پلنگ صورتی، 

شد، از ناميده می» همایون گاليور«دیگری . گفتندمی» حسين مورچه خوار«

نام دو . کسانی بود که در کتک زدن زندانيان کمک دائم پاسداران و حاج داوود بود

شان ارتشی بود و گویا به  آید که یکینفر دیگر را به خاطر ندارم، ولی یادم می

ه هرچهار نفرشان این بود که فکر مشخص. اتهام کودتاچی در زندان بود

اشان است که توانسته بودند زندانيان سياسی کردند، به خاطر هيکل گنده می

گران مسلح را  هنوز انبوه پاسداران و شکنجه! را سرکوب و شکنجه کنند

 دقيقه بود که ١١:٣٠حدود ساعت .... دانستندپشتيبان کارهای خودشان می

صدای سيلی ) ٢١ول ماقبل آخر سالن، شماره سل(من از درون سلول خودمان 

های سلول  به خاطر بيماری که داشتم، روی یکی از تخت. زدن به گوشم رسيد

ها به نزدیک در و یا بيرون  صداها و هجوم بقيه هم سلولی. کردماستراحت می

ماجرا از آنجا . از سلول مرا نيز نگران کرد و خودم را به بيرون از سلول رساندم

شدگان بخش نظامی حزب توده برای گرفتن  شده بود که یکی از دستگيرآغاز 
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 تواب ۴) ١٩گویا سلول بغلی ما، سلول (کتابی به سلول روبرویش رفته بود 

در ! ها به ناگاه دو سيلی به او زده بودجلوی او را گرفته بودند و یکی از تواب

 بود، صحنه را ٣خط  رفيق همبند دیگرمان که از نيروهای ٢٢همين حال از سلول 

زنيد؟ شما حق زدن چرا می«: دیده بود و بيرون پریده بود و به اعتراض گفته بود

  » !ندارید

 ما ٣از این لحظه به بعد را خودم در سالن بودم و دیدم که یقه پيراهن رفيق خط 

من و چند نفر . خواهند به زور او را به زیر هشت ببرنداند و می ها گرفته را تواب

 تواب تشکيل دادیم و اعتراض کنان گفتيم که ۴ر، صفی مابين رفيقمان و دیگ

خواستند به ای را که میشما حق زدن ندارید و در همان حال فاصله بين زندانی

ها خارج  کردیم تا او بتواند از دست آنها را زیادتر میزیر هشت ببرند و تواب

ند و از آن طریق حضور خودشان کردند تا درگيری ایجاد کنها تالش میتواب. شود

تا ... » ها را خوانده بودیم دست آن«ما هم . جلوه دهند» ضروری«را در بندها  

» ها و رفيق همبندمانصف حائل بين تواب«آید، افرادی که در آنجا که یادم می

هایمان را به پشت برده بودیم تا هر گونه بهانه برای درگيری را از بودیم، دست

دستمان هم به «توانستند از صف ما رد شوند، ولی ها نمی آن. گيریمها بتواب

، درگيری لفظی بود و فشار برای عذر خواهی از زندانيانی که »خوردها نمی آن

با این حال، رفيق ما که گریبانش گير بود، آرامش . مورد تعرض واقع شده بودند

تيری که «ت و مانند خود را حفظ نکرد و ناگهان دستش را روی شانه ماها گذاش

حسين «، با دست دیگرش یک مشت حواله صورت »از چله کمان رها شود

  در جدال با خاموشی 
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بالفاصله دماغ مورچه خوار خونين شد، او نيز آن خون را به . کرد» مورچه خوار

های دیگر نيز که گویا از قبل منتظر چنين تمام سر و صورتش ماليد و تواب

بند چند . م خطر به پاسداران زدندرا برای اعال» زنگ بيرون«ای بودند،  صحنه

دو رفيق . ها فرستادندای بهم ریخت، پاسداران همه را به داخل سلوللحظه

های درگير در سالن دادند دیگر هم سلولم، گرمکن و لباس دیگری به من و بچه

. تا اگر از روی قيافه ما را نشناخته باشند، از طریق لباس ما را شناسایی نکنند

 دیر شده بود، حدود نيم ساعت بعد به هنگامی که در بند ناهار توزیع با این حال

صدا " عزیز رامش"مرا . ها و پاسدارها به سراغ تک تک ما آمدندشده بود، تواب

شورش در « نفر از ما را به جرم ٣٠ تا ٢۵. کرد و به زیر هشت برد و چشم بند زد

ها از صدای کتک زدن. دندبه زیر بند آورده بو» زندان و کتک زدن تواب اسالم

ها و برند و توابمی» مسئول بند«معلوم بود که تک تک ما را به درون اتاق 

حاصل همان . کنندپاسدارها به یکباره شروع به حمله و کتک زدن جمعی می

های اول کتک زدن، این بود که جدا از ضرب وشتم عمومی، دنده یکی از  ساعت

ترکيد و بيضه » همایون گاليور«ی با ضربه آرنج زندانيان شکست، مهره کمر دیگر

پس از آن ما را از بند خارج . زندانی دیگر در اثر ضربات پوتين صدمه شدید خورد

روبروی بهداری واحد و جای قبلی (واحد یک » گاودانی«کردند و به طرف 

االن یادم ( ساعت ۴٨ یا ٢۴. بردند) ها در دوران حاج داوود»تخت«یا » قيامت«

دادند تا ها نگهبانی میبا چشم بند سرپا بودیم و پاسداران و تواب) آیدنمی

بایستی صاف و . زمين ننشينيم، تلو تلو نخوریم و به خاطر کمر درد خم نشویم
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آخرهای کار، با همان چشم بندها اجازه . ایستادیمبدون حرکت سرپا می

  . نشستن رو به دیوار را دادند

شورش «جویی و دادگاه مجدد ما بود به خاطر  ماه و نيم باز۴این آغاز 

که شيفتی ( تواب ٣ ساعته تحت نظر ٢۴در این دوران بازجویی، ما . »در زندان

حق صحبت کردن، حق حرکت کردن و یا قدم . بودیم) کردندجایشان را عوض می

گذاشتيم، نگهبانان تواب به را زیر پا می» قوانين بند گاودانی«اگر . زدن نداشتيم

عالوه بر آن در . دادند و مجازات آن، ضرب و شتم بودسداران گزارش میپا

  . ایستادیم ساعت بایستی در همان محل سرپا می٧٢ تا ٢۴مورادی 

به بهداری » اضطراری«بهداری در این دوره قطع بود و فقط در موارد :* چند نکته

ی بوجود آمد های من کيسه چرک نااز آن جمله باالی یکی از دند. شدیمبرده می

اتاقی بود که یک صندلی فلزی تا شو : بردند» دندان پزشکی«که مرا به 

. داشت» صندلی دندانپزشکی«به عنوان ) »ارج«صندلی موسوم به (

دندانم را که معاینه کرد، . کرددندانپزشک خودش، تواب بود و در بهداری کار می

یکی از پاسداران جواب » ...آنتی بيوتيک الزم دارد«: برگشت و به پاسداران گفت

هاشونو بکشن، معالجه اجازه ندارند  ناتونن دندحاج آقا گفته فقط می« :داد

به ! کشيدچهره دندانپزشک نگران شد، چون باید دندان سالم مرا می» ...بکنند

دندان را «: یافت، گفتممن نگاه کرد، چون کيسه چرکی گسترش بيشتری می

کيسه را پاره کرد و پس از آن دندان سالمم را به طرز بدوی، با تيغ » !بکش

  !کشيد تا چرک به به بقيه لثه سرایت نکند

  در جدال با خاموشی 
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ها را تا آخرین های ما را یک یا دو نوبت قطع کردند، پس از آن، خانوادهمالقات* 

در هنگام . های دیگر نرسدداشتند تا خبر ما به بند و یا خانودهسری نگه می

گذاشتند و از  ردیف مالقاتی را خالی می۵ تا ۴نده مالقات در بين هر مالقات کن

  . ها ندهيمکرد تا پيامی به خانوادههر دو طرف پاسدار و تواب ما را کنترل می

ام سکته مغزی کرده بود، و پزشکش به او گفته   روز پس از دستگيری٢مادرم 

بود که نباید هيجان زده شود، چون ممکن است این تحریک باعث سکته 

نگرانش بودم که این وضع را به هنگام قطع مالقات چگونه تحمل .  شودمجددش

به هر حال بعد از دو ماه به مالقاتم آمد، گوشی را که برای صحبت . کندمی

این «: پرسيد. برداشتم، از پشت شيشه لبخندی سرزنش آميز برلب داشت

  » !دفعه چيکار کردین؟

  »!در زندانميگن شورش «: من هم با لبخند جوابش را دادم

ولی پارتی تون «: اش بازگشت و با طنز گفتلبخندی عميق و با آرامش به چهره

  » !خيلی کلفته که سالن مالقات را برای شما خالی کردن

 به قتل رسيدند که نام برخی ١٣۶٧ نفر، همبندیان و رفقایی در کشتار ٢۵از آن 

دایی خلق های فسازمان چریک(منصور توسلی : شان اینک در ذهنم هست

اهللا غياثوند، داوود قریشی، بهمن قنبری هر سه از نظاميان ، سيف)اقليت/ ایران

 ) ◙همایون ایوانی( ".ایران  حزب توده

 دیگر از کشمکش و درگيری بين زندانيان سياسی و توابين در ای نمونه

دوره مورد بحث که بيانگر عدم تمکين زندانيان سياسی مبارز به شرایط تحميلی 
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ای از یکی دیگر از  ان و چگونگی مبارزه و مقاومت آنان است، مربوط به خاطرهزند

باشد که به لحاظ زمانی کمی دورتر  ، می۶٠زندانيان سياسی باقيمانده از دهه 

 من در اوین ۶۴در اواخرسال : " چنين است آن خاطره. از مورد فوق پيش آمده

 قدرت توابين کاسته شده بود هر چند در این مقطع از.  بودم٧۵ در اتاق ٣سالن 

ولی هنوز زندانيان سياسی به خاطر گزارش دهی آنان مورد ضرب و شتم قرار 

بيشتر وقت ها به عنوان تنبيه به پشت و یا کمر زندانيان شالق . گرفتند می

اتاق روانی  (٣٨فرستادند و گاهی به اتاق  ها را به انفرادی می یا آن. زدند می

در این زمان در اتاق ما  تواب . تحملش خيلی سخت بودفرستادند که  می )ها

کرد، مثًال  کثيفی به نام مجيد بود که تمام مدت به صورتی زندانيان را اذیت می

گفت که از دمپائی شما آب می چکد و من نجس می شوم؛  و سعی  مرتب می

ای در اتاق بر. ها گزارش رد کند ها را تحریک کند تا بتواند از آن کرد بچه می

خوابيدن جای زیادی وجود نداشت و او نزدیک تلویزیون محل دنجی برای خود 

در اتاق ما سطلی بود که معموًال موقع خواب . درست کرده و در آنجا می خوابيد

آن شب به خاطر این که در ته این سطل . دادیم آن را روی تلویزیون قرار می

در اتاق جای . لویزیون بگذاریمداد که سطل را روی ت اندکی آب بود او اجازه نمی

نزدیک به موقع خاموشی بود که . دیگری هم نبود که آن سطل را قرار بدهيم

. من هم رفتم و خواستم مداخله کنم. مسئول اتاق با او مشغول جر و بحث شد

کنيد، مجيد فحشی نثار من  ولی همين که گفتم چی شده چرا جرو بحث می

 من دیگر دوام نياوردم، پریدم روش و تا خورد ..."تو چی می گی....مادر: "کرد

  در جدال با خاموشی 
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پاسدارها سر رسيدند و منو هل دادند و . اصًال نفهميدم چقدر زدمش. زدمش

روز بعد . در آنجا به عنوان تنبيه مرا تا صبح سرپا نگه داشتند. بردند به زیر هشت

 و در آنجا پاسدار. مرا به دادگاه بردند پيش رئيس دادگاه که نامش مشيری بود

مجيد تواب در کنار رئيس دادگاه ایستاده بودند و پس از این که من وارد اتاق 

گفت که این کمونيست نجس  پاسدار می. زدند شدم مرتب بر عليه من حرف می

اما . به تواب ما حمله کرده و تهدید کرده است که رگ او را خواهد برید و غيره

یدم که مشيری جانب پاسدار و جالب اینجا بود که  من به  طور غير منتظره د

از من خواست که موضوع را توضيح . تواب را نگرفت و با تحقير با تواب برخورد کرد

ها وضعی بوجود آورده  من هم موضوع را گفتم و اضافه کردم که این تواب. دهم

خوریم انفرادی و شالق و  توانيم نفس بکشيم، تا تکان می اند که نمی

از من پرسيد که چرا او را زدی گفتم او . نتظارمان استهای دیگر در ا محروميت

من لر هستم ، لرها در این مورد خيلی تعصب دارند و من . به مادر من فحش داد

رئيس دادگاه وقتی این . توانم تحمل کنم که کسی به مادر من فحش بدهد نمی

حرف مرا شنيد  کمی عصبانی شد و گفت مگر اینجا قانون ندارد که تو خود 

کنی گفتم چرا قانون دارد منتهی نه برای دفاع از ما بلکه برای  سرانه عمل می

برد با  هنگام برگشت پاسداری که مرا می. دفاع از توابين ؛ مرا فرستاد بيرون

. افتی توپ و تشر به من گفت وقتی شالق خوردی آن وقت به گه خوردن می

گفتم تو شالق بزن . مداد من خيلی عصبانی بودم و دیگر به چيزی اهميت نمی

پاسدار به من حمله کرد و کمی مشت و لگد ! ببين کی به گه خوردن می افته
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ها نگران  بچه. به اتاق بر گشتم . آمدند و ما را از هم جدا کردند. ام کرد حواله

اما بعد پاسداری به . مجيد تواب هم آمد. بودند و از دیدن من خوشحال شدند

او هم . اشاره کرد و گفت وسایلت را بردار و بيا بيروناتاق آمد و با دست به او 

این اولين بار بود . ها بردند ما متوجه شدیم که او را به اتاق روانی. این کار را کرد

 که زندانبانان در درگيری بين یک تواب و ما جانب تواب را نگرفته و تازه او را به

  )◙هیشهاب شکو(.عنوان تنبيه به اتاق روانی ها فرستادند

    

 

۴٧٠
  تداوم مبارزه زندانيان سياسی 

  ها در دوره حاکميت جناح منتظری در زندان
  

های تهران مبارزه جهت باز یابی هویت زندانی   در زندان۶۴ -۶٣در سال 

سياسی و تأمين حقوق شناخته شده وی در زندان به طور گسترده جریان 

انيان سياسی و خواست اداره امور صنفی زندگی بند توسط خود زند. یابد می

یکی " حسينيه"ها و همچنين نرفتن به  جدائی از توابين و هم اتاق نشدن با آن

از مهمترین موضوعات مطرح در بين زندانيان سياسی در این دوره است که به 

در سال : "شود ها جواب داده می غالب با خشونت از طرف گردانندگان زندان طور

می که سلطانی، نماینده کرج در  در سالن اجتماعات گوهردشت هنگا۶٣

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 

   ٭." گوهردشت را منحل کرد١٧و خيلی زود بند 

ز برخوردهای مبارزه جویانه های زیادی ا در این دوره در تهران به نمونه

خوریم که با صراحت و  زندانيان سياسی به خصوص در زندان زنان بر می

شجاعت چشمگيری از طریق سرباز زدن از بعضی مقررات تحميلی، طرح بعضی 

های  از حقوق زندانی و دفاع از آن و حتی کوشش برای قبوالندن بعضی خواسته

بی پروائی و صراحت . زنند مبارزاتی میهای  خود به زندانبانان دست به تالش

ای بود که به تدریج شرایط جدیدی در بندها  در این مبارزات به گونه

                                                 
  "-پارسا.ر"  را هرگز فراموش نخواهد کرد۶٧تاریخ تابستان  ٭
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شرایطی که باعث استيصال توابين گشته و گزارش دهی . بوجود آورد

آنان از زندانی و در واقع خود وجود توابين در کنار زندانيان سياسی را 

رزه همه کسانی که دارای روحيه انقالبی و  در پيش برد این مبا.نمود نفی می

 اعم از چپ و غيرچپ شرکت -فرهنگ دفاع از باورهای مبارزاتی خود بودند

توان از ميان  مثًال بر مبنای گزارشات بعضی از زندانيان سياسی، می. داشتند

زندانيان مجاهد زن از دو نمونه برجسته، فروزان عبدی و اشرف فدائی یاد نمود 

ها گفته  در آن گزارش. های مبارزاتی سهم چشمگيری داشتند ن تالشکه در چنا

 ٨ در بند تنبيهی ۶١شده است که فروزان از جمله مبارزینی بود که در سال 

 شده و سر های گوهردشت منتقل حصار به سر برده و از آنجا به سلول قزل

حکوميت  سال م۵او . ها را از سر گدرانده بود فرازانه تجربه دشوار آن سلول

داشت، ولی به خاطر نپذیرفتن شرط 

 سال در زندان ماند و در ٧، "مصاحبه"

 توسط جالدان رژیم اعدام و به ۶٧سال 

به  .تبار جان باختگان راه آزادی پيوست

فروزان که های او،  گفته همبندی

واليباليست بود در این حوزه نيز در 

زندان با ایجاد شور در بين زندانيان و 

ها در یادگيری واليبال  کمک به آن

برخوردهای انسانی خود را نشان 

  در جدال با خاموشی 
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اشرف فدائی، نمونه دیگری از آن زندانيان سياسی مبارز و مقاوم . داد می

او را نيز به مدت طوالنی در . باشد که به هنگام دستگيری دانش آموز بود می

 انفرادی های گوهردشت محبوس نموده بودند و وی با سرافرازی در مقابل همه

روحيه رزمندگی اشرف در حالی که تأثير مثبتی . ها مقاومت کرده بود دشواری

گذاشت، همواره خشم و کين مسئولين زندان را  هایش به جا می روی همبندی

مختلفی را از سر " تنبيهات"به همين خاطر وی در هر دوره، . بر می انگيخت

ط رژیم جنایتکار جمهوری  خون پاک او نيز توس۶٧گذرانده بود و باالخره در فاجعه 

اشرف فدائی و فروزان عبدی چه به خاطر سازش . اسالمی بر زمين ریخته شد

ناپذیریشان با دشمن و چه به دليل برخوردهای خوب و انسانيشان با 

های خود و به خصوص ایجاد ارتباط صميمانه با زندانيان سياسی چپ  همبندی

جریان یافتن جویبارهای مبارزه  )۶١(!دیاد عزیزشان گرامی با. مورد احترام بودند

در اشکال صریح و علنی در زندان و تشدید کشمکش و درگيری بين زندانيان 

تفکيک سياسی و توابين از عمده ترین عواملی بود که باالخره رژیم  را مجبور به 

های زندانيان  این امرکه یکی از خواست. کردن بند توابين از بقيه زندانيان نمود

  ۶۴ سال در اواخرها بود،   مبارز و موضوع مبارزه آشکار و نهان آنسياسی

  .  درتهران به بار نشست و بندهای عمومی در آنجا کم وبيش از تواب پاک شد

 کوشش جهت ۶۴در دوره جدیدًا آعاز شده به خصوص در سال 

شستشوی مغزی زندانيان سياسی با جدیت بيشتری در دستور کار گردانندگان 

از این رو در شرایطی که زندانيان سياسی موضع روشنی . گيرد ا قرار میه زندان
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ها داشتند و به هر ترتيب سعی  های حسينيه ها و سخنرانی در رابطه با مراسم

های وسيع  هائی را نفی نمایند، برنامه کردند حضور در چنان مراسم می

مجبور . شد میها برای آنان تهيه  ایدئولوژیکی از طرف دست اندرکاران زندان

های "حسينيه"ای که گاه در  کردن زندانيان به شرکت در جلسات ایدئولوژیکی

های   ساعت هر روز ادامه داشت یکی از کوشش٧-٨ها به مدت  بعضی زندان

رژیم در جهت پيشبرد . آنان جهت نفوذ ایدئولوژی خود در ذهن زندانيان بود

عمم و غير معمم را با هم های م اهدافش برعليه زندانی سياسی همواره تيپ

در این . ها در این زمينه سود می جست در اختيار داشت که از وجود آن

 بود و شرط مصاحبه شان تمام شدهزندانيانی که حکمهای  ها مصاحبه حسينيه

همزمان، بعضی از افراد . شد پذیرفتند نيز اجرا می را برای رهائی از زندان می

 و مخلمباف به طور مرتب در حسينيه اوین و یا همکار سرکوب رژیم نظير عموئی

ها حضور یافته و به تطهير چهره رژیم جمهوری  های دیگر زندان در حسينيه

را البته عمدتًا با نشان دادن " وظيفه"مخلمباف این . پرداختند اسالمی می

زندانی را مجبور . داد و غيره انجام می" بایکوت"و " توبه نصوح"هائی چون  فيلم

کميته "های همين فيلمساز  ها از جمله فيلم کردند که حتمًا بعضی فيلم می

ها را درست در جهت اهداف  شان که وی آن سابق و خدمتکار صدیق فعلی" چی

هيچ زندانی حق . دیدن فيلم اجباری بود. "ساخت را ببينند مورد نظر رژیم می

چون . بل قبول نبودای حتی عادت ماهيانه قا ماندن در بند را نداشت، هيچ بهانه

و ثانيًا دیدن فيلم ربطی به نجس یا پاک . گفتند حسينيه با مسجد فرق دارد می

  در جدال با خاموشی 
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این فيلم ها در شرایط دشواری که زندانيان سياسی در آن قرار  ٭."بودن ندارد

. گذاشت داشتند، تأثير مخربی بر روی اعصاب و روحيه زندانيان به جای می

 یکی از زندانيان سياسی در اصفهان، حتی ،◙ اصفهانیمطابق اظهارات محمد

را یک بار با اسکورت کامل نظامی به ) هم مردان و هم زنان(زندانيان سياسی 

مخلمباف " بایکوت"سينمای شهر بردند تا وادار شوند در آنجا به تماشای فيلم 

. خود محمد یکی از آن زندانيان بود که به اجبار به سينما برده شده! بنشينند

ی بودن تماشای فيلم بایکوت برای زندانيان سياسی در اصفهان در کتاب اجبار

در همين ) ١۶٩صفحه (نيز قيد شده است " و در اینجا دختران نمی ميرند"....

دوره، تبليغ و ترویج مسایل ایدئولوژیکی به نفع جمهوری اسالمی نه فقط برای 

 تلویزیونی زندانيان سياسی بلکه از طرق مختلف از جمله از طریق پخش

آليسم، در  های احسان طبری در رد ماتریاليسم و به نفع رواج ایده سخنرانی

  .   بيرون از زندان برای عموم نيز جریان داشت

های  ها و یا نمایش فيلم  ها و سخنرانی هدف از برگزاری چنان مراسم

يير  که معنای آن نيز جز تغ-آنچنانی، تغيير دادن ایدئولوژی زندانی سياسی بود

دادن شخصيت او و تبدیل وی از یک انسان با نظرگاه های چپ و مترقی به 

این، یک کوشش ارتجاعی بود که با قدرت . انسانی راست و مرتجع نبود

ها به شکل آشکارتری و با شدت  گيری نمایندگان منتظری در زندان

ای که  به گونه. ها قرار گرفت بيشتری در دستور کار گردانندگان زندان

                                                 
  ١٨٧ آزاد صفحه-، ف"یاد های زندان" ٭
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تی در دوره بازجوئی، بازجوها، جلسات بحث ایدئولوژیکی با زندانی ح

های  دادند؛ یعنی زندانی مجبور بود که پس از تحمل شکنجه ترتيب می

. گر خود به بحث بپردازد مختلف، در مورد مسایل ایدئولوژیکی با شکنجه

کردند  ها تعيين می هائی که آن کردند که کتاب همچنين او را مجبور می

ها را  ها و نظرات طرح شده در آن خوانده، خالصه نویسی کرده و ایدهرا 

 توضيح دهد و درموردشان بحث -گر  یعنی همان شکنجه-برای بازجو

و در اینجا دختران نمی "...برای اطالعات بيشتر رجوع کنيد به  کتاب(. کند

زبور برنامه جناح م). ١٠،١۴دفتر دوم صفحات" حقيقت ساده" و ٣٩صفحه ." ميرند

" ارشاد"در زمينه انجام کار ایدئولوژیکی روی زندانيان سياسی که از آن به عنوان 

شد، بر خالف ادعای خود مسئولين جمهوری اسالمی و تکرار آن  زندانيان یاد می

کردن " مسلمان"از طرف افراد و محافل راست، به هيچ وجه به خاطر دین دار و 

 نبود که از زندانيان افراد معتقد به خدا مسأله به هيچوجه این. زندانيان نبود

نه، . بسازند که تمامًا مشغول انجام فرایض دینی خود نسبت به خدا باشند

هدف به طور کامًال ساده و آشکار نفوذ دادن ایدئولوژی رژیم در زندانيان سياسی 

های مترقی و انقالبی  جهت شستشوی مغزی آنان و تهی کردنشان از اندیشه

شدن زندانيان سياسی هموار " تواب"این طریق بتوانند راه را برای بود تا از 

سازند و یا حداقل بتوانند جو دلسردی و نااميدی را در ميان آنان ایجاد و دامن 

به طور خالصه، بر خالف آنچه که گاه از روی کوته فکری و نادانی و یا به . بزنند

 به هيچوجه قصد نداشتند شود، گردانندگان زندان خاطر فریب دیگران گفته می

  در جدال با خاموشی 
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 قبول اسالم صرف. ها را دین دار و به مؤمنين مسلمان تبدیل کنند که تک تک آدم

و به جای آوردن تک تک آداب و رسوم این مذهب، حتی در شکل افراطی آن نيز 

ها به عنوان  آن. خورد ها نمی به درد کارگزاران جمهوری اسالمی در زندان

بر ايران، با همه مذهبی بودنشان با مسایل کارگزاران بورژوازی حاکم 

در عمل مسلمان بودن "بایست   به همين خاطر زندانی می.زمينی کار داشتند

ها صرفًا نماز خواندن و روزه گرفتن و دعای  و عمل برای آن." خود را ثابت کند

  کتاب ۴٢مورد نظر به همان گونه که در صفحه " عمل. "کميل رفتن و غيره نبود

زندانی موظف " آمده است یعنی این که ."  در اینجا دختران نمی ميرندو"...

است دست در دست بازجو و به عنوان دستيار او یکایک مراحل سقوط را تا 

ها در  از نظر آن" مسلمان شدن....". "گر طی کند تبدیل شدن به یک شکنجه

که در درست در این دوره بود . شدن بود" تواب"حقيقت اسم مستعاری برای 

 شدیدترین -های شيراز گزارش شده  به خصوص آن طور که از زندان-مواردی

وی به او  وارد " ارشاد"فشارهای ممکن را به زندانی جهت به اصطالح 

تعيين مقررات برای گزارش دهی از همدیگر یا به زبانی دیگر . نمودند می

ن طریق کوشش به مثابه گویا به جا آوردن یک فرضيه دینی و از ای - جاسوسی

در . در تواب کردن زندانيان، در همين دوره در زندان عادل آباد شيراز جریان داشت

 به بعد بود که به طور جدی برنامه ۶۴مورد زندانيان سياسی در تبریز نيز از سال 

به مورد اجرا گذاشته شد و زندانيان سياسی با شرایط شدیدًا شکنجه " ارشاد" 
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ی که هنوز کامًال به تحریر در نيامده است، مواجه بار و بسيار طاقت فرسائ

  .گردیدند

توجه به موضوع فوق به تنهائی دروغين بودن تبليغاتی که به نفع 

واقعيت این . سازد شود را بر مال می شد و می منتظری و وابستگان به او می

ای که   در دورهدر بعضی از شهرهاها   است که شکنجه بار بودن شرایط زندان

ها در مصدر کار قرار داشتند،  ظری در قدرت بود و افراد وابسته به او در زندانمنت

. های تحت حاکميت الجوردی و رحمانی نبوده است به هيچ وجه کمتر از زندان

جالب است بدانيم که بعضی از رئيس و روسای وابسته به جناح منتظری که در 

هائی بودند  شدند اتفاقًا همانها مشغول  دوره جدید به رتق و فتق امور در زندان

مثال بارز در این . ها مسئوليت داشتند که در دوره الجوردی نيز در اداره زندان

یکی از " ميثم" حصار فردی به نام  مورد، جانشين داود رحمانی در زندان قزل

پيش در آمدی بر " : ميثم کراسی"در مقاله . باشد  میافراد جناح منتظری

مژده ارسی، (نویسندگان مقاله )  کتاب زندان جلد دومچاپ شده در( کشتار

، از جناح  پس از برکناری الجوردیکنند که مطرح می) م و فرهاد سپهر.سياوش

و ميثم را مرحله به مرحله، در  ها شد مجيد انصاري سرپرست زندان"منتظری، 

ميثم . حصار و فروتن در اوين آرد هاي تهران جايگزين داود رحماني در قزل زندان

سرپرست آنوني آيهان (حسين شريعتمداری . نيز تيم آاری خودش را آورد

و حسين معصومی به عنوان ) سردبير آيهان هوايي رژيم(، عباس نمين )رژيم

" ميثم: "در این مقاله آمده است" .بخش فرهنگي زندان مشغول فعاليت شدند

  در جدال با خاموشی 
 

۴٧٨

با این . يراز بود رئيس زندان عادل آباد ش١٣۶٣ تا ١٣۶٠های در فاصله بين سال

توان انگشت گذاشت و آن اینکه چنين  اطالع، به نکته قابل توجهی در اینجا می

فردی که در یکی از خونين ترین و خشونت بارترین دوران زندان یعنی اوایل دهه 

 به عنوان فردی از ۶٣ قابليت جالدی خود را به اثبات رسانده بود، در سال ۶٠

در . حصار رسيد ری اسالمی، به ریاست زندان قزلجناح ظاهرًا کمتر خشن جمهو

شود گفت  این مورد مثال گویائی در ميان مردم مطرح است که برمبنای آن می

اش عوض شده " پاالن"جمهوری اسالمی همان جمهوری اسالمی بود تنها 

   !!بود

ای بود  ها برنامه دست اندرکاران جناح منتظری در زندان" ارشاد"برنامه 

رو دسته هم زمان در خارج از زندان نيز روی آن متمرکز شده و به پيش که این دا

درخارج از زندان تحميل هر چه بيشتر فرهنگ و ایدئولوژی ارتجاعی . بردند می

جمهوری اسالمی به مردم از طریق کنترل شدید خصوصی ترین مسایل مردم و 

در این . تها با شدت بيشتری ادامه داش در یک کالم در شيشه کردن خون آن

که هر روز نو جوانان و جوانان را از ) جنگ امپریاليستی ایران و عراق(سال، جنگ 

های مين جاری  ها و در ميدان ها ربوده و خونشان را در جبهه آغوش خانواده

ساخت، با موشک باران شهرها همراه شده بود؛ امری که به تدریج به  می

ه آشکارتری داده و نيروی مردم اعتراضات مردم نسبت به این جنگ شکل هر چ

اولين . اسالمی بسيج نمود  را با قدرتمندی بيشتری بر عليه رژیم جمهوری

ای نسبت به جنگ در تهران و شهرهای دیگر به تدریج شکل  اعتراضات توده
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ها از رژیم حاکم بود  ها که بيانگر تشدید خشم و نفرت توده همه این. گرفت می

جامعه بوجود آورده بود که مسلمًا تأثيرات خود را در فضای مبارزاتی جدیدی در 

در شرایطی که ارتجاع جمهوری اسالمی به هر . گذاشت زندان نيز به جای می

ها را  ترتيب به سرکوب زندانيان سياسی پرداخته و تواب و یا منفعل ساختن آن

 در دستور کار خود قرار داده بود، ما شاهد اشکال مختلف مبارزات زندانيان

ها  سياسی مبارز و مقاوم در مقابل گردانندگان جمهوری اسالمی در زندان

 در زیر چنگال ۶۴در زیر به چند نمونه از آن مبارزات که در سال . باشيم می

دژخيمان زندان صورت گرفته اشاره شده و چگونگی ما وقع را از زبان خود 

ا از زمره مبارزات ه این. زندانيان سياسی درگير در آن مبارزات خواهيم شنيد

های معينی بودند و به همين خاطر نيز از  جمعی زندانيان و برای تحقق خواست

اکنون زندانيان سياسی آشکارا در مقابل . خاصی برخوردارند برجستگی

ایستادند و به طور دسته جمعی برای تحقق  های آنان می زندانبانان و تحميل

یک نمونه برجسته از .  زدند ت میهای خود به یک مبارزه شجاعانه دس خواست

این مبارزات به موضوع ممنوعيت استفاده از چادر رنگی و یا مقابله با تحميل 

 مالحظه خواهيد بعدید که شرح کامل آن را در صفحات گرد چادر مشکی بر می

  .کرد

   

 

۴٨٠
  هائی از مبارزه زندانيان سياسی  نمونه

   ۶۴در سال 
  

، موضوع مبارزه ای شد که  مشکیمقابله با تحميل چادر ، ۶۴در سال 

این . حصار و اوین در بخش زنان ادامه یافت های قزل به مدت یک سال در زندان

ای از زنان مبارز چپ و کمونيست زندانی آن را به پيش  مبارزه که عده

بردند، یکی از جدی ترین مبارزات زنان ایران با رژیم جمهوری اسالمی 

باید دانست که در همان زمان در بيرون  . بر سر نفی پوشش اجباری است

از زندان نيز رژیم با اجباری کردن چادر مشکی در ادارات و مدارس در صدد جا 

خواست  در واقعيت امر، این رنگ چادر نبود که رژیم می. انداختن آن در جامعه بود

به زنان تحميل نماید بلکه اشاعه روحيه تسليم و تمکين هدف اصلی بود که نه 

در رابطه با تحميل . شد به زنان بلکه از این طریق به کل جامعه اعمال میفقط 

 از ۶٠چادر به زنان چپ و کمونيست در زندان، بر مبنای گزارشاتی که از سال 

حصار در دست است خود این کار نيز تنها با شالق و ضرب و شتم  زندان قزل

 نيز هنگامی که ۶۴ الدر اواخر بهار س. این زندانيان حاصل شده بود  وحشيانه

سر کردن چادر مشکی به هنگام رفتن به مالقات، بهداری و یا برای کار اداری و 

زندان تعيين شد و همه زنان زندانی به عنوان مقررات  غيره  به مثابه فرم رسمی

 زنان چپ و کمونيست معترض در مقابل این بند موظف به رعایت آن شدند،

ه خاطر امتناع از سر کردن چادر مشکی متحمل تحميل دست به مبارزه زده و ب

زندانيان سياسی مبارزی  .های فراوانی شدند های مختلف و دشواری محروميت
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که حاضر به سر کردن چادر مشکی نبودند، مدتها از رفتن به مالقات، خرید از 

که به طور جدی نيازمند مداوای    حتی موقعی-فروشگاه، استفاده از بهداری

ای که به آن   این زنان آزاده در مسير مبارزه . و غيره محروم شدند-دپزشکی بودن

. ها کشيدند نج رها دیده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دست زدند، خشونت

های  ها به صورت فردی و یا جمعی مورد سرکوب واقع گشتند، در سلول آن

ها به  از آن اوین، به محلی که خيلی ٢٠٩تنبيهی انداخته شدند، به زیر زمين 

هنگام 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 

حرکت . های گوناگون قرارگرفتند اوین و پاسداران همراهشان، مورد خشونت

ن زمان نتوانست رژیم را وادار به عقب با این که در آ" چادر رنگی" مبارزاتی

نشينی نماید و زندانيان مجبور به عقب نشينی و سرکردن چادر مشکی شدند، 

ای از جنگ و جدال به زندانبانان، در خدمت اثبات این امر که  پس از تحميل دوره

خواهد را به زندانيان تحميل نماید،  تواند هر آنچه که می رژیم به راحتی نمی

حداقل تأثيری بود که ارزشمندی این مبارزه را در زمان وقوع خود  این، .افتپایان ی

 ولی تأثير گسترده آن مبارزه و مقاومت را باید در رابطه با .سازد خاطر نشان می

. دیگر مبارزات زنان آزاده ایران در نفی پوشش اجباری در کل جامعه مالحظه نمود

دانيان چپ و کمونيست در نفی حرکت مبارزاتی زنتوان دید که  آنوقت می

ای است که زنان  چادر مشکی، خود نمودار یکی از مبارزات برجسته

مبارز ما از بدو روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی در مقابل 
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مژده  .اند های این رژیم نسبت به کل زنان در ایران انجام داده زورگوئی

ر حرکت مذکور به طور فعال  که د۶٠ارسی یکی از زندانيان باقی مانده از دهه 

  : گوید شرکت داشت، در این مورد می

 ادامه ۶۵ شروع شد و تا سال ۶۴حرکت چادر رنگی که در اواخر بهار "

داشت، اولين حرکت دسته جمعی و اعتراضی زندانيان سياسی زن در سطح 

 در اوین به جز تعداد(بود ) ها تخت( حصار بعد از جریان واحد وسيع در زندان قزل

ها قبل زندانيان  از مدت). بسيار محدودی کسی پای اعتراض به این مساله نرفت

های تهران به طور کلی بدون قرارداد خاصی با  چپ سرموضعی در همه زندان

این مساله کار ارتباط گيری با چشم بند بين . کردند چادر رنگی در زندان تردد می

شناختيم این  ندانی را از قبل میالزم نبود حتما ز. کرد تر می ما را خيلی راحت

نشانی بود که زندانی چپ و سرموضعی است همانطور که به طور کلی چادر 

حصار، از  چند روز قبل از مالقات ماهانه درقزل. ها بود ای نشانی برای تواب سرمه

از این به بعد هيچ کس حق خروج از بند "طریق تواِب مسئول بند اعالم شد که 

حصار اعالم  این قانون از طرف ميثم، رئيس وقت زندان قزل.  نداردبا چادر رنگی را

کردند حق رفتن به بهداری و  بنا براین کسانی که چادر رنگی سر می. شد

های دیگری هم به آن اضافه شد که بعدا  بعدها ممنوعيت. مالقات را نداشتند

  )◙مژده ارسی (."دهم شرح می

 -حصار شروع شد ر زندان قزلد" ٧بند تنبيهی "حرکت چادر رنگی، از 

در آن زمان . در این حرکت شرکت نکردند٧هرچند به گفته مژده همه افراد بند 
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زندانيان چپ حکم دار و نيز مجاهدین غير تواب را در یک بند بدون تواب جا داده "

) ها تخت(بود و بعد زندانيان زنی که در واحد " بند هفت تنبيهی"بودند که همان 

با ذکر  مژده" .قاومت کرده بودند را نيز به ما در این بند اضافه کردندتا به آخر م

و تاثير منفی تواب شدن ) ها تخت( بعضی از پی آمدهای مخرب جریان واحد

جو بدبينی "دهد که در این زمان  ها  بر جو کلی زندان، توضيح می بعضی از آن

 جمعی، نداشتن نسبت به یکدیگر، عدم اعتماد نسبت به توان مقاومت فردی و

فضای بند را سنگين کرده " های درون زندان چشم انداز و تحليل روشن از حرکت

که در این اوضاع مبارزه و مقاومت در سطح عمومی در  کند بود و مطرح می

حصار و اوین بيشتر خود را در نماز نخواندن و امتناع از رفتن به  های قزل زندان

ش برای حفظ حداقل مقاومت یعنی ندادن تال"داد و  حسينيه زندان نشان می

اطالعات و مصاحبه نکردن و ندادن انزجار فضای سياسی آن دوره، حداقل در 

با گذشت زمان، کار "دهد که  او توضيح می." حصار را می ساخت زندان زنان قزل

درباره اینکه چه پيش آمد و چرا ) البته این مساله عمومی نبود(مداوم و روشنگر 

شرح چگونگی حرکت .". های اعتراضی آغاز شد رفته رفته حرکت... پيش آمد و

  :     چادر رنگی به روایت مژده ارسی به شرح زیر است

در ابتدای حرکت، تعدادمان زیاد بود ولی از زوایای مختلفی به این مساله "....

گفتند هویت زندانی زن  دیدند و می ها مساله را هویتی می بعضی. شد نگاه می

نظر دیگری .  این مساله است و تا پای مرگ نباید این مساله را پذیرفتچپ در

گفتند ما اصال چادر سرکردن را قبول نداریم و  که تعدادشان هم بيشتر بود می
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باالجبار پذیرفتيم که سر کنيم ولی در انتخاب رنگ آزادیم، همانطور که زنانی که 

این نظر عمدتا به حرکت . رنددر بيرون از زندان هستند هم حق تعيين رنگ را دا

ولی برای هيچ کس دقيقا . هویتیکرد نه   نگاه میاعتراضیبه عنوان حرکت 

بنابراین با اعالم . روشن نبود تا کجا و به چه شکل حرکت را ادامه خواهد داد

ها با چادر رنگی به بيرون از بند، بزرگ ترین تحریم  مالقات و جلوگيری از رفتن بچه

زندانيان زن چپی که چادر . حصار شروع شد  خودی در زندان قزلمالقات خود به

مشکی سرکردند و به مالقات رفتند و مجاهدین هم بندمان، خبر قانون جدید و 

برای شکستن ....هایمان رساندند المالقات شدن ما را به خانواده به تبع آن ممنوع

.  یا جمعی زداین حرکت رژیم به اشکال مختلف دست به سرکوب در موارد فردی

حصار که در دوره حاج داوود بند  قزل ٨مثًال دریک مورد یکی از رفقای ما را به بند 

ها بود و بعد از آن توابهای زندان کرج را به آنجا منتقل کرده بودند، سرموضعی

حصار که در زمان حاج داوود بند سرموضعی ها بود را  قزل ٨نام بند . (فرستادند

  .) خراب کنند" دبش" کردن به بند توابين سعی کردند با تبدیل

 با چادر و چشم بند ٨بایست در زیر هشت بند این رفيق ما می

که به او  بنشيند، تکان نخورد، با کسی حرف نزند و فقط موقعی مجاز بود بخوابد

های داوود  که خود را منتقد سياست) ميثم( ریيس جدید زندان. اجازه دهند

 کرد و شکنجه اعمال شده در واحد ش معرفی میا رحمانی و دار و دسته

را در مورد " واحد"داد، حال خود عملی شبيه  قرار می" انتقاد"را مورد ) ها تخت(

نمونه دیگر این برخورد در بند مردان تحت عنوان . (داد این رفيق ما انجام می
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را در ها   بود که تعدادی از آن۶۴ تا اردیبهشت ۶٣از دی ماه "  شورش در زندان"

ها  حصار تحت بازجویی، دادگاه و کنترل مداوم با کمک تواب گاودانی واحد یک قزل

رها نيز یک مورد از .دررابطه با حرکت چادر رنگی، م.)" و پاسدارها قرار داده بودند

 را ذکر کرده است که خود بيانگر وجود ٧ مبارزجوئی زنان مبارز در بند تنبيهی

یک روز با تعجب . "باشد بی در ميان آن زنان مبارز میدرجه واالئی از روحيه انقال

دیدیم که یک نفر آشفته و بدون چادر از در وارد شد و پشت سرش صدای داد و 

ها و به ویژه مخالفان و  دادیار زندان که زندانی( فریاد و تهدید ناصریان

در  ۶٧در تابستان . گذاشت ها زیر فشار می  ها را با شدیدترین شيوه سرموضعی

نوشين . شنيده شد) ها حضور فعال داشت اعدام و به دار آویختن زندانی

بالفاصله از پشت ميکروفون اعالم کرد که همگی حجاب سر کنيم و در همين 

. پشت ميکروفن رفت و خشمگين داد و قال راه انداخت. اثنا ناصریان وارد شد

 را رعایت کنند چنين کرد که در برابر کسانی که نخواهند قوانين زندان تهدید می

. های زندان بود او از جوانترین. خطاب ناصریان به مينو بود. و چنان خواهد کرد

با وجود سن کمش برخوردی صریح .  سال داشت١۶هنگام دستگيری به زحمت 

مينو هم چادر سياه را . آمد داشت و شجاع بود و همين برای ناصریان گران می

خانواده مينو که . ود اما فریادی بر نياورده بودشالق هم خورده ب. نپذیرفته بود

. آوردند ها بود مالقاتشان قطع شده بود، به مسئولين زندان فشار می ماه

ناصریان به شرط اینکه خانواده مينو او را بابت چادر سياه تحت فشار عاطفی 

ادر م. ها مالقات حضوری داده بود بگذارند و او را به پوشيدن آن قانع کنند، به آن
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خواست که سرسختی را کنار بگذارد و در  مينو با گریه و التماس از مينو می

مينو تن نداده بود و در . همين حال چادر سياه خود را به سر دخترش انداخته بود

های  اش را در جریان سختگيری و شالق زدنها و بيرحمی عين حال خانواده

وان مينو از خانواده جدا شده باالخره بعد از کشمکش فرا. ناصریان گذاشته بود

ناصریان خواسته بود مينو . بود در حالی که چادر مادرش نيم بند روی سرش بود

خواهد به  گفت می کرد و می او از داخل شدن امتناع می. را به بند ما بفرستد

ناصریان او را با مشت و لگد به داخل بند هل داده .  نزد دوستانش برگردد٧بند 

. ٭....."چادر را از سرش برداشته روی سر ناصریان انداخته بودمينو هم . بود

بر مبنای گزارش بعضی از زندانيان، ناصریان، ( مسلمًا دژخيمانی چون ناصریان

، )باشد ای می شوهر خواهر رفسنجانی است و نام واقعی او، محمد مغيثه

. تحمل نمایندتوانستند وجود چنان روحيه مبارزاتی را در ميان زندانيان  هرگز نمی

بنابراین در ادامه مبارزه برای اجتناب از سر کردن چادر سياه، از زبان مژده می 

را به گاودانی واحد )  نفر١٢حدودًا (ای از رفقای ما در این ميان عده: "شنویم که

 اوین ٢٠٩یک و بعد به گوهردشت بردند و از آنجا همگی را به زیرزمين 

.  که ما را نيز با چادر رنگی به زندان اوین منتقل کردنداوایل پائيز بود....فرستادند

به ما . از همان ابتدای ورود با جو سرکوب و خشونت زیاد از ما استقبال شد

از . اید به شما تلویزیون رنگی داده هار شده. ميثم شما را هار کرده"گفتند  می

                                                 
  ١۶۵-١۶۶ دفتردوم صفحه -، م رها"حقيقت ساده" ٭
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کنيم  ی میتوی اوین کار. شعبه های بازجویی دور بودید یادتون رفته کجایيد

  ..."یادتون بره» حق مق«

 ۴٠ما را که حدود ) جالد زندان اوین(با کتک و داد و فریادهای مجتبی حلوائی 

 جایی که خودم و دیگر زندانيان چپ در هنگام ٢٠٩نفر بودیم به زیرزمين 

هفته پيش همين "گفت  مجتبی می. دستگيری شکنجه شده بودیم فرستادند

جایی می فرستمتان که از  .را با کابل شکستيم نفراز رفقایتان ٩سر جا 

غذایتان صبح کابل، ظهر کابل، شب کابل ! این به بعد نه هوا هست، نه غذا

کنار من یکی از . آمد جو خيلی سنگين بود صدا از کسی در نمی!". است

را » ای ها غذای زخم معده«های شوخ که ناراحتی معده هم داشت و  بچه

از این به بعد غذایتان صبح "قتی که مجتبی گفت و. گرفت، نشسته بود می

، با چادر رویش را گرفت و رو به من کرد و "کابل، ظهر کابل و شب کابل است

  !!!اش را بيارن» پخته«بگو برای من : گفت

)  متر۴ در٣(ما را به تعداد زیاد با کليه وسایلمان در یک اتاق کوچک    

دادن وسایل و از همه مهمتر شکل سرو سامان دادن به اتاق، جا . انداختند

) فروتن(مان معضل بزرگی بود طوری که در اولين دیدار رئيس زندان اوین  خوابيدن

دِر سلول فقط . از ما اولين حرفش این بود چطوری این همه آدم اینجا می خوابيد

طبق محاسبه . زمان دستشویی بسيار کوتاه بود. شد  بار در شبانه روز باز می۴

به همين دليل، ما بيرون . رسيد  ثانيه وقت می۵٠ر کس کمتر از ما، به ه

کرد، یک نفر  یک نفر در را باز و بسته می. کردیم دستشویی خود را آماده می
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کرد و کسی که نوبتش بود به سرعت وارد توالت  بيرون در آفتابه را پر آب می

 و هم ها هم آزاردهنده بود این صحنه. شد ميشد و در پشت سرش بسته می

  . موضوع خنده و سرگرمی ما

 و محروم ٢٠٩ها سر کردن در یک سلول دربسته در زیرزمين  بعد از ماه

های حادی  بودن از مالقات، بهداری، فروشگاه و هوا خوری همگی دچار بيماری

های زیادی  در بين ما بحث. ها همچنان خوب بود شده بودیم، با این حال روحيه

قطع آن و همچنين چگونگی ادامه و یا قطع حرکت در مورد ادامه حرکت یا 

بعد از مدتی رژیم دست به ترفند جدیدی زد و به ما مالقات حضوری . گرفت درمی

ها را با چشم بند به اتاق بازجویی آورده و در حضور  خانواده. مان داد با خانواده

مان آنجا  انکردند، بدون آنکه ما در ابتدا بدانيم که بستگ آنان از ما بازجویی می

خواستند به آنان بگویند که ما زندانيان لجوج خودمان  با این کار می. هستند

این مساله در . خواهيم به مالقات برویم و گرنه رژیم هيچ تقصيری ندارد نمی

ها بعد از شنيدن استدالل ما، به  موارد زیادی به ضد خودش تبدیل شد و خانواده

ولی در موارد دیگر همين . شده بودسخن آمده و با بازجوها بحث شان 

به مرور با هر وعده . ها تبدیل به اهرم فشار بر روی زندانيان شده بود مالقات

بعد از این که . رفتند  نفر شرایط را پذیرفته و به مالقات می٣ تا ٢مالقات تعداد 

تعدادمان کمتر شد این بحث درگرفت که به جای آنکه تک تک عقب نشينی 

و این طور . ست که با هم و جمعی عقب نشسته و به مالقات برویمکنيم بهتر ا

مطرح شد که این مساله در مقایسه با عقب نشينی تک تک در مقابل رژیم 
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نشان از ضعف نيست، همچنين روحيه مبارزاتی فردی اشخاصی که شرایط را 

چون مورد داشتيم از کسانی که تک تک . برد پذیرفتند را هم از بين نمی می

ب نشينی کرده بودند و بعضی به آنجا رسيدند که دیگر به هيچ وجه معتقد عق

. به مبارزه در زندان نبودند و بعدها به مرور شرایط آزادی از زندان را هم پذیرفتند

  ." دیدند و چادر مشکی سرکردند به خصوص از کسانی که حرکت را هویتی می

در . شود  نمیبه همين جا ختم" حرکت چادر رنگی"توضيح در مورد 

های زیادی را از  طی یک سالی که این مبارزه طول کشيد زندانيان معترض تجربه

ها که هنوز عليرغم عقب نشينی رفقای  مقاومت تعدادی از آن. سر گذراندند

دادند باعث شد که گردانندگان زندان با هم  دیگرشان به مبارزه خود ادامه می

سياسی که به اتهام فحشا دستگير شده سلول کردن آنان با  چند زندانی غير 

. هویت سياسی آنان به مقابله بر خيزند ای دیگر و این بار با انکار بودند به گونه

زندانيان معترض به اما این موضوع خود باعث دامن زدن به مبارزه دیگری در بين 

 در اعتراض به هم سلول شدن .چادر مشکی و دیگر زندانيان چپ آن سلول شد

انيان غير سياسی، همه آن زندانيان چپ دست به اعتصاب غذا زدند، با زند

در این مسير نيز زندانيان سياسی . ها به طول انجاميد اعتصاب غذائی که مدت

ها  مبارز خطرات زیادی را به جان خریدند و باالخره مسئولين زندان به خواست آن

ند، اما رژیم در مقابل ها برد گردن نهاده و زندانيان غير سياسی را از سلول آن

زندانيان اعتصابی در شرایط وخيمی که قرار . خواست چادر رنگی کوتاه نيامد

به این ترتيب برای این زندانيان مبارز، پایان . داشتند به بهداری منتقل شدند
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حرکت اعتراضی جدید با اتمام حرکت چادر رنگی و اجبار سر کردن چادر مشکی 

  . در آميخت

تن همه درد ها و سختی هائی که زندانيان پيش برنده با در نظر گرف

حرکت چادر رنگی در جریان این حرکت متحمل شدند و با  توجه به عدم موفقيت 

آنان در قبوالندن خواست خود به زندانبانان جمهوری اسالمی، نظرات مختلفی 

در رابطه با آن مطرح شده و بعضی با مطلق نگری همچنان که در مورد تجربه 

اما . کنند کنند، اهميت و ارزش این قبيل مبارزات را درک نمی ها عنوان می"ختت"

با رجوع به جریان زندگی در جامعه و فهم این واقعيت که چگونه 

توانند  جویبارهای حتی باریک و کوچک مبارزاتی با پيوستن به هم می

حرکت "تأثير کلی بزرگ و ثمر بخشی در جامعه به جای نهند، در مورد 

آن مبارزات در ليست . توان مشاهده کرد نيز این امر را می" در رنگیچا

بلند مبارزات افتخار آفرین زنان ایران برای آزادی پوشش که در طول 

به . حاکميت جمهوری اسالمی همواره جریان داشته است، قرار دارد

خصوص زنان ایران امروز باید بدانند که اگر جمهوری اسالمی پس از 

ال زور و فشار برای تحميل پوشش به اصطالح اسالمی به ها اعم سال

زنان در ایران، باالخره مجبور شد در این زمينه تا حدی عقب نشينی 

نماید، این را مدیون مبارزات سرسختانه همه زنان مبارزی هستند که از 

های زیاد،  آغاز استقرار رژیم جمهوری اسالمی با تحمل رنجها و سختی

اند؛ و  ناپذیر بر عليه جمهوری اسالمی مبارزه کردهبی وقفه و خستگی 
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در همين رابطه باید اهميت و ارزش مبارزات زنان زندانی سياسی در 

رد چادر مشکی را بشناسيم و همواره به خاطر داشته باشيم که برای 

ای  این که امروز زنان در سطح گسترده( "آزادی"کسب همين حد 

نار زده و پوشش خود را به درجه ای های خود را تا حد زیادی ک روسری

ها کشيده شده و چه  ، چه ڕنج)نمایند برخالف خواست رژیم انتخاب می

  !بهائی پرداخته شده است

 تن از زندانيان مبارز زن که در گزارش مژده ٩موضوع شکستن سر 

ارسی روی آن تأکيد شده، خود یکی دیگر از مواردی است که عدم تمکين به 

دانبانان و  مبارزه با آنان توسط زندانيان مقاوم را در خود نهفته های زن وحشيگری

مقابل   تن از جمله زنان مبارزی بودند که تمکين و تسليم در٩آن . دارد

های رژیم را نمی پذیرفتند و به هر ترتيب برای تحقق حقوق خود به  خواست

ندرکاران یکی از راه هائی که دست ا. کردند عنوان زندانی سياسی مبارزه می

های مبارزاتی زندانيان مقاوم و مبارز به آن دست زدند،  زندان درمقابل حرکت

و وادار کردن " خطا کار"به زندانی ) حد زدن(یعنی شالق زدن " حد"تعيين تنبيه 

الذکر، به یک نمونه در  قبل از توضيح مورد فوق. زندانيان دیگر به تماشای آن بود

. ر تواب بندهای دیگر، تختی را به حياط آوردنددو نف: "این رابطه توجه کنيد

همه . حلوائی، معاون زندان، به همراه چند پاسدار زن و مرد به حياط آمدند

پنج نفر به بهانه واهی پاره "....شالق در حضور جمع. "زندانيان مضطرب بودند

ها فقط به  کردن عکس خمينی به شالق و سلول و بقيه به دليل همکاری با آن
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. حلوائی شالق به دست باالی تخت ایستاده بود..... محکوم شده بودندسلول

اما حلوائی . اکثرًا به عنوان اعتراض بلند شدیم. بقيه پاسداران منتظر تکبير بودند

و دیگر پاسداران با شالق و ضرب وشتم ما را مجبور به نشستن کردند و با 

به هرکدام . نياندازیمشالق باالی سرمان ایستادند تا حتی سرمان را پائين 

های شالق فضا را می شکافت و با شدت هر  ضربه. بيست ضربه شالق زدند

. کردند همه با غرور خاصی مقاومت می. آمد ها فرود می چه تمامتر به پشت آن

کرد و هر بار شالق را با  این مساله حلوائی را عصبی می. ای نبود کوچکترین ناله

 توضيح سرشکستن، مژده ارسی ضمن تأیيد در. ٭....."زد می شدت بيشتری

های مبارزاتی که در مقابله با رژیم از طرف زندانيان مبارز  وجود برخوردها و حرکت

های دیگر هم بودند  در زیر زمين به جز اتاق ما، اتاق: "گوید گرفت، می صورت می

ی در ها را در پی چند حرکت پ آن. که از اوین مستقيما به آنجا منتقل شده بودند

ما در قزل هنگام شکنجه افراد از سلول خارج . ....پی به آنجا آورده بودند

کردند که به هوا خوری بروند و در  شدیم ولی در اوین زندانيان را مجبور می نمی

رفقای چپ به درستی حاضر به . کردند ها فرد را شکنجه می جلوی چشم آن

ها پشتشان را  بردند، آن زور میها را به  شدند و اگر آن رفتن به هوا خوری نمی

در این حرکت تقریبا تمامی چپ ها . کردند و حاضر نبودند که صحنه را ببينند می

. شرکت داشتند) هایی که معتقد به حرکت درون زندان بودند یا نبودند اعم از آن(

ها  ها حاضر نشده بودند شاهد شکنجه دوستانشان باشند، آن آخرین باری که آن

                                                 
  ١١۶-١١٧صفحات  ف،"یادهای زندان" ٭
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زمين اوین آوردند، تخت شکنجه را همانجا برپا کردند و شروع به زدن  را به زیر

همه کسانی که شاهد بودند پشت کردند و حاضر نشدند برگردند و نگاه . کردند

ریيس زندان و گروه ضربت زندان اوین و پاسدارهای زن همه حاضر بودند و . کنند

 نفر با کابل ٩حين سر کنند و در این  شروع به زدن کابل به سر و بدن آنان می

ریيس زندان یک نفر را زیر چکمه گرفته و با کابل . زند شکسته و خون فواره می

به تنهایی به جان او می افتد و گردن این رفيق ما را زیر چکمه نگه داشته بود تا 

ها فقط خون روی  ،  پاسدارها تا ساعت"حد"بعد از زدن . صورتش را برنگرداند

 صرفنظر از این که چنين برخوردهای )◙مژده ارسی(."شستند زمين ریخته را می

وحشيانه زندانبانان جمهوری اسالمی چه پی آمدهای ناگوار چه برای خود 

زندانی و چه در ایجاد فضای رعب و وحشت در زندان  داشت، همانطور که 

مالحظه شد، خود در عين حال گویای این حقيقت است که مبارزه و مقاومت 

 جاری بوده و همواره  زندانيان سياسی شجاع و ۶٠های دهه  ندانهميشه در ز

های ستمدیده ایران  اند تا دشمنان توده اند که اجازه نداده ای وجود داشته رزمنده

بتوانند فضای تمکين و رکود و خمود را در زندان غالب کنند، هر چند که 

ن فشارها فشارهای وحشتناک اعمال شده، در مواردی روی خود کسانی که آ

اما درهر حال در . گذاشت کرده بودند، تأثيرات منفی به جای می را تحمل

کوشيدند در بين  های آنچنانی می شرایطی که زندانبانان با وحشی گری

ها را به تمکين و کرنش  زندانيان سياسی جو رعب و وحشت ایجاد کنند و آن

های دیگری از  لوه شاهد ج٢٠٩درمقابل خود وادارند، ما در همان زیر زمين 
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حرکت چادر "مطلب زیر در دنباله . های مبارزه جویانه زندانيان هستيم روحيه

  : کند از مژده ارسی این موضوع را روشن می" رنگی

در زیرزمين اوین عالوه بر محدودیت جا، غذا، هوا و دستشویی، "

های شد،  به بهانه ممنوعيت مالقات، بهداری و فروشگاه که به ما اعمال می

از جمله بعد از اینکه مچ ما را . مختلف نيز مورد سرکوب و آزار قرار ميگرفتيم

توالت پاسدارها که درش قفل بود و از (هنگام باال رفتن از توالت ممنوعه گرفتند 

ولی آن روز پاسدارها در را از تو قفل کرده و یکی . طریقی کليد به ما رسيده بود

ود و ما مجبور شدیم قالب بگيریم و از دیوار باال ها در توالت کمين کرده ب از آن

 ساعت سرپا ١٢، رفيقی که از دیوار باال رفته بود را در سرمای شدید، )برویم

ما به اعتراض و اینکه .  ساعت دستشویی نبردند٣٠نگه داشتند و بقيه اتاق را 

رویم غذا هم نمی گيریم، غذا نگرفتيم و به فشارهای  وقتی دستشویی نمی

  . رد به ما تحریم غذا هم اضافه شدوا

ای سخت برای ما در آن شرایط  ممنوعيت دستشویی، عذاب و شکنجه

روزهای معمول که . ای بودیم های کليوی و روده چرا که همه ما دچار بيماری. بود

رفتيم هميشه به طور اضطراری مجبور   بار در شبانه روز به دستشویی می۴

" ممنوع التوالت"ولی حال که تمام اتاق . کنيمشدیم که از دبه استفاده  می

 ساعت فشار و درد ١٧حدود . شد برای همه افراد دبه تهيه کرد شده بود، نمی

 نفر حاضر ٣تنها . انداخت!) توضيح آن بماند" (راه چاره"شدید، ما را به فکر 

 رژیم. گفتند این بی پرنسيبی است ها می آن. نشدند از این امکان استفاده کنند
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. گفتيم چرا باید شکنجه را بپذیریم ما می. ما را تنبيه کرده باید تحمل کنيم

به جز ( ساعت در اتاق باز شد همه ما ٣٠خالصه نتيجه این شد که وقتی بعد از 

پاسدار شيفت از تعجب . خندان و خون سرد بدون عجله بيرون رفتيم)  نفر٣آن 

ها  م صدا کرد تا شاید آندهانش باز مانده بود و رفت چند نفر دیگر را ه

این ماجرا تا مدتها مایه خنده و . بفهمند موضوع چيست) پاسدارهای دیگر(

   )◙ ارسی مژده(."شوخی ما بود

های مربوط به بخش مبارزه و مقاومت در  هرچند بسياری از واقعيت

زندان هنوز به طور وسيع به تحریر در نيامده اند، با این حال در اینجا و آنجا به 

با  .خوریم نواع و اشکال مبارزه و مقاومت در زندان در دوره های مختلف بر میا

 مبارزه ۶۴ر سراسر سال دبينيم که  ها می های شهرستان  به زندانرجوع

جهت قبوالندن هویت زندانی سياسی به زندانبانان و تأمين حقوق 

 های  در زندان.ها و اشکال مختلف جریان داشته است زندانی در زمينه

این مبارزه ) پسران(های بندر انزلی و رشت  شمال کشور و مشخصًا در زندان

خود را در شکل اعتراض فعال و مبارزه برای نپوشيدن لباس فرم تحميلی زندان 

در رابطه . باشد  می۶۴آغاز این مبارزه در زندان انزلی، دی ماه سال . نشان داد

اعالم کردیم : "آمده است" فيقشب بخير ر "با این مبارزه قابل تحسين در کتاب

ما را از سلول . این حرف او را دچار جنون آنی کرد. که لباس فرم نخواهيم پوشيد

در راهروی زندان مقابل درسلول شروع به ضرب و شتم ما . بيرون کشيدند

های ما را از تنمان بيرون کشيدند و در هوای سرد زمستان، در  لباس. کردند
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   ٭....."به تن داشتيم به طرف حياط زندان حرکت دادندحالی که تنها یک شورت 

مبارزات زندانيان سياسی  یکی از نکات قابل توجه در مورد این مبارزه و دیگر

ها  انعکاس اخبار آن مبارزات در خارج از زندان و تأثيرات مثبت حاصل از آن

ندانيان های ز هائی در زندان به مبارزه خانواده به خصوص چنان حرکت. باشد می

ی  کسانی که لباس فرم  همه. روز مالقات فرا رسيد: "داد سياسی شکل می

در مجموع بيش از نصف زندانيان مرد، . نپوشيده بودند، از مالقات محروم شدند

دادستان، . ها برای اعتراض به دادستانی رفتند خانواده. ممنوع المالقات شدند

. به گردن مسئولين زندان انداختاظهار بی اطالعی کرد و مسئوليت را " کوشا"

روز مالقات، نگهبان، . پس از چند هفته مسئولين زندان عقب نشينی کردند

در هر مالقات، سرمای سلول و بی لباسی را با ..... شلوارهای ما را تحویل داد

  ."آوردند ها هم مدام به دادستانی فشار می کردیم و آن ها مطرح می خانواده

گرم درنوبت ظهر در ماه رمضان که هم در زندان زنان و خواست دریافت غذای 

. هم مردان وجود داشت، یکی دیگر از موضوعات مبارزه در ميان زندانيان چپ بود

با چنين خواستی نيز زندانيان سعی در قبوالندن هویت سياسی خود به 

  .نمودند زندانبانان می

                                                 
  ١٨٢-١٨٣صفحات " شب بخير رفيق" ٭
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  مبارزه در زندان 

   ۶٧ تا فاجعه سال ۶۵از سال 
   

 سال آشکار شدن شکست کامل سياستی بود که از ،۶۵ سال

ها از طریق پيشبرد  زندان" سبک کردن" در جهت ۶٣نيمه دوم سال 

 .در دستور کار مقامات امنيتی رژیم قرار گرفته بود" ارشاد"برنامه 

طراحان و پيش برندگان اصلی این سياست یعنی منتظری و طرفدارانش که 

ها بودند، این طور گمان  کردن آن" سبک"ز طریق ها ا مساله زندان" حل"مدعی 

کرده بودند که با مجبور کردن زندانيان به فراگيری و جذب ایدئولوژی ارتجاعی 

بود،  های جسمی و روحی مختلف، همراه می رژیم که طبيعتًا با تداوم شکنجه

ند؛ و ها خواهند توانست عده زیادی از زندانيان را منفعل و یا طرفدار خود بنمای آن

ها را اعدام و باقی "سرموضعی"ای از  باقيمانده زندانيان، عده" غربال"سپس با 

خواهند بود از زندان آزاد و یا برای مدتی   شد تعداد کمی مانده را که تصور می

شده و مسأله " سبک"ها  به این ترتيب زندان. دیگر در زندان نگاه خواهند داشت

ه مثابه باری بزرگ بر گردن رژیم سنگينی  ب۶٠که از سال " زندانيان سياسی"

در پی اجرای این سياست بود که در شکنجه گاه ها . خواهد شد" حل"کرد،  می

هم به کار " ارشاد"های معمول همانطور که اشاره شد برنامه  عالوه بر شکنجه

ها عالوه بر این  در زندان" ارشاد"علت شکست سياست . شد گرفته می

های زندانيان سياسی مبارز بود، با فضای  قاومتکه نتيجه مبارزه و م

  واقعيت این .جدیدی نيز که در بيرون از زندان وجود داشت در ارتباط بود
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است که در آن مقطع در حالی که سردمداران جمهوری اسالمی احساس جا 

ها درمقابل  نمودند، به یمن مبارزه و مقاومت توده افتادن رژیم خود را می

م  و به خصوص مبارزات زنان و اعتراض و مخالفت با جنگ، فضای دیکتاتوری حاک

چنين فضائی و در این ميان مبارزات جاری در . گرفت جدیدی در ایران شکل می

های مبارزاتی  جامعه، از جمله مبارزات دالورانه کارگران و همچنين تالش

يان داشت های زندانيان سياسی تأثيرات مثبت انکار ناپذیری روی زندان خانواده

باعث ارتقای روحيه مبارزاتی آنان گشته و عاملی در به شکست  که مسلمًا

توان  به یک مورد در این رابطه می. های رژیم در زندان بود کشيده شدن سياست

در : " آمده است١٨دفتر آخر، صفحه –مثًال در کتاب حقيقت ساده . اشاره کرد

جزئيات آن را . گشت ن به زبان می خبر یک اعتصاب بزرگ کارگری زبا۶۵تابستان  

اما همين که می شنيدیم حرکتی اعتراضی یا مطالباتی انجام . دانستيم نمی

های زندانيهای سياسی  خبر اقدام جمعی خانواده"و یا ." شدیم گرفته، شاد می

شنيده بودیم چند بار به منتظری نامه نوشته و . هم دهان به دهان می گشت

جلوی مجلس جمع شده بودند تا نماینده ای برای شنيدن . به دفترش رفته بودند

که به  یک بار هم جلوی دادستانی اجتماع کرده بودند. شان بياید دادخواهی

   ٭."ها انجاميده بود یورش پاسدارها و دستگيری

 را مورد ١٣۶۴ مبارزاتی جامعه در حدود اواخر سال -اگر فضای سياسی

خواهيم کرد که در آن فضای مبارزه تا توجه قرار دهيم، وضعيتی را مشاهده 

                                                 
   )١٨  دفتر آخر، صفحه( رها. م"  حقيقت ساده" ٭
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های اول  ها تغيير یافته و از فضای بسيار سنگين اختناق سال حدی به نفع توده

در چنين اوضاع و احوالی بود که از آغاز سال .  اندکی کاسته شده است۶٠دهه 

 - محسوس و غير محسوس- سردمداران جمهوری اسالمی کم و بيش۶۵

مثًال در این سال . کنند ی خود در جامعه ایجاد میهای قبل تعدیلی در سياست

است که سران جمهوری اسالمی و به خصوص سخنگویان شورای قضائی 

 در ۶٠های خود با لحن دریده و خشونت بار اوایل دهه  کشور، دیگر در سخنرانی

نمایندگان منتظری مجددًا از . کنند مورد زندانيان سياسی صحبت نمی

با " دوستانه"و ظاهرًا " مودبانه" نند و به طور ک ها دیدار می زندان

شنوند و با خواستهای   شکایات آنان را مینشينند، زندانيان به گفتگو می

سوزانند و اميد  شوند و در حالی که به حال زندانيان دل می زندانيان آشنا می

کنند،  پاسخ گوئی به شکایات و تحقق خواستهایشان را در دل آنان ایجاد می

ته زندانيان را با شکایات و حقوق اوليه پایمال شده شان همچنان الب

 با توجه به مجموعه پارامترهای توضيح .کنند تنها گذاشته و زندان را ترک می

ها رفتاری متفاوت از قبل  داده شده، در این سال به طور کلی دژخيمان در زندان

  . گيرند و تا حدی تعدیل یافته در پيش می

يرغم این که شرایط زندگی زندانيان هنوز سخت و در این سال عل

زندگی در : "...دشوار است، اما زندانيان از روحيه مبارزاتی باالئی برخوردارند

اما این سختی . پشت درهای بسته سخت است؛ به ویژه وقتی جا تنگ باشد

روزی چهار بار ما ....دربرابر آنچه این سالها از سر گذرانده ایم هيچ است؛ هيچ؛

  در جدال با خاموشی 
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یکجا بردن و زیر نظر داشتن چهل زندانی کار آسانی . برند را به دستشوئی می

کنند، با  ها را باز می کنند، دریچه سلول ها از این فرصت استفاده می بچه. نيست

برخورد زندانيان با پاسداران . زنند و خبر ها را به هم می رسانند هم حرف می

ها گرچه خشن و سرسختانه  انواکنش زندانب. سرسختانه و از موضع باالست

باز شدن درها برای دقایقی محدود و برای رفع . است، تأثير چندانی بر ما ندارد

ها زندانی، در هر حال با به هم خوردن نظم و مقرارت موجود همراه  حاجت ده

این کشمکش . است و کشمکش ميان زندانيان و زندانبان را به وجود می آورد

شود و همه از دیدار هم  ها گشوده می ا سرانجام در اتاقیابد ت آنقدر ادامه می

  )۶٢(٭."کشند شاد می گردند و نفسی به راحتی می

تفکيک بندها از توابين که زندانيان مبارز در بعضی از بندها توانسته 

. یابد  عموميت می۶۵بودند آن را به مسئولين زندان تحميل کنند، دیگر در سال 

 و دستيارانشان همواره سعی در بر هم زدن این امر ها البته، مسئولين زندان

 گزارشی از زندان زنان وجود دارد که از امتناع ۶۵هنوز در خود سال . نمودند می

ها و مورد هجوم قرار گرفتن وی توسط  زندانی سياسی از هم اتاق شدن با تواب

 تن  که خود موردی از عدم-کند پاسدارها و کتک خوردن وحشيانه او حکایت می

ها و تحميل خواست خود به  دادن زندانيان به مقررات تحميلی گردانندگان زندان

جدا کردن توابين از بندهای عمومی بزرگترین و شادی . زندانبانان بود

 تا آنجا که این بخش ترین موفقيت زندانيان سياسی در این دوره است؛

                                                 
   کتاب زندان جلد دوم– .انسودابه اردو  ،"فرزانه عموئی" ٭
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. رود به شمار می ۶٠دوره یکی از بهترین دوران زندگی زندانيان سياسی دهه 

متأسفانه در تمام (شده   م که در همين دوره وارد زندان عمومی–سياوش 

تنها با . ها در مورد زندان، تاریخ قيد نشده نوشته با ارزش او همانند اغلب نوشته

توان  کند، می استناد به مسایلی که او از دوره دستگيری خود و غيره تعریف می

را اینگونه ) زندان اوین( وضعيت یک بند عمومی، فضا و )متوجه تاریخ ها شد

 به ٣کًال سالن ... فرستاده شدم٣های سالن  به یکی از اتاق: "...کند تعریف می

های بند، تواب وجود  در هيچ یک از اتاق. معروف بود" سرموضعی ها"سالن 

های مختلف با  ها طی دوره اتاق ما دارای قوانين خاصی بود که بچه. ...نداشت

ه به تجاربی که داشتند، این قوانين را بوجود آورده و پياده توج

مسئول ....ها بود مسئول اتاق، رابط بيرون یعنی زیر هشت با بچه....کردند می

صنفی، کارهای اتاق از قبيل جمع آوری پول، خرید، تنظيم ميزان خورد و خوراک 

بيش از هر چيز در آنچه ......" کرد ماهيانه و از این قبيل کارها را رسيدگی می

ها و  کند، این است که عليرغم همه محدودیت این گزارش جلب توجه می

ها توانسته بودند برای خود  های زندانيان سياسی شرایطی که آن محروميت

ها برای زندانيان دیگر بوجود  ای که تواب ایجاد کنند به هيچوجه با شرایط جهنمی

ها،  توان درک کرد که چرا در بعضی از زندان آورده بودند، قابل مقایسه نبود؛ و می

. ها بردند، زندانيان، آن روز به جشن وسرور پرداختند هنگامی که توابين را از اتاق

ای از زندگی زندانيان سياسی در این دوره، در گزارش مزبور بدین گونه  گوشه

 شد که مثًال هر فردی بر اساس مصوبه کل اتاق، معين می: "...ذکر شده است

  در جدال با خاموشی 
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اما افراد موظف نبودند که حتمًا این .  تومان به صندوق بریزد١۵٠در هر مالقات 

چرا . در واقع در مورد گذاشتن پول در صندوق کامًال آزاد بودند. پول را واریز کنند

ها یا استطاعت مالی نداشتند و یا این که کسی به مالقاتشان  که بعضی

در نتيجه مجبور نبودند که ) آمدند نمییا به طور مرتب برایشان مالقات ( آمد نمی

توانست بيش از  خواست، می از طرف دیگر، اگر فردی می. پول به صندوق بریزند

پول انداختن در صندوق کامًال مخفيانه صورت . پول تعيين شده وارد صندوق کند

من در طول تمام این مدت نفهميدم که دوستان نزدیکم چقدر وارد . گرفت می

افتاد که بيش از پولی که به اندازه اتاق  گاهی اوقات اتفاق می. دکنن صندوق می

 این نمونه که بيانگر غالب بودن فرهنگ ٭....."شد است وارد صندوق می

باشد، در عين حال  کمونيستی در زندان در ميان زندانيان سياسی می

ای از توانائی زندانيان سياسی مبارز در برقراری روابط  نمودار و جلوه

انی بين خود است  که در نبود تواب در ميان آنان جلوه خاص خود انس

  . را داشت

 این را نيز باید مطرح کرد که در ۶۵در ارتباط با رویدادهای مربوط به سال 

های منفرد همچنان ادامه داشت، بعضی از زندانيان  این سال در حالی که اعدام

با شرایط ) ها ملی کش(د ها بود مدت محکوميتشان پایان یافته بو هم که مدت

با این حال ما در خاطرات زندانيان سياسی به . سهل تری از زندان آزاد شدند

خوریم، به نام زنان و مردان  های زیادی از ميان زندانيان سياسی بر می نام

                                                 
  ٢گفتگوهای زندان شماره سياوش م، ، "یاد ایام"،  ٭
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" مصاحبه"مبارزی که با وجود پایان یافتن دوره محکوميتشان چون حاضر به 

اتفاقًا عده زیادی از شهدای گرانقدر ما که . ردندک" ملی کشی"ها  نبودند، سال

 جان باحتند، از زمره چنان ۶٧در فاجعه قتل عام زندانيان سياسی سال 

تعداد چنان  .های ستمدیده ایران بودند های مبارز و وفادار به توده انسان

های سياسی آنقدر زیاد است که متأسفانه نام  رزمندگانی از ميان همه گروه

یکی مثًال در رابطه با مبارزین مجاهد . ها در اینجا مقدور نيست یکایک آنبردن از 

خود من شاهد بودم از بند :"نویسد می) مسعود کوماشی(از بازماندگان آن دوره 

یکی قول .  نفر بودند، فقط دو نفر زنده ماندند٢۴٠های مجاهد که  ملی کش

دی نيست که تهيه ليستی  تردی.٭"بازجو بود  همکاری داده بود و دیگری برادرش

 که سالها ملی کشی کرده بودند،  ۶٧از نام مبارزین جان باخته در فاجعه سال 

های دليرانه زندانيان سياسی  برای نشان دادن هر چه عينی تر مبارزه و مقاومت

  .باشد  کار مبارزاتی با ارزشی می۶٠در دهه 

اح نا کار آمد در آمدن دستگاه تواب سازی وابستگان به جن

 در . با رشد مبارزه در زندان همراه است۶۵ها در سال  منتظری در زندان

 زندانيان سياسی در مبارزات خود بر عليه مسئولين زندان ۶۶این سال و سال 

  .هائی دست می یابند به موفقيت

در زندان رشت، دفاع از هویت زندانی سياسی در شکل امتناع از 

از . یابد  تداوم می۶۶نی تا سال پوشيدن لباس فرم  بيش از یکسال یع

                                                 
  ١٩٩٨ اکتبر-" بين المللی استکهلمکتاب سمينار" ٭

  در جدال با خاموشی 
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شب بخير "های مربوط به این مبارزه، دو مورد را به صورت کوتاه از کتاب  رویداد

های لنگرود که ناراحتی  دراین روزهای اعتصاب، یکی از بچه: "کنم نقل می" رفيق

آمد از  درد که به سراغش می. عصبی و ميگرن شدید داشت، بسيار رنج برد

تنها . کشيد، اما از دکتر خبری نبود زد و فریاد می پر پر می. شد خود بيخود می

در بهمن " ،)٢٠۶صفحه ....."(شرط داشتن دکتر و دارو، پوشيدن لباس فرم بود

. نگهبان به حياط آمد و از ما خواست دو به دو به زیر هشت برویم" ...۶۵سال 

دو نفر را که .....پوشيدند به زیر هشت رفتند ابتدا کسانی که لباس فرم می

ها به گوش  صدای فریاد آن. پوشيدند به زیر هشت بردند لباس فرم نمی

های دو نفره  زمان ضرب و شتم گروه. وضعيت غریبی ایجاد شده بود. رسيد می

افزایش زمان ضرب و شتم یعنی افزایش ميزان مقاومت . یافت مدام افزایش می

و شتم من کردند و چهار نفر هم چهار نفر شروع به ضرب . ....درمقابل لباس فرم

این ) ٢٠٨صفحه ....." آمد مشت و لگد از هر طرف فرود می. سر محمود ریختند

پس از ."  با موفقيت زندانيان مبارز به پایان رسيد١٣۶۶ بهمن ٢۵مبارزه در روز 

بدون . های خود مالفات داشته باشيم گذشت یکسال موفق شدیم با خانواده

در طول مسير هيجان همه را فرا گرفته . الن مالقات بردندلباس فرم ما را به س

در طول مسير مالقات . شد به دیدار عزیزانمان می رویم باورمان نمی. بود

  ).٢٢٩صفحه ."(ها در هم آميخته بود ها و اشک خنده

مبارزه برای بازیابی هویت زندانی ۶۵در سال به طور کلی 

ندانی سياسی را نفی سياسی در شرایطی که رژیم اساسًا وجود ز
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که در اشکال مختلفی بروز نموده و پيش نمود محوراصلی مبارزه بود  می

های این مبارزه عدم تن دادن زندانيان دیگر به زندگی  مثًال یکی از جلوه. رفت می

 در محلی که در آن بسر حضور توابينها  اکنون، آن. با توابين در یک بند بود

 تلقی نموده ودیگر به هيچوجه حاضر به ینقض حقوق زندانبردند را  می

مثالًً در این سال وقتی ميثم که جدیدًا به ریاست زندان . ها  نبودند زندگی با آن

درهم شکستن مبارزه  اوین برگزیده شده بود در اجرای سياست فشار برای

کردند، دو تن از توابين را  زندانيان سياسی که خواستهای برحقی را مطرح می

سالن به طور یک . "ان مبارز یکپارچه دست به مقاومت زدندنيآورد، زندابه آنجا 

صدا با ورود توابين مخالفت 

کرده و حتی وسائلشان را از 

ها  ها بيرون ریختند و به آن اتاق

اجازه ورود به هيچ یک از 

ننگين اعمال . ها را ندادند اتاق

ها بر هيچ کس پوشيده نبود  آن

ن هم ها نيز این بار، آ و بچه

طی گذشت چند سال، به این 

سادگی، زندگی با توابين را 

ها باید از بند  ها پافشاری کردند که تواب تمامی بچه. .....پذیرفتند نمی

هایمان  بعد از مدتی به خاطر پافشاری بر روی خواسته......خارج شوند

  در جدال با خاموشی 
 

۵٠۶

که در درجه اول خروج توابين بود، ميثم مجبور شد توابين را از بند خارج 

  ).تأکيد از نویسنده این کتاب( ٭."..کند

اکنون دیگر زندانيان آشکارا از ضرورت تحقق حقوق خود به 

ها    آن.کردند عنوان زندانيان سياسی صحبت کرده و برای آن مبارزه می

به حق بر این باور بودند که زندانی سياسی مخالف سياسی حکومت است و 

دانيان سياسی شناخته شده است، باید از حقوقی که در سطح جهان برای زن

ها زندگی در بندهای عمومی بدون حضور تواب و یا  از جمله، آن. برخوردار باشند

پافشاری . دانستند هر نوع دیگری از پليس سياسی را حق زندانی سياسی می

ها به طور مشخص و با  روی حقوق زندانيان سياسی و مبارزه برای آن

 که زندانيان مرد مرکب از گروه های سياسی  زندان اوین٣برجستگی در بند 

 محمود محمودی. جریان یافت۶۵بردند، در طول سال  مختلف در آن بسر می

 زندان اوین با جسارت ٣، مبارز فراموش نشدنی، در همان سال در سالن )بابک(

خواست ظاهری متفاوت از  که از یک طرف می) ميثم( در مقابل رئيس زندان

دان شناخته شده زندان به خود بگيرد و از طرف دیگر از هيچ الجوردی و دیگر جال

کرد، ایستاد وضمن  ترفندی برای اذیت و آزار زندانيان سياسی خودداری نمی

صحبت پر محتوائی که در خاطرات بعضی از زندانيان باز مانده از آن دوره منعکس 

شی از بخ. های آنان دفاع نمود باشد، از هویت زندانی سياسی وخواست می

این سخنان تا حد . آمده است را در ا ینجا نقل ميکنم" یاد ایام"سخنان او که در 
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 زندان اوین در ٣زیادی منعکس کننده روحيه و تفکرات زندانيان سياسی در بند 

در آن زمان هنوز زنده یاد محمود محمودی محکوميت نگرفته و . باشد آن سال می

ما :"....او خطاب به ميثم گفت. برد بسر می" زیر حکم"به قول زندانيان سياسی، 

قبل از هر چيز خواستار آن هستيم که به عنوان زندانی سياسی به رسميت 

شناخته شده و این موضوع در تمام جهان نيز عنوان گردد و بر اساس حقوق یک 

گویيد ما زندانيان سياسی  شما که می. زندانی سياسی به ما برخورد شود

طبق کنوانسيون ....دانی سياسی نيستيم، پس چه هستيم؟نداریم، اگر ما زن

ای است که جمهوری  ژنو، یک زندانی سياسی دارای حق و حقوق ویژه

کما این که جمهوری اسالمی نيز عضو . اسالمی نيز موظف است آن را اجرا کند

بر اساس این قوانين باید شکنجه هر چه سریع . المللی ژنو است کنوانسيون بين

قيد و شرط ممنوع گردد و تحت هيچ شرایطی این اعمال غير انسانی تر بدون 

ها علنی شده و هر زندانی حق داشته باشد برای خودش  دادگاه. انجام نگيرد

ها وقعی گذاشتيد که تازه  شما به کدام یک از این خواست......وکيل انتخاب کند

اید باید چيزی نيز  نی کردهامروز از ما طلبکارید؟ که انگار به خاطر این که ما را زندا

کنيد و پيوسته  شما حداقل امکانات زنده ماندن را از ما دریغ می. به شما بدهيم

  ٭..."کنيد ها به عنوان یک عامل فشار بر عليه ما استفاده می آن  از

 اوین موفق شدند با ایجاد ٣، زندانيان در بند )۶۵سال (در همين سال 

تری از قبيل خواست آزادی بی قيد و شرط های باال اتحاد بين خود، خواست
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زندانيانی که حکمشان پایان یافته و برخورداری از حقوقی که در سطح جهان 

برای زندانی سياسی به رسميت شناخته شده را مطرح و برای آن مبارزه 

های زندانيان سياسی در این دوره، این مبارزه به یک  مطابق نوشته. نمایند

پس از گذشت چند : "....انيان و دژخيمان زندان انجاميددرگيری جدی بين زند

های زندانيان دید،  ماهی که زندانبان خود را در برابر گسترش سطح خواسته

پاسداران ابتدا با یورش به بند و گشتن . یورش سازمان یافته خود را آغاز کرد

دادی از ها را بسته و تع درب اتاق) شد که هر چند وقت انجام می(ها  تمام اتاق

 اتاق را تخليه کرده و تعدادی زندانی عادی ۴سپس . زندانيان را به انفرادی بردند

ها همان  درب اتاق.  تواب به بند آوردند٢و ) بهائی(و تعدادی زندانی عقيدتی 

زندانبان از پذیرش نماینده بند خودداری کرده و مسئوليت کارهای . شب باز شد 

این حرکت فورًا از طرف بند با .  تواب واگذار کرد٢بند از جمله تقسيم غذا را به 

 تواب را همان روز از بند برد و مسئوليت را ٢زندانبان . تحریم غذا پاسخ داده شد

زندانبان با تحریک و دادن وعده به برخی از زندانيان . به زندانيان عادی واگذار کرد

از تحریم غذا اما ب. عادی به اميد درگيری زندانيان عادی و سياسی نشست

با . ميثم رئيس زندان به بند آمد و با زندانيان به گفت و گو پرداخت. ادامه یافت

وعده بردن زندانيان عادی، پذیرش مسئولين منتخب زندانيان سياسی و قول 

برگرداندن زندانيانی که به انفرادی برده شده بودند، تحریم غذا پس از یک ماه 

م غذا و قبوالندن جدائی زندانيان سياسی از موفقيت نسبی تحری. پایان یافت

 یک - به عنوان یک شکل مبارزاتی-زندانيان تواب با استفاده از تحریم غذا
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با پایان تحریم غذا ورزش دسته ......موفقيت بزرگ برای ما در آن شرایط بود

" یاد ایام"الذکر با جزئيات بيشتری در  واقعيت فوق. ٭..."جمعی نيز آغاز شد

مثًال در آنجا توضيح داده شده است که زندانيان سياسی با . شده استتشریح 

چه پختگی سياسی توانستند توطئه ميثم برای ایجاد درگيری بين آنان و تعدادی 

مرگ بر "زندانيان عادی با شعارهای . از زندانيان غير سياسی را خنثی کنند

در ..." اهللا و بمرگ بر منافق، حزب فقط حر! کمونيست، آنکه ميگه خدا نيست

های سرد بودند از طرف ميثم به ميان زندانيان سياسی  حالی که مجهز به سالح

اما زندانيان سياسی توانستند روابط بجا و درستی بين . فرستاده شده بودند

این حرکت ميثم نيز : "در آن نوشته آمده است. خود و زندانيان عادی بر قرار کنند

ها بر ما اثر بگذارند، ما بر  دید به جای اینکه آن می. به ضد خودش تبدیل شده بود

الذکر به  در نوشته فوق." ایم و در نتيجه تيرش به سنگ خورد ها اثر گذاشته آن

ترفند دیگر ميثم نيز اشاره شده است و آن آوردن تعدادی از زندانيان بهائی به 

ان سياسی آگاه به اما زنداني. خيال خود برای ایجاد اختالف فيمابين زندانيان بود

ها که برخورد  آن:" ها را پذیرا شدند آن" آغوشی باز"، با "یاد ایام"گفته نویسنده 

وقتی ( ها چه بسا که در اجتماع نيز به آن.....باز و گرم ما را دیدند، تعجب کردند

از آنجا که اکثرًا . شد چنين برخوردی نمی )شدند که از مذهبشان مطلع می

وقتی قضيه را برایشان توضيح دادیم، فورًا   با سوادی بودند،های روشنفکر و آدم

ها تمایل قلبی خود را برای زندگی با  بعد از مدتی آن....به عمق مسأله پی بردند

                                                 
  ر پارسا"  را هرگز فراموش نخواهد کرد۶٧تاریخ تابستان "  ٭

  در جدال با خاموشی 
 

۵١٠

 باید بدانيم که زندانيان مبارز همواره از هر فرصتی برای ٭."ما، کم کم بروز دادند

در ميان خود استفاده تقویت روحيه خود و زنده نگاه داشتن جو مبارزاتی 

گذاشت که در  نمودند که مسلمًا تأثير مثبت خود را روی افراد جمع بجا می می

زندانيان مثًال . نيز در این دوره چنين بود )ها بهائی(مورد زندانيان عقيدتی 

همواره - دور از چشم مسئولين زندان-ها عليرغم همه محدودیت

 آبان، شب یلدا، ١٣آذر،  ١۶بهمن، ١٩، روزهای خاصی چون روزکارگر

گرفتند و با  هائی جشن می عيد و غيره را با برگزاری مراسم

های شيرین و کارهائی نظير درست کردن  سرودخوانی، تعریف خاطره

ها و غيره  های خوب و یا مرتب کردن و تزئين سلول کيک، پوشيدن لباس

ئی،جا دارد از  در مورد زندانيان بها. افزودند هائی می بر شکوه چنان مراسم

ها منعکس  ها که خبر اعدامش را همان زمان با رسوائی در رسانه یکی از آن

ها از انفرادی تنها یک  پس از تحریم غذا، با برگرداندن بچه: "نمودند، یاد شود

ها را نيز بعدًا به بند  در بند باقی ماندند که آن) ها بهایی( اتاق از زندانيان عقيدتی

 یکی از زندانيان به نام سروش ٧٠ در اتاق ۶۴آید از سال   مییادم. دیگری بردند

های وحشيانه مجبور  آن پيرمرد را با شکنجه. به جرم بهایی بودن در زندان بود

 به همين اتهام او را که ۶۵کردند که بگوید جاسوس اسرائيل است و در سال 

  ٭٭."اعدام کردند یک کارگر قدیمی برق کار بود،
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 و تا مقطع کشتار ۶۶ و۶۵وان گفت که در طی سال ت به طور کلی می

ها به دالیل مختلف  ، در اغلب زندان۶٧دسته جمعی زندانيان سياسی در سال 

و به خاطر تحقق خواستی از حقوق پایمال شده زندانيان، مبارزه زندانيان 

در " حصار قزل اعتصاب گروهی در" ها  یکی از آن نمونه. سياسی جریان داشت

 به خاطر گرفتن غذای گرم در ظهر به هنگام ماه رمضان و یا در واقع ۶۵بهار سال 

در یک خاطره از زندانيان . قبوالندن هویت زندانی سياسی چپ به رژیم بود

ی غذائی  ای بود که از نگرفتن جيره حدود دو هفته: "شود که سياسی نقل می

قات به ها در هنگام مال گذشت و این مورد را بچه به عنوان اعتراض می

با گذشت روزها زندانبان متوجه شد که ما . های خود خبر داده بودند خانواده

ایم و درآخر مجبور  همچنان راسخ و محکم برای گرفتن حقوق خودمان ایستاده

ناهار گرم خوردن نه تنها شامل حال . های ما جواب مثبت بدهد شد به خواسته

   ٭...."افراد بند نيز شد ما بلکه دیگر

ندان گوهردشت نيز به موارد زیر در رابطه با مبارزات زندانيان در ز

  :توان اشاره نمود سياسی می

تحریم سه روزه غذا در اعتراض به انتقال مسئول بند :  گوهردشت ٢ سالن -١"

  به دليل برگزاری  شب ۶۵ها به انفرادی در اول دی ماه سال   نفر از بچه١٣و

 .  یلدا
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این  . ۶۶های مجاهد در اوایل سال  قات توسط بچه تحریم غذا و تحریم مال-٢

اعمال مبارزاتی در اعتراض به وضعيتی صورت گرفت که منجربه خودسوزی یکی 

  . با نفت چراغ خورک پزی شد٣های مجاهد در سالن  از بچه

به یورش شبانه ) اعم از مجاهد و چپ و غيره( اعتراض کل سالن یک -٣

و در ادامه، یورش گارد ضربت . های خوراک پزی بردن چراغ پاسداران به سالن و

 .نفر به انفرادی ٢٣وانتقال 

 در اعتراض به یورش ۶۶ روزه و یک وعده مالقات در اوایل سال ٢ تحریم غذای -۴

 . نفر به انفرادی٢٣گارد و انتقال 

وعده غذا از طرف زندانيان سياسی در سالن یک در رابطه با ضرب ٢تحریم -۵

 .۶۶د بخاطر ورزش جمعی در خرداد ماه سال های بن وشتم بچه

این سالن  (۶ پس از  ضرب و شتم یکی از زندانيان در سالن ۶٧ دراوائل سال -۶

نفر از بهائيها  ٣٢مختص زندانيان سياسی چپ با احکام باالی ده سال بهمراه 

تصميم به تحریم یک وعده غذا گرفته شد که در پی آن مدیر داخلی زندان ) بود

شد وبعلت جواب ندادن به سالمش  برای گرفتن آمار وارد سلولها میهر شب 

با تداوم اعتراضات و با تحریم یک وعده . داد زندانيان را مورد ضرب وشتم قرار می

  . مالقات این ضرب وشتم ها قطع شد

های موجود  شروع کشتار زندانيان سياسی و قطع کامل حداقل (۶٧ مرداد۵از  -٧

 سه بار ۶٧شهریور  ۵تا ....) هوا خوری و تلویزیون، روزنامه، ،مثل مالقات، بهداری

 )◙محمود خليلی." ( گوهردشت صورت گرفت ۶تحریم غذا در سالن 
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 در زندان اوین نيز شاهد ۶۶در سال 

. مبارزات زندانيان سياسی در این فاصله هستيم

ای که در  به گزارش بعضی از زندانيان سياسی

 اوین بودند، در این زمان ۴ در بند ۶۶تابستان سال 

ها موفق به برپائی یک اعتصاب غذای عمومی  آن

: از جمله در گزارشی آمده است. در زندان شدند

، اولين اعتصاب غذای ۴ در بند ۶۶تابستان "

. عمومی در زندان جمهوری اسالمی شکل گرفت

شان تمام شده بود، آزادی  خواست زندانيان که حکم

ر گونه پيش شرطی از جانب بی قيد و شرط بود و ه

. زندانبان را تفتيش عقاید دانسته و محکوم شده بود

هوا خوری به . زندانبان نيز بر فشارهای خود می افزود

دليل ورزش جمعی قطع شده بود و ما در راهروی 

هنگام پریدن و هنگام انجام برخی . کردیم باریک بند ورزش دسته جمعی می

به ویژه هنگام انجام حرکت همایون و ( افتاد رزه میحرکات ورزشی، تمام بند به ل

، بند ملی ۶۶ ماه تا بهمن ٧در طول  ")۶٣("گرفت رضائی شوری ما را می

 روزه زد که حول محور آزادی بی ٧ روزه و ۵ بار دست به اعتصاب غذای ٣ها  کش

 نيز ۶دامنه مبارزات زندانيان گسترش یافته و حتا بند . قيد و شرط شکل گرفت

 زمانی نه چندان دور توابين در آن حاکم بودند، دست به اعتصاب غذا زده که

  در جدال با خاموشی 
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های بر حق زندانی سياسی که در   اوج گيری مبارزه برای تحقق خواست٭."بود

 تقریبًا ۶۶ از طرف رژیم زیر پا گذاشته شده بود، در سال ۶٠های طول همه سال

دیده ) تصاب غذاعمدتًا در شکل اع( ای های کشور به گونه در همه زندان

درست با شدت گيری مبارزه زندانيان سياسی و با ارتقاء روحيه . شود می

های مردم در بيرون از زندان است   توده هها و همين طور رشد مبارز مبارزاتی آن

ها و نماد  که در این سال، رژیم مرتجع جمهوری اسالمی برای مقابله با توده

ها، مجددًا دست به دامان   در زندانها یعنی زندانيان سياسی مقاومت آن

در این ميز . دهد ها و خائنين دیگر زده و ميز گردهائی سازمان می "ای توده"

های سياسی صحبت شده و سعی در خراب  گردها کماکان برعليه تشکيالت

اما مبارزه و مقاومت، عليرغم . شود های مختلف سياسی می کردن افراد و چهره

هت در هم شکستن روحيه مردم و زندانيان سياسی ها که ج همه این تالش

در چنين جو مبارزاتی بود که در این سال یک بار . یابد گرفت، تداوم می صورت می

ها با جدیت بيشتری برای مسئولين امنيتی جمهوری  مسأله زندان" حل"دیگر 

  . شود اسالمی مطرح می

انيان هائی را به زند ها پرسش نامه  در بعضی زندان۶۶در سال 

دهند که در آن سئواالتی در رابطه با مسایل عمومی و ظاهرًا غير  می

همچنين افرادی از وزارت اطالعات رژیم به . امنيتی مطرح شده بود

کنند برنامه یک گفتگوی ظاهرًا معمولی را  ها رفته و سعی می زندان

                                                 
  "  را هرگز فراموش نخواهد کرد۶٧تاریخ تابستان " ٭



         ۶٧ سال   تا فاجعه۶۵ در زندان از سال  مبارزه   
  
۵١۵

که ظاهرًا شباهتی به تفتيش عقاید نداشته باشد با زندانيان انجام 

هدف از همه این اقدامات آن بود که از این طریق بتوانند به . ه و پيش ببرندداد

بعضی از زندانيان سياسی باقيمانده . ارزیابی دقيقی از وضع زندانيان دست یابند

اند  بردند، مطرح کرده  که در آن زمان در اوین و یا گوهردشت بسر می۶٠از دهه 

 آن به اصطالح گفتگو چه برخوردی و یا  با رابطهکه در این دوره در مورد این که در 

: گوید یکی از آن زندانيان می. کردند موضعی باید داشت، بين خود بحث می

يک . بایست پر کنيم هايی به ما دادند که می فرم. سئواالت کتبی هم بود..."

بردند تنهايی توی يک  می. اما اساسأ شفاهی بود. مورد در گوهردشت يادمه

کنيد  پرسيدند، خوب، حاال چه فکر می می. کردند  دانه سوال میاتاقی و دانه

غالبأ اينطور بود که ما ....کنيد راجع به حکومت؟ راجع به زندان، چی فکر می

ها برای ما  هدف سوال کننده. دانستيم پشت اين سوالها چی هست نمی

اد وقتی از ما می پرسيدند که کمونيست هستی يا به چه اعتق..... روشن نبود

 درصد ممکن بود بگه وابسته ١٠. گفتند مارکسيستيم  درصد می١٠حدود ! داری

توانستی در  غالب نظراتی که می.... به فالن جريان هستيم و قبولش داريم

گيم  گفتند که اگر سوال کنند می  درصد می٨٠زندان جمع کنی اين بود که تقريبأ 

. ها فرق داشت ته مسأله آنالب. گفتند مجاهدین هم همين را می. نظری نداريم

پرسيدند، مهم بود که بگند منافق و یا  ها در مورد اتهامشان می یعنی وقتی از آن

  .....مجاهد

  در جدال با خاموشی 
 

۵١۶

رئيس زندان يا معاون زندان .  معموأل يکی يا دو تا کادرهای زندان هم توشون بود

ز احتمال دارد ا. شناختيم کردند ما نمی ها که سوال می هم تويشان بود ولی آن

بعضی از زندانيان . آمدند به هر حال معموأل از بيرون می. وزارت اطالعات بودند

گفتند که تا ندونم هدفتون از  ها چيست؟ و می گفتند هدفتان از اين سوال می

درمقابل این برخورد گاهی اوقات . دم اين سوال کردن چيه، من جواب نمی

برو گورتو گم کن، بندازش گفتند  شدند و با تندی می هاشون عصبانی می بعضی

مثأل . دادند تا فکر زندانی را گمراه کنند ها هم کمی توضيح می بعضی! بيرون

ها از نظر ما به آن  کنيم که ببينيم چند درصد از زندانی گفتند ما سوال می می

چنين ترفندهايی هم . تخفيفی بگيرند. مرحله رسيده اند که ميتونند آزاد بشوند

همانطور که در . کرديم که واقعأ ممکن است راست باشد ر میزدند که ما فک می

کرديم که هيئت  تا مدتها فکر می.  هم چنين کالهی سرمان رفت۶٧مورد کشتار 

گفتيم  تا مدتها اين بحث را داشتيم که هيئت عفوی آمده و می. عفو اومده

در همين ) ◙شهاب شکوهی( !"خواهند عفو بدهند ممکنه راست باشه، می

 و در ۶۶در سال : "نویسد  یکی دیگر از زندانيان باقيمانده از آن دوره میرابطه

ها، مهاجرانی، معاون وقت نخست وزیر به  جریان اعتصاب غذای بند ملی کش

این سئوال .  با زندانيان به گفت و گو نشست٢ها رفته و د ر اتاق  بند ملی کش

ان برای مقامات چه هنوز بدون پاسخ مانده است که گزارش مهاجرانی از زند

با . ٭." داشته است۶٧تأثيری بر تصميم حکومت در اعدام زندانيان در تابستان 

                                                 
   منبع پيشين ٭



         ۶٧ سال   تا فاجعه۶۵ در زندان از سال  مبارزه   
  
۵١٧

توان گفت که در این سال  توجه به چنين مطالبی و بر مبنای سير رویدادها، می

های دیگری  ، سرگرم مطالعه طرح"ارشاد"وزارت اطالعات پس از شکست برنامه 

ها بود و اقداماتی چون تهيه پرسش  له زندانمسأ" حل"برای منظور فوق یعنی 

و در فضائی خارج از فضای بازجوئی " دوستانه" نامه و ترتيب گفتگوهای ظاهرًا 

در شرایطی که جمهوری اسالمی عليرغم . گرفت نيز در همين رابطه صورت می

های  ها عاجز مانده و طرح مسأله زندان" حل"همه اقدامات جنایتکارانه خود، از 

نشده بودند، طبيعی است که " سبک"ها  اش به نتيجه نرسيده و زندان ونیتاکن

آن وزارت جنایتکار دست به مطالعاتی زده و انجام طرحی را در دستور کار خود 

، با کشتار ۶٧در این پروسه بود که باالخره در سال بعد یعنی در سال . قرار دهد

فراموش نشدنی ایران، دسته جمعی هزاران زندانی سياسی مبارز و مقاوم و 

های پيشنهادی    هرچند تا حدی متفاوت از شيوه-ها کردن زندان" سبک"پروژه 

 متحقق گردید و ننگ جنایت فجيع دیگری -ها وابستگان به جناح منتظری در زندان

  . با برجستگی هرچه بيشتری بر پيشانی رژیم جمهوری اسالمی نشست

       

 

۵١٨

  دومفصل 
  قتل عام زندانيان سياسی

******  
  

  و گورستانی چندان بی مرز شيار کردند
  که بازمانده گان را

               هنوز از چشم
  .                            خونابه روان است

  )شاملو ( 

  

  

  

  
  شکست رژيم 

   در مقابله با شکست ناپذيری زندانی انقالبی
  

 ضربه ۶٧قتل عام زندانيان سياسی در سال تردیدی نيست که 

به مردم ایران و به روند مبارزات انقالبی آنان بود، اما دست بزرگی 

یازیدن رژیم به جنایتی چنين فجيع، در عين حال با آشکاری هرچه 

تمامتری، بيانگر ضعف و عجز جمهوری اسالمی در از بين بردن مقاومت 

 رژیم جمهوری اسالمی با برپائی حمام . و مبارزه زندانيان سياسی نيز بود

 که -های سراسر کشور و با کشتار یک نسل از مبارزین ایران  در زندانهائی  خون



   با شکست ناپذيری زندانی انقالبی شکست رژيم در مقابله   
  
۵١٩

 آغاز کرده بود، قبل از هر چيز نشان داد که عليرغم همه ۶٠انجام آن را از سال 

برای . های واال را تاب بياورد توانست وجود آن انسان هایش نمی نمائی قدرت

نامی شایسته " د آبدیدهفوال" بسياری از آن زندانيان سياسی مقاوم و پایدار،

ها، از مسایل مبارزاتی و از سيستم  ها در زندان پس از گذشت سال آن. بود

های عينی به دست آورده و به مبارزینی با تجربه تبدیل  سرکوب رژیم تجربه

های مطلع  شده بودند؛ به انسان

و آگاه به بسياری از امور 

سياسی و به خصوص به امور 

اقعيتی نبود که اما این، و. امنيتی

رژیم بتواند به راحتی از کنار آن 

وجود آن مبارزین و رهائی . بگذرد

آنان از زندان، برای رژیم ضد 

ای که خود را با خطر اوج  خلقی

ای در سراسر  گيری مبارزات توده

دید، خود  جامعه نيز مواجه می

. شد بالقوه یک خطر محسوب می

واقعيت این است که رژیم 

 پس از همه جمهوری اسالمی

 مرتکب شده بود و ۶٠های مختلف دهه  هائی که در طی سال ها و خونریزی قتل

  در جدال با خاموشی 
 

۵٢٠

هائی که در زندان آفریده بود، باز از آن  پس از آنهمه جنایت، ننگ، نکبت و رذالت

. ترسيد و به خصوص از حضور آنان در ميان مردم وحشت داشت انقالبيون می

دون توجه به آن بررسی دالیل فاجعه این، یکی از فاکتورهای مهمی است که ب

در زیر تا حدی به این موضوع پرداخته خواهد . ها ممکن نيست  در زندان۶٧سال 

شد اما در اینجا الزم است تأکيد شود که کشتار دسته جمعی زندانيان 

 به عنوان یک جنایت بی سابقه، با همه رنج و غم و ۶٧سياسی در سال 

زندانی قهرمان و "د، خود نشانگر آن است که اندوهی که برای ما در بر دار

در جامعه پر تالطم ایران یک واقعيت عينی است؛ یک پدیده " شکست ناپذیر

درخشان و افتخار آفرین است که توده عظيمی با عظمت وجودیشان به آن 

بسيار تنگ بعضی از " حوزه خرد"این پدیده را تنها ممکن است . اذعان دارند

 که در واقع ایراد و کاستی هم به - ع راست نتواند درک کندروشنفکران با مواض

در " زندانی قهرمان و شکست ناپذیر"گردد و نه به واقعيت  بر می" خرد"آن 

های  شرح درستی که از زندان! های رژیم شاه و جمهوری اسالمی زندان

 باید در تاریخ معاصر ایران ثبت شود، این است که در سراسر ۶٠دهه 

 زندانيان قهرمان و شکست ناپذیری وجود داشتند که ۶٠های سال

درست در فضا و شرايطی که وفادار ماندن به اعتقادات و باورهای 

گرفت، بر باورها و اعتقادات  مبارزاتی، جز شکنجه و مرگ پاسخی نمی

باورها و اعتقاداتی که دفاع از انسانيت و زندگی . خود پای فشردند

داد و این همانا رمز شکست ناپذیری  میها را تشکيل  انسانی کنه آن



   با شکست ناپذيری زندانی انقالبی شکست رژيم در مقابله   
  
۵٢١

آن زندانيان بود؛ رمز شکست ناپذیری زندانيان مبارز ومقاومی که با در 

داری، در هر لحظه از  افتادن با قدرت اهریمنی یک رژیم مدافع سرمایه

زندگی خود در برابر مرگ ایستاده بودند و بدین گونه زندگی و مرگ را  

ه زيبا زيستند، و چه زيبا با مرگ خود با هم زیستند؛ براستی که چ

چنين بود که زندگی پيروز شد؛ مبارزه پيروز .  سرود زندگی سر دادند

  .شد؛ و حقيقت پيروز شد

های جمهوری  های فراوان زندان هايی که دهشت در ميان نوشته

ها  توان به روشنی ديد که در ميان انبوه آن زشتی اند، می اسالمی را تصوير کرده

ها  که به سادگی با کلماتی که می شناسيم وصف پذیر  ها و نکبت دیو پلي

ای که بسته  در هر شکل و شيوه(نيستند، تنها و تنها مبارزه و مقاومت زندانيان 

قادر بود در آن سياهی، نوری باشد اميدبخش و فضا را ) کرد به شرايط بروز می

زيبائی و . غيير دهدها، ت به نفع انسانيت و به نفع ستمدیگان و مبارزه آن

توانند  هائی را مسلمًا تنها کسانی می عظمت چنان مبارزات و مقاومت

درک کنند که از هر چه ظلم و ستم و استثمار و دیکتاتوری و خالصه از 

در آن شرايط نکبت بار و . هر چه غيرانسانی است، بيزار و متنفرند

 شريفی جاری های کثيف، حقيقتًا زيبائی در مبارزه و مقاومت انسان

بود که به هر شکل در مقابل رژيم وابسته به امپریاليسم جمهوری 

های تحسين برانگيز، آن نوع   برای آن نوع مقاومت.ایستادند اسالمی

! ها کلمات جدیدی باید زاده شوند ها، آن نوع فداکاری ها، آن نوع گذشت قهرمانی

  در جدال با خاموشی 
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 موجب افتخار و مباهات ۶٠های حماسی زندانيان انقالبی دهه  مبارزه و مقاومت

های  گان ما در شب همه انقالبيون و مردم ستمديده ايران است، و به خون خفته

ای که امروز بر جامعه ايران حاکم است، ستارگان درخشانی هستند که  ظلمانی

  .پاشند های ستمديدگان نور زندگی می بر دل



       

 

۵٢٣
   ۶٧سال فاجعه 

  و رويدادهای پيش از آن 
  

 ام ياران ناشناخته

    چون اختران سوخته
  خاك تيره فرو ريختند سرد  چندان به

                                  آه گفتی 
  ديگر

        زمين
              هميشه 

     .ستاره ماند                    شبی بی

            

  )شاملو(                

  

ز فرزندان مبارز ها در مورد فاجعه کشتار هزاران تن ا هنوز همه واقعيت

، کامًال و به حد کافی روشن نشده ۶٧های سراسر کشور در سال  ایران در زندان

ای که گاه به تصادف از آن  تنها بر مبنای گزارشات زندانيان سياسی. است

ای از چگونگی فاجعه  توان به گوشه ند، میا هکشتارها جان بدر برده  و زنده ماند

طر آن که در حد امکان تصویری عينی از آن کشتار در زیر به خا.  پی برد۶٧سال 

دسته جمعی و بی سابقه در اختيار خوانندگان قرار داده شود، از زبان چند تن 

، به شرح ۶٧ازجان بدر بردگان از فاجعه ننگين جمهوری اسالمی درسال 

  .شود رویدادهائی که در همان زمان در زندان گوهردشت رخ داده، پرداخته می

  در جدال با خاموشی 
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 تغييراتی ۶۶آید، در اواخر سال  که از گزارشات این زندانيان بر میتا آنجا 

در ترکيب بندها صورت داده و زندانيان را به ترتيب خاصی در بندها تقسيم کرده 

 ضمن توضيح برنامه ۶٠در این زمينه یکی از زندانيان باقی مانده از دهه . بودند

صورت گرفته و از  در زندان گوهردشت ١٣۶۶تفتيش عقایدی که در بهمن 

زندانيان سئواالت مشخصی در رابطه با مسلمان بودن یا نبودن، قبول و یا عدم 

خود در جمع " گروه"م و این که زندانی حاضر به محکوم کردن سقبول مارکسي

مدتی پس از این سئوال : "کند باشد و یا نه، نموده بودند، مطرح می زندانيان می

 یک تغيير و تحول اساسی در ترکيب بندها ، دست به١٣۶۶و جواب در اسفند 

 به این سو اختالط زندانيان مجاهد ۶۴بدین نحو که عليرغم آن که از سال . زدند

شد،  های آنان در اوین و گوهردشت محسوب می و نيروهای چپ جزو سياست

در واقع زندان را به دو . زندانيان مجاهد و چپ را از یکدیگر جدا کردند  تمامی

و در هر یک از دو قسمت، زندانيان را بر حسب ميزان ......يم نمودندقسمت تقس

در زندان اوین نيز زندانيان سياسی را از . ٭".حکم آنان از یکدیگر تفکيک کردند

هائی از یک تا  زندانيان با حکم. مدتی پيش بر حسب محکوميت جدا نموده بودند

ل و غيره هر کدام را در  سا١۵ تا ١٠های  ها، حکم ها، ابدی پنج سال، ملی کش

ها در اوین درست در شرایطی صورت  این جداسازی. ای قرار دادند بند جداگانه

گرفته بود که زندانيان برای تحقق بعضی از خواستهای برحق خود در مبارزه با 

 دسته دسته از این زندانيان را از ۶٧در بهار سال . بردند مسئولين زندان بسر می

                                                 
  ١٣٧٣، شهریور ماه ، نيما پرورش" بر ما چه گذشت؟١٣۶٧درسال " ٭



   و رويدادهای پيش از آن۶٧ سال  فاجعه   
  
۵٢۵

 زندانبان دست به جابجائی وسيع زندانيان ۶٧بهار . "ردنداوین به گوهردشت ب

 را به گوهردشت فرستاد و از گوهردشت زندانيانی را به ٣ها و بند  ملی کش. زد

رفتند، هنگام ورود به زندان با کابل و  زندانيانی که به گوهردشت می. اوین آورد

ب شکوهی شها. ٭."شدند لگد و مشت از سوی زندانبان به شدت پذیرائی می

تاریخ دقيق انتقال : "دهد که یکی از آن زندانيان بود آن واقعه را اینگونه توضيح می

یعنی برف و باران . بردند هوا بد نبود را به یاد ندارم ولی یادمه که وقتی ما را می

يک ديوار مان وارد شدیم  در گوهردشت که با ساکهای....نبود ولی کمی سرد بود

فقط . توانستيم ببينيم بود، چشم بند داشتيم و نمیگوشتی وسيع ايستاده 

نزديک چند ساعت گروهی از پاسدارها . ديديم از دم در لگد و مشت آمد طرف ما

هم خودمان را زدند و هم هر . تا آنجا که نفس داشتيم ريختند سر ما، ما را زدند

جات تها از بين رفت، نوش  سازهای بچهتمام دست. چی داشتيم را داغان کردند

کأل همه از بين . مان را داغان و گم و گور کردند وسائل شخصی. از بين رفت

م نيز که در ورود به گوهردشت به همراه زندانيان دیگر با صحنه .سياوش." رفت

: دهد مشابهی روبرو شده است، تجربه خود را با جزئيات بيشتری توضيح می

به دنيای دیگری وارد اتوبوس ها وارد محوطه گوهردشت شد، و ما را نيز "

توانستيم حدس بزنيم که  هنوز از آینده نزدیکمان خبر نداشتيم و نمی.....کردند

زمان زیادی طول نکشيد که وارد یکی از . اند ای برایمان تدارک دیده چه نقشه

توانستيم  از آنجائی که چشم بند به چشممان بود نمی. بندهای باال شدیم
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اما قبل از ورود، ناگهان صدای ضرب و شتم و . ویمش بفهميم که به کجا وارد می

راه برگشتی نبود و باالجبار باید وارد بند . داد و بيداد به گوشمان رسيد

وقتی وارد شدیم خودمان را در تونل پاسداران چماق بدست و شالق . شدیم می

. بدست یافتيم و باران مشت و لگد و چوب و چماق بود که بر سرمان می بارید

ای بود که بر  رفتيم ضربه به هر طرف که می. مان غافلگير شده بودیم همه

ما . آمد، حال به هر کجائی که اصابت ميکرد، برایشان مهم نبود سرمان فرود می

کردیم جلوی صورتمان را گرفته خم شده و به طرف جلو  فقط سعی می

ر دست یکی توانستيم جائی را ببينيم هر لحظه زی از آنجائی که نمی. دویدیم می

. کردیم افتادیم و بعد از خوردن چند ضربه به جهت دیگر فرار می از پاسداران می

توانم بگویم که وقتی خودشان خسته  دانم چه مدت گذشت، اما فقط می نمی

های مختلف تقسيم  سپس به گروه. شدند، آرام آرام دست از سرمان بر داشتند

همگی لخت شده . ایتان را بيرون بياوریده ها کرده و گفتند کليه لباس و وارد اتاق

وقتی پاسداران خارج شدند، ......و فقط با یک شورت رو به دیوار ایستادیم

ای از ما دور اتاقی با شورت نشسته و چشم بندهایمان نيز به چشممان  عده

اما در همين لحظه صدای خنده یکی . بود و منتظر حرکت بعدی پاسداران بودیم

او . فردی که می خندید صادق ریاحی بود. ن را به خود جلب کردها نظرما از بچه

وقتی چشم بندش را کمی باال زد، متوجه شد که کسی داخل اتاق نيست و 

ها لخت با حالت خاصی دور اتاق نشسته و صحنه خنده داری را پدید  همه بچه

 با شنيدن صدای خنده او همه ما چشم بندها را از چشم بر داشته. آورده است
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چرا که دیدن صحنه لخت همه . و شروع کردیم به شوخی با همدیگر و خندیدن

در این زمان همانطور که در پيش . ٭......"ماها در آن شرایط بسيار خنده آور بود

های چندی در   به خاطر مبارزه برای تحقق خواست٣اشاره شد، زندانيان بند 

بایست به طور دسته  د میبنابراین در شرایط جدی. بردند اعتصاب غذا بسر می

 :گوید شهاب در این مورد می. جمعی برای قطع و یا ادامه اعتصاب تصميم بگيرند

چون ما در اوین توی اعتصاب بودیم وقتی انتقالمان دادند، در انفرادیها مورس "

از آنجا که همه زخمی و درب و داغان بودیم و توی هر . زدیم که چکار کنيم می

غذا هم ضمنأ داده . ...تصميم گيری سخت بوديشتر نبود  نفر ب٢-٣انفرادی 

نظری آمد که فعأل اعتصاب . توی سلول دم در گذاشته بودند، ور نداشتيم. بودند

به اين نتيجه ).با مورس . (تا ديروقت شب سر اين بحث کرديم. را قطع کنيم

دا اعتصاب را که شکستيم، فر .غذا را بگيريم. رسيديم که اعتصاب را بشکنيم

صبح يکی يکی صدامون کردند بيرون و به خاطر تحقير سبيلهای همه کسانی 

بعد بردنمان توی . به خاطر تحقير و در نهايت سرکوب. که سبيل داشتند را زدند

. پس از مدتی فضا نسبتأ آرام شد، فروشگاه باز شد وامکانات دادند. بند مشترک

  ."شد د، فضای نسبتأ آرامی که کشتارها شروع ش۶٧ تا تابستان ۶٧ ماه اول ۶

 سازمان ملل از طرف ایران و پایان جنگ ۵٩٨قبول قطعنامه 

ارتش "و متعاقب آن حمله ) ۶٧ تير٢٧( امپریاليستی ایران و عراق

سازمان مجاهدین خلق از خاک عراق به بعضی از " آزادیبخش ملی
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بودند که  رویدادهای مهمی) ۶٧ مرداد٣( شهرهای مرزی درغرب ایران

 عام زندانيان سياسی در سراسر ایران بالفاصله پس از آن قتل

 در چنين شرایطی زندانيان سياسی به سختی در .رویدادها بوقوع پيوست

بعضی اخبار را به طور ناقص شنيدند و . جریان آن رویدادهای مهم قرار گرفتند

 گذشت و به سرنوشت آنان ارتباط داشت، بعضی نيز اصًال از آنچه در جامعه می

روزنامه نبود و حتا تلویزیون را از بندها . ها قطع شده بود مالقات". مطلع نشدند

وقتی که مهم . ما هم که در انفرادی بودیم جای خودش را داشت. برده بودند

قطع کامل هر گونه . ترین خبرها در زندان بود، زندانيان در بی خبری کامل بودند

در حالی که .   از پيش طراحی شده بودای ارتباط خبری با بيرون نشانگر برنامه

 تن از باقيماندگان ٢زندانيان گوهردشت تنها از پایان جنگ با خبر شدند، به گفته 

زندانی نقل کننده ." ها حتا از پایان جنگ نيز خبر نداشتند  در اوین آن۶٧اعدام 

د مطالب فوق، خود در روز اول پذیرش قطعنامه خبری را از رادیوی بند شنيده بو

در روزهای " :کند که آن را در ارتباط با قتل عام زندانيان سياسی اینطور بيان می

در این صداهای نامفهوم . آمد  می– ولی نامفهوم –اول صدای رادیو، تا حدودی 

چيزی شنيدم درباره یک جلسه که همه بودند حتا مهدوی کنی ولی نفهميدم 

ت، قطعنامه را قبول کرد، ما را از آن همان روزی بود که دول. موضوع از چه قراره

و ما ندانستيم چرا؟ بعدها فهميدیم . های طبقه اول به طبقه دوم آوردن انفردای

نيما پرورش که در این زمان در . ٭."ها خالی کردند که طبقه اول را برای آغاز اعدام
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 ٢هنگامی که در ساعت : "گوید همان زندان در بند عمومی بود در این مورد می

کردند، در تمامی  د از ظهر از طریق بلندگوهای بند، پيام خمينی را پخش میبع

البته ابن ". بند و حتی در سراسر زندان، سکوتی سنگين بر قرار شده بود

کند   ذکر می۶٧زندانی سابق در نوشته خود، تاریخ پذیرش صلح را اواخر خرداد 

بر همين اساس . باشد  تير ماه آن سال می٢٧که اشتباه است و تاریخ دقيق آن 

او پنجم تير ماه را روزی که تلویزیون را از بندها بردند ذکر کرده است که آن نيز 

 شورای ۵٩٨اصوًال باید پنجم مرداد ماه یعنی چند روز بعد از پذیرش قظعنامه  

 که -امنيت و تقریبًا هم زمان با حمله مجاهدین به مرزهای غربی بوده باشد

يان از زندان گوهردشت در همان زمان همين را تأیيد گزارشات دیگر زندان

پنجم تير ماه، پاسداران تلویزیون ها را از بند ها بيرون : "گوید وی می. کنند می

 ٨ بعد از ظهر و ٢بردند و بلندگوی تمامی بندها را که به پخش اخبار در ساعت 

تعطيل شد و پرداخت، قطع کردند و از آن روز هوا خوری کليه بندها نيز  شب می

همچنين مالقات تمامی بندها را نيز قطع کردند و بدین ترتيب ارتباط ما با دنيای 

خارج، بکلی از بين رفته و با قطع شدن هوا خوری، در نوعی حالت قرنطينه و 

ها و از  تنها ارتباط ما تماس گيری با مورس با بندهای ملی کش. انزوا قرار گرفتيم

ها پاسخ  پاسداران به هيچيک از سئواالت بچه. ر بودها با بندهای دیگ طریق آن

." کردند دادند و جز سه وعده در روز برای دادن غذا درب بند را باز نمی نمی

برد، موضوع  شهاب شکوهی نيز که در آن زمان در بند پنج گوهردشت بسر می

 داشتم با یکی از: " کند بی خبر نگاه داشتن زندانيان را به شکل زیر بيان می
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 بعد از ظهر بود و اون موقع تقریبًا ٢ساعت . زدم ها توی راهرو قدم می بچه

صحبت . شد اخبار داشت از بلندگو پخش می. سکوت بود و یک عده خواب بودند

يکدفعه ما تعجب کرديم که چه خبر شد که دارند . حمله به شاه آباد غرب شد

" پاسداران دالور"توسط حمله کردند و " منافقين"گفت که  داشت می. ميرن اونجا

این که قطع شد بالفاصله . گفتن که خبر قطع شد اینو می. عقب زده شدند

همه چيز . بعد فروشگاه و هوا خوری هم قطع شد. آمدند تلویزیون را از بند بردند

خودشون دوست نداشتند . خبر هم اشتباهی پخش شد.....یکدفعه قطع شد

ها  در یکی از نماز جمعه......: "دکن م هم مطرح می.سياوش." که پخش بشه

شد که نماز جمعه تهران به طور مستقيم از آن  صدای رادیوی بند شنيده می

اللحنی  در این نماز جمعه رفسنجانی طی یک سخنرانی شدید. شد پخش می

های سياسی به ویژه  را تشریح کرده و تمام گروه) فروغ جاودان(عمليات مرصاد 

به . دید قرار داده و تمام نمازگزاران را تحریک کرده بودمجاهدین را مورد حمله ش

ها از دانشگاه تظاهراتی به راه انداخته و  اللهی طوری که بعد از نماز، حزب

زندانی محارب اعدام " ای نيز به طرف اوین حرکت کردند که طی آن شعار عده

از همان . و از این دست سر دادند" باید گردد و منافق مسلح اعدام باید گردد

تلویزیون را به بهانه . شب صدای رادیوی بند قطع شده و دیگر اخبار پخش نشد

در . ها را قطع کردند ها پيش برده بودند و از فردا نيز روزنامه خراب بودن، از مدت

  ٭."دادند مقابل سوال ما نيز هيچ گونه عکس العمل نشان نمی
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ه در بيرون ی خبر نگاه داشتن زندانيان سياسی از خبرهائی کب

از زندان جریان داشت، شگردی بود که از طرف دم و دستگاه جمهوری 

های  اسالمی برای خلع سالح کامل زندانيان سياسی از نقشه

 مطلع شدن زندانيان از آنچه در .شومشان بر عليه آنان به کار بسته شد

های تحریک  ها به خصوص در جو سخنرانی گذشت و قرار گرفتن آن بيرون می

يز سران رژیم بر عليه نيروهای سياسی که مجددًا در آن مقطع از سر گرفته آم

 بود، ۶٠های اول دهه  شده و درست یادآور جو کشتار و جنایت رژیم در سال

واضح است که در . توانست باعث باال رفتن هشياری زندانيان سياسی گردد می

می در قتل عام صورتی که زندانيان کمترین بوئی از نقشه شوم جمهوری اسال

بردند، چه بسا که وضعيت غيرقابل کنترلی در زندان برای  زندانيان سياسی می

کردند،  ها با توجه به خطری که احساس می آمد؛ دراین صورت آن رژیم بوجود می

زدند که بعضًا نيز برای رژیم غيرقابل  های متفاوتی می العمل دست به عکس

چرا : "د به این موضوع اشاره کرده استپارسا در نوشته خو.ر. پيش بينی بود

شد؟ در این تردیدی نيست که اکثر  زندانبان مانع درز هر گونه خبری به زندان می

زندانيان سياسی حتی در صورت عقب نشينی از مواضع خود و حتا پذیرش 

از . شدند و حذف فيزیکی تنها راه مورد قبول جالدان بود مصاحبه باید اعدام می

حال اگر این فرض را در نظر . عت عمل برای قاتالن مهم بودسوی دیگر سر

شدند و به این نتيجه  بگيریم که زندانيان سياسی از اوضاع باخبر می

 عقب کردند؟ ها قتل عام خواهند شد، چه می رسيدند که اکثریت آن می
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کدام گزینه؟ زندانبان برای ... نشينی، شورش، پذیرش اعدام بدون مقاومت و 

هایی غير قابل پيش بينی  توانست حرکت که می(از هر گونه احتمالی جلوگيری 

های خبری را قطع کرده و دارهایی در سکوت  همه کانال) از طرف زندانيان باشد

شدت درگيری زندانيان با زندانبان به حدی بود که احتمال هر گونه . بر پا داشت

توانستند  ها می  توابهایی بود که حتا سال. رفت مقاومتی از سوی زندانيان می

در اثر مقاومت زندانيان این کار به . زندانيان را با کابل بزنند و هر کاری بکنند

 تعرض فيزیکی پاسدارها نيز با مقاومت و حتا ۶٧در سال . پاسدارها محول شد

ها از اوین به  هنگام انتقال ملی کش. شد ها روبرو می بچه پاسخگویی

ها  کنند، بچه  شروع به کتک زدن میگوهردشت هنگامی که پاسدارها

گيرد که پس از مدتی  شدت اعتراض به حدی باال می. کنند اعتراض می

تأکيد از نویسنده این  ( ."شوند پاسدارها مجبور به توقف ضرب و شتم می

ای از  همانطور که مالحظه شد، این گزارش حاکی است که دسته). کتاب

 دیگری از زندانيان، از اوین به های زندانيان ملی کش که همانند دسته

 )تونل( گوهردشت برده شده بودند، در لحظه ورود خود را در ميان دیوار گوشتی

های  العمل متفاوتی با دسته یابند و عکس پاسداران مسلح به کابل و چماق می

 شکی نيست که در صورت آگاهی به موقع .دهند قبلی از خود نشان می

های متفاوتی نشان  العمل ها عکس تل عام، آنزندانيان سياسی از نقشه ق

  .دادند که غيرقابل پيش بينی هم بود می
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 را ابتدا در مورد زندانيان ۶٧دانيم رژیم جنایت سال  همانطور که می

توانست آن را با موضوع حمله نظامی سازمان  سياسی مجاهد که ظاهرًا می

ها در خفا و  این اعدام. آغاز نمود مجاهدین به شهرهای مرزی ایران توجيه کند،

دور از چشم دیگر زندانيان سياسی صورت گرفت، به طوری که زندانيان 

نيما پرورش در رابطه با . سياسی چپ تا مدتها از این کشتارها اطالعی نداشتند

در بند ما، پس از چندی توسط یکی از پاسداران خبری : "گوید این موضوع می

زهای غربی ایران و شهرهای کرمانشاه حمله شنيدیم که ظاهرًا مجاهدین به مر

برایمان باور کردن این خبر که با تمسخر و . اند و در حال پيش روی هستند کرده

چندی بعد، از طریق . اش همراه بود، باور کردنی نبود ریشخندهای نقل کننده

گرفتند مطلع شدیم که  ها با ما تماس می  که توسط بند ملی کش٨ و ٧بندهای 

های بزرگ  ی این بندها در طی ساعات شب و حتی هنگام روز کاميونها بچه

که متصل به ساختمان این ( بينند که در محوطه آمفی تئاتر داری را می یخچال

ها پر کرده و خارج  در زندان گوهردشت اجساد بسياری را داخل آن) بندها بود

شدگان در حمله ها ماجرای این اجساد را به کشته  ای از زندانی عده. شوند می

اما، باالخره خبر کشتارها به صورت .....". دادند مجاهدین در مرزها نسبت می

خبر رسيد که ........ "رسد کامًال مبهم به گوش باقيمانده زندانيان گوهردشت می

ای این خبر را به اعدام و   نفر از مجاهدین را در اوین اعدام کردند، عده٢٠٠

چرا که این خبر از طریق مورس و ناقص به . ندای به اعزام تفسير کرد عده

به هر رو برای هيچ کس باور کردنی نبود زندانيانی که . دستمان رسيده بود

  در جدال با خاموشی 
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دارای حکم هستند و چندین سال از تحمل حکمشان گذشته است را اعدام 

 حتی تعداد اعدام شدگان که رقم آن بر مبنای این )◙شهاب شکوهی (."کنند

در همين فاصله از بند  ".رای این زندانيان غيرقابل باور بود نفر بود، ب٢٠٠خبر 

های  ما با بچه. های ملی کش بودند، خبری به ما رسيد باالی سر ما که بچه

داديم که  نوبتی نگهبانی می. ملی کش از طريق هواکش قرار گذاشته بوديم

ه از بند های اقليت بود که اين خبر را آوردند ک نوبت بچه. ارتباطمان قطع نشود

کسی هم که . کنند های ملی کش که دارند اعدام می روبرو مورس زدند به بچه

علت باور نکردنش هم این . کرد کسی باور نمی....اين خبر را داد االن زنده است

گفتيم نکند برای اينکه  می. بود که خيلی عجيب غريب به نظر می رسيد

متأسفانه يکی از . اند ردهها را خراب کنند، چنين چيزی را شایعه ک روحيه

های خيلی دوست داشتنی که رو خط بود و قرار بود خبر بياره با چند تا از  بچه

کند و اين  ها را خراب می کنند و ميگن اين خبر روحيه  میهای ديگه صحبت  بچه

اين چند ساعت . چند ساعت اين خبر را ندادند. ها نديم خبر را به بچه

این حدود ..... بعد از جاهای ديگه اين خبر رسيد. دتوانست خيلی موثر باش می

بعدها بود که فهميدیم که از مجاهدين تمام شده و آمده .  شهریور بود۵ یا ۴

اما بعدها که نگاه . دانستم البته من تا روز دادگاه نمی... ها بودند سراغ چپ

. دديديم که يک موردهايی وجود داشت که نشانگر این موضوع بو کرديم می می

افراد رژيم، پاسدارها، برخوردشان کأل طوری بود که ما نفهميم چه دارد 

کردند قضيه را عادی نشان  سعی می. زدند زيرش هر موردی بود می. گذرد می
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مثًال يک پاسداری بود به . بهشون گفته بودند که این طور برخورد کنند. دهند

ها به  بچه.  بودمسئول فروشگاه بود، عقب مانده و تيپ خاصی. اسم عادل

جوری خبرها را  گذاشتند که ازش یک های مختلف سر به سرش می شکل

  )◙شهاب شکوهی( ..."بگيرند ولی او اصأل دم به تله نداد

با شنيدن خبرفوق، هرچند که باور کردن آن مشکل بود و خود نيز بازگو 

ها نبود، زندانيان سياسی مبارز اسير در دست مشتی  کننده همه واقعيت

نایتکار که بدون آن که حتی تصورش را هم داشته باشند در واقع در نوبت مرگ ج

کنند از طریق پاسدارها و هر  بودند، به تکاپو می افتند و در حالی که سعی می

ای بود به نحوی از اوضاع سر در آورند، در بين خود به  کسی که در زندان کاره

باالخره نوبت . ی خود حالجی کنندای موضوع را برا نشينند تا به گونه گفتگو می

ها با ذهنی خالی از وقایع خون  و آناین دسته از زندانيان نيز فرا رسيد 

یا به زعم جمهوری " اتاق مرگ"باری که در جریان بود، یکی یکی به 

در . این موضوع خود شرح مفصلی است. برده شدند(!!) اسالمی به دادگاه

ها در  های آن  که به گفته۶٧قتل عام سال سه تن ازجان بدربردگان این رابطه 

های مرگ و  فوق استناد شد، هر یک چگونگی برده شدن خود به دادگاه

رویدادهای مربوطه دیگر را با تفصيل توضيح داده و تصویر نموده اند که دو مورد از 

 در ٣ شماره ضميمه( ها به صورت ضميمه در آخر این کتاب قيد خواهند شد آن

اما یک مورد را در اینجا بازگوئی ). ۶٨١   در صفحه۴   شماره  ضميمه و۶٧۶  صفحه

  .کنم می
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تاریخش را دقيق به ( یک روز.  نفر در بند بودیم٧٢ و یا ٧١در آن زمان " 

 هر دو از دست اندر کاران زندان گوهردشت( ناصریانداوود لشکری، و ) یاد ندارم

تند که یکی یکی چشم بند بزنيد و با یک پاسدار به بند آمده و به ما گف ،)بودند

ما قبلش صحبتی کرده بودیم که اگر از ما سئوال کردند، چه کار باید  .بيائيد بيرون

اکثريت نظرمون . بعضی از ما نظرشون اين بود که ميگيم مارکسيستيم! بکنيم

اين بود که ميگيم نظری نداريم و کسانی هم مثل مصطفی فرهادی که در مورد 

کرد که اگر ديديد سوال مسلمانی و غير  ت زیادی داشت تأکيد میاسالم اطالعا

گفت اگه بگيد  او می. کنند اگر بگيد مسلمانيد راحت ترید مسلمانی می

 .آيد دستتون باالخره کمی حساب می. ای بکنند مسلمانيد ممکنه سواالت ديگه

ی و مجاهد پيکار.  اقليت بودند-در آن زمان تعدادی داشتيم که مثأل مجاهد(

ها دو  این. کمونيست شدند. یعنی قبأل مجاهد بودند و حاال چپ شدند. غيره

. ها را از بين بردند  شمرده شده و همه آنفطریها مرتد  بودند که همه آن اتهامی

ما را یکی یکی بردند دم در راهرو .). مصطفی فرهادی یکی از آن نوع زندانيان بود

؟ مسلمانی؟ او در پاسخ کسانی که  اسم؟ اتهام:پرسيد ناصریان می. اصلی

خواهيم بند  کنی؟ گفته بود که می پرسيده بودند برای چی سوال می

فقط نه . ها که گفتند مسلمانيم برگشتند به بند فقط آن. ها را جدا کنيم نامسلم

اونجا . همه را بردند توی راهرو اصلی گوهردشت بقيه،. نفر گفتند که مسلمانند

من از زير چشم بند نگاه کردم سرتاسر راهرو آدم . با چشم بند نشستيم

ها، صدا  آمدند باالی سربچه شنيديم که پاسدارها يکی يکی می می.نشسته بود
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يکی از اتاقها را کرده بودند . های بزرگ بردند توی يکی از اتاق کردند و می می

  . بردند آنجا دم در می ايستاديم دادگاه، می

دم . رفتم دم در وایستادم. ت بلند شو بياپاسداره آمد باالی سرم و گف

وقتی وارد شدم گفتند چشم . در منو نگه داشت، بعد در را باز کرد و رفتم تو

 در هيأت مرگ نقش حاکم شرع اصلی را ۶٧در سال او (نيری . بندتو بردار

.  بود، سرپا بوددادستان کل کشورنشسته بود و اشراقی که درآن زمان ) داشت

البته فوری تذکر دادند که . اند  نفر دیگر هم نشسته ۵ - ۴کردم ديدم از کنار نگاه 

. نيری اسمم، اتهام و چند سال محکوميت دارم را پرسيد. اينور و اونور نگاه نکن

  :بعد سئوال و جواب های اصلی شروع شد

   تو مسلمانی؟-

  . نه-

   مارکسيستی؟-

   نه-

   پس چی هستی؟-

  .من بايد االن سر زندگيم باشم. ينجا هستماصأل اشتباهی در ا.  يک شهروند-

 سال حکم داری،حاال ميگی اشتباهی اومدی؟ مگر چنين چيزی هم ١۵تو -

  ميشه؟

مگر همه مردم بايد يا مسلمان باشند يا مارکسيست؟ من .  من چيزی نيستم-

  .هم مثل بقيه
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ال دانم که موضوع به همين سئو این را می. همه جزئيات را دقيق به یاد ندارم

در آن موقع از آن اتاق مرگ بيرون آمدم و یکی دو بار دیگر به . جواب ها ختم نشد

ها هيأت مرگ بودند که مرتب بين محل  بعدًا فهميدم که آن. آنجا فرا خوانده شدم

شد و این اتاق در رفت و آمد  ها که در آمفی تئاتر گوهردشت برگزار می اعدام

دم که آن هيأت از جلوی من رد شدند که برن به یاد دارم که من دم در بو. بودند

داشتند از آمفی تئاتر .  نفر هستند٧ -۶تو، از صحبت هاشون به نظر می رسيد 

اشراقی نفر آخر . کردند ها بر اعدامها هم نظارت می در واقع آن. بر می گشتند

اشراقی دم در به من گفت چرا نميگی . نوبت من بود که من هم برم تو. بود

  ! و تمومش کنیمسلمانی

  .گفتم آخرمن مسلمان نيستم که بگم مسلمانم

  .گفت ببين پسر جان مثل اينکه تو نمی فهمی

های ديگه هم  گفتم چی را نمی فهمم؟ مگر تو اين جامعه همه مسلمانند؟ دين

آیا اونا هم بايد قبول کنند مسلمانند که بتونند زندگی کنند؟ من دارم . هستند

من که چهار چوب قوانين . خوام زندگی کنم ند میميگم به عنوان يک شهرو

  .باشد يا مسيحيت کنم، اسالمی جامعه را قبول می

اينو می . يا مسلمانی يا هيچ. گفت ببين پسر جان يک چيزی توی گوشت بکن

  .فهمی يا نه؟ اين را گفت و رفت

پيش خود گفتم اين آدم با اين . من روی این گفتگو خيلی حساس شدم

يا مسلمانی يا هيچ، يعنی چی؟ کامأل دچار گيجی شده ! اينو ميگهموقعيت چرا 
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با تعجب و با حالت ! گفتم نکنه خبری که شنيده بودیم صحت داره  می. بودم

گفتم یعنی با این کلمه مسلمانی يا هيچ واقعأ صحبت  ناباوری به خودم می

  :نيری به من گفت. ؟ همان موقع مرا صدا کردند و رفتم تو!ست اعدامها

   از کی مسلمان نبودی؟-

  .گفتم هيچوقت نبودم

  گفت از کی نماز نخوندی؟

  .گفتم اصأل نماز بلد نيستم

  گفت يعنی تو عمرت ياخدا هم نگفتی؟

  .گفتم ممکنه يک وقتی گربه پريده جلوم و گفتم يا ابوالفضل، ولی ناخودآگاه بوده

  گفت مگر پدر و مادر تو مسلمان نبودند؟

ولی توی همين محل خودمون يک آخوندی . م مسلمان بودندگفتم چرا پدر و مادر

خوره و  ها مياد ميشينه مشروب می هست که مسلمان هم هست ولی جمعه

گفت تو داری دروغ ميگی و . این را که گفتم نيری خيلی عصبانی شد. رقصه می

زنی و بعد منو فرستاد بيرون و گفت اينو ببريد و به جرم دروغ  داری اتهام می

 ضربه شالق زدند که ۵٠منو بردند توی انفرادی و خواباندند و .  شالق بزنيدگفتن

به خاطر مسلمان نبودن و نماز . شالق را به کف پاهام زدند. ام دروغ گفته

بعد که زدند .  تا شالق زدند١٠ نوبت نماز، برای هر نوبت ۵نخواندن به حساب 

  .مجددأ برگردوندند توی دادگاه
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خواست  ستم آمد که نيری به طور وحشتناک میدر مجموع این طور د

دید این به اصطالح دادگاه داره طول ميکشه  از این که می. کار را تمام بکنه

. آمد که اشراقی را برای کنترل او گذاشته بودند اما به نظر می. زورش گرفته بود

خواست اصول مسلمانی رعایت  دانم یا می نمی. پرید وسط حرف نيری مرتب می

  :نيری پرسيد. خواست کنترل کنه  و يا میبشه

  اصول دین چندتا است؟-

  )دانستم ولی این طور گفتم البته می( تا است ۴-۵. دانم  نمی-

  ها را بشماری؟  می تونی آن-

  )الکی چيزهائی از این قبيل گفتم.....( بلی، توحيده، نبوته، مسلمونيه-

   یيعمبر صلی اهللا و عليه السالم کی بود؟-

  .هائی زد و کارهائی کرد که مردم قبولش کردند حرف. فردی در تاریخ بود او -

  مبر کی بود؟غدانی پي یعنی تو نمی!  همين-

ام، ولی به هر حال او یک فردی در تاریخ  خيلی در مورد او شنيده. دانم  چرا می-

  .من در مورد چيزهائی که او گفته اطالع درستی ندارم. بود و پيروانی دارد

های مختلف دخالت کرده و  در فاصله این گفتگو ها اشراقی به شکل        

. می بينی حاج آقا؟ می بينی؟ اين نمی دونه که مسلمونه يا نيست: گفت می

درست . گفت نه، اين داره دروغ ميگه و نيری می. اين خودش هم نمی دونه

 بيرون تا جلسهگفت اينو ببريد . دادگاه را تعطيل کرد" حاج آقا"باالخره ....نميگه
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. مرا آوردند راهرو...برای نماز عصر بود يا آخر وقتشون بود، تعطيل کردند. بعدی

  .آنموقع خيلی متوجه نبودم که گفتند ببريد سمت راست يا ببريد سمت چپ

   

  هائی که سمت راستی بودند، دادگاهشون قبول بعدًا فهميدم که آن

ها که  ولی به آن. بردند توی يک بند یها را م آن. شده بود و یعنی اعدامی نبودند

داشتند که  ها را در راهرو نگاه می گفته شده بود سمت چپ بروند، پاسدارها آن

برد  در مورد من پاسداری که مرا بيرون می. بعد ببرند آمفی تئاتر برای اعدام
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حاج آقا، این سمت راستييه یا سمت چپی؟ من : برگشت و از اتاق مرگ پرسيد

او خيلی . پاسدار گفت بيا بریم. م که چه جوابی به او داده شدمتوجه نشد

دست منو می کشيد . خواست بره جائی کاری انجام بده انگار می. عجله داشت

 که ته راهرو تئاترخالصه منو برد به سمت آمفی . گفت زود باش بريم و هی می

  .قرار داشت

توی راه برد ولی  دانستم پاسدار مرا به کجا می با این که نمی

کردم که ديگه مراحل  احساس می. کردم که ديگه کارم تمومه فکر می

ضمنأ احساس کردم که توی راهرو خلوت . کنم آخر را دارم طی می

پاسدار در . تقريبأ کسی توی راهرو نبود و یا خيلی کم بودند. شده

چشم بند داشتم ولی از الی آن . آمفی تئاتر را باز کرد و من رفتم تو

همراهم گفت  يکدفعه شنيدم که پاسدار. شدم که محيط تاريکهمتوجه 

؟ او به من گفت همينطور .!پس کجا هستند اينا! کسی اينجا نيست! اه

این را . وایستا اينجا تا من بيام و تأکيد کرد، تکان نخوری من االن ميام

من کمی چشم بندم را زدم باال، ديدم که محيط . گفت و با عجله رفت

با این حال از کنارهای سقف سن آمفی تئاتر يک ذره نور . هخيلی تاريک

نگاه کردم و دیدم روی زمين، دمپايی . تابيد از اين ور و اونور پراکنده می

ناخود آگاه سرم رفت باال، چشم بند را زدم باال، . و لباس ريخته شده

 تا طناب آويزان بود که ۶ديد ولی حدود  تاريک بود چشام خوب نمی

 درهمين فاصله در دوباره باز شد و يارو دستمو گرفت و کشيد . دیدمها را آن
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کردی؟ گفتم نه، مگه با چشم بند ميشه نگاه  نگاه می: بيرون و فوری پرسيد

شکی نيست ) ◙شهاب شکوهی( ."من را برد توی انفرادی. کرد؟ گفت بيا بريم

 بود، که حتی تصور این که در چنان شرایطی بر شهاب و شهاب ها چه گذشته

اما الزم است در اینجا این سئوال . قلب هر انسان آزادیخواهی را به درد می آورد

های " حاج آقا"را مطرح کرد که آیا براستی برای رژیم جمهوری اسالمی که 

های مرگ سرنوشت نسلی از جوانان ایران را  جالدش آنچنان در دخمه ها و اتاق

بودن و یا نبودن آن زندانيان زدند، مسأله واقعی تعيين مسلمان  رقم می

درست است که حاج آقاهای هيأت مرگ به هر حال بر سياسی بود؟ 

ای که خود را پایبند آن معرفی  مبنای تعليمات ارتجاعی مذهبی

بردند، ولی چنين امر ظاهری  کردند، کار جنایت خویش را پيش می می

ای در  ع کنندههای پویا دليل قان تواند برای انسان یا روبنائی هرگز نمی

شناخت علت واقعی دست یازیدن جمهوری اسالمی به آن جنایت 

بياد آوریم که ( طوالنی های به چه دليل این رژیم پس از سال. بدست بدهد

بياد سنجش ) بردند  در زندان بسر می۵٩بعضی از زندانيان حتی از سال 

ه بعدًا چنان مسلمان بودن و یا نبودن زندانيان سياسی افتاده بود و چه شد ک

هائی نه در زندان و نه در سطح جامعه از طرف این رژیم مذهبی که  سخت گيری

راند و سران و گردانندگاش کماکان بر مسلمان  همچنان بر جامعه ایران حکم می

ها و سرکوب آنان   بودن خود تکيه کرده وکماکان از ابزار مذهب برای تحميق توده

 گرفته نشد؟ تازه بياد آوریم که توجيه کشتار کنند به کار استفاده کرده و می
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ها نبود  زندانيان سياسی مجاهد که خود مسلمان بودند، غير مسلمان بودن آن

با توجه به . زد ها بيشتر حول اتهامشان دور می بلکه سئواالت کشتار در مورد آن

شرایطی که در آن زمان وجود داشت، مجاهدین سر موضع، اغلب دیگر لفظ 

  . کردند  را برای ذکر اتهامشان بيان نمی"منافق"

واقعيت این است که رژیم جمهوری اسالمی از قتل عام زندانيان 

سياسی جز انجام وظيفه ضد خلقی خویش که همانا خدمت به منافع 

باشد، هدف دیگری را تعقيب  داران وابسته در ایران می ها و سرمایه امپریاليست

بایست در  هدف به هر حال میاین نمود، ولی شکی نيست که  نمی

. چهارچوب ایدئولوژی رسمی این رژیم پيش رفته و با آن توجيه گردد

باید توجه داشت که در این ميان حتی اگر مجریان آن جنایت، از نيری و اشراقی 

جمهوری اسالمی است، در وزیر کشور وی که در حال حاضر ( پور محمدیو

 در  یکی از اعضای موثر هيأت مرگات به عنوان نماینده وزارت اطالع۶٧سال 

های دیگری که هم اکنون با اشغال پست و  گرفته تا مهره) زندان اوین بود

مقامی در دستگاه جمهوری اسالمی، ماشين سرکوب و ظلم و ستم این رژیم 

چرخانند و تا پاسدارانی که در آن مقطع از جنایات خود در حق فرزندان  را می

شهاب ( کشيدند  روز بهشت در آن دنيا را انتظار می۴٠مبارز ایران، پاداش 

کرديم اگر  بر مبنای تعليمات قرآنی، بچه که بوديم فکر می: "گوید شکوهی می

حاال از پاسدارها می . زنبور بزرگها را بکشيم، تو بهشت دو تا خرما بهمون ميدن

 تو  روز۴٠گفتند به ازای کشتن هر کدام از ما مرتدها، اونا  شنيدیم که می
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، بلی همه این مجریان حتی اگر بر مبنای ایدئولوژی !!)کنند بهشت جا پيدا می

مذهبی مورد قبولشان جنایات خود را عين صواب و کاری نيکو در راه خدا تلقی 

صرفنظر (ها بود  آنچه بانی و علت اصلی و واقعی آن جنایتنمودند،  می

مينی و جز پاسخ ، جز مسایل ز)ها چگونه می اندیشيدند از این که آن

های موجود در شرایط آن مقطع از جامعه  ضد خلقی حاکمان به واقعيت

 به همين خاطر نيروهای روشنفکر و آگاه در .نبود" سرمایه"ایران به نفع 

حالی که با تمسخر مثًال به اندیشه کذائی پاسداران یاد شده در فوق، 

رشت این رژیم در اید جدا از هر ادعائی که وابستگان ریزو دبخندند  می

کنند، دالیل مادی و  مورد چرائی قتل عام زندانيان سياسی مطرح می

های موجود در آن مقطع بيرون کشيده و  واقعی را از دل خود واقعيت

ای که دست اندرکاران   حتی اعمال شدیدًا وحشيانه.مورد برخورد قرار دهند

ر مورد زندانيان از ها پس از حذف فيزیکی هزاران زندانی سياسی د در زندان

تواند در این مورد راهنمای تحليل درست از آن  مهلکه رسته انجام دادند، می

  . واقعه قرار گيرد

پس از کشتار دسته دسته از زندانيان، دژخيمان برنامه خاصی را در      

با پی گيری آنچه بر شهاب در سلول . مورد بقيه زندانيان زنده مانده پياده کردند

تا نزديکای صبح داشتم خودمو " :ذشت، از او می شنویم کهانفرادی گ

گفتم مثل این که واقعًا دارند  می. تصورش هم برایم وحشتناک بود. خوردم می

ام؟  یعنی همه رفتند و فقط من زنده: پرسيدم از خودم می! کشند آدم می
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گفتم نکنه  گذشتند و می هائی که دیده بودم از نظرم می ها و لباس دمپائی

نکنه  ؟!برنشون ريزند اينجا و جايی می کنند و لباساشونو می ها را لخت می چهب

شود آنهمه  ها چی بودند؟ آخر مگر می ولی پس طناب! اند اتاق گاز درست کرده

صبح وی را یک . رساند او به هر ترتيبی شب را به صبح می"آدم را یکجا کشت؟ 

های مشابه با قبل بين   و جواببار دیگر به آن به اصطالح دادگاه برده و سئوال

مخالفتی با . من تابع قانونم: "کند که شود و شهاب تأکيد می ها رد و بدل می آن

و در پاسخ این " من همون اول گفتم که منو اشتباهی آورديد اينجا. هيچی ندارم

هيچی، ميرم توی جامعه زندگی "گوید  کنی، می که اگر ولت کنيم چه کار می

 نفر دیگر که وجه ١١یابد و با  حال او از مرگ نجات میبه هر." کنم می

. شوند بودنشان بود، در یک سلول جا داده می" مرتد ملی"مشترکشان 

گيرند که با  ها همگی مورد هجوم پاسدارانی قرار می بالفاصله در آن سلول، آن

ها می پردازند، پاسدارانی که به قصد کشِت آن  وحشيگری تمام به کتک زدن آن

در رابطه با حد قساوت و . دانيان سياسی، به آن سلول اعزام شده بودندزن

ها را  يکی از بچه: "گوید وحشی گری آن پاسداران، زندانی سابق یاد شده می

. سرش از هم باز شد و خون ريخت اونجا. که هول دادند سرش خود به شوفاژ

. شناختم فتأ میفقط قيا نمی دونم کی بود،. بعد هم از پاهاش گرفتند و بردنش

. کنم همونجا جان باخت سرش خورد به پره شوفاژ و بردند بهداری و فکر می

بايست سرش باند پيچی باشه، مشخص  چون اگر بعدأ می ديدمش می

الزم است بدانيم که بعضی دیگر از زندانيان ......" ولی نديدمش ديگه. شد می
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های تکان   روبرو شدند که شرح نيز با وقایع اینچنينی۶٧باقيمانده از کشتار سال 

متأسفانه ذکر همه آنچه شهاب به طور عينی . ها در دست است ای از آن دهنده

ها صحبت کرده است در این صفحات مقدور  در آن مقطع شاهد بوده و در مورد آن

ها در این رابطه از زبان دیگر زندانيان  آنچه از سخنان او و بيان واقعيت. نيست

ردهای وحشيانه حساب شده رژیم جمهوری اسالمی در مشخص است، عملک

این عملکردها که درست به خاطر . باشد مورد باقيمانده زندانيان سياسی می

زهر چشم گرفتن حسابی از زندانيان باقيمانده و به جهت خرد کردن کامل روحيه 

م گرفت، تمامًا بيانگر آنند که رژیم شدیدًا مواظب بود که اگر ه ها صورت می آن

اند، کامًال  کسانی از قتلگاه و از آن فاجعه خونبار غير قابل تصور، جان بدر برده

  .خرد و داغان شوند و بعدًا نيز هيچ کس با روحيه مبارزاتی از زندان بيرون نرود

 به تدریج باقيمانده زندانيان دهه ٧٠ تا سال تقریبًادر یک برآورد کلی، 

ها   این موقع با این که رژیم قصد تخليه زنداندر.  در تهران از زندان آزاد شدند۶٠

 را داشت، باز کوشيد آخرین ضربه خود را بر آنان به عنوان ۶٠از زندانيان دهه 

پس از قتل عام زندانيان سياسی، پس از فروکش . زندانی سياسی وارد آورد

ای به اصطالح  موج مبارزه انقالبی پيشين در جامعه، دیگر نه امضای ورقه کليشه

های دیگر به اصطالح تقبيح گروه های سياسی که اکنون  انزجار نامه و نه شکل

دیگر در داخل جامعه نيز حضور نداشتند، از اهميت و بار سابق برخوردار نبود؛ و 

هائی که  نج ر و۶٠مردم آگاه، شرایط زندانيان باقيمانده از کشتارهای خونين دهه 

. نمودند  بودند را خيلی خوب درک میآن دهه تحمل کرده های آنان در تمام سال
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شد، به  با این حال رژیم چنان اموری را به هنگام آزادی از زندانيان خواستار می

شان را بازهم خرد و داغان کند تا آنان با  ها را تحقير و روحيه این قصد که آن

البته در مقابل این سياست هم باز . احساس سرفرازی به ميان مردم نروند

  .  هائی از طرف بعضی از زندانيان سياسی صورت گرفت مقاومت

پس از کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی در سراسر کشور و 

تغييراتی که پس از پایان جنگ ایران و عراق در جامعه بوجود آمده بود، رژیم وجود 

اکنون رئيس جمهور . دید  را در زندان چندان به نفع خود نمی۶٠زندانی دهه 

که اگر چه دستانش تا مرفق به خون )رفسنجانی( ر کار آمده بودجدیدی بر س

ها و  امپریاليست( اش بهترین فرزندان ایران آغشته بود ولی از طرف یاران غربی

در چنين شرایطی حتی مبارزه . لقب گرفته بود" مدره و معتدل) "مبلغينشان

 در فضائی که المللی شان به مراجع بين های زندانيان سياسی و شکایات خانواده

توانست افشاگر چهره او در ميان  نمود، می غرب به نفع رفسنجانی تبليغ می

اکنون که تنها تعداد بسيار معدودی از زندانيان . افکار عمومی مردم غرب شود

ها باقی مانده و آنهمه فجایع را از سر گذرانده بودند، از نظر   در زندان۶٠دهه 

دراین رابطه اتفاقًا . شان مشکل ساز بود آزادیر از ماندن آنها در زندان بيشترژیم 

دست اندرکاران رژیم در دهند که  گزارشاتی در دست است که نشان می

ها وقتی با مقاومت زندانيان سياسی در رابطه با عدم قبول هر  زندان

 مثًال با فرستادن -گونه شرطی برای آزادی مواجه شدند، به هر ترتيبی

خواستند خود را از وجود زندانی   می–يره زندانی به مرخصی و غ
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این موارد مربوط به زندانيان ! هایشان رها کنند سياسی در زندان

توضيح داده  ۴ و ٣های شماره   درضميمهباشد که سياسی چپ زن می

 این موضوع هم قابل ذکر است که در حالی که بيشترین زنان .شده است

 به قتل رساندند، تا ۶٧ای سال زندانی سياسی مجاهد را در جریان کشتاره

جائی که اطالعات در دست است از زنان چپ زندانی سياسی تعداد کمی در 

     . آن سال فاجعه، اعدام شد

از حد  ۶٩٨   صفحه۶   شماره ضميمه و  و ۶٩۶   صفحه۵شماره  در ضميمه

مقاومت بعضی از زندانيان سياسی زن و چگونگی آزادی آنان از زندان سخن 

همچنين در این ضميمه ها که از زبان دو تن از زنان چپ زندانی .  استرفته

شود، به شرح آنچه بر زندانيان زن باقی مانده در زندان  سياسی سابق نقل می

 .پس از آن سال فاجعه رفت نيز پرداخته شده است
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اری       . تابلو فوق یادگاری به جا مانده از رفيق محسن بهکيش می باشد             ن سوزن ک او ای

و محمد رضا بهکيش   ) اسکندر(، سيامک اسدیان    )اشرف(ا به یاد رفقا زهرا بهکيش       ر

اکم او را در            ) کاظم(  ۶۴ اردیبهشت سال      ٢۴شروع کرده بود اما از آنجا که جالدان ح

د            ام مان ه تم رادرانش در         . به جوخه اعدام سپردند تابلوی مزبور نيم يله ب دها بوس ه بع ک

   .زندان به پایان رسيد
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  تعمقی 

  عام زندانيان سياسی قتلر داليل ب
  

برای فهم دالیل واقعی کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی در سال 

های عينی موجود در آن شرایط و ملزوماتی که   شکی نيست که باید واقعيت۶٧

ای چون جمهوری اسالمی به طور مشخص  در همان زمان برای رژیم ضد خلقی

خبار و رویدادهای مبارزاتی در آن مقطع که در با نگاهی به ا. مطرح بود را دریافت

باشند، یک موضوع کامًال عيان  های سياسی نيز منعکس می نشریات سازمان

های تحت ستم ایران بر عليه رژیم و  است و آن شدت و وسعت مبارزات توده

این واقعيت . باشد رشد اعتراضات آنان عمدتًا در رابطه با جنگ ایران و عراق می

کی از دالیل مهم پایان دادن به آن جنگ ارتجاعی بود تأثير مثبت خود را که خود ی

مقاومت و روحيه مبارزاتی زندانيان سياسی . ها نيز به جای گذاشته بود در زندان

در واقع مقاومت آنان در . های رژیم در این مقطع بسيار باال بود در سياهچال

های ستمدیده ما در مقابل رژیم  ای از مقاومت قهرمانانه توده حالی که خود جلوه

ضد خلقی جمهوری اسالمی بود، منعکس کننده شدت و وسعت مبارزه در 

ها آزادی آن  در شرایط رشد مبارزات تودهتردیدی نيست که . جامعه نيز بود

هائی  ها و تجربه زندانيان و حضورشان در ميان مردم با توجه به درس

های مختلف آموخته و به خصوص که با سالها بودن در زندان از رویداد

نسبت به سيستم امنيتی رژیم آگاهی عينی کسب کرده بودند، 

ها و تداوم  توانست تأثير به سزائی در جهت دادن به مبارزات توده می
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ها پس از   رژیم کامًال به این امر واقف بود که  مبارزه توده.ها به جای بگذارد آن

این که   جمهوری اسالمی در آغاز به بهانه. ای خواهد یافت پایان جنگ اوج تازه

های  باشد، در مقابل خواست ای روبرو می تازه روی کار آمده و با مشکالت عدیده

ها را به صبر و  ها به انقالب برخاسته بودند، توده مردم که به خاطر تحقق آن

شکيبائی دعوت نموده بود و بعد نيز وقوع جنگ را دليل عدم امکان پاسخگوئی 

بنابراین پس از پایان جنگ از هر نظر شرایط . کرد های مردم ذکر می خواستبه 

آمد و  رژیم جمهوری اسالمی که در واقعيت امر جز  جدیدی در جامعه بوجود می

های رنجدیده ایران  اعمال خشونت و سرکوب هيچ پاسخ دیگری برای توده

های مبارز ایران  دانست که در هر حال با اعتراضات و مبارزات توده نداشت، می

کامًال قابل تصور است که در صورت اوج گيری مبارزات . مواجه خواهد بود

هائی که از طرف مردم مطرح  ها، یکی از بر جسته ترین خواست توده

در آن شرایط مبارزاتی شد خواست آزادی زندانيان سياسی بود؛ و  می

ست توان معين، حضور زندانيان سياسی مبارز در ميان مردم می

  . ها گردد ای برای ایجاد ارتباطات مبارزاتی بين توده حلقه

الذکر  واقف بود و در هراس و وحشت از آن  رژیم به همه مسایل فوق

چاره کار برای جمهوری اسالمی بنا به ماهيت ضد . بایست چاره جوئی کند می

ه فقط خلقی خود این بود که یک بار دیگر با ارتکاب به جنایاتی فجيع در زندان ن

های مبارز را نيز  صدای زندانيان سياسی را خاموش کند بلکه از آن طریق توده

فاجعه کشتار دسته . مرعوب و سدی در مقابل رشد مبارزه آنان ایجاد نماید
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جمعی هزاران زندانی سياسی که نه فقط در تهران بلکه در شهرهای سراسر 

 زندان شيراز در بخش مردان در مثًال بنا به اطالعی که از(ایران به آن دست زدند 

 نفر زنده مانده ۴ تنها ۶٧دست است از مجموعه آن زندانيان پس از فاجعه سال 

 گردانندگان جمهوری اسالمی با ارتکاب .، در چنين شرایطی صورت گرفت)بودند

ها درگير   که باآنچندین  مسالهبه چنان جنایت بی سابقه، در حقيقت  به 

ها از سالها پيش با معضل  از یک طرف، آن. کجا پاسخ دادندبودند، به شيوه خود ی

ها روی  چگونگی برخورد با زندانيان سياسی مواجه بوده و حل مساله زندان

، نيروهای سرکوبگر رژیم در یک تهاجم ۶٠در اوایل دهه . دستشان مانده بود

را ) انبه ویژه جوان( ها، به طور بی رویه تعداد زیادی از مردم گسترده به توده

ها را در زندان حبس  نموده و بدون آنکه دليل موجهی داشته باشند، آن دستگير

ها  گردانندگان رژیم با ارزیابی از وضعيت جامعه، در عين حال سال. نموده بودند

ها  ها از دوره محکوميت آن حاضر نشده بودند حتی بسياری از کسانی که مدت

 نيز در شرایط مبارزاتی موجود در ۶٧ در سال .گذشته بود را نيز از زندان آزاد کنند

ها قادر به آزاد ساختن آن زندانيان نبودند، چرا که بيش ار پيش از  جامعه، آن

های معترض و مبارز، همانطور که  حضور زندانيان سياسی آزاد شده در ميان توده

ها همه یک سوی واقعيت در رابطه با دالیل  این. اشاره شد وحشت داشتند

اما از طرف دیگر، با تأکيد الزم . باشند ر دسته جمعی زندانيان سياسی میکشتا

برای رژیم جمهوری اسالمی، مقابله با مبارزات مردم و است بدانيم که 

ها در شرایط مشخص پس از پایان جنگ فقط به مثابه انجام  سرکوب آن
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بلکه برای این رژیم که با وظيفه معمول یک رژیم ضد خلقی مطرح نبود 

ها و بوجود  همه تار و پودش به امپریاليسم وابسته است، مساله سرکوب توده

آوردن شرایط رعب و هراس در ميان آنان از طریق قتل عام زندانيان سياسی، به 

 وظيفهاین .  عنوان یک وظيفه ضد مردمی عاجل و کامًال مشخصی مطرح بود

برای شرایط   ضد خلقی همانا آماده سازیعاجل و کامًال مشخِص

 .های امپریاليستی در دوران پس از جنگ در ایران بود سرمایه گذاری

ای  واقعيت این است که شرایط برای جوالن سرمایه در کشورهای تحت سلطه

همانند ایران که با استثمار شدید کارگران و زحمتکشان و غارت منابع طبيعی 

 مستولی ساختن کشور همراه است، تنها با سرکوب هر نوع اعتراض و مبارزه و

  . باشد شرایط کامًال مختنق در جامعه، امکان پذیر  می

ها را  جنگی که خود اساسًا منافع امپریاليست( پس از پایان جنگ

ثبات و "ایجاد ، )نمود و درست به همين خاطر هم بوجود آمده بود تأمين می

بایست زیر پوشش بازسازی   که حال میداران خارجی برای سرمایه" امنيت

اصلی ترین و های ما بپردازند،  های ناشی از جنگ به چپاول توده خرابی

محافل . داد  را تشکيل میمهمترین وظيفه رژیم جمهوری اسالمی

امپریاليستی مرتب ضرورت ایجاد محيطی امن برای سرمایه گذاری در ایران را 

واضح است که درچنين اوضاعی، برای این رژیم نماینده . نمودند گوشزد می

ها اصلی بود که  داری در ایران، سرکوب هر چه خونبارتر مبارزات توده سرمایه

های  بایست با توسل به آن شرایط امن و امانی را برای سرمایه گذاری می
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 اعتراض و مبارزه بایست حتی میاین رژیم . امپریاليستی فراهم نماید

ح حقوق بشر ها به مجامع به اصطال های زندانيان سياسی و توسل آن خانواده

ای خنثی سازد تا مبادا در افکار  برای آزادی فرزندانشان از زندان را نيز به گونه

مجموعه . عمومی غرب نسبت به جمهوری اسالمی تأثيری منفی به جای نهد

این عوامل توضيح دهنده تصميمی است که بر مبنای آن رژیم وابسته به 

ها  آن. زندانيان سياسی زدامپریاليسم جمهوری اسالمی، دست به قتل عام 

های  ها، قلب زندانيان سياسی، این جلوه یک بار دیگر در حمله به توده

" پاکسازی"شکوهمند مقاومت خلقهای ما را نشانه گرفتند و با 

  . های امپریاليستی هموار نمودند"بازسازی" ها  راه را برای زندان

، ۶٧نيان سياسی در سال به منظور تکميل توضيح دالیل مربوط به قتل عام زندا

ای از  کشتار زندانيان سياسی جلوه"در زیر بخشی از یک مقاله تحت عنوان 

که در همان زمان در نشریه  "یورش وحشيانه جمهوری اسالمی به انقالب

  .کنم پيام فدائی، ارگان چریکهای فدائی خلق چاپ شده بود را در اینجا نقل می

 سازمان ملل در ۵٩٨قطنامه بدنبال موافقت جمهوری اسالمی با "

رابطه با اعالم آتش بس در جنگ ایران و عراق و آغاز مذاکرات صلح، رژیم 

ای را به انقالب ضد امپریاليستی  ددمنش جمهوری اسالمی یورش وحشيانه

ها و شکار مبارزین و  خلقهای ما سازمان داده و با تشدید سرکوب اعتراضات توده

ی صفحه سياه دیگری بر پرونده سراسر سياه و توسل به کشتار زندانيان سياس

در این رابطه سردمداران جنایتکار رژیم هر یک به . جنایت بار خود اضافه نمود
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های سرکوب  ناهر چه بيشتر ارگ" قاطعيت"شکلی به صحنه آمده و خواستار 

برای . های انقالبی و زندانيان سياسی شدند جمهوری اسالمی بر عليه سازمان

دائی سفاک، عضو و سخنگوی شورایعالی قضائی رژیم در یک نمونه مقت

مصاحبه مطبوعاتی ضمن تأکيد بر اعمال فشار هرچه وسيعتر بر زندانيان 

سياسی از کليه دادگاهها و دادسراهای رژیم خواست تا در مبارزه بر عليه 

  . هرچه بيشتری عمل کنند" قاطعيت"باصطالح گروهکها با 

اردبيلی و خامنه ای نيز تکرار گردید بار دیگر پيام مقتدائی که از سوی 

های  سياست ضد خلقی جمهوری اسالمی در رابطه با خواستهای توده

ستمدیده را با وضوح تمام آشکار ساخته و نشان داد که این رژیم جز با زبان 

سرنيزه سخن نميگوید و در مقابله با جنبش انقالبی خلقهای ما و سرکوب 

" قاطعيت"نماید و از آنجا که مفهوم   جنایتی فرو گذاری نمیخونين انقالب از هيچ

در فرهنگ سرکوبگرانه این رژیم جز تشدید فشارها و دستگيریها و اعدامها 

معنای دیگری ندارد در عمل نيز این پيام شوم به موجی از دستگيریها و اعدامها 

ای که گاه  در سراسر کشور منجر گردید و در این رابطه بویژه زندانيان سياسی

های تير  گذشت به فجيع ترین شکلی به ميدان ها می سالها از محکوميت آن

در این رابطه تاکنون در شهرهای مختلف کشور از جمله در . فرستاده شدند

شهرهای همدان، تهران، اصفهان، کرمانشاه، گيالنغرب، مشهد، تبریز، کرج 

ن سياسی آزاد شده، دستگير وسنندج تعداد زیادی از مبارزین و از جمله زندانيا
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های ممکنه قرار گرفته و یا  گردیده و بالفاصله زیر وحشيانه ترین شکنجه

  . اند وحشيانه به جوخه های اعدام سپرده شده

در سياهچالهای اوین، گوهردشت،  بر اساس گزارشات موجود رژیم

 مشهد حصار، دیزل آباد، کرمانشاه، عادل آباد شيراز و  وکيل آباد قزل کميته،

ها  هایشان به اذیت و آزار آن ضمن قطع مالقات زندانيان سياسی با خانواده

در ادامه همين تشدید . ای از زندانيان مزبور را اعدام نموده است پرداخته و عده

تضيقات بسيار، تعدادی از زندانيان سياسی را به سلولهای انفرادی برده و ضمن 

تعرض وحشيانه جمهوری . ارانشان را داردها، قصد تيرب گرفتن وصيت نامه از آن

اسالمی به انقالب ضد امپریاليستی خلقهای ما و کشتار زندانيان سياسی آنهم 

های جنگ امپریاليستی و  پس از عقب نشينی مفتضحانه این رژیم از جبهه

بروشنی بيانگر این واقعيت .......اش چشم پوشی از شعارها و اهداف ادعائی

ها در اعمال آتش بس در جنگ ایران و  ئل مهم امپریاليستاست که یکی از دال

ای از این جنگ  و هراس و وحشت  عراق، رشد نفرت و اعتراض توده

اگر تا ......ها بوده است ها و نوکرانشان از اوج گيری مبارزات توده امپریاليست

ر دیروز رژیم در اجرای سياست امپریاليزم بر طبل جنگ می کوبيد و ميلياردها دال

ثروت این کشور را برای تأمين تسليحات مورد نياز ماشين جنگيش به جيب 

نمود، حال نيز باید در چهارچوب تأمين همان  انحصارات امپریاليستی سرازیر می

، "بازسازی"مصالح و منافع امپریاليستی با پذیرش آتش بس و زیر پرچم 

را به جيب اربابان خود ميلياردها دالر دیگر از ثمره استثمار و غارت زحمتکشان 
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مورد " ثبات و امنيت"اما یکی از الزامات این امر بدون تردید وجود . جاری سازد

ها با تعرض  پس باید عقب نشينی در جبهه. داران زالوصفت ميباشد نياز سرمایه

هرچه وسيعتری به انقالب توأم گردد تا به اعتبار کشتار صدها کمونيست و 

اربابان جمهوری اسالمی مهيا گردد؛ و جالب است که مبارز، شرایط مورد نظر 

برای نمونه صدای آمریکا در . ها در این زمينه روشن سخن ميگویند امپریاليست

ثبات سياسی در ایران برای تالشهای بازسازی در آن : "نهم شهریور اعالم کرد

ل و یا از قول یکی از کارشناسان مسائ" ای است العاده کشور حائز اهميت فوق

ها  اگر جمهوری اسالمی نتواند امنيت خارجی: "گوید خاورميانه، همين رادیو می

را در ایران تضمين کند کمتر کسی برای سرمایه گذاری و یا کار به ایران خواهد 

با توجه به این واقعيت ميتوان بار دیگر رژیم باصطالح ضد امپریاليست ." رفت

 امپریاليزم نشان داد و بروشنی جمهوری اسالمی را در حال اجرای سياستهای

ها که از آستين جمهوری اسالمی بيرون آمده و  دستان خون آلود امپریاليست

وحشيانه به کشتار مردم ما دست زده است را افشاء نمود و رابطه عقب 

ها بطور واقعی تشریح کرده  نشينی در جبهه ها با تعرض به انقالب را برای توده

 اسالمی برای تأمين خواستهای اربابان خود یعنی و تأکيد نمود که جمهوری

که الزمه سرمایه گذاریهای گوناگون است چنين به " ثبات و امنيت"برقراری 

ها توسل جسته و وحشيانه کمونيستها و مبارزین در بند را به  کشتار توده

ها و ایجاد  سپارد؛ تا با سرکوب اعتراضات و جنبش توده های اعدام می جوخه

ب و وحشت در جامعه شرایط را برای چپاول اربابان خود هر چه بيشتر فضای رع
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 نوشته شده، در ۶٧مقاله فوق که در کوران کشتارهای سال ....." مهيا سازد

 شهریور -، دوره اول به تاریخ مرداد٢٠همان زمان در نشریه پيام فدائی شماره 

سياسی در  همراه با اخبار مربوط به کشتار دسته جمعی زندانيان ١٣۶٧

به عنوان یک تذکر، صرفًا . ها و افشای آن جنایت بی سابقه، انتشار یافت زندان

به خاطر جلوگيری از بعضی تحریفات که امروز بر عليه نيروهای چپ، گاه تحت 

گيرد، الزم است این را هم اضافه کنم که در  ، صورت می"ها سازمان"عنوان 

های  در همان مقطع از دستگيریضمن در شماره های دیگر پيام فدائی نيز 

های سابقی که اسلحه به  مجدد زندانيان سياسی سابق و همچنين پيشمرگه

زمين گذاشته و با اطالع رژیم، قانونًا در شهر و یا روستای خود در کردستان 

کردند، خبر داده شده و در افشای چهره جنایتکار رژیم جمهوری  زندگی می

زمان رادیو صدای چریکها نيز که برای مردم در آن . اسالمی تالش شده است

های خود را به پخش  کرد، به طور مرتب بخشی از برنامه ایران برنامه پخش می

روزمره اخبار جنایات رژیم در رابطه با قتل عام زندانيان سياسی اختصاص داده 

های دیگر در رابطه با افشای چهره رژیم جمهوری  چنين کارهائی و فعاليت. بود

، کما و بيش از طرف دیگر نيروهای سياسی نيز ۶٧می حول کشتار سال اسال

  . شد در همان مقطع انجام می

اما، دراینجا، توجه به چگونگی برخورد نيروهای امپریاليستی درهمان 

تواند به درک هر چه عميق تر رابطه  دوره با رژیم جمهوری اسالمی، خود می

های  رای جوالن هر چه بيشتر سرمایه با ایجاد ثبات و امنيت ب۶٧فاجعه سال 
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۵۶٠

در آن زمان در " غرب "دانيم همانطور که می. امپریاليستی در ایران کمک نماید

مقابل جنایتی چنان وحشيانه و در وسعتی چنان بی سابقه، سکوت 

های غربی با همه ادعای دموکراتيک و مستقل  اختيار نمود و  رسانه

ا منتشر نکرده و کمترین اعتراضی به بودنشان، نه تنها اخبار آن جنایت ر

آن ننمودند، بلکه با سرو صدای زیاد به تحسين رئيس جمهور جدید 

ایران پس از جنگ، یعنی رفسنجانی که آشکارا به عقد قراردادهای 

ها،   در همين راستا آن.سودبخشی با آنان مبادرت نموده بود، پرداختند

 به -"تندرو ها("از بقيه سران رژیم رفسنجانی را در افکار عمومی فردی متفاوت 

و کسی که دارای " معتدل"معرفی کرده و دائمًا با لفظ ) اصطالح خودشان

  .نمودند باشد، از وی یاد می می" مدره"های اعتدالی و  سياست

 این موضوع هم باید ذکر ۶٧در مورد قتل عام زندانيان سياسی در سال 

توان  قتل عام زندانيان سياسی را میها و دالیل عينی  اگر پيش زمينه شود که

شرایطی الزم درتحليل و گزارشات ارائه شده در فوق مشاهده نمود، به هر حال 

داران به عنوان ضرورت مطرح شده بود،  تا آنچه که برای رژیم نماینده سرمایهبود 

شرایطی که رژیم با استفاده از . تحت آن شرایط امکان متحقق شدن پيدا نماید

برای جمهوری . ند خواست جنایت بار خود را از قوه به فعل در آوردآن بتوا

ای فراهم شد که  اسالمی در آن مقطع، چنان شرایطی با حمله گسترده نظامی

، از خاک عراق "فروغ جاویدان"سازمان مجاهدین خلق آن را تحت عنوان عمليات

 سوم مرداد حمله در. به بعضی از شهرهای مرزی درغرب ایران سازمان داده بود
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یعنی چند روز پس از نوشيدن جام زهر مشهور توسط خمينی و اعالم قطعی 

های خونينی که پيش  پایان جنگ ایران و عراق صورت گرفت و در طی درگيری

مجاهدین را که از " ارتش آزادیبخش ملی"آمد، نيروهای سرکوبگر رژیم توانستند 

انده بود در طی سه روز از پشتيبانی هوائی نيروهای نظامی عراق بی بهره م

در اینجا به این موضوع هم باید توجه داشت که قبول شکست در . پای در آورند

جنگ ایران و عراق از طرف رژیم، که خمينی دیکتاتور و دیگر سران جمهوری 

اسالمی با تبليغات بسيار گزاف مدام بر ضرورت تداوم آن کوبيده بودند، موضوع 

ها از جنگ،  ایط بحرانی ناشی از نارضایتی شدید تودهکم اهميتی نبود و در شر

اما جمهوری اسالمی در . گذاشت اثرات کامًال سوئی برای رژیم به جای می

درگيری با مجاهدین و به اصطالح کسب پيروزی در آن درگيری که نام آن را 

عمليات مرصاد گذاشت، این امکان را یافت که فضای شکست خویش درجنگ 

در .  را تغيير داده و آن فضا را برای خود به فضای پيروزی تبدیل نمایدایران و عراق

 ِ"فروغ جاویدان"عمليات شود،  هر حال، تا آنجا که به بحث ما مربوط می

سازمان مجاهدین که شکست آن از قبل محرز بود، یک فرصت طالئی 

حاال دیگر نه تنها بحث در مورد . برای سران و مبلغين رژیم بوجود آورد

شکست در جنگ و نوشيدن جام زهر در آن رابطه، همه کنار رفته بودند، بلکه 

فرصتی برای سران رژیم بوجود آمده بود که تمامًا از پيروزی خود در عمليات 

ها به  اکنون تم همه تبليغات رژیم را حمله به قول آن. مرصاد سخن بگویند

ها علنًا از ضرورت  داد و  آن و دیگر نيروهای سياسی تشکيل می" منافقين"
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. دادند کشتار دستگير شدگان مجاهدین در حمله به غرب کشور، داد سخن می

های  بود که رسانه" فروغ جاویدان" به این ترتيب درست در رابطه با عمليات

 بود، ۶٠های نماز جمعه مجددًا به همانگونه که در اوایل دهه  گروهی و تریبون

ز ایران و عزیزان زندانی از سر گرفتند؛ و سران تبليغات خود را برعليه مردم مبار

های مبارز  ها از خود نشان داده بودند، توده رژیم با همان وقاحتی که در آن سال

حاال دیگر مرتجع خونخواری . ایران را با سخنان تهدید آميزی مورد حمله قرار دادند

 حالی که چون رفسنجانی دور تازه ای گرفته بود تا در نماز جمعه تهران در

دهد، نماز  را مورد توضيح و تشریح قرار می" مرصاد"عمليات به قول خودشان 

گزاران و مخاطبين خود را در پوشش مقابله با مجاهدین مسلح، بر عليه 

" اللهی ها را با شعار حزبهای مردم و عزیزان زندانيشان تحریک نموده و  توده

به سوی اوین " اعدام باید گرددزندانی محارب اعدام باید گردد و منافق مسلح 

، جمهوری اسالمی را در "فروغ جاویدان"عمليات چنين بود که . روانه سازد

های  در این زمان درسخنرانی. های کشور یاری رساند برپائی حمام خون در زندان

تحت ( همه دست اندرکاران ریز و درشت رژیم، ضمن حمله به سازمان مجاهدین

عدام زندانيان سياسی تحت پوشش تأکيد بر مجازات ، از ا")منافقين"عنوان

مثًال موسوی اردبيلی که در آن . شد دستگيرشدگان عمليات مرصاد صحبت می

زمان ریاست دیوان عالی کشور را به عهده داشت یکی از کسانی بود که ضمن 

کوشيد افکار عمومی را به خيال  بيان چگونگی حمله مجاهدین از مرزها، می

بخشی . ح ضرورت اعدام زندانيان سياسی، به نفع رژیم بسيج نمایدخود با توضي
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ها را از حيوان پست تر  مردم این: "از سخنان وی در آن زمان چنين است

ی قضائيه در فشار بسيار  ها چنان آتشی هستند، قوه مردم عليه این. دانند می

نی شان زندا یک دسته. شوند سخت افکار عمومی که چرا اینها اعدام نمی

قاضی از آن طرف گرفتار . گویند آقا باید از دم اعدام شوند مردم می. شوند می

از این طرف فشار افکار عمومی، از همه بيشتر من باید از . یک سلسله مسایل

بيست تا بيست تا  ما ده تا ده تا،. این بدبخت تشکر کنم که کار ما را آسان کرد

گویند ُخمسش از بين  متأسفم می ر،پرونده بيار، پرونده بب. کنيم محاکمه می

تاریخ این   "٭.ای کاش همه شان از بين بروند، یک مرتبه مسأله تمام شود. رفته

های مرگ و به خون  سخنرانی در واقع تاریخ همان روزهای برپائی دادگاه

ده تا ده تا، بيست "باشد که آن جالد از محاکمه  غلطاندن زندانيان سياسی می

در مقطع سخنرانی اردبيلی، گویا فقط یک پنجم از . کند ت میصحب" تا بيست تا

این " ُخمسش از بين رفته"آن عزیزان را به قتل رسانده بودند که وی با گفتن 

در ضمن اردبيلی در . کند که همه از بين بروند موضوع را روشن نموده و آرزو می

ها را در  ر آنکند که کا این سخنرانی از رهبری مجاهدین هم به مزاح تشکر می

اینچنين بود که جمهوری اسالمی برای توجيه جنایت . کشتار زندانيان آسان کرد

بی سابقه خود بر عليه زندانيان سياسی، فضای تبليغاتی الزم  را بوجود آوردند، 

و بعد برای مشوب کردن اذهان، دليل آن کشتارهای خونين را در ميان افکار 

ها ازعمليات  آن. ابل یک حمله نظامی جا زدندعمومی گویا به خاطر دفاع در مق

                                                 
   ١٣۶٧ مرداد ١۵، روزنامه رسالت، "سخنرانی موسوی اردبيلی، در نمازجمعه تهران" ٭

  در جدال با خاموشی 
 

۵۶۴

   شده  خود در هماهنگی با ارتش صدام حسين سازمان داده کهفروغ جاویدان 

ها و هموار کردن راه برای  به عنوان دستاویزی درجهت سرکوب مبارزات تودهبود،  

ای  های امپریاليستی استفاده نمودند و در عين حال آن را وسيله سرمایه گذاری

برای عربده کشی های تبليغاتی ضد انقالبی خویش برعليه زندانيان سياسی و 

پس از آن و به تأسی از رژیم، مبلغين ضد مردمی . مردم مبارز ایران قرار دادند

، ۶٧ل  کتمان دالیل واقعی کشتارهای سادیگری نيز بوده و هستند که در جهت

جا زده و بساط " منافقين"رژیم نسبت به " کين خواهی"را ناشی از   آن فاجعه

 در خدمت خونينی که رژیم خونخوار و وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

  .کنند  بود را ال پوشانی می داران داخلی بر پا کرده  ها و سرمایه  امپریاليست به



       

 

۵۶۵
   ۶٧  سالفاجعه

  و اختالفات تاکتيکی سران جمهوری اسالمی
  

گذشته در رابطه با قتل  های در سالبا توجه به تبليغات غير واقعی که 

عام  زندانيان سياسی در این جا و آنجا به نفع منتظری صورت گرفته است، بی 

بنابراین ابتدا . مناسبت نيست که در اینجا اندکی نيز به این موضوع پرداخته شود

به مناسبت سالگرد پيروزی انقالب " منتظری که تحت عنوان" بيانات"بخشی از 

در ( .کنم  ابراز شده است را در اینجا ذکر می٢١/١١/١٣٧١ر تاریخ د" اسالمی

اهللا  متن کامل خاطرات آیت" همين جا قيد کنم که منبع اطالعات و مآخذ زیر از 

اتحاد ناشران  "  وسيله  به منتشر شده" سينعلی منتظری به همراه پيوست هاح

  ).باشد می" ایرانی در اروپا

خواهم صد  کنی من می اینجا، گفتم تو حاال را نگاه میاحمد آقا یک روز آمد "....

در آخرین . ای نسبت به انقالب نداشته باشند سال دیگر هم سوژه و بهانه

مالقاتم با مرحوم امام که احمد آقا هم آنجا نشسته بود و آقای سيد هادی هم 

خواست حضرتعالی با آن  دلمان می: بود، من یادم هست که به امام گفتم

ها، تمام طبقات به  نا و چهره ملکوتی که وارد ایران شدید که تمام ارگقداست

خواهد آن قداست و آن چهره ملکوتی  حضرتعالی عشق می ورزیدند، دلمان می

ها  ناها و در دادگاهها و ارگ کارهای خالفی که در زندانشما باقی بماند و 

 در زمان گویم که  من نمی.شد شود اینها به حساب شما گذاشته نمی می

 )ع(و اميرالمومنين )ص(شد، در زمان پيغمبر کار خالف نمی )ع(و امام )ص(پيغمبر
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ها که معصوم نبودند، اما هيچ  برای این که کارگزاران آن. شد هم کار خالف می

اند که این کارها  دستور داده) ع(و علی )ص(کردند بگویند پيغمبر وقت جرأت نمی

در بعضی لی متأسفانه جوری شده است که کردند، و  میمخفيانهرا بکنيم، 

شود و  کارهایی می شود، ها تندیهایی می ها و یا در زندان ناارگ

من از این رنج می برم که اینها را به . گویند نظر حضرت امام است می

کنند و من دلم  دهند و چهره شما را ملکوک می حضرتعالی نسبت می

شد که این والیت فقيهی خواهد تا صد سال دیگر هم یک جوری با می

که بعد از هزار و چهار صد سال قدرت را در دست گرفته نقطه ضعفی 

 به امام و نقطه ضعفها به حضرتعالی نسبت داده نشود، نداشته باشد

خواهد  گفتم و در آخرین مالقاتم خدمت ایشان گفتم که ما دلمان می این را می

ن جور با عظمتش باقی باشد آن قداست و آن چهره ملکوتی که شما دارید هما

تمام منظور این است که . و نقطه ضعفی در این جهت نداشته باشيم 

گفتم غرضم این بود که  تذکراتی که من به ایشان کتبًا و یا شفاهًا می

و من خيلی خوشوقتم که بسياری از تندیها های ضعف برطرف شود،  نقطه

ده بودیم یا به واسطه چيزهای را به واسطه آن دادگاه عالی که اینجا تشکيل دا

،تأکيدات از نویسنده این ١۵٩نقل از پيوست شماره ." (دیگر جلویش را گرفتيم

  )  کتاب

بيانات فوق چهار سال بعد از فاجعه کشتار دسته جمعی زندانيان 

ای که منتظری در این رابطه به خمينی نوشته و به قول خود  سياسی و نامه
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در این بيانات چند موضوع با .  نوشته شده استدر آن داده بود،" تذکراتی"

  .کنند برجستگی خودنمائی می

به " شود هایی می ها تندی ها و یا درزندان نادر بعضی ارگ"منتظری از این که 

 . خمينی هشدار داده است

ها تندیهایی  ها و یا در زندان نادر بعضی ارگ" از این که برده است رنج میوی 

  ".گویند نظر حضرت امام است ود و میش شود،کارهایی می می

ها و در  کارهای خالفی که در زندان" خواسته است که ایشان دلشان می

گرفت که به حساب خمينی  ای صورت می به گونه" شود ها می نادادگاهها و ارگ

 .آمد به حساب می" کارگزاران" "مخفيانه"شد و کارهای  گذاشته نمی

اعی و جنایتکارانه خمينی برای مردم رو شده، او از این که چهره پليد و ارتج

که از " آن قداست و آن چهره ملکوتی"خواست که  متأسف است و دلش می

تا صد سال دیگر " خواهد دلش میو ." باقی بماند" خمينی ساخته شده بود،

هم یک جوری باشد که این والیت فقيهی که بعد از هزار و چهار صد سال قدرت 

قطه ضعفی نداشته باشدو نقطه ضعفها به حضرتعالی را در دست گرفته ن

 "نسبت داده نشود

منتظری با صراحت منظور خود از نوشتن نامه به خمينی در رابطه با کشتار 

منظور : " کند که داده بود را به این شکل بيان می" تذکراتی"زندانيان سياسی و 

گفتم غرضم  ًا میاین است که تمام تذکراتی که من به ایشان کتبًا و یا شفاه

 ."های ضعف برطرف شود این بود که نقطه
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  : اکنون متن نامه مورد بحث او را نيز بخوانيد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  محضر مبارک آیت اهللا العظمی امام خمينی مد ظله العالی

پس از عرض سالم و تحيت،به عرض می رساند راجع به دستور اخير حضرتعالی 

ها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را  ين موجود در زندانمبنی بر اعدام منافق

ملت و جامعه پذیرا است و ظاهرا اثر سوئی ندارد ولی اعدام موجودین از سابق در 

و . شود ها اوال در شرایط فعلی حمل بر کينه توزی و انتقام جوئی می زندان آن

باشند ناراحت و دغدار  های بسياری را که نوعا متدین و انقالبی می ثانياخانواده

و ثانيا بسياری از آنان سر موضع نيستند ولی . شوند کند و آنان جدا زده می می

و رابعا در شرایط فعلی که .کنند بعضی از مسئولين تند با آنان معامله سر موضع می

ایم  با فشارها و حمالت اخير صدام و منافقين، ما در دنيا چهره مظلوم به خود گرفته

کنند، صالح نظام و حضرتعالی  ها و شخصيتها از ما دفاع می  از رسانهو بسياری

و خامسا افرادی که بوسيله . نيست که یک دفعه تبليغات عليه ما شروع شود

اند اعدام کردن آنان  دادگاهها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شده

 موازین قضائی و احکام ای بی اعتنائی به همه بدون مقدمه و بدون فعاليت تازه

و سادسا مسئولين قضائی و دادستانی و . العمل خوب ندارد قضات است و عکس

اطالعات ما در سطح مقدس اردبيلی نيستند و اشتباهات و تاثر از جو بسيار و 

فراوان است و با حکم اخير حضرتعالی بسا بی گناهانی و یا کم گناهانی هم اعدام 



   و اختالفات تاکتيکی سران جمهوری اسالمی  ۶٧ سال فاجعه   
  
۵۶٩

وسابعا ما تا حال از کشتنها و . احتمال هم منجز استشوند، و در امور مهمه می

ایم و جاذبه  ایم جز اینکه تبليغات را عليه خود زیاد کرده ای نگرفته خشونتها نتيجه

ایم، بجاست مدتی با رحمت و عطوفت  منافقين و ضد انقالب را بيشتر نموده

فرضا بر و ثامنا اگر . برخورد شود که قطعا برای بسياری جاذبه خواهد داشت

دستور خودتان اصرار دارید اقال دستور دهيد مالک اتفاق نظر قاضی و دادستان و 

مسئول اطالعات باشد نه اکثریت،  و زنان هم استثنا شوند مخصوصا زنان بچه 

دار، و باالخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز ،هم عکس العمل خوب 

ی از قضات متدین بسيار ناراحت ندارد و هم خالی از خطا نخواهد بود و بعض

در ":) ص(قال رسول اهللا: بودند، و بجاست این حدیث شریف مورد توجه واقع شود

ئواالحدود عن المسلمين ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبيله فان االمام ان 

  .والسالم عليکم و ادام اهللا ظلکم." یخطی فی العفو خير من ان یخطی فی العقوبه

  ٭   حسينعلی منتظری۶٧/ ٩/۵  ١۴٠٨لحجه  ذی ا١۶

  

خمينی، حتمًا الزم است به  دستور به ۶٧های سال  در اینجا در برخورد به اعدام

که دیکتاتوری یکی از مشخصات حاکميت این موضوع توجه شود 

امپریاليستی، یا حاکميت طبقه سرمایه دار وابسته به امپریاليسم در 

باشد؛ درعين حال این دیکتاتوری  ی میایران بوده و ذاتی چنين حاکميت

                                                 
  ١۵٣ت شماره ، پيوس" حسينعلی منتظری اهللا خاطرات آیت" ٭

  در جدال با خاموشی 
 

۵٧٠

 دیکتاتوری رضا .سازد خود را به طورعمده در وجود یک فرد متجلی می

برای همگان از آفتاب هم ( الشمس است ها اظهر من شاه قلدر به قول قدیمی

در رژیم شاه، دیکتاتوری به مثابه روبنای سيستم حاکم، در ). روشن تر است

ت و امروز در جمهوری اسالمی این دیکتاتوری خود وجود خود شاه تجلی می یاف

های سال  بر این اساس پایه اعدام. ظاهر ساخته است" ولی فقيه" را در وجود

 نيز چه در وزارت اطالعات رژیم جمهوری اسالمی طرح ریزی شده بود و چه ۶٧

بایست به نام  در نهاد و ارگان ضدخلقی دیگری از این رژیم، به هر حال می

بيچاره منتظری . شد و به عنوان یک دستور رسمی از طرف وی ابالغ میخمينی 

کرد که در  و تصور می" پيغمبر"پنداشت و خمينی را  می" علی"که خود را 

ای جلوه  را به گونه" نقطه ضعف ها"شد، داری حاکم بر ایران می سيستم سرمایه

ينی که خود البته خم" چهره ملکوتی"ها را نگرفته و  داد که دامن والیت فقيه آن

در زیر سند دستور قتل . دستپخت و القای تبليغات امپریاليستی بود، حفظ شود

  :عام زندانيان سياسی به نام خمينی را ببينيد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

گویند از روی  از آنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه می

اند و با توجه به  ها از اسالم ارتداد پيدا کرده به اقرار سران آنهاست و  حيله و نفاق آن

ها در شمال و غرب و جنوب کشور با  ها و جنگهای کالسيک آن محارب بودن آن

های حزب بعث عراق و نيز جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما،  همکاری

وانمردانه آنان از ابتدای و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناج



   و اختالفات تاکتيکی سران جمهوری اسالمی  ۶٧ سال فاجعه   
  
۵٧١

های سراسر کشور بر  تشکيل نظام جمهوری اسالمی تا کنون، کسانی که در زندان

باشند و  کنند محارب و محکوم به اعدام می سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و می

تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثریت آقایان حجته االسالم نيری دامت 

ای از وزارت  و نماینده) دادستان تهران(و جناب آقای اشراقی ) قاضی شرع(افاضاته 

های مراکز  باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همينطور در زندان اطالعات می

استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقالب و یا دادیار و نماینده 

ن ساده اندیشی است، قاطعيت باشد، رحم بر محاربي وزارت اطالعات الزم االتباع می

اميداوارم با . اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نطام اسالمی است

خشم و کينه انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم، رضایت خداوند متعال را جلب 

نمائيد، آقایانی که تشخيص موضوع  به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند 

تردید در مسایل قضائی اسالم انقالبی نادیده گرفتن . باشند" اشدالکفار"ندو سعی کن

  .والسالم. باشد خون پاک و مطهر شهدا می

  ٭اهللا الموسوی الخمينی روح

  

شقاوت آميز بودن متن نامه فوق، آنهم با توجه به تعداد بسيار زیاد 

زندانی سياسی در سراسر کشور چنان بی سابقه و به حدی غير قابل 

های  باور بود که حتی خود دست اندرکاران و پيش برندگان سياست

                                                 
  ١۵٢همان منبع، پيوست شماره   ٭

  در جدال با خاموشی 
 

۵٧٢

 چه ید طوالئی  که نشان داده بودند۶٠های اول دهه  رژیم که در سال

 آن اظهار تردید نموده و سئواالتی  بهدر ارتکاب به جنایت دارند، نسبت

  :باشد متن زیر نامه احمد خمينی به پدرش در این مورد می. مطرح نمودند

  بزرگوارحضرت امام مد ظله العالیپدر 

پس از عرض سالم، آیت اهللا موسوی اردبيلی در مورد حکم اخير حضرتعالی در باره 

  : اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند منافقين ابهاماتی داشته

اند و محکوم به  اند و محاکمه شده ها بوده هاست که در زندان آیا این حکم مربوط به آن

ها اجرا نشده  اند و هنوز هم حکم در مورد آن اند ولی تغيير موضع نداده اعدام گشته

  اند محکوم به اعدامند؟ هایی که حتی محاکمه هم نشده است، یا آن

اند و مقداری از زندانشان را هم کشيده اند  آیا منافقين که محکوم به زندان محدود شده

 ؟باشند باشند محکوم به اعدام می ولی بر سر موضع نفاق می

هائی که  های منافقينی که در شهرستان به وضع منافقين آیا پرونده در مورد رسيدگی

خود استقالل قضائی دارند و تابع مرکز استان نيستند باید به مرکز استان ارسال گردد 

  توانند مستقًال عمل کنند؟                                           یا خود می

  "                                 فرزند شما،احمد                 
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۵٧٣

  :پاسخ خمينی در زیر نامه فوق چنين است

در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، 

ر هر ها د سریعًا دشمنان اسالم را نابود کنيد، در مورد رسيدگی به وضع پرونده

  صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است

  ٭اهللا الموسوی الخمينی                                          روح

در اینجا الزم به تذکر است که قتل عام زندانيان سياسی اگر چه از 

زندانيان مجاهد شروع شد، ولی همانطور که در این کتاب قيد گردیده زندانيان 

مسلمًا دستور کشتار نيروهای چپ نيز از . سی چپ را نيز شامل گردیدسيا

طرف خمينی صادر شده است ولی فعًال سند این دستور در دست نيست و تنها 

: گوید در این مورد نيز منتظری می. چند سند مربوط به مجاهدین رو شده است

رفتند برای افراد بعد از مدتی یک نامه دیگری از امام گباالخره این جریان گذشت "

 در آن زمان حدود پانصد نفر غير مذهبی و غير مذهبی که در زندان بودند،

ها را هم  ها این بود که با این نامه کلک آن کمونيست در زندان بودند، هدف آن

بکنند و به اصطالح از شرشان راحت بشوند، اتفاقًا این نامه به دست آقای 

ان رئيس جمهور بود، به دنبال مراجعه ای رسيده بود، آن زمان ایش خامنه

های آنان ایشان با متصدیان صحبت کرده بود که این چه کاری است که  خانواده

                                                 
 و جواب خمينی به آن در پشت نامه اول گفته منتظری، نامه احمد خمينیه ب ٭

  ١۵٢ پيوست -خود خمينی نوشته شده
 رئيس شورای عالی قضائی بود و برای اطمينان از چگونگی  ۶٧اردبيلی در سال 

  .تاش سئواالت فوق را مطرح کرده اس "انجام وظيفه"

  در جدال با خاموشی 
 

۵٧۴

می خواهيد بکنيد دست نگه دارید، بعد ایشان آمد قم پيش من با عصبانيت 

خواهند اینها را تندتند اعدام  اند و می ای گرفته از امام یک چنين نامه": گفت

چطور شما االن برای کمونيستها به این فکر افتاده اید؟ چرا راجع ": ، گفتم"کنند

مگر امام برای ": گفتند" ایشان در رابطه با اعدام منافقين چيزی نگفتيد؟  به نامه

پس شما کجای قضيه هستيد، دو روز ": گفتم" ها هم چيزی نوشته؟ مذهبی

ایل گذشته بعد از نوشته شدن آن نامه به دست من رسيد و این همه مس

حاال من " است، شما که رئيس جمهور این مملکت هستيد چطور خبر ندارید؟

دانم ایشان آیا واقعًا خبر نداشت یا پيش من این صحبت ها را  نمی

  )   ٣۴٧-٣۴٨صفحه ."(کرد می

ها و  کند، این نامه های خمينی آشکار می همانطور که مطالعه متن نامه

سریعًا دشمنان اسالم را نابود "سی که در عنوان پافشاری بر اعدام زندانيان سيا

و در عباراتی مشابه روی آن تأکيد شده، خود به اندازه کافی دست " کنيد

اما در واقعيت امر انجام . جالدان را در عمل برای خون ریزی کامًال باز گذاشته بود

 شد تصور نمود،در عمل پيش جنایت فوق خيلی بيشتر از آنچه در روی کاغذ می

هائی صورت گرفت که بعضی از  و زیاده روی" ها تندی"چنان رفت و 

ها به  دست اندرکاران رژیم و از جمله منتظری نگران تأثير آن خونریزی

خمينی گشته و در رابطه با " چهره ملکوتی"روی مردم و از بين رفتن 

 منتظری پيشاپيش در .شدیدًا نگران شدند حفظ نظام جمهوری اسالمی

ریحًا از دل نگرانی خود در مورد این که ارتکاب به چنان خونریزی به اش ص نامه



   و اختالفات تاکتيکی سران جمهوری اسالمی  ۶٧ سال فاجعه   
  
۵٧۵

را بيشتر خواهد " جاذبه منافقين و ضد انقالب"جمهوری اسالمی ضربه زده و 

صالح نظام و حضرتعالی نيست که "کرد صحبت کرده و مصرًا تأکيد نموده بود که 

ر چه بدليل سکوت البته در واقعيت ام". يک دفعه تبليغات عليه ما شروع شود

های غربی در مقابل آن جنایت بی سابقه و چه به خاطر امکانات محدود  رسانه

 نمودند نيروهای سياسی مردمی که خود در خارج از مرزهای ایران فعاليت می

اما به هرحال همين نيروها بودند که در حد امکانات خویش مردم را تا حدی از (

ها بر عليه رژیم جمهوری  تبليغات و افشاگریآن ) ابعاد آن فاجعه آگاه نمودند

 خفقان   در شرایط سيطرهاسالمی که باعث دل نگرانی منتظری شده بود،

به خوبی و "  و کارها. باید نتوانست همگير شود  ایران آنطور که شدید در جامعه

 و منتظری نيز فرصت پيدا کرد  نفع جمهوری اسالمی آنان پيش رفت به" خوشی

امت ("   را به شنوندگانش۶٧خود در سال " تذکرات"ل بعد، دليل آن که چهار سا

ها و یا  در آن زمان منتظری در مورد زیاده روی. توضيح دهد") هميشه د رصحنه

شد، نامه دیگری  ها می ها و به اصطالح دادگاه که در زندان" ها تندی"به قول وی 

  : به خمينی به شرح زیر نوشته بود

  هللا الغظمی امام خمينی مدظله العالی محضر مبارک آیت ا

 برای رفع مسئوليت شرعی از خود ٩/۵/۶٧پس از سالم و تحيت، پيرو نامه مورخه 

های کشور که مرد مورد  رسانم سه روز قبل قاضی شرع یکی از استان به عرض می

باشد با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان حضرتعالی به قم آمده بود و  اعتمادی می

مسئول اطالعات یا دادستان تردید از من است از یکی از زندانيان برای گفت  می

  در جدال با خاموشی 
 

۵٧۶

تو حاضری سازمان منافقين را محکوم : تشخيص این که سرموضع است یا نه پرسيد

کنی؟ گفت آری، پرسيد حاضری مصاحبه کنی؟ گفت آری، پرسيد حاضری برای 

 گفت مگر جنگ عراق به جبهه بروی؟ گفت آری، پرسيد حاضری روی مين بروی؟

همه مردم حاضرند روی مين بروند وانگهی از من تازه مسلمان نباید تا این حد انتظار 

شود تو هنوز سر موضعی و با او معامله سرموضع انجام داد و  داشت، گفت معلوم می

گفت من هرچه اصرار کردم پس مالک اتفاق آرا باشد نه اکثریت،  این قاضی شرع می

ی را همه جا مسئول اطالعات دارد و دیگران عمًال تحت پذیرفته نشد و نقش اساس

حضرتعالی مالحظه فرمایيد که چه کسانی با چه دیدی مسئول اجرای . باشند تأثير می

والسالم عليکم و . باشند فرمان مهم حضرتعالی که به دما هزاران نفر مربوط است می

  رحمه اهللا و برکاته

١٣/۵/۶٧  

  ٭حسينعلی منتظری

  

يز که سند دیگری مبنی بر حد شقاوت نمایندگان بورژوازی وابسته  این نامه ن

 در سراسر ایران بر پا ۶٧ها در سال  هائی است که آن ایران و گویای حمام خون

دهد که به قول معروف آش آنقدر شور بود که  نمودند، در عين حال نشان می

  . خان هم فهميده بود

                                                 
  ١۵۴  ،  پيویست شماره" حسينعلی منتظری اهللا خاطرات آیت ٭
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شخصًا و یا به نمایندگی از در مورد منتظری، این واقعيتی است که وی 

بخشی از طبقه حاکم ،در مقطع مورد بحث ضرورتی برای ارتکاب به آنهمه 

دید و چنان اقدامی را ضروری ندانسته و نه فقط آن را  جنایت و خونریزی نمی

و چنان برخوردی با زندانيان " ها تندی"کرد بلکه برعکس چنان حد از  هضم نمی

 جمهوری اسالمی و والیت فقيه که آرزو داشت  را به ضررحکم گرفتهسياسی 

به یاد داشته باشيم که منتظری در نامه اول خود . دید صد سال عمر کند، می

 مشکلی زندانيان سياسی تازه دستگير شدهمشخص کرده بود که با اعدام 

گذاشت و موجب ضربه زیادی  بجا نمی" اثر سوئی"ندارد، چون از نظر او این امر 

اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را : "جمله او چنين است. شد به رژیم نمی

  ".ملت و جامعه پذيرا است و ظاهرًا اثر سوئی ندارد

 اساسًا بحث ۶٧البته با نگرش درست و علمی به فاجعه سال 

بر سر این یا آن فرد نيست و خمينی و یا منتظری به خودی خود در این 

دار ایران برای پيشبرد منافع  های که  طبقه سرمای عمل جنایتکارانه

بالطبع از طریق رژیم تأمين کننده منافع خود ( طبقاتی خود صورت داد،

های این  اسالمی و همه برپادارندگان و پيشبرندگان سياست یعنی جمهوری

نقش شخص اساسًا . به عنوان شخص خود از اهميتی برخوردار نيستند)رژیم

 آن قرار گرفته، قابل سنجش در رابطه با سيستم و دستگاهی که در

از این رو مهم این است که توجه شود که یک فرد خود را در . باشد می

های او در چه جهتی پيش  ای قرار داده و فعاليت خدمت چه طبقه
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 ۶٠های دهه  منتظری شخصًا در جریان خيلی از جنایاتی که در زندان. رود می

ن امر سخن گفته است که او حتی با صراحت از ای. گذشت، قرار داشت می

. وزارت اطالعات در ارتکاب به جنایت، روی ساواک رژیم شاه را سفيد کرده است

اید فالنی مرا شاه و  شنيده شد فرموده": عين گفته او چنين است

کند، البته حضرتعالی را شاه فرض  اطالعات مرا ساواک شاه فرض می

ما روی ساواک شاه های ش کنم ولی جنایات اطالعات شما و زندان نمی

 این ".گویم را سفيد کرده است، من این جمله را با اطالع عميق می

سخن که بيانگر درجه آگاهی و اطالع منتظری از شدت جنایات وزارت اطالعات 

های جمهوری اسالمی بود، در عين حال از  بر عليه زندانيان سياسی در زندان

با رجوع به خود واقعيت . کند یشدت تضادهای درونی رژیم در آن مقطع حکایت م

بينيم که برغم  ها و پس از آن، می و در نظر گرفتن پراتيک منتظری در همان سال

ها به وظيفه اصلی خود یعنی  چنين اظهار نظری چگونه او همچنان تا سال

او چنين سخنی را تنها در جریان تشدید . پيشبرد اهداف نظام حاکم  عمل نمود

ناح های موجود در درون رژیم جمهوری اسالمی به تضادهای درونی بين ج

هنگامی که داماد او، مهدی هاشمی در خطر اعدام قرار گرفت، مطرح نموده 

: گوید  در همان متن او در تالش برای جلوگيری از اعدام داماد خود می.است

 سال سنگ اسالم و انقالب و امام را ٢٠سيد مهدی هر چه بود و شد باالخره "

او نه مرتد است نه محارب و نه مفسد و باالخره به انقالب و ....زدبه سينه 

او هنوز . اسالم اعتقاد کامل دارد، هر چند در سليقه خطا کار باشد که هست
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ها و جبهه بروها و افراد انقالبی دارد و اعدام او در  اللهی طرفداران زیادی از حزب

الب فوق در گيومه از پيوست هر دو مط( ......"گذارد روح آنان اثر بد باقی می

در هر حال در اینجا الزم است به تفکراتی برخورد نمود که تحت ). ١۵٠شماره 

 از ۶٠کوشند به اختالفات موجود در درون رژیم که در دهه  نام منتظری، می

شدت و حدت زیادی برخوردار بود، رنگ و بوی دیگری زده و نتایج غير واقعی و 

  . نادرستی از آن بگيرند

مسلمًا در این که بخش یا جناحی از نمایندگان طبقه حاکم تحت نام 

اند برخورد متفاوتی  منتظری در رابطه با زندان و زندانيان سياسی سعی داشته

مثًال متفاوت با شيوه کار الجوردی و داود ( از بخشی دیگر از خود نشان دهند

های   اختالفاما کسانی هستند که با برجسته کردن. ،حرفی نيست)رحمانی

تاکتيکی منتظری و دارو دسته او در جمهوری اسالمی با خمينی به خصوص در 

اند برای منتظری  ، سعی کرده۶٧رابطه با قتل عام زندانيان سياسی در سال 

هویت مستقلی جدا از رژیم دار و شکنجه رژیم حاکم قایل شوند و گاه او را که 

برای . دهند  ارتقاء میدموکراتسان  بود در حد یک انضد کمونيستفردی کامًال 

او شاید یادآوری این امر خالی  )نه غير کمونيستی( درک موضع ضد کمونيستی

که در دوره شاه پس از ) برخالف طالقانی( از فایده نباشد که وی کسی بود

تغيير ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق، عليه آن سازمان، فتوا صادر کرده و 

ها قبًال در ارتباط با سازمان مجاهدین   که خيلی از آن-یزندانيان سياسی مذهب

پس از آن بود که زندانيان مذهبی . ها بر انگيخت  را بر عليه کمونيست-بودند
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زندانيان کمونيست را نجس خوانده و همان مرتجع نظير الجوردی در زندان شاه، 

ا زندانيان چپ های جمهوری اسالمی ب کردند که در زندان ها می برخوردی را با آن

ها در زندان تفوق  تفاوت تنها در آن بود که در دوره شاه کمونيست. صورت گرفت

ها   پاکی آن–داشته و وضعيت مبارزاتی، قوی تر از آن بود که برخورد نجسی

 در رژیم جمهوری اسالمی نيز منتظری، .منجر به اذیت و آزار زندانيان چپ گردد

ی و یا آنطور که خود دست اندرکاران رژیم به عنوان جانشين یا وليعهد خمين

ناميدند، به عنوان نایب امام و قائم مقام رهبری، مطرح بوده و اساسًا از  می

رفت؛ و در واقع یکی از گردانندگان این  های اصلی نظام حاکم بشمار می پایه

 در همه ۶٠منتظری در دهه .  بوده است۶٠خونبار دهه  های رژیم در همه سال

لکتی دخالت داشته و افرادی که دور وی جمع بودند نيز هر یک پست و امور مم

های ضد خلقی  مقام مهمی را در دولت اشغال کرده و مشغول پيشبرد سياست

 که داماد وی مهدی هاشمی که جنایات او در حق -اند جمهوری اسالمی بوده

 در در حقيقت منتظری. جوانان اصفهان تا حدی بر مالشده، از آن جمله بود

 در کتاب .، در پيشبرد بسياری از امور مملکتی یک پای قضيه بود۶٠دهه 

ها نقش فعالی در پيشبرد  کند که در آن سال اش نيز خود وی آشکار می خاطرات

های جمهوری اسالمی ایفاء نموده و در بسياری از کارها از حل اختالف  سياست

فهان درجه جالدی او را که مردم اص( تحت رهبری طاهری" روحانيت مبارز"بين 

با حزب جمهوری اسالمی به رهبری پرورش در اصفهان ) بخوبی می شناسند

جالد ( تا رفع مشکالتی که محمد محمدی گيالنی) ۵۶پيوست شماره ( گرفته
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پيوست ( کرد، در دانشگاه پيدا می)  که قاتل دو پسر خود نيز بود۶٠مشهور دهه 

صدور انقالب اسالميشان که تحت این نام تا پيشبرد امر به اصطالح ) ١١٢شماره

های مالی و تسليحاتی و غيره به  جمهوری اسالمی از طریق کمک رسانی

تقویت نيروهای ارتجاعی و کشتار مردم ستمدیده در خارج از مرزهای ایران 

های اسالمی خوب یا بد به دستور  نهضت:" گوید خود منتظری می( پرداخت می

، کامًال دخالت گر و فعال )١۴٨پيوست شماره ( ")تمن و زیر نظر من بوده اس

منتظری در رابطه با قتل " تذکرات"ها بيانگر آنند که  همه این واقعيت. بوده است

عام زندانيان سياسی را باید به همان صورتی که حتی خود به آن اذعان دارد، 

ا نباید دید و دل نگرانی های او برای رژیم جمهوری اسالمی با والیت فقيه اش ر

به حساب دلسوزی او برای مردم مبارز ایران که تحت سلطه این رژیم جنایت کار 

با همه جناح هایش مصيبت ها و دهشت های بيشمار و  وصف ناپذیری دیده 

های رفورميستی  و خالصه نباید اجازه داد که در رابطه با او ایده. اند، واریز نمود

  .کنند بازار گرمی

             

 

۵٨٢

  فصل سوم
  فرجام سخن
******  

  
  

  های درختان را قطع کرديد  شاخه گيرم که
کنيد؟  می  در خاک چه  های نهفته با دانه

   

  

  

  

  !بر نگشت" زمستان"

 در رابطه با زندان ۶٠در یک بازگوئی خالصه وار از وضعيتی که از سال 

 تنها پس از ۶٠بر جامعه ایران رفت، باید گفت که رژيم جمهوری اسالمی در دهه 

مکش و درگيریهای زیاد با مردم مبارز ایران توانست توازن قوا بين جنگ و کش

ولی مهم . خلق و ضد خلق را به نفع خود حفظ نموده و بر اوضاع مسط شود

است دانسته شود که رژیم این را هرگز به راحتی و بدون رو کردن دستان 

 ۶٠ سال جنایتکار خود در بين مردم، مردمی که متأسفانه بخشی از آنان هنوز تا

کردند، به  نسبت به خمينی متوهم بوده و او را همچنان رهبر خود تصور می

های مبارز ایران قبل از هر  ، ارتجاع برای سرکوب توده۶٠در دهه .  دست نياورد
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در اين زمان،  . چيز زندانی سياسی را آماج حمالت ددمنشانه خود قرار داده بود

پيشين در ذهن " ناپذير ان و شکستزندانی قهرم"بايست تصوير  نه تنها می

شد که شرايط در  شد بلکه بايد اينطور جلوه داده می مردم در هم شکسته می

های جمهوری اسالمی چنان است که هيچکس را يارای مقاومت در مقابل  زندان

آیا رژیم در این ! توان مبارزه کرد آن نيست و اساسًا مبارزه بيهوده است و نمی

؟ در پاسخ، حتمًا الزم است روی یک واقعيت مهم تکيه !دتالش خود موفق بو

درست است که رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی با توسل به . کنيم

های خشونت بار و رسوای قرون   ها و به کارگيری شيوه سرکوب وحشيانه توده

ها، توانست خود را به مردم ایران تحميل نماید و در این مسير  وسطائی در زندان

بار دیگر به عينه نشان داده شدکه سرکوب مبارزات مردم و اعمال یک 

یک دیکتاتوری عنان گسيخته با تکيه بر ارتش و دیگر نيروهای نظامی، 

 اما این نيز واقعيتی است که باشد، عمده ترین عامل بقای این رژیم می

.  در رسيدن کامل به اهداف شوم خود ناکام ماند۶٠جمهوری اسالمی در دهه 

ر با دیدی وسيع به همه آنچه در آن مقطع در جامعه ایران گذشت نگاه کنيم و اگ

هائی از تاریخ جامعه خود در نظر بگيریم و به زبانی دیگر اگر  ها را به مثابه برگ آن

 بنگریم، خواهيم دید که ۶٠های جاری در دهه  با دیدی تاریخی به همه واقعيت

یاتی که مرتکب شد و چهره بسيار رژیم جمهوری اسالمی در قبال آنهمه جنا

های تحت ستم ایران از خود به نمایش  ای در مقابل توده خشونت بار و وحشی

گذاشت باز نتوانست شرایطی که قصد ایجادش را در جا معه داشت، بوجود 
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از این رو به یک عبارت باید از عدم موفقيت کامل جمهوری اسالمی در . آورد

. بيان یک واقعيت است. نيست ین یک شعارا. مقابله با مردم سخن گفت

خواست رژیم جمهوری اسالمی آن بود که مردم کًال از مبارزه روی گردان شده و 

سکوتی قبرستانی که در آن . سکوتی قبرستانی در جامعه ایران برقرار شود

خوف و ترس چنان بر جامعه چيره شود که مردم در حالی که شدیدًا از این رژیم 

ارند، جرأت نکنند حرفی بر عليه او بزنند و جز مدح او چيزی بر زبان متنفر و بيز

اما واقعيت این است که رژیم جمهوری اسالمی عليرغم همه اعمال . برانند

 مرداد را ٢٨ها، هرگز نتوانست شرایط بعد از کودتای  ددمنشانه اش در حق توده

ی جامعه ایران هرگز نتوانست زمستانی را بر فضا. بر جامعه ما مستولی کند

حکمفرما سازد که سالم ها بی پاسخ بمانند  و ظاهرًا صدا و صحبتی در ميان 

و تأثير آن فضا بر شاعر بدان گونه  "!صحبت سرما و دندان" نباشد جز، صدا و

نه، ...."رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز يكسان است ! حريفا : "باشد که بگوید

 را از نو ۴٠ و ٣٠اندازی موجود در جامعه دهه نتوانست نا اميدی و بی چشم 

  :شرایطی که در این شعر انعکاس یافته است. برقرار سازد

   چه می گویی که بيگه شد ، سحر شد ، بامداد آمد ؟"

  دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نيست  فریبت می

  گوش سرما برده است این ، یادگار سيلی سرد زمستان است ! حریفا 

  قندیل سپهر تنگ ميدان ، مرده یا زنده و 

  به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود ، پنهان است 
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  رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز یکسان است ! حریفا 

  سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت 

  هوا دلگير ، درها بسته ، سرها در گریبان ، دستها پنهان 

  نفسها ابر ، دلها خسته و غمگين 

  ختان اسکلتهای بلور آجين در

  زمين دلمرده ، سقف آسمان کوتاه 

  غبار آلوده مهر و ماه 

  ."زمستان است

از مهدی اخوان ثالث که شرایط بعد از " زمستان"بخشی از شعر معروف (

  ). مرداد در آن به خوبی منعکس است٢٨کودتای 

سازیش در " تواب"آری، جمهوری اسالمی با همه آن دستگاه عظيم 

ها و تالش برای نفوذ ایدئولوژی خود در جامعه از جمله از طریق نمایش  انزند

وتأکيد بر وحدت " اسالم"ها در مدح "ای توده"های حقير چندرغازی  بحث

ها با اسالم جمهوری اسالمی در  استراتژيک سوسياليسم ادعائی آن

رس، اش و اقدامات ضد خلقی دیگر، هرگز نتوانست روحيه ت های تلویزیون صفحه

تمکين و تسليم طلبی را در جامعه ما رواج دهد؛ نتوانست ّجو بی اعتمادی را در 

ای را   آری نتوانست شرایط جهنمی ...بين مردم دامن زند و نتوانست، نتوانست 

 در ایران بوجود ٣٠های های گسترده در اوایل سال که شاه، پس از دستگيری

که خيانت ( به دالیل مختلف ٣٠ در دهه !آورد را مجددًا در جامعه ما برقرار نماید
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رهبران حزب توده و خيانت و ضعف و سازشکاری نيروهای سياسی مذهبی و 

رعب و وحشت و جو  بی اعتمادی چنان ) ملی یکی از  عمده ترین آن دالیل بود

های خود نيز  ها رخنه کرده بود که مردم حتی در چهارچوب خانه در توده

های  ها در حالی که فریاد آن. زادی و امنيت حرف بزنندتوانستند با احساس آ نمی

نمودند، دائمًا با نگرانی و احساس عدم امنيت این  خشمشان را در گلو خفه می

که مترادف " دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد: "جمله ورد زبانشان بود که

! هيس: " آن در این قطعه شعر از پدر شعر نو ایران، نيما یوشيج، منعکس است

در شکست و ناکامی ". مبادا سخنی، جغدی پير  پای در قير به ره دارد گوش

رژیم جمهوری اسالمی در تحميل شرایط بسيار طاقت فرسای 

 بوجود ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨ نظير آنچه بعد از -سياسی به مردم ایران 

توان تأثير مبارزات قهرمانانه و فداکارانه پيشاهنگان   نه فقط می-آمد

 را هر چه بيشتر ۵٠های مبارز ایران در دهه  بی مسلح و تودهانقال

های مبارز و قهرمان  تشخيص داد، بلکه  ما چنين امری را مدیون توده

" قهرمان و شکست ناپذیر" هستيم و زندانيان ۶٠ایران در دهه 

  .  سهم بزرگی در آن دارند۶٠های سال

ستایش انگيز خود چنين بود که زندانيان سياسی این دهه با مبارزات 

در کنار مبارزه سایر بخش های جامعه، به نوبه خود اجازه ندادند که رژیم 

جمهوری اسالمی با همه جالديش و با همه جناياتی که مرتکب شد، روحيه 

آن . يأس و تسليم طلبی و ترس و خفت را بر جامعه ما مستولـی نمايد



  !  بر نگشت" زمستان"   
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گيرانه و خستگی ناپذیر های پی  های حماسی و آن مبارزه و استقامت مقاومت

، در ارتباط با مبارزات مردم ایران و به خصوص ۶٠های زندانيان در طول سال

ها، مانع از آن شدند که این رژیم بتواند به اهداف  مبارزات زنان در این سال

جزيره ثبات "ها از مبارزه، و تبدیل ایران به  ارتجاعی خود که همانا بازداشتن توده

. سرمايه داری انحصاری جهانی بود، به طور کامل، نایل آیدمطلوب " و آرامش

ای بود که پس از همه  ای گسترده گواه این واقعيات تظاهرات توده

سرکوبها و قتل عام زندانيان سياسی، در شهرهای مهم کشور نظير 

مشهد، قزوین، اراک پا گرفت و به تدریج شهرهای کوچک و بزرگ 

ها بر  ه صحنه مبارزه خشماگين تودهدیگری در اقصی نقاط کشور را ب

 این مبارزات هر چند به سرنگونی .عليه رژیم مرتجع حاکم تبدیل ساخت

ای و  رژیم جمهوری اسالمی منجر نشد ولی جامعه ایران بعد از این مبارزات توده

و  )بخصوص زنان زحمتکش(در اسالم شهر  بعد از مبارزه دليرانه زحمتکشان

ن شرکت نفت در برابر وزارت نفت در تهران آن هم در اعتصاب شجاعانه کارگرا

ای باشد که  توانست همان جامعه دیگر نمی..... شرایط شدیدًا خفقان بار حاکم و

در نتيجِه . سردمداران و دست اندرکاران رژیم خواب برقراری آن را در ایران داشتند

های بعد  در سالای دیگر  این مبارزات و تأثيرات آن در شکل گيری مبارزات توده

، گردانندگان و )نمود های قهرآميزدر اقصی نقاط ایران بروز می که حتی در شکل(

، فضای ٧٠های رژیم باالخره مجبور شدند تقریبًا از اواخر دهه  استراتژیست

  !جامعه را اندکی به شيوه خود بازتر کنند
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 استقرار  بر کسی پوشيده نيست که شرایطی که رژیم تازهمسلمًا 

های خود برقرار نمود از وضعيت   در زندان۶٠های يافته جمهوری اسالمی در سال

 اما در پاسخ به )۶۴(.بارتر بود  خشونت۵٠های رژيم شاه در دهه  جاری در زندان

گوناگونی به این سئوال که چرا چنين بود نظر واحدی وجود ندارد و با تفسيرهای 

رایج ترین پاسخ که البته با سطحی نگری کامل همراه . شود آن جواب داده می

است، این پرسش را با تکيه بر اعتقادات ايدئولوژيک گردانندگان رژیم حاکم 

مطابق این نظر گویا دست اندرکاران رژیم جمهوری اسالمی در . دهد توضيح می

موسوی (ها  داوودها، موسوی ها ،حاج جوئی گرفته تا ک ها، از الجوردی امور زندان

های ریز و  ها و دیگر همپالگی ها، گيالنی ، خلخالی)تبریزی و موسوی اردبيلی

گری در حق عزيزان در بند ما، در  درشت آنان با ارتکاب به آنهمه جنايت و وحشی

در زمين و انجام فرايض دينی خود " آسمانی"آن زمان مشغول اجرای فرامين 

البته این همان برخوردی است که در مورد کل سردمداران و گردانندگان . بودند

 -شود و مثًال بدون توجه به شرایط اقتصادی رژیم جمهوری اسالمی ابراز می

اجتماعی حاکم بر جامعه ایران و بدون دیدن نياز و الزامات خاص طبقات 

مالک برخورد ، ادعای آنان را ۶٠استثمارگر برای حفظ منافع خود در مقطع دهه 

اسالم " کنند که گویا پياده کردن  دهند و براین اساس مطرح می خود قرار می

ای است که رژیم جمهوری  دليل همه جنايتها و اعمال ظالـمانه" ناب محمدی

  در جدال با خاموشی 
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در این برخورد به واقع واقعيات به . برد اسالمی درحق مردم ما بکار برده و می

پوشش جای اینکه اسالم به عنوان یک شوند و به  طور وارونه جلوه داده می

داری وابسته به امپریاليسم در ایران به   برای حفظ سيستم سرمایهایدئولوژیکی

داران و مرتجعين برای تأمين منافع خود از آن استفاده  حساب آید که سرمایه

شود که گویا همه کارها به خاطر آن صورت گرفته  نمودند، خود هدفی تلقی می

ما واقعيت این است که چنين برخوردی از تجزیه و تحليل علمی ا. گيرد و می

شرایط مادی جامعه نشأت نگرفته و در مورد برخی روشنفکران که موضوع را به 

کنند این برخورد در بهترین حالت، حاصل نفرت آنان از رژیم  این شکل مطرح می

 و یا به طور جمهوری اسالمی و به تبع از آن نفرت برحق از هر رژیم مذهبی دیگر

  .باشد کلی از مذهب و مشخصًا از اسالم می

دراینجا باید به این امر توجه داشت که خيلی از نيروهای روشنفکر ما  

اگر چه به درستی ماهيت دین را شناخته و هر گونه مذهبی را تبلور جهل و 

توانند تشخيص دهند  دانند، اما در همين جا توقف نموده و نمی نادانی بشر می

شود که دین ابزاری در دست طبقات استثمارگر برای تسهيل  ه وقتی گفته میک

هاست، در رابطه با بحث فوق این حکم، باید مارا به شناخت  استثمار توده

واقعيت آن نيروی اجتماعی استثمارگر در جامعه ایران رهنمون سازد که اسالم 

قرار داده، نظمی ای جهت برقراری نظمی ضد خلقی در جامعه ما  را به وسيله

. ها به نفع آن نيروی اجتماعی بوجود آمده است که درست جهت استثمار توده

دین افيون "توان احکامی چون  با مد نظر داشتن چنين واقعيتی است که می



   و توجيه جنايت  " ايدئولوژی    "
  
۵٩١

 بر این اساس در )۶۵(.را نيز به طور هر چه عميق تری درک نمود" هاست توده

ديدی ( است اندکی با ديدی مادی رابطه با سوالی که در فوق مطرح شد کافی

غير مذهبی که عينيت، و نه مسائل ذهنی برای آن در درجه اول اهميت، قرار 

همه فاکتورهای موجود در شرايط جامعه پس از قيام بهمن را مورد توجه و ) دارد

در این صورت معلوم خواهد شد که صرفنظر از اينکه انگيزه . بررسی قرار دهيم

ها در رژيم جمهوری اسالمی از  ين و دست اندر کاران زندانسردمداران و مبلغ

ها اخذ ثواب آخرت برای خودشان بود يا نبود  ها و جنايت اعمال همه آن رذالت

ها جنايات خود در حق عزيزان ما را انجام فرايض دينی خود  یعنی، این که آن(

دهای ، عملکر)نمودند نمودند يا نمی شان تلقی می نسبت به خدای آسماني

شان چه  انديشيدند و انگيزه خارج از اينکه خود چگونه می(آنان در واقعيت امر 

ناشی از الزامات مبارزه طبقاتی در مقطع خاصی بوده و در خدمت يک امر ) بود

اين حقيقت . نمود کامًال زمينی و مادی منافع طبقه خاصی را در جامعه تامين می

  ، تنها یک پوشش"اسالم"ان کرد که توان بي را به زبانی ديگر اينگونه می

عملکردهائی که هدفش ايجاد و . ايدئولوژيکی برای آن عملکردهای خونبار بود

داران وابسته به  سرمايه(حفظ  نظمی در جامعه به نفع يک طبقه استثمارگر 

در واقع نظم ارتجاعی جدیدی که در قالب مذهب و در . بود) ها امپرياليست

م و پياده کردن قوانين اسالم در جامعه ايران عرضه شد پوشش اعتقاد به اسال

از نظر دور داشتن اين واقعيت و وارونه کردن . بدون آن عملکردها امکان پذیر نبود

 صرفًا نقش ۶٠در بحث ما یعنی اينکه در بوجود آمدن واقعيتهای خونبار دهه (آن 
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يدن به به معنی غلط) ايدئولوژيکی اسالم را دیدن و آن را اصل شمردن

آليسم بوده و باعث گمراهی در شناخت عامل اصلـی پدیده مورد نظر و پرده    ایده

کشيدن بر چهره دشمنان طبقاتی و اصلـی کارگران و همه خلقهای ايران خواهد 

اين موضوع بسيار مهمی است که بخصوص مارکسيستها که مبين و . شد

. را به آن مبذول دارندباشند، باید نهایت توجه  معرف دید مادی و علمی می

باشد و کمتر از آن کسی که فقط  اساسا کسی که معتقد به مارکسيسم می

های اجتماعی را با صرف تکيه بر عوامل  دارای دید ماتریاليستی است، پدیده

بايد بدانيم که اشتباه در جابجائی عامل . دهد ذهنی و روبنایی توضيح نمی

های  ه وجود آمدن چنان واقعيتعينی و ذهنی در قضاوت در مورد علت ب

ای و اصل شمردن عامل ذهنی برای توضيح چرائی برقراری شرايط  جنايتکارانه

نقش اسالم به عنوان يک عامل ذهنی را در درجه اول (ها  آنچنانی در زندان

نخواهی اين  ، در عمل و در جریان زندگی واقعی، خواهی )اهميت قرار دادن

داران وابسته به عنوان عاملين  ها و سرمايه پرياليستنتيجه را در بر دارد که ام

واقعی همه آن جنايتها که از طريق دستگاه دولتی خود يعنی رژيم جمهوری 

رانند، به پس صحنه ُبرده شده و از آماج کينه و  اسالمی بر جامعه ما حکم می

ح در همين رابطه، هستند کسانی که بدليل توضي. ها در امان بمانند نفرت توده

ها صرفا با تکيه بر یک عامل روبنایی و در این بحث مشخص صرفا با  پدیده

، بجای آن که قادر به توضيح  این امر باشند که رژیم جمهوری اسالمی "اسالم"

دلخواهش در جامعه، با ایدئولوژی " نظم"عملکردهای خود را در جهت پایه ریزی 
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المی شکل داد، به نادرست را در یک قالب اس" نظم"اسالمی توجيه نمود و آن 

 مسئله بر سر به اصطالح مسلمان ۶٠دهند که گويا در دهه  اینطور جلوه می

تازه . کردن فرد فرد جامعه و نفوذ در درون آدمها بود تا همه به اسالم روی آورند

بودن جمهوری اسالمی " دولت ایدئولوژیک"این را هم به عنوان فاکتی مبنی بر 

کنند که گویا گردانندگان جمهوری اسالمی به دليل اعتقاد  ذکر نموده و مطرح می

خواستند و منظور از همه عملکردهای  می" فکر یکسان"شدیدشان به اسالم، 

شان نيز گویا آن بود که مردم را وادار کنند که درست به همانگونه  جنایت کارانه

البته !! داندیشيدن های جمهوری اسالمی می بياندیشند که تازه به قدرت رسيده

و همانطور که روشن است، این بحث را نباید با کوشش این رژیم درحاکم کردن 

 .ها صادق است، اشتباه گرفت ایدئولوژی خود در جامعه که در مورد همه رژیم

 اصلی عملکردهای جنایت کارانه رژیم جمهوری علتبحث در اینجا تشخيص 

صرفًا با تکيه  فوق آن را باشد که دید و نگرش  می۶٠اسالمی مشخصًا در دهه 

به همين خاطر نيز . دهد ها توضيح می  و اولویت قایل شدن برای آنبر ایده و فکر

باشد که  دقيقًا  مبين  دید و نگرشی غير مادی و مذهبی نسبت به واقعيت می

دانند که برای  این را همه می. آليسم نشأت گرفته شده است خود از ایده

کر و به طور کلی ذهنيات در درجه اول اهميت قرار دارد، در ها ایده و ف آليست ایده

ها بر عکس قبل از هر چيز بر واقعيات عينی تکيه نموده و  حالی که ماتریاليست

  .شمارند آن را اصل می

  در جدال با خاموشی 
 

۵٩۴

در رابطه با اصطالح دولت ایدئولوژیک که در فوق از آن نام برده شد و  

 اسالمی به آن متوسل این که برخی برای توضيح چرائی جنايات جمهوری

گنجد، اما از آنجا که   نمیکتابشوند، هرچند بحث کامل در مورد آن در این  می

تواند به شفاف کردن هر چه بيشتر تجزیه و  اندکی تأمل روی این اصطالح می

ها در رژیم جمهوری اسالمی کمک نماید، لذا در اینجا بطور  تحليل شرایط زندان

  .پردازم مختصر به آن می

ها که برای ايدئولوژی در شکل گيری این یا آن شرایط  رخی تحليلب

 قائلند، از جمهوری اسالمی به عنوان نقش درجه اولها   اجتماعی و سير رویداد

هائی در حالی که این  صاحبان چنان تحليل. برند نام می" دولت ایدئولوژیک"یک 

 باشد که از هيچ تواند وجود داشته دهند که گویا دولتی هم می طور جلوه می

ای پيروی نکند، با بکار گيری این اصطالح در واقع نه پایگاه طبقاتی رژیم  ايدئولوژی

جمهوری اسالمی یعنی غارتگران واستثمارگران خارجی و داخلی بلکه صرف 

. کنند گردانندگان این رژیم را عامل ادبار مردم ما معرفی می ايدئولوژی اسالمی

های مذهبی بکار  را تنها برای دولت" ت ایدئولوژیکدول"ها اصطالح  البته آن

برند بلکه هر رژیم دیگری را هم که رسما بر ايدئولوژی مشخصی تأکيد  نمی

های مذهبی  ها، هم دولت بر این اساس آن. دهند نمايد در این مقوله جای می

 –های کمونيستی  نظير رژیم مذهبی جمهوری اسالمی در ایران و هم دولت

" دولتهای ايدئولوژيک "-ها واقعی باشد و يا قالبی  این که کمونيسم آنصرفنظر از

دولتی است که اعمال و کردار خود " دولت ايدئولوژيک"ها،  به زعم آن. خوانند می
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با چنين . برد شده به پيش می را رسمًا و علنًا با اتکا به يک ايدئولوژی اعالم

 و يک رژيم کمونيستی ها بين رژيم جمهوری اسالمی تعريفی است که آن

به رژيم " دولت ايدئولوژيک"کوشند با اطالق نام  شباهتی برقرار نموده و می

مرتجع و ضد کارگری جمهوری اسالمی، آنرا با يک دولت واقعًا کمونيستی به 

در . رديف و همسان جلوه دهند مثابه نماينده و مدافع واقعی کارگران، هم 

کرار کنندگان این عبارت الزامًا ضد کمونيست واقعيت امر نيز هر چند که همه ت

نيستند اما ابداع کنندگان و مروجين اصلی عبارت فوق متعلق به نيروهای ضد 

باشند و مصرف اصلی این عبارت پردازی در رابطه با جامعه ما  کمونيست می

ترين دشمن  برای آنان نيز قبل از هر چيز همانا کوبيدن کمونيسم، اين سرسخت

استثمار انسان از انسان با تکيه بر نفرت به حق مردم ما از رژيم هر گونه 

ها با یاد کردن از دولتهای کمونيستی به همراه  آن. باشد جمهوری اسالمی می

آرمان "و با ادعای رد هر گونه " دولتهای ايدئولوژيک"دولتهای مذهبی به عنوان 

نيسم زدائی در واقع کمو (!!)و برخورد ایدئولوژیکی با مسایل" گرائی

ها  را عامل بدترین شکنجه" دولت ایدئولوژیک" و به همين دليل نيز )۶۶(کنند می

اما . باشد خوانند که مثال بارزشان نيز همانا خود رژیم جمهوری اسالمی می می

ها را با نام واقعی شان بخوانيم و اگرجمهوری اسالمی  در واقعيت امر، اگر پدیده

 است یک رژیم مذهبی ناميده شود، در این صورت همانطور که در واقعيت مطرح

توانيم  دهند می هایی که مذهب را به عنوان ایدئولوژی خود قرار می درمورد دولت

های مذهبی متکی  و حکومت(اند  بگوئيم که تا آنجا که تجارب تاريخی نشان داده

  در جدال با خاموشی 
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ید برجسته آن ؤبه کليسا در کشورهای اروپائی در قرون وسطی نيز شاهد و م

حکومتهای مذهبی يکی از بدترين ها، یعنی  آن) باشند تجارب تاريخی می

 واقعيتی .نوع حکومتها در تحميل زجر، عذاب و شکنجه به مردم هستند

که ما امروز آن را در جامعه خود، در ایران در وجود رژیم مذهبی جمهوری 

  . کنيم اسالمی تجربه می

" ت غير ایدئولوژیکدول"در واقع در مقابل " دولت ایدئولوژیک "

شود که در اين نگرش هر دو مفاهيم ساخته ذهن بوده و  مطرح می

توانند داشته  هيچيک در واقعيت امر ما به ازای عينی نداشته و نمی

اساسًا چيزی جز ) هر دولتی(ای است که دولت   این امر ثابت شده.باشند

ه به قدرت اقتصادی ای که با توج ارگان طبقه. باشد نمی" ارگان سيادت طبقاتی"

را در جامعه سازمان داده و همه تالش خود را " نظمی"خويش و برای حفظ آن، 

به واقع، دولت يعنی . گيرد ساختن آن نظم به کار می" قانونی و استوار"برای 

شده که برای سرکوب طبقات ديگر در جهت تامين منافع  طبقه حاکمه متشکل

ارتش دائمی و "يعنی " افراد مسلحهای خاص  دسته"خود نه فقط نيازمند 

باشد بلکه برای پيشبرد  می" ها و غيره را در اختيار خود دارند زندان"که " پليس

اهداف و مقاصد خود و توجيه رفتار و عملکردهايش، نيازمند يک پوشش 

بدون يک پوشش ايدئولوژيکی که در هر ُبرهه، . باشد ايدئولوژيکی نيز می

 دهنده اعمال آن  گر و توضيح  دولت بوده و توجيهمناسب و مقتضی مصالح آن

دلخواه خود در جامعه نخواهد " نظم"برای عموم باشد، هيچ دولتی قادر به حفظ 
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شکی نيست که کارگران نيزبه دولت یعنی به قول مارکس و انگلس در (بود 

پرولتاریائی که به صورت طبقه حاکمه متشکل شده "مانيفست کمونيست، به 

و به قول لنين، زحمتکشان دولت را فقط برای درهم .....مندندنياز" است

بينيم که تقسيم بندی  می. ٭..."شکستن مقاومت استثمارگران الزم دارند

ها به ایدئولوژیک و غير ایدئولوژیک، در درک پديده دولت و رابطه ايدئولوژی با  دولت

 که هر دولتی از آنجا. سازد آن نيز خلط بحث ايجاد کرده و آن را مخدوش می

، اصطالح "دولت ايدئولوژيک"متکی به یک ایدئولوژی است، بنابراین اگر اصطالح 

درستی باشد، آنرا بايد در مورد همه دولتها به کار برد، چه آن دولت ايدئولوژی 

آيا دولتهای . مورد قبول خود را رسمًا و به طور آشکار اعالم بکند و چه نکند

" دولتهای غيرايدئولوژيک"های متروپل که ظاهرًا در کشور) غيرمذهبی(سکوالر 

داری انحصاری در کشورهای  شوند، برای تحکيم سلطه سرمايه جلوه داده می

خود و در سطح جهان پيرو ايدئولوژی خاصی نبوده و در پوشش آن، امورات 

داری که اساسش بر  برند؟ ايدئولوژی حاکم بر جهان سرمايه خويش را پيش نمی

 به مالکيت خصوصی و مقدس دانستن آن قرار دارد، امروز توسط پايه احترام

 و گسترش آن به کار گرفته "دفاع از دمکراسی"دولتهای مزبور اغلب تحت عنوان 

اين همان پوشش ايدئولوژيکی برای مثًال دولت به ظاهر غير . شود می

ايدئولوژيک بوش در آمريکا است که تحت پوشش و در لوای آن، اشغال 

 کشتارها و جنايات جاری در اين  و تان و عراق توجيه شده و همه کشت افغانس

                                                 
  ۵٢۵، لنين فصل دوم، صفحه "دولت و انقالب"  ٭

  در جدال با خاموشی 
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توضيح " معقول"کشورها توسط نيروهای نظامی آمريکا و مويدينشان به طور 

بايد توجه کرد که اساسًا ايدئولوژی طبقات حاکم و به عبارت ديگر . شود داده می

امعه از آن پيروی شان در ج"نظم"ای که دولت آن طبقات برای حفظ  ايدئولوژی

های تاريخی متفاوت،  نمايند بسته به شرايط و اوضاع و احوال خاص و زمينه می

اين . تواند اشکال و عناوين مختلفی به خود بگيرد در هر نقطه از جهان می

تواند خود را در شکل دمکراسی بورژوائی و پيروی از سکوالريسم  ايدئولوژی می

 خود را در قالب فاشيسم بورژوائی عرضه تواند در شرايطی، می. نشان دهد

های جالل و جبروت يک رژيم شاهنشاهی درآميخته و  تواند با مداحی می. کند

های يک حکومت  تواند در ردای يک امپراطوری، در قالب فرمان می. ظاهر شود

نظامی و غيره خود نمائی کند؛ و يا در ناسيوناليسم آميخته به مذهب ديکتاتوری 

جمهور و هم  تناقض در لفظ، هم رئيس!! (الـعمر ر مادامروسای جمهو

های حاکم در  تواند در هيبت اسالم رژيم می. ، خود را نشان دهد!)العمر مادام

دولت "به اين اعتبار . کشورهائی چون عربستان سعودی و ايران تجلـی يابد

شته و در هيچ جای دنيا و در هيچ زمان و عصر تاريخی وجود ندا" غيرايدئولوژيک

توان بر حسب اينکه دولتی پيروی خود از يک ايدئولوژی   در نتيجه نمی.ندارد

خاص را رسمًا در جامعه اعالم بکند يا نکند، آن دولت را ايدئولوژيک و يا 

  . غيرايدئولوژيک ناميد

هر ایده  با پذیرش این امر که . در اینجا به نکته مهمی نيز باید توجه نمود

تواند  پایه مادی استوار است که موجودیتش با آن پایه میو ایدئولوژی بر یک 
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 باید دید که عملکرد و تأثير گذاری یک ایده و یا ایدئولوژی در روند مطرح باشد 

این بحث از آنجا اهميت دارد که ! قضایا را به طور مشخص چگونه باید توضيح داد

ها   که حامل آنهائی ها و هر ایدئولوژی از طریق انسان در واقعيت امر ایده

عملکرد کامًال بارز خود را داشته ) چه خود به آن آگاه باشند و یا نباشند(هستند 

در این رابطه باید . کنند و در چگونگی پيشبرد امور نقش بسيار مهمی ایفاء می

ای در جامعه دارای منافع طبقاتی خاص  به این واقعيت توجه داشت که هر طبقه

به زبانی . کند ن ايدئولوژیکی مخصوص به خود بيان میخود است که آن را با زبا

کند که آن را در  ای از ایدئولوژی معينی پيروی می توان گفت که هر طبقه دیگر می

ای  به همين خاطر نيز هر طبقه. گيرد جهت تأمين منافع خود در جامعه به کار می

ها با خود   آنکوشد با نفوذ ایدئولوژی خود در کل آحاد جامعه و همراه کردن می

قدرت خویش را افزایش داده و در نهایت قدرت سياسی را در جامعه به کف آورده 

ما این را به طور آشکار در عمکرد نمايندگان سياسی هر . و یا آن را حفظ نماید

کوشند ايدئولوژی و یا  يک از طبقات و اقشار اجتماعی شاهدیم که همواره می

  در جدال با خاموشی 
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ناشی از ایدئولوژی خود را در بين مردم تبليغ های دید  درواقع  نظرات و افق

مسلم است که برای پيشاهنگان انقالبی طبقه کارگر نيز . نموده و اشاعه دهند

های کمونيستی و کوشش در ارتقای سطح آگاهی  ضرورت تبليغ و ترویج ایده

مثًال وقتی رفيق مسعود احمدزاده در . ها از همين زاویه مطرح است انقالبی توده

و از کشيدن " ها نقب زدن به قدرت تاریخی توده"ی از کتاب خود از ضرورت قسمت

صحبت " به ميدان مبارزه واقعی و تعيين کننده" ها به طور هرچه وسيعتر توده

هرگاه آگاهی : "گوید ای از مارکس می کند و در همين رابطه با الهام از گفته می

ها، به یک نيروی مادی  دی تودهها را فرا گيرد بر زمينه شرایط ما انقالبی توده

 )۶٧("عظيم تبدیل خواهد شد، تنها نيروئی که قادر است جامعه را دگرگون کند

سخن فوق، سخنی بسيار داهيانه و دارای مفهوم . همين امر را در نظر دارد

از یک . بسيار عميقی است

های  دانيم که ایده طرف می

انقالبی منعکس کننده منافع 

شرو اقشار و طبقات پي

به همين (باشند  جامعه می

ها با لفظ  خاطر از آن

 در مقابل -" انقالبی"

و از ) شود  یاد می-ارتجاعی

بينيم که این  طرف دیگر می
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توانستند وجود داشته   که بدون وجود طبقات انقالبی در جامعه نمی-ها  ایده

ه حرکت در ها را ب توانند آن ها می  خود عملکرد داشته و با نفوذ در توده-باشند

آورده و به جنبش انقالبی بکشانند ، یعنی از این طریق خود به واقع به نيروی 

 لنينيسم به -توان از مارکسيسم  بر این اساس می. شوند مادی تبدیل می

ای که موجودیتش را از طبقه کارگر  ایدئولوژی. عنوان يک ایدئولوژی سخن گفت

 لنينيسم -مارکسيسم. کند اخذ نموده و منافع این طبقه را منعکس می

 آن در جامعه و نفوذش در ميان کارگران و  ای است که اشاعه ایدئولوژی

زحمتکشان باعث عملکردهای انقالبی از طرف آنان در جهت تامين منافعشان 

ای است که پيشرفت و تعالـی کل  خواهد شد و از آنجا که طبقه کارگر طبقه

يابی او  بار کنونی به قدرت  نکبتجامعه و اساسًا رهائی بشريت از شرايط

آگاهی به این . بستگی دارد، منافع این طبقه در حقيقت منافع کل بشریت است

های هر چه بيشتری را به سوی  تواند توده امر و اشاعه آن در جامعه خود می

درست به همين خاطر است که . طبقه کارگر و قبول رهبری او در جنبش بکشاند

های کمونيستی یک وظيفه انقالبی را در جامعه تشکيل  تبليغ و ترویج ایده

در وجهی دیگر، اگر با چنان منطق و آگاهی به عملکردهای رژیم .... دهد می

جمهوری اسالمی توجه کنيم، خواهيم دید که این رژیم نيز با کوشش در نفوذ 

ها، در جهت تحکيم سلطه خویش و  دادن ایدئولوژی اسالمی خود در بين توده

ن منافع طبقه مرتجعی که نمایندگی سياسی آن را به عهده گرفته است، تامي

توان و باید بر نقش ارتجاعی ایدئولوژی  درست از این منظر می. کند حرکت می

  در جدال با خاموشی 
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اسالمی رژیم حاکم در استقرار نظم کنونی در جامعه ایران تاکيد ورزید و متوجه 

در چگونگی پيشبرد امور و بود که این ایدئولوژی نيز به مثابه یک عامل روبنایی 

ها و چه در کل جامعه کامًال تاثير  عملکردهای جمهوری اسالمی چه در زندان

" نظم"گذار بوده و حتی در شکل و شمایل و به طور کلی در چگونگی آرایش 

نقش ایدئولوژی، درست در این . حاکم بر جامعه نقش کامًال بارزی داشته است 

    .باشد مين منافع طبقاتی مطرح میچارچوب در رابطه با حفظ و تا

همانطور که مالحظه شد . توان رسيد از بحث فوق به چه نتایجی می

های ديگر با تعلقات اجتماعيشان  کمونيسم علمی با طبقه کارگر و ايدئولوژی

توانند نقش و عملکرد خاص خود را داشته و  موجوديت دارند و بر این اساس می

چنين است که اگر فردی با جذب ایدئولوژی . بگذارندبر روندهای اجتماعی تأثير 

کمونيستی و پذیرش نظرات کمونيستی به عملکردهای انقالبی می پردازد، به 

 شاهد بودیم عکس آن نيز صادق ۶٠ای که مثًال در دهه  همان ترتيب و به گونه

در این دهه دیدیم که افرادی که در شرایط معينی شدیدًا در معرض . است

 ایدئولوژیکی رژیم جمهوری اسالمی قرار داشتند چگونه در محضر همين تبليغات

ای که ارتکاب به  ای تبدیل شدند؛ به گونه رژیم به جالدان و جنایت کاران حرفه

 از زن و مرد گرفته تا پير و جوان –های مردم  اعمال شدیدًا وحشيانه در حق توده

 و آن اعمال را با اسالم مورد خود پذیرفته" فریضه دینی" را به عنوان -و کودک 

ها به کسانی تبدیل شدند که در  یا دیدم که آن. نمودند قبول خود توجيه می

در دست به " کليد بهشت" های جنگ، پيشبرنده خواست رژیم شده و  جبهه
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از عملکردهای مجریان اوامر رژیم ! شتافتند" شهادت"سوی نوشيدن شربت 

امًال ملموسی در این رابطه قابل ذکر های ک جمهوری اسالمی باز هم مثال

هائی را مثال زد که در همان ابتدای روی کار  توان حزب الهی می. باشند می

آمدن رژیم جمهوری اسالمی توسط آخوندهای دست اندر کار حکومتی برای 

در این مورد در حاليکه بايد . حمله به نيروهای انقالبی و مردمی بسيج شدند

و یا آنها عيشت اینان و چشم اندازی که  برای زندگی آینده نقش رژیم در تامين م

شان ایجاد کرده بود را در نظر داشت در همان حال بايد آن نيروی  خانواده

ها با وحشی گری هرچه  شد که حزب الهی ای را شناخت که باعث می معنوی

آن اين نيروی معنوی همانا نيروی . تمامتر نسبت به نيروهای مبارز عمل نمایند

اهللا در مکتب آخوندهای  ایدئولوژی ارتجاعی بود که افراد مذکور تحت عنوان حزب

ای که سرکوب هر چه خشونت بارتر  ایدئولوژی. حکومتی فرا گرفته بودند

های مبارز را تحت عنوان انجام یک وظيفه دینی برای آنان تعيين کرده بود،  توده

ها قرار داشت و در واقعيت   تودهای که در خدمت تأمين منافع دشمنان ایدئولوژی

های رژیم،  برای چنين نيروهای مجری سياست. امر ایدئولوژی طبقه حاکم بود

ها و به طور کلی آوازهای مذهبی و انواع دیگر تبليغات  ها، قران خوانی نوحه

خود " کار"ها در   مذهبی رژیم غذای روحی تهيه کرده و مشوق آن-سياسی

های رژیم  در واقع چيزی ُجز همان پيشبرد سياست" ودکار خ"اما، این . بودند

داران وابسته نبود  ها و سرمایه جمهوری اسالمی جهت تأمين منافع امپریاليست

این  .نمودند که این افراد چه به آن آگاه بودند وچه نبودند در آن جهت عمل می
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موًال شویم که مع موضوع را اگر در رابطه با بحث دولت دنبال کنيم متوجه می

ها و الزامات مادی حرکات و برخوردهای  کسانی که قادر نيستند رابطه بين زمينه 

ای که اين دولت رسمًا به خود گرفته است  يک دولت را با پوشش ايدئولوژيکی

اما . گيرند ها و الزامات مادی در نظر می آن زمينهبدون درک کنند، ايدئولوژی را 

بنابراین تمام . رای ذاتی مستقل نيست دابدون پایه مادی خودایدئولوژی 

ها و اعمال خشونت بار رژیم جمهوری اسالمی را با  کسانی که همه جنایت

دهند و به عبارت دیگر  تکيه صرف روی ایدئولوژی اسالمی این رژیم توضيح می

عملکردهای خونبار جمهوری اسالمی را صرفا ناشی از اعتقاد این حاکمين به 

جمهوری اسالمی بمثابه " اسالم"نند، در واقع برای ک قلمداد می" اسالم"

 ذاتی مستقل قائل  بدون در نظر گرفتن پایگاه مادی آن،ایدئولوژی این رژیم،

 ۶٠به همين خاطر چنين افرادی قادر نيستند توضيح دهند که در دهه . شوند می

در خدمت تأمين چه  و عينیچه الزامات معينی و  پيشبرد چه اهداف و مقاصد 

را با خشونت و قهر ارتجاعی " نظمی" باعث شد که جمهوری اسالمی نافعیم

بر چنين اساسی است که باید گفت تحليلـی که ! به مردم ما تحميل نماید

 را صرفًا با استناد به ايدئولوژی اسالمی رژيم ۶٠های دهه  واقعيتهای زندان

چرا که .  نيستکند، بر پايه عينی و علمی استوار جمهوری اسالمی تئوريزه می

ايدئولوژی اساسًا تنها پوشش و لوائی است که عملکردهای يک نيروی 

سياسی را در خدمت تامين منافع مادی طبقه خاصی توجيه کرده و توضيح 

علت يا دهد و بدون پايه مادی خود موجوديت مستقلـی ندارد که بتوان آنرا  می
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در اينجا " (ايده"جلوه دادن .  بوجود آمدن اين يا آن پديده اجتماعی ناميدعامل

- در اينجا استثمارگران به همراه سيستم اقتصادی" (ماده"به جای ) اسالم

به عنوان منشاء و عامل يک ) ای که در ايران حاکم است اجتماعی ظالمانه

های جمهوری  در اينجا شکنجه و چگونگی آن در زندان(اجتماعی " پديده"

. باشد آليسم می ترين و رسواترين نوع ايدهبه واقع به مفهوم تبليغ بد) اسالمی

توان اندکی بيشتر تأمل نمود، به این نحو که اگر اين  روی این موضع می

 را مالک -يد آن است ؤ که آخرين دستاوردهای دانش بشری م–جمعبندی 

، "ماده مقدم بر ايده و عين مقدم بر ذهن است"برخورد خود قرار دهيم که 

ر مجاز نيستيم که عملکردهای رژيم جمهوری اسالمی بينيم که آنوقت ديگ می

هائی که گردانندگان رژيم   را از روی اعتقادات و ايده۶٠های دهه  در زندان

ها هستند، توضيح دهيم و مجاز نيستيم  جمهوری اسالمی مدعی پايبندی به آن

ژی  را صرفًا در ايدئولو۶٠های دهه   سيطره آن شرايط خونبار در زنداندليل واقعی

اسالمی مورد قبول حکومت جستجو کنيم؛ و به جای آنکه اسالم  را ابزاری 

شان بدانيم، بطور  مناسب در دست حکومتيان برای توجيه اعمال جنايتکارانه

در حقيقت کسانی که . ها به اسالم را دليل آن جنايتها جا بزنيم وارونه اعتقاد آن

يم جمهوری اسالمی را مالک رژ" آسمانی"داليل زمينی را گذاشته و ادعاهای 

دهند، تنها خود را در چنبره اوهام  تحليلهای خود از عملکردهای اين رژيم قرار می

در حاليکه در سايه نگرش با دید ماترياليستی به . سازند پردازی اسير می و خيال

ها و نظراتی که در آن زمان از زبان سردمداران رژيم  توان ديد که ايده واقعيتها می
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ها و نظرات، تنها در خدمت تأمين  شدند و عملکردهای متعاقب آن ایده ح میمطر

منافع مادی معينی قرار داشته و پيشبرد اهداف کامًال زمينی را تعقيب 

منظور از منافع مادی معين نيز همانطورکه اشاره شد همانا منافع . نمودند می

م جمهوری اسالمی به داران وابسته ایران است که رژی ها و سرمایه امپریاليست

مثابه دولت جديد این نيروهای استثمارگر سعی کرد با  برقراری مجدد نظم 

که در شرایط انقالبی آن زمان از طرف (داری وابسته   اجتماعی سرمایه-اقتصادی

و " اسالم"البته با ادعای رواج (و تحکيم آن ) ها متحمل ضرباتی گشته بود توده

ها و  ، منافع امپریاليست)در جامعه" دیاسالم ناب محم"پياده کردن 

  .داران وابسته  را در ایران تأمين نماید سرمایه

نادیده گرفتن حقایق فوق  و به طور مشخص عدم توجه به این امر که 

 عينیها دارای سرمنشاء مادی بوده و خود در واقع انعکاس یک واقعيت  ایده

ها مستقل از کل واقعياتی که  تواند باعث آن شود که عملکرد ایده باشند می می

ها را بوجود آورده اند در نظر گرفته شده و در نهایت این طور به نظر برسد که  آن

اتفاقًا آنجا که فالسفه ایده . سازند  ها هستند که تاریخ را می گویا این ایده

کردند درست همين واقعيت را  را سازنده جهان تصور می" ایده"آليست، 

ها که خود بازگو کننده و انعکاس دهنده منافع  ک کنند که ایدهتوانستند در نمی

باشند خارج از وجود آن طبقات موجودیت نداشته و  طبقاتی معينی می

در این مورد مارکس با . توانند دارای ذات مستقل باشند توانستند و نمی نمی

ی اسلوب دیالکتيکی من نه تنها از بيخ با اسلوب هگل: " کند صراحت مطرح می
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در نظر هگل پروسه تفکر که حتی . تفاوت دارد بلکه درست نقطه مقابل آن است

 یعنی -به شخصيت مستقلی مبدل کرده، دميوژ) Idee(وی آن را تحت نام ایده 

 واقعيت است، و در واقع خود مظهر خارجی پروسه نفس بشمار آمده -خالق

ار پروسه مادی در به نظر من بعکس پروسه تفکر بغير از انتقال و استقر. است

 اشاره است به اصطالح خاص demiurge (.دماغ انسان چيز دیگری نيست

  ٭)"فلسفه افالطون برای خداوندی که آفریننده ُمُثل است

توليد و تجدید توليد " تنها مارکس و انگلس بودند که ضمن توضيح این امر که 

د، رابطه بين روبنا باشن می" عامل تعيين کننده نهائی در تاریخ"، "زندگی واقعی

این . و زیر بنا و ایدئولوژی با پایگاه طبقاتی خود را به طور علمی تشریح نمودند

در . موضوع در بسياری از آثار مارکس و انگلس تشریح و توضيح داده شده است

مانيفست کمونيست نيز در تقابل با چنان تفکرات ایده آليستی است که به طور 

توليد اقتصادی و سازمان اجتماعی هر عصری از .: "..شود اساسی مطرح می

شود بنياد تاریخ سياسی و  اعصار تاریخ که بطور ناگزیر از این توليد ناشی می

  ". دهد فکری آن عصر را تشکيل می

در پایان اجازه دهيد سئوالی که در آغاز عنوان شد را مجددًا مطرح کنيم 

 در ۶٠های وری اسالمی در سال استقراريافته جمه چرا شرایطی که رژیم تازه: 

 ۵٠های رژيم شاه در دهه  های خود برقرار نمود از وضعيت جاری در زندان زندان

؟ با توجه به مطالبی که در فوق تشریح شد در يک جمع بندی !بارتر بود خشونت

                                                 
   ترجمه ایرج اسکندری-۶٠ صفحه -، کارل مارکس، جلد اول"کاپيتال" ٭
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توان گفت که پيروی از  می) ١: توان طرح نمود فشرده دو پاسخ متضاد را می

های جمهوری اسالمی در  يل اصلی آن وضعيت در زندانایدئولوژی اسالمی دل

ها و شرایط شکنجه  را باید عامل اصلی همه آن جنایت" اسالم "  بود  و ۶٠دهه 

توان با توضيح  الزامات شرایط خاص مبارزه  می) ٢بار حاکم بر زندان دانست و یا 

 و ها  در ارتباط با چگونگی تأمين منافع امپریاليست۶٠طبقاتی در دهه 

داران وابسته ایران و اصل شمردن این امر در سيطره شرایط خشونت بار  سرمایه

ها، بر نقش ایدئولوژی ارتجاعی اسالمی در ارتباط با منافع آن  مورد بحث در زندان

اگر خوب توجه کنيم این . ها تأکيد نمود نيروهای استثمارگرو در خدمت به آن

ها و غير  ين مارکسيستبحث در واقع مربوط به یک جدال اساسی ب

ها است؛ و همچنين مربوط به جدالی است  که همواره بين  مارکسيست

کدام مقدم ! ایده یا ماده: "ها مطرح بوده است ها  وماتریاليست آليست ایده

: آليستی جدالی که تجلی آن را در تقابل دو جمله مشهور، یکی ایده". است؟

این هستی : "ری ماتریاليستیو دیگ) دکارت" (من می اندیشم، پس هستم"

، )مارکس" (سازد هاست که شعور اجتماعی آنان را می اجتماعی انسان

توان با گستردگی بيشتری  بدون شک بحث فوق را می. شود مشاهده کرد می

در اينجا قصد من تنها يادآوری و تاکيد روی اين نکته است که واقعيات . دنبال نمود

و بالطبع با روش ديالکتيکی مورد تجزيه و تحليل قرار را بايد با ديدی ماترياليستی 

ها اخذ نمود، امری که بالطبع يک انسان  داد تا بتوان نتايج درست از آن

در ارتباط با موضوع مورد بحث یعنی شکنجه و . کمونيست بايد معرف آن باشد
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اميد . توان واقعيات مربوطه را توضيح داد زندان نيز تنها با اتکا به اين روش می

وارم که مطالب این کتاب در خدمت ارتقای آگاهی هر چه بيشتر خوانندگان مبارز 

های جامعه ایران قرار گرفته و در امر مبارزه بر عليه رژیم جمهوری  از واقعيت

های امپریاليستی در راستای سازندگی دنيای هر چه بهتری  اسالمی و قدرت

  .ودهای رنجدیده ایران، مفيد واقع ش برای توده

        

 

۶١٠
  :توضيحات

با اطالق کلمه وابسته به سرمایه داری در ایران، ويژگی اين سيستم نشان        )١(

. داده می شود که جهت حرکت آن را سرمایه های امپرياليستی تعيين می کنند 

با تأکيد بر این که نه سـرمایه داری ملـی و نـه سـرمایه دار ملـی در ایـران وجـود                        

سرمایه داران وابسته نيز صرفًا جهت مـشخص        ندارند ، باید توجه داشت که لفظ        

 کـه همانـا وابـستگی بـه         -کردن هر چه دقيق تـر خـصوصيت سـرمایه داری ایـران            

   بکار برده می شود-امپریاليسم می باشد

  

   :فرق ميان مارکسيست ها و آنارشيست ها در این است که ")٢(

دهنـد، ایـن      مـی اولی ها در عين این که نابودی کامل دولت را هدف خود قـرار               ) ١

دانند که انقالب سوسياليستی طبقات را نـابود          هدف را فقط هنگامی عملی می     

دانند که کار را به زوال  نماید و انجام این عمل را نتيجه استقرار سوسياليسم می

سازد؛ دومی ها خواهان نـابودی دولـت در ظـرف یـک از امـروز تـا                    دولت منجر می  

زم بــرای عملــی شــدن ایــن نــابودی پــی فــردا هــستند و بــه چگــونگی شــرایط ال

  .برند نمی

داننـد کـه پرولتاریـا پـس از بکـف آوردن قـدرت                اولی ها این امـر را ضـروری مـی         ) ٢

سياسی، ماشين دولتی کهنه را تمامًا منهدم و ماشين تـازه ای را کـه مرکـب از                  

سازمان کارگران مسلح طبق نمونه کمـون باشـد جـایگزین آن سـازد؛ دومـی هـا                  

چـه  ه طرفدار انهدام ماشين دولتی هستند این موضـوع کـه پرولتاریـا              صمن این ک  

 از قدرت انقالبی اسـتفاده خواهـد کـرد    چگونه را جایگزین آن خواهد نمود و     چيزی

بکلــی برایــشان تاریــک اســت؛ آنارشيــست هــا حتــی اســتفاده از قــدرت دولتــی  

  .کنند  میبوسيله پرولتاریای انقالبی و دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا را نفی

اولی ها خواستار آننـد کـه پرولتاریـا از طریـق اسـتفاده از دولـت معاصـر بـرای                     ) ٣

لنـين، دولـت و     ."(کننـد   انقالب آماده شود؛ آنارشيست ها ایـن عمـل را نفـی مـی             

  )انقالب، مناظره کائوتسکی با پانه کوک
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ــی و       )٣( ــدان مترق ــسندگان و هنرمن ــر نوی ــون دیگ ــز همچ ــد ســاعدی ني ــر چن  ه

حتــی روشــنفکران مترقــی ای کــه بــه کــار چــاپ و توزیــع کتــاب ( واه  ایــرانآزادیخــ

، از آزار و اذیت های وحشتناک و طاقت فرسـای دسـتگاه امنيتـی           )مشغول بودند 

 او را نيز بارها ۵٠های رژیم شاه در امان نبود و به خصوص در شرایط انقالبی سال       

 و مـدتی در زنـدان   های جسمی و روحی    و بارها دستگير و هر بار پس از شکنجه        

نگاه داشتن آزاد کرده بودند، ولی این بار دستگيری او وضع خاصی داشت که بـه        

در ایـن زمـان وی بـه درخواسـت          . تـوان اطـالق کـرد       آن جز توطئه نام دیگری نمـی      

" مونـوگرافی "دوستانی در یک شرکت شهرک سازی در سـمنان بـه کـار نوشـتن              

تاق وی در مهمانخانه ای که وی       یک شب درب ا   . برای آن شهرک ها مشغول بود     

شود و کسانی با این صحنه سازی که مادر وی درحال             در آن خوابيده بود زده می     

کننـد کـه ظـاهرًا بـه      مرگ است، او را در فضای تأثر و با عجله سوار تاکـسی مـی          

اما ساعدی  یکدفعه از سازمان امنيـت سـمنان سـر در مـی               . بالين مادرش ببرند  

بعـد  . شود  های رعب آور در مورد وی آغاز می         بعد اعمال خشونت  از اینجا به    . آورد

در حالی که دست و پایش را می بندند سـوار ماشـين جيپـی کـرده و بـه سـبک         

از جمله اینکه دائمًا با اسلحه تهدیـدش        ( کنان  " شوخی"همه مأموران اطالعاتی  

      .   برند ، او را به اوین می)کنند که در همين دره کارتو می سازیم می

  

ای که بر     های وحشيانه    کارگزاران دستگاه امنيتی رژیم شاه عليرغم شکنجه       )۴(

ای از او را در تلویزیـون بـه    ساعدی اعمال نمودند، موفق نشدند پيکر مسخ شـده   

وی پاسخ  " ها چه نوع بود؟     شکنجه"در یک سوال از ساعدی که       . نمایش بگذارند 

 از شـالق گرفتـه تـا آویـزان کـردن از      مـثالً . ها خيلـی زیـاد بـود    شکنجه: " دهد  می

اصًال یارو یک ميخ برداشـت      . سقف و بعد شوک الکتریکی و تکه پاره کردن با ميخ          

هنوز هم این لب پائينم دوخته      ... بعد سر و صورت و اینها را       ---.و شکم مرا جر داد    

خواستند آدم را به خوف بکشند مثًال بگویند کـه تـو بایـد                هيچی می ... حتا. است

  در جدال با خاموشی 
 

۶١٢

هائی ساعدی را حتی به اتاق ضبط و فـيلم            با چنين شکنجه  ..." افق ما باشی  مو

 کسی که خود پس از دسـتگيری        -برداری کشاندند که کارگردانش پرویز نيکخواه       

 راه خيانت پيمود و به خدمت دم و دستگاه امنيتی رژیم شاه در              ۴٠در اواخر دهه    

سـته شـده را نـداد و    ولـی سـاعدی بـه سـواالت آنـان پاسـخ هـای خوا          .  بود -آمد

داد، مرتب مجبـور بـود        نيکخواه در مقابل پاسخ هائی که ساعدی به سواالت می         

بـه ایـن ترتيـب نویـسنده دربنـد مـا،            ".  کات: "فيلم برداری را متوقف کرده و بگوید      

هـا    بـا ایـن حـال آن      . ساعدی گرامی باعث شد که تيـر سـاواک بـه سـنگ بخـورد              

که مجبور شده بودند ساعدی را از زنـدان آزاد          دست بردار نبودند، مدتی پس از آن      

کنند، در روزنامه کيهان عکسی از او چاپ کرده و متنی را کـه نتوانـسته بودنـد از                  

زبان ساعدی در تلویزیون پخش کنند به عنوان مصاحبه ای با وی بـه خـورد مـردم            

ه ای که ساعدی خود تعریف کرده است ضربه بزرگـی بـ        دادند و با این کار به گونه      

گـوهر مـراد و مـرگ       " مطالب توی گيومه نقل شده از کتاب        .( روح و  وجود او زدند     

  )باشد تأليف اسماعيل جمشيدی می" خود خواسته

  

   ۴ رجوع کنيد به توضيح شماره )۵( 

  

 بر خالف تبليغـات گـسترده ای کـه بـرای بـه اصـطالح اسـالمی نـشان دادن                     )۶(

هـای واقعـی       گرفتـه، خواسـت     صـورت  ۵٧ و   ۵۶های  ها در سال    جنبش عظيم توده  

ها برای رهائی از      آن. مردم در این جنبش چيزی جز رفاه،آزادی و دموکراسی نبود         

دادند و شـعارهای مـرگ بـر شـاه آنـان در               سلطه امپریاليسم شعار استقالل می    

واقعيـت ایـن   .  اجتماعی ظالمانه موجـود بـود      -واقع شعار مرگ بر شرایط اقتصادی     

های مردم شعار گنگی بود       برای توده " هوری اسالمی جم"است که شعار به نفع      

 این جنبش آن هم با توجه به تأکيدات فریبکارانـه خمينـی مبنـی               در اواخر که تنها   

بر این که نه خود و نه هيچ آخوند دیگری درحکومت دخالت نخواهنـد کـرد، مطـرح              



  توضيحات   
  
۶١٣

ی ها از طریـق دارو دسـته خمينـ        شد؛ و این درست در زمانی بود که امپریاليست        

  . قادر به کنترل و انحراف مسير مبارزات مردم ما شده بودند

  

او در دوره شاه در ارتباط با       . بود" راه کارگر "  محمود طریق االسالم، از اعضای     )٧(

ــوالت        ــان تح ــه در جري ــود ک ــسانی ب ــاد و از ک ــدان افت ــه زن ــدین  ب ســازمان مجاه

ــود     ــدئولوژی داده ب ــر اي ــدین، تغيي ــازمان مجاه ــدئولوژيکی س ــم  . اي ــارگزاران رژی ک

جمهوری اسالمی، با به نمایش گذاشتن صحنه زجر آور و مشمئز کننده ای از او               

ــی رحــم و حــزب    ــادر ب ــاری م ــا همک ــز    ب ــر چي ــل از ه ــون، قب اللهــی اش در تلویزی

هایشان را به مردم      خواستند شکنجه و شرایط رعب و وحشت حاکم بر زندان           می

ک انسان سياسی جز در اثر شکنجه و        در واقع نيز چنان رفتاری از ی      . نشان دهند 

بعـدًا نيـز رژیـم بـرای        . توانـست رخ دهـد      ها نمـی    شرایط وحشتناک حاکم بر زندان    

نشان دادن نهایت قساوت و بـی رحمـی و رذالـت خـود در قبـال مـردم و فرزنـدان              

ها، عليرغم همـه اسـتفاده ای کـه از برخوردهـای طریـق االسـالم بـرای تـأثير                      آن

در جهت زدودن چنان تـأثير      . وی مردم کرد،وی را اعدام نمود     گذاری بسيار منفی ر   

منفی و خنثی کردن تالش رژیم برای قدر قدرت نشان دادن خود، مـدت کوتـاهی                

پس از آن نمـایش تلویزیـونی، مـادر فـرو مایـه و جنایتکـار او کـه در جهـت تحکـيم                        

، های رژیم جمهوری اسالمی حتی نسبت به فرزند خود نيز عطوفت نداشت             پایه

در اثر انفجار بمبی که در درون یخچالی جا سازی شده و به عنوان اهدائی رژیـم                 

  . اش آورده شده بود، به هالکت رسيد توسط جوانانی انقالبی به در خانه

  

او در زنــدان هــم نگــران .  مــادر نعمتــی را بــه جــای پــسرانش زنــدانی کردنــد )٨(

زنــدان بگذرانــد امــا گفــت حاضــر اســت بقيــه عمــرش را در  مــی. " فرزنــدانش بــود

یـک روز صـبح او را   ........پسرهایش دستگير نشوند و گير این آدم کش ها نيافتند         

برای بـازجوئی صـدا زدنـد و شـب بـدن شـکنجه شـده اش را وارد بنـد کردنـد، در                     

هایت  زد تو شير حرام به بچه حالی که پاسدار با اشاره به سينه هایش فریاد می  
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د و ورم بــر روی ســـينه و پاهـــایش دل و جـــرأت  مــشاهده آنهمـــه بـــا ....داده ای

  )۵٢ صفحه - خوب نگاه کنيد راستکی است-پروانه عليزاده.." (خواست می

  

او را اعـدام    : " نویـسد   محمـد در مـورد وی مـی       .  نام او مينا سهيلی زاده بـود       )٩(

کردند، خواهرش را هم اعدام کردند، پدر و مادرش را هم در تهران اعـدام کردنـد،                 

 سـاله  ۴از آن خـانواده تنهـا يـک دختـر بچـه       . را هم در تهران اعدام کردند     برادرش  

مينا موقعی که اعدامش کردند، بطوریکه خانمی که بـا او هـم اتـاقی               . باقی ماند 

  ."بود بعدها به من گفت یک جای سالم توی بدنش نبود

  

 حمله نظامی ارتش به مردم کرد و ترکمن صحرا، کشتار خلق عرب، حملـه               )١٠(

که در (حانه به صيادان بندر انزلی،حمله وحشيانه به کارگران بيکار دراصفهانمسل

، اعمـال وحـشی   )طی آن کارگر مبارزی را به نام ناصر توفيقيان در خون غلطاندند           

گری در حق مردم تبریز، حمله به کتابفروشی ها و غيره از جمله وقـایع خـونينی                 

جـای رژیـم شـاه را گرفتـه بـود در         بودند که در همان آغاز، توسط رژیمی کـه تـازه            

ولـی  . باشـند   ها وقایع تـاریخی غيـر قابـل انکـاری مـی             این. جامعه ما بوجود آمدند   

هيهات که امروز نيروهای راست با زیر پا گذاشتن همه ددمنشی هائی که رژیـم         

های رنجدیده ایران و رو شنفکران مترقی و کمونيست اعمال  خمينی در حق توده

 ترویج این ایده مغرضانه و غير واقعی می پردازند کـه گویـا علـت                نمود، به تبليغ و   

هـا     بـه کـشتار کمونيـست      ۶٠توانـست در سـال        این که رژیـم جمهـوری اسـالمی       

بپــردازد، ایــن بــود کــه گویــا وقتــی رژیــم در آغــاز روی کــار آمــدن خــود تعــدادی از   

م گفتـه و بـه رژیـ   " به بـه "را می کشت چپ ها " سلطنت طلب ها "ها و     ساواکی

. ها را هم گرفت یقه خود آن(!!) اعتراض نکردند و همين باعث شد که رژیم بعدها        

هـای تـاریخی، از طـرف         این ایده که با زیر پـا گذاشـتن حتـی آشـکارترین واقعيـت              

 انحرافـی  هـای     گيـرد، یکـی از ایـده        نيروهای راست مورد تبليـغ و تـرویج قـرار مـی           

ته غلـط و نادرسـت در آن وجـود           که چندین نک    است بر عليه حقيقت  اشاعه یافته   



  توضيحات   
  
۶١۵

اوًال چپ های واقعی    !  دارد، درست همانند مثال خسن و خسين دختران معاویه        

ها را صرفًا به  در همان زمان هم معتقد بودند که رژیم تازه روی کار آمده، آن اعدام

هـا بباورانـد کـه گویـا واقعـًا انقـالب              ها و بـه خـاطر ایـن کـه بـه آن              خاطر فریب توده  

ثانيًا چپ هـای واقعـی در همـان         . ندی در جامعه صورت گرفته، انجام ميداد      پيروزم

کردنـد    زمان نيز به خاطر اعدام جنایت کاران سلطنتی، رژیم خمينی را تأیيد نمـی             

گفتند؛ چون معتقد بودند که مساله بر سر انتقام شخصی نيـست    نمی" به به "و  

بلکـه هـدف   . ی نمـی رسـاند    و صرف اعدام به هر ترتيب به پيشبرد کار انقالب یار          

ها باشـد و بـه     ها با روحيه دموکراتيک و باال بردن سطح آگاهی آن           باید تربيت توده  

های علنی برای دستگير شدگان مرتبط با رژیم    همين منظور رژیم می باید دادگاه     

. هـا را بوجـود آورد       ها در این دادگاه     شاه ترتيب دهد و امکان وسيعترین حضور توده       

های پشت پرده رژیم شاه در معـرض دیـد و شـناخت       ها باید واقعيت    گاهدر این داد  

ها قرار گيرند و از این طریق واقعيت  سر سپردگی و سرکوبگری مهره هـای                  توده

هـا امکـان یابنـد بـا      هـا شناسـانده شـوند تـا آن       رژیم شاه هر چه بيـشتر بـه تـوده         

های   د را در لباس   آگاهی ارتقاء یافته خود، نيروهای ضد خلقی یعنی دشمنان خو         

هـای واقعـی      این مساله اصـلی کمونيـست     . کنند بشناسند   دیگری که به تن می    

آیا رژیم جمهوری اسالمی با ماهيت ضـد خلقـی خـود کـه امـروز                . همان دوره بود  

هـائی را   ظاهرًا برای همگان آشکار است، اساسًا ظرفيـت برگـزاری چنـان دادگـاه        

 انتقـام کـشی و یـا رضـایت دل خـود             داشت؟ رژیـم تـازه روی کـار آمـده بـه خـاطر             

ها یک موضـوع سياسـی بـود و            اعدام آن  .ها و سلطنت طلبان را نکشت       ساواکی

ثالثـًا  . جمهوری اسالمی هم آن را در خدمت اهداف سياسی خود به کـار گرفـت              

را کشت و " سلطنت طلبان"آیا این با واقعيت انطباق دارد که بگوئيم که رژیم اول   

تواننـد بگوینـد کـه تـاریخ           ؟ آیـا مـدعيان مـی      !رفـت    سراغ نيروهـای مردمـی     بعدًا به 

های زحمتکش کرد توسط خلخالی جـالد چنـد روز بعـد از بـه                 سالخی شدن توده  
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هـای    ؟ آیـا تـوده    ...وبود؟ دهقانان  ترکمن صـحرا چطـور         " پيروزی انقالب " اصطالح  

 قــدرت رســيده انقالبــی و زحمــتکش مــردم اولــين آمــاج حمــالت ارتجــاع تــازه بــه 

هــای گــسترده مردمــی بــه  ؟  رابعــًا مگــر صــرف اعتــراض چــپ هــا و تــوده !نبودنــد

گرفت مانع از ادامه جنایـات بعـدی او           های رژیم که از همان آغاز صورت می         جنایت

؟ مغرضين البته بـرای موجـه جلـوه دادن اغـراض خـود مجبورنـد اعتراضـات و                   !شد

ه برعليـه سـرکوب هـای رژیـم تـازه           ها و نيروهای مترقی جامع      مبارزات کمونيست 

اما اصل مسأله آن است که با صـرف اعتـراض و            . استقرار یافته را نيز انکار نمایند     

اعالم مخالفت نيروهای چپ و مترقی جامعه هيچ رژیم ضـد خلقـی ای از اعمـال                 

.  هـا چيـز دیگـری اسـت     جنایت خـودداری نکـرده اسـت، چـرا کـه علـت آن جنایـت            

در ایـن مقالـه وی از جملـه    . ينه مقالـه خوانـدنی ای دارد     برتولت برشت در این زم    

مکتب فکری ارزنده ای کـه  ! ......بيائيد تنها از فرهنگ سخن نگوئيم    : "... گوید  می

گيـرد    های وسيع تری از مردم سياره ما، این سياره جوان را، فـرا مـی                هر روز توده  

 بـر جوامـع   گوید که ریـشه تمـامی نابـسامانی هـا، مناسـبات مالکيـت حـاکم              می

بسياری از ما نویسندگان که فجایع و پليدی های فاشيـسم را تجربـه              ...... است

انـــد و از آن نفــرت دارنـــد، هنــوز ایـــن مکتـــب را    کــرده 

و هنوز ریشه خشونتی را که از آن نفرت . نشناخته اند

در مورد این افراد همواره این خطر   . اند  دارند، پيدا نکرده  

 را فجـایعی بـی دليـل       وجود دارد کـه فجـایع فاشيـسم       

اینان هواخواه مناسبات مالکيت موجودنـد،      . تلقی کنند 

زیرا بر این تصورند که برای حفظ آن نيـازی بـه فجـایع و               

ــرای حفــظ  . هــای فاشيــسم نيــست  خــشونت ــی ب ول

مناســـبات مالکيـــت موجـــود، ایـــن گونـــه فجـــایع و      

ــشونت ــروری اســت   خ ــا ض ــسم"(." ه ــت "فاشي ،برتول

ايــن . ١٣۵٨ مــرداد ۴ ،١ جمعــه، شــماره کتــاب-برشــت

  .) نيز  به چاپ رسيده است١مقاله در  گفتگوهای زندان شماره 



  توضيحات   
  
۶١٧

  

  ۶٢ نوشته فریده کمالوند صفحه - یادهای ماندگار)١١(

  

   مربوط به دوره شاه١٢١ همان منبع صفحه )١٢(

  

 مربــــوط بــــه )١٣(

دوره جمهـــــــــوری 

" اسالمی، نقـل از     

ــاه کنيـــد  خـــوب نگـ

ــت  ــتکی اسـ " راسـ

  .٢٣صفحه 

بــــوط بــــه  مر)١۴(

ــل از . دوره شــاه نق

 ۴سـاعت    " -کتاب  

ــين (، "آن روز مهـــــ

 ١٨محتاج، صفحات   

این کتـاب و    ). ١٩و  

کتـــــاب یادهـــــای  

مانــــدگار در ایــــران 

ــلطه  تحــــــت ســــ

جمهوری اسـالمی   

منتشره شده و به    

ــاطر از   ــين خــ همــ

ــصرفات  ــل و تــ دخــ

عــالوه بــر نــاميمون 

  در جدال با خاموشی 
 

۶١٨

ری بيشتری دیده   این امر در کتاب دوم با آشکا      . اند   مصون نمانده  سانسور رسمی 

گذاشته شـده ولـی کـامًال مـشخص         "  آن روز    ۴ساعت  "روی کتاب نام    . شود  می

اســت کــه آنقــدر در مطالــب مربوطــه دســت بــرده شــده کــه نویــسنده نتوانــسته 

در ایـن کتـاب،     .  را بـه روشـنی توضـيح دهـد         ۴واقعيت مسایل مربوط بـه سـاعت        

) اکم دليـل اصـلی آنـست      که مسلمًا اختناق و دیکتاتوری حـ      (نویسنده به دالیلی    

حتی اسامی انقالبيون جانباخته و یا مبارزین آشنا برای مردم را هم عوض کـرده                

ها گذاشته است، آنهم بـدون آن کـه ایـن موضـوع را بـه                  های دیگری روی آن     و نام 

خوانندگان این کتاب تنها در صورتی کـه اطالعـات تـاریخی از             . خواننده اطالع دهد  

داشته باشند، ممکن    خلق و از زندان زنان در دوره شاه       سازمان چریکهای فدائی    

من خود به هنگام  مطالعـه آن،        . است با حدس وگمان متوجه این موضوع بشوند       

از روی بعضی مشخصات داده شده در مورد بعضی از عزیزانم، یک مرتبـه متوجـه            

شدم که در این کتاب به جای نام واقعی زنـدانيان سياسـی و مبـارزین انقالبـی،                  

کنـد کـه    مثًال در اینجا او از اکرم صحبت مـی . اسامی دیگری استفاده شده است 

مأموران ساواک به خاطر اینکـه      ! منظور اعظم عزیز ماست، اعظم روحی آهنگران      

کسی متوجـه حـضور وی در کميتـه مـشترک نـشود نـام پـسرانه ناصـر را روی او          

زیزان مـن بودنـد کـه       اعظم و نزهت روحی آهنگران از نزدیکترین ع       . گذاشته بودند 

چقـدر  . ها با عوض کردن اساميشان، نوشته شـده اسـت          در این کتاب در مورد آن     

خواهد در مورد زندگی آن عزیزان بنویسم، هرچنـد بـه لحـاظ احـساسی                 دلم می 

ها از جمله     در اینجا فقط همين را بگویم که هر دوی آن         . بسيار برایم دشوار است   

نزهــت یکــی از اعــضای شــورایعالی  . دنــدبرجــسته تــرین زنــان چریــک فــدائی بو 

ــود ــاه . ســازمان ب ــا   ١٣۵۴او در شــشم تيرم ــه ب ــسيار قهرمانان ــری ب  در یــک درگي

های آن دوره نيز منعکس شد، جـان باخـت     نيروهای مسلح ساواک که در روزنامه     

و اعظــم کــه پــس از گــرفتن دیــپلم، آگاهانــه بــه ميــان کــارگران رفتــه و ســالها در  

ران به کارگری پرداخت و در واقع یک کارگر آگاه کمونيست       های مختلف ته    کارخانه

در .  توسط رژیم شاه اعدام شد١٣۵۵بود، اولين زن چریک فدائی بود که در سال      



  توضيحات   
  
۶١٩

 آن روز، نقل قول آورده شد، جای        ۴کتاب حاضر در متن اصلی که از کتاب ساعت          

ن گـرا   ها، اسـم بـازجو اسـت کـه منظـور  منـوچهری، یکـی از شـکنجه                    نقطه چين 

  .باشد معروف ساواک می

  

دختـری کـه زیـر دوش       . ١۵۵ ، ١٢١-١٢٢،  ۵١،  ٢۶الذکر صفحات      از منبع فوق   )١۵(

  . بوده و تمام پشتش جای سيگار بود همان اعظم روحی آهنگران بود

  

مربـوط بـه دوره جمهـوری    . ٩٨صـفحه  .  آزاد-، ف"یادهای زندان" بر گرفته از   )١۶(

  .،پاسدار نوشته شده است)دانبانزن(در متن اصلی به جای . اسالمی

  

ها بخشی از شـعارهائی اسـت کـه           این )١٧(

های تحت سلطه جمهوری اسـالمی        در سلول 

توسط مبارزین انقالبی بر دیوارها نقش بـسته        

ــود ــاب  . بـ ــعارهای اول از کتـ ــا "...شـ و در اینجـ

.  شهرزاد، بر گرفته شـده     -"دختران نمی ميرند  

ی از زیـــر شـــعار آخـــر کـــه بـــر روی دیـــوار یکـــ 

 زندان اوین نوشته شده بـود،       ۴های بند     سلول

حميد، بهمـن   : "این امضا و عبارت وجود داشت     

نقل از یادهای زنـدان     " (روم   برای اعدام می   ۶٢

بسياری از ایـن شـعر و شـعارها         ). ١۶٢صفحه  

هائی هستند کـه در دوره شـاه بـر زبـان              همان

  :عرش. مبارزین انقالبی در زندان و بيرون از آن جاری بود

  در جدال با خاموشی 
 

۶٢٠

چـه کنـد بـر دل چـون         / بلشویک وار ببایـد جنگيـد     "

ــر   ــا آتــش تي ــاد آور دوره" آتــش م ــاریخ   ی هــائی از ت

ــوده  ــارزاتی ت هــای تحــت ســتم و روشــنفکران    مب

انقالبی و گویـای تـأثيرات شـورانگيز ایـن شـعر در             

ای از    ایـن، قطعـه   . باشد  هائی از مبارزین می     نسل

یک شعر بلندی است که در بحبوحه جنـگ مـردم           

یتنام بر عليه امپریاليسم امریکا، توسط  توهوئو،        و

الهــام بخــش ایــن . شــاعر ویتنــامی ســروده شــد

برخورد قهرمانانه یک کـارگر ویتنـامی بـه نـام           شعر

 ١٣۴٩در سال   . وان تروی به هنگام اعدام وی بود      

رفيق بهمن آژنگ این شعر را از زبان انگليسی به          

يرضا نابدل آن را به صـورت شـعری         فارسی ترجمه کرد، و در همان سال رفيق عل        

این شعر بخشًا از طریق کتاب حماسـه مقاومـت بـه طـور وسـيع در                 . روان در آورد  

جامعه پخش شد و مبارزین به خصوص در دوره انقالبی اول بعد از قيـام، آن را در                  

سير تکرار این شعر از ویتنام تا دیوار . خواندند هر جلسه و تجمع انقالبی خود می      

 اویـن تحـت حاکميـت جمهـوری اسـالمی، یـادآور سـير ناگسـستنی                 هـای   سلول

برای اطالع بيـشتر    .  تا رسيدن به پيروزی است     در سراسر جهان   مبارزات انقالبی 

،  به توضيحات فصل     "به یاد وان تروی   "در این مورد و همچنين خواندن کامل شعر         

  .    کتاب حماسه مقاومت رجوع کنيد١٣٨٣ چاپ سال ٢

  

 و ۵٠مبــارزی از نــسل انقالبــی دهــه ) ١٣٢٩-١٣۶٢(شــکوهی  علــی رضــا )١٨(

های رژیم شاه و جمهوری اسالمی بود که به لحاظ  زندانی سياسی مقاوم زندان

گـران بـه      سرسختی در مبارزه برعليه دشمنان مردم و مقاومت در مقابل شکنجه          

در زیـر   . شـود    شـناخته مـی    ۶٠ و دهه    ۵٠عنوان یکی از مبارزین سرشناس دهه       

به قلم  " صدای سخن عشق  "ای که به یاد او تحت عنوان          هائی از نوشته    قسمت



  توضيحات   
  
۶٢١

: کـنم   درج شده است را در اینجا نقل مـی        "  جلد دوم  -کتاب زندان " ابراهيم آوخ در  

پدرش بهيار بـود و فـردی بـه         .  در اليگودرز لرستان متولد شده بود      ١٣٢٩در سال   "

ی که گـرایش بـه سـمت    شدت مذهبی؛ مادرش خانه دار؛ و برادر بزرگش آموزگار        

علــی تحــصيالت ابتــدائی و متوســطه اش را در    . اندیــشه هــای چــپ داشــت   

در رشته شيمی دانشگاه صـنعتی تهـران        . اشترنيان، کوهدشت و بروجرد گذراند    

ی سياسی روی آورد و در سال          به مبارزه  ١٣۴٨در سال   . تحصيالتش را ادامه داد   

 ۵٠در سال   . را تشکيل داد  " سرخستاره  " به کمک چند تن از رفيقان، گروه         ١٣۴٩

ی آرمانی    ها و دفاع شجاعانه     بعد از مقاومتی حماسی در بازجوئی     . دستگير شد 

هـای    در انتظـار مـرگ مـدتی در دخمـه         . در دادگاه نظامی، بـه مـرگ محکـوم شـد          

در سال  . انفرادی به سر برد، اما سرانجام حکم اعدامش به حبس ابد تبدیل شد            

تبعيد شد و سپس به زندان عادل آباد شيراز انتقال یافت            به زندان برازجان     ١٣۵١

ی زندانيانِ  سياسی بود کـه   جزو آخرین دسته.  در آنجا ماند١٣۵٧و تا دوم بهمن  

ی مقاومـت درخـشان    هـایم در بـاره   از شـنيده  .......در اوج انقالب از اسارت رستند     

تنهـا بـه آنچـه    گـذرم و   های رژیم اسالمی می ها و کشتارگاه    علی در شکنجه گاه   

ای که بين زندانيان و  ، به دليل درگيری١٣۵٣سال : پردازم ام می   خود ناظرش بوده  

مسئولين زندان شيراز پيش آمده بود، چنـد نفـر از مـا را بـه زیـر هـشت بردنـد تـا              

شـالق شـروع    . اولين نفری که پایش را به فلک بـستند، علـی بـود            . شالق بزنند 

ای، نه    نه آه و ناله   . آمد  ی از علی بيرون نمی    ، نه، صدائ  ٨٠،۵٠،٣٠،٢٠،١٠،١. شد

کـرد و      نگـاه مـی    - دژخيم زنـدان   -علی خيره به چشمان سرگرد قهرمانی     . فریادی

زندانبان که خـسته شـده بـود و بـه ایـن نتيجـه رسـيده بـود کـه          . دم بر نمی آورد   

شالق بر علی بی اثر است و برای درهم شکستن این مرد کار دیگری باید کرد،                

بالفاصـله علـی    . ورانش دستور داد کـه آب جـوش و بـاتوم و بطـری بياورنـد               به مأم 

خواهی بکنی، بکن؛ اما هـر چـه دیـدی از             قهرمانی هر غلطی که می    : " فریاد زد 

گـر از     این جمله را چنان محکم و قاطع بيان کرد که شـکنجه           ." چشم خودت دیدی  

ــر انـــداخت و رفـــت  ــر بـــه زیـ ــا . رو رفـــت، سـ ــوردن نجـ ــا هـــم از شـــالق خـ ت مـ

  در جدال با خاموشی 
 

۶٢٢

آدمی که با سخت تـر شـدن        . های بحران بود    علی شکوهی آدم دوره   .......یافتيم

او در سـخت تـرین      . آمـد   وضعيت، گوهر مقـاومتش شـفاف تـر بـه نمـایش در مـی              

مخفی گاهش در هفتم تير . ها، تکيه گاه قابل اعتمادی برای رفقایش بود  وضعيت

شـود و بـه        مـی  ، از طرف دستگاه امنيتی حکومت اسالمی شناسائی       ١٣۶٢ماه  

شـش مـاه    . افتـد   اش برای فرار، زنده به دست دشمن  مـی           رغم تالش شجاعانه  

دهـد کـه او را زبـانزد سـایر            شود و چنان مقاومتی از خود نشان مـی          شکنجه می 

  ." کند زندانيان سياسی می

  

 بهــروز صــنعی اهــل خراســان و دانــشجوی     )١٩(

دانشکده کشاورزی کرج متعلق به گروهـی بـه نـام           

ــاکا  ــاليان دراز     س ــدگان آن، س ــا کنن ــه برپ ــود ک از (ب

بـه اصـطالح    ) ١٣۴٩ تـا سـال      ٣٠های اول دهه      سال

ــو مخفــی کــاری    مــشغول کــار آرام سياســی در پرت

ــد امــا از آنجــا کــه ایــن شــيوه کــار پاســخگوی   . بودن

نيازهای مبـارزاتی جامعـه ایـران نبـود، عليـرغم ایـن             

ساليان دراز به اصطالح فعاليت سياسی، وجود این        

روه اثری درجامعـه نداشـت و حتـی کـسی چنـين             گ

در . شناخت و با نامش نيز آشنا نبود        گروهی را نمی  

، بهروز صنعی و چند تن دیگـر از اعـضای   ١٣۴٩سال  

جوان ساکا تحت تاثير نظرات و مبارزات رفقـای فـدائی ، مـشی سياسـی کـاری                   

 همـين    نظامی روی آوردنـد و درسـت از        -صرف ساکا را طرد و به مبارزه سياسی       

زمان ساواک از این گـروه هـم احـساس خطـر نمـوده و بـه طـور جـدی اقـدام بـه                         

در مدت کوتاهی همه افراد وابسته به این جریان سياسی . ها نمود دستگيری آن

آلبـرت  "اخيـرا یکـی از افـراد قـدیمی سـاکا بـه نـام                . دستگير و روانه زندان شـدند     

ی از ایـن جریـان ارائـه داده    ا ، ضـمن بـازگوئی خـاطرات خـود، تاریخچـه     "سهرابيان  
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با احترام به شخص آلبرت به عنوان یک کارگر مبارز که به هر حال به مدت                . است

طوالنی با رژیم شاه در نبرد و مبـارزه بـود، بـی مناسـبت نيـست کـه در اینجـا در                  

از نظر من کار او در نوشتن خـاطراتش         . ای بگویم   مورد کتاب خاطرات او چند کلمه     

ًا قابل ارج گذاری است و آن اینکه هر چند وی در صـفحات مختلـف   از یک نظر واقع   

–این کتاب با درکی سطحی که معموًال پيروان کار آرام سياسی از کار سياسی               

) شـيوه مـسلحانه  (نظامی چریکهای فدائی خلق داشـته و دارنـد، شـيوه مبـارزه         

ای از    خچـه کند، اما به نظر مـن وی بـا ارائـه تاری              را رد می   ۵٠های دهه     کمونيست

کنـد کـه  اتفاقـًا شـيوه           ساکا، ناخواسته این حقيقت را برای خواننـده آشـکار مـی           

مبارزه چریکهای فدائی خلق پاسخگوی نيازهای جامعه بود و بر عکس روش کـار              

های مبارزاتی از طریق این جریان در  مبارزاتی ساکا چقدر بيهوده بوده و چه انرژی

د اگـر مبـارزه مـسلحانه در ایـران توسـط            شـای ! طول ساليان بـه هـرز رفتـه اسـت         

توانـست عمـر طـوالنی تـری          شد، این جریان می     چریکهای فدائی خلق آغاز نمی    

کـه  " آرام"البتـه آنقـدر   . داشته و ساليان دراز دیگری به کـار آرام خـود ادامـه دهـد       

کماکان آسيبی به رژیم وارد نياید؛ و تازه مأموران اطالعاتی نيز بتوانند هر از چنـد                

ای را در ارتبـاط بـا ایـن گـروه دسـتگير و گوشـمالی                  اهی جوانان مبارز بی تجربه    گ

آیا همين تجربه ای که سـاکا در        ! داده و مانع از فعاليت مبارزاتی جدی آنان گردند        

بـه خـصوص از     (طی ساليان دراز معرف آن است خود بيشتر از هر بحث تئوریکی             

خط بطالن بر آن ) آن"  موتور بزرگموتور کوچک و"نوع پيش پا افتاده و تحریف شده

هـائی   و آیا همين تجربه با ضرر ها و ضـربه         ! نمی کشد " کار آرام سياسی  "شيوه  

که به رشد یک مبارزه جدی در ایران در بر داشت، نظرات داهيانـه رفيـق پویـان را                   

: " هـای رفيـق پویـان چنـين اسـت      ؟ یکـی از گفتـه  !کند در رد تئوری بقا اثبات نمی  

ای دشمن خوشحال کننده تر از این نيست که مـا قربـانی بـی آزاری                هيچ چيز بر  

کنـد، یـا بایـد بـه هـر       به هر کسی که در سنگر مانده اسـت شـليک مـی            . باشيم

هـيچ  . ای پاسـخ داد و یـا از سـنگر بيـرون آمـد و پـرچم بـر افراشـت                      ضربه با ضربه  

  ." مرگی بيش از در سنگر ماندن و شليک نکردن زودرس نيست
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طـرح رفيـق    (جرای موفقيت آميز اعدام انقالبی نيک طبع جنایـت پيـشه            ا" )٢٠(  

نبـرد  " بر یکـی از صـفحات   ١٣۵٣، تيتری بود که در دی ماه سال     ) "بهروز دهقانی 

ای بود که     این، عنوان یکی از عمليات مسلحانه     . شماره پنجم نقش بست   " خلق

ش انجــام گــران چریکهــای فــدائی خلــق در مبــارزه بــر عليــه رژیــم شــاه و شــکنجه 

این طـرح بـه یـاد رفيـق ارزنـده شـهيد             : "در آنجا نوشته شده است که     . دادند  می

ی مأموران کميته شهيد شد، نام        های وحشيانه   بهروز دهقانی که در زیر شکنجه     

ها تا دم مرگ به مبارزه سرسختانه  رفيق بهروز در زیر انواع شکنجه. گذاری گردید

ای از اسرار سازمان را بر   حاضر نشد کلمهخود بر عليه دشمنان خلق ادامه داد و    

بی مناسبت نيست یاد آوری شود که یکی از رفقـای ارزنـده شـرکت               .". زبان راند 

، سـاواک بـا     ۵٠کننده در این عمليات رفيق نزهت روحی آهنگران بود که در سال             

یکی از نکات قابل توجهی     . فریب وی و از طریق او به رفيق بهروز دست یافته بود           

ر این عمليات قابل ذکر است، برخورد چریکها در حفظ جـان دختـر نيـک طبـع                  که د 

در . اش نشـسته بـود        بود که در هنگام عمليات در اتومبيل کنار پدر جنایت پيـشه           

هـای    دولت شاه در یکـی از روزنامـه       : "این مورد در نشریه نبرد خلق نوشته شده       

 ١٨ن که دختر نيـک طبـع        حال آ ......عصر، دختر نيک طبع را خردسال معرفی کرد         

ساله بوده و رفقا در هنگام شليک به نيک طبع او را از صـحنه عمليـات دور کـرده                    

او زنده ماند تا بداند که انقالب . دختر نيک طبع در این عمليات آسيبی ندید. بودند

رهائی بخش حتی نسبت به افراد خانواده کثيف ترین مزدوران، بـه شـرط آن کـه                 

ت نزده باشند و در اجرای عمليـات دخالـت نکننـد، رحـيم و               شخصًا دست به جنای   

مهربان است و فقـط در مقابـل بـی عـدالتی و جنایـت، بيرحمانـه برخـورد خواهـد             

 دی -ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق، شماره پنجم" نبرد خلق"نقل از ."(کرد

  )١٣۵٣ماه 

 یـاد صـفرخان   در کتاب خاطراتی که آقای علی اشرف درویشيان برای زنده          )٢١(

صفرخان، قدیمی ترین زندانی سياسی دوره شاه بود که هرگز (تهيه کرده است 
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 سـال در زنـدان بـسر        ٣٠در مقابل  رژیم سرخم نکرد و به همين خاطر نيز حـدود              

های  ،از شکنجه)ها و به دست آنان از زندان آزاد شد برد و سرانجام با انقالب توده

شـده بـود صـحبت شـده اسـت ولـی در آنجـا               زیادی که بر محمد دهقانی اعمال       

رسـد کـه گویـا او را بعـد از اعمـال               ای بيان شـده کـه بـه نظـر مـی             مطلب به گونه  

 کـه همـانطور کـه در مـتن ایـن کتـاب توضـيح داده           -انـد   شکنجه از زندان آزاد کـرده     

 در  ۵٠ یک کـارگر آگـاه در اردیبهـشت سـال            محمد به عنوان  . شد،این طور نيست  

هـای    او را پـس از شـکنجه      . ای فدائی خلق در تبریز دسـتگير شـد        ارتباط با چریکه  

فــراوان و از جملــه نــشاندنش   

روی یک اجاق برقی درتبریز، به 

زنــدان کميتــه در تهــران منتقــل  

گرانـی    نمودند و این بار شکنجه    

چون نيک طبع وخطائی و غيره       

در تمام این . به جان وی افتادند   

مدت، هم کينه شدید طبقـاتی      

ــاه  ــم آگـ ــاتی وی، و هـ ی طبقـ

عوامل موثر در برخورد محمد بـا       

در آن . گــــران بودنــــد شــــکنجه

مقطع که هنوز محکوميت های     

هـای    باال در دسـتور کـار دادگـاه       

نظامی شـاه قـرار نگرفتـه بـود،         

 سـال زنـدان محکـوم شـد         ۴محمد نيز همانند بعضی دیگر از رفقـا در آن دوره بـه              

 اوج گيــری مبــارزات مــردم در  ســال آن هــم بــا توجــه بــه٨ولــی وی تنهــا پــس از 

  .    ، از زندان آزاد گردید۵٧سال

 متأسفانه در کتاب مذکور بعضًا اطالعات نادرستی هم در رابطه با شخص من به              

هـا   خواننده ارائه شده است که در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و به برخی از آن        
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ن را بـه طورکامـل در       در مورد فرار من از زندان قصر که چگـونگی آ          . کنم  اشاره می 

فـردا پلـيس    : "توضيح داده ام، چنين گفته شده است کـه        " بذرهای ماندگار "کتاب

تمـام وسـایل زنـدگی را از مـا          . .... همه چيـز را بـه هـم ریخـت         . به بند حمله کرد   

واقعيت این  . این ادعا با واقعيت انطباق ندارد     ......." زندان جهنم شد  ........گرفتند

هنمی در زندان زمان شـاه کـه صـفرخان بـه درسـتی از آن                است که آن شرایط ج    

 ١٣۵٢سخن گفتـه اسـت در فـردای روز فـرار مـن یعنـی درشـشم فـروردین مـاه                      

 ١٣۵٢ تير ماه ۵ بلکه تاریخ آن حمله به زندانيان سياسی زندان قصر،     نيامد بوجود

وضــعيت مختنقــی کــه پــس از ایــن تــاریخ در زنــدان قــصر برقرارشــد و . باشــد مــی

ضای آن، بر مبنای سياستی صورت گرفت که در پی آن به تعـویض رئـيس،                تغييرف

" در آن کتاب نيز از قـول صـفرخان گفتـه شـده اسـت کـه                . روسای زندان پرداختند  

 تير در زندان    ۵واقعه  ". اش آمدند و زندان جهنم شد       محرری و زمانی و دارو دسته     

هـای رژیـم      بـه زنـدان   هـای دیگـر مربـوط          در زندان مردان و واقعيت     ۵٠قصر در دهه    

شاه را من در کتاب دیگری که اميد است در آینده چاپ شود، توضيح داده ام، لذا                 

  . کنم در اینجا به همين حد بسنده می

برای من کامًال قابل درک است که کتابهائی که در ایران به طورعلنی در رابطه با                

ف نویـسنده در    اند، حتی اگر اغراض خاصی هم از طر          چاپ شده  ۵٠مبارزات دهه   

 قـرار  تحميـل بعـضی تـم هـا و مفـاهيم     ميان نباشد، در حصار سانسور و یا حتـی    

هـای دیگـری نيـز کـه در           در رابطه با فـرار مـن از زنـدان قـصر در نوشـته              . اند  داشته

اند، در حالی که از اثرات بسيار مثبـت مبـارزاتی آن              جمهوری اسالمی چاپ شده   

بارز ایران کلمه ای گفته نشده برعکس سعی        ها و روشنفکران م     فرار در بين توده   

ای بـود کـه در        در وارونه جلوه دادن واقعيت گردیده است که نمونه آخر آن نوشـته            

مسلمًا عجيب نيست   . در ایران درج شد   ١٣٨٣ شهریور   ١۶روزنامه شرق به تاریخ     

که مقاله و یا کتابی در ایران تحت سلطه جهنمی رژیم دیکتاتور و مرتجعی چـون                 

 و افراد و نيروهای سياسی انقالبـی        ۵٠ری اسالمی در مورد مبارزات دهه       جمهو

مبارزه و  "ناگوار"ها و یا به اصطالح پيامدهای       آن دوران منتشر شود ولی برعليه آن      
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درجامعـه  . ها، چه به طور آشکار و چه موذیانه تبليغ نگردد حرکت های انقالبی آن 

هــل فرهنــگ و ادب در کــل دائمــًا ای کــه نــه فقــط آزادی بيــان وجــود نــدارد بلکــه ا

درمعرض تهدید و ارعاب و حمله نيروهای امنيتی به خود قرار دارند،همه نقص ها              

  .را نباید صرفًا متوجه نویسنده نمود

همين طـور  "....در یک مورد دیگر در کتاب آقای درویشيان آمده است که      

هـا    از فـدائی   خيلـی . هر کس چند نفر را گير آورد و شد رهبرشان         .جدا جدا شدند  

. اشـرف دهقـانی هـم آمـد       . هر کاری کردنـد نـرفتم     . .....آمدند که مراببرند، نرفتم   

هـا در   واقعيت ایـن اسـت کـه جـدائی    ...". گوئيد  دانم شما چه می     گفتم من  نمی   

مقطع بعد از قيام انعکاس واقعيت مبارزه طبقاتی درجامعه ما در آن زمان بود و در                

ی نيز باید به طور مشخص و جداگانه برخورد نموده        مورد هر فرد ویا جریان سياس     

تا جائی که بـه  . و قضاوت کرد که جدائی چرا و از چه موضعی صورت گرفته است          

شود،  بعد از قيام بهمن مربوط می     " سازمان چریکهای فدائی خلق   "جدائی من از    

امروز دیگر برهمگان آشکار است که اختالف من با سران آن سازمان یک اخـتالف   

آن ســران کــه فــرخ نگهــدار  در رأســشان قــرار داشــت همــه  . امًال اصــولی بــودکــ

 که با رنج و زحمت و خون بهتـرین          -هدفشان بردن سازمان چریکهای فدائی خلق     

فرزنــدان ایــران بوجــود آمــده و تنهــا اميــد کــارگران و زحمتکــشان مــا در مقابلــه بــا  

در چنـان   . ته بـود   به آستانبوسی بورژوازی وابـس     -رفت  دشمنانشان به شمار می   

وضعيتی حتی یک روز اضافی ماندن من در چنـان سـازمانی بـه مفهـوم آلـودگی                  

البته اگر  . های آنان با حاکميت ارتجاعی جمهوری اسالمی بود         درمماشات طلبی 

گردانندگان آن دوره سازمان چریکهای فدائی خلـق ایـن امکـان را بـه مـن و دیگـر                    

حتـی یـک بخـش کوچـک از سـازمان،           دادنـد کـه بـه عنـوان           رفقای هم نظرم مـی    

مستقل از کميته مرکزی، نظراتمان را در جنبش اعالم کنـيم کـه خـود بـه معنـی                   

در ضمن، این تنها تقاضـای مـن        (ها بود     پذیرش مبارز ایدئولوژیک علنی از طرف آن      

 اميـدوارم بتـوانم ایـن       -ها و تنها شـرط مـن بـرای مانـدن در آن سـازمان بـود                    از آن 

توانــستيم ضــمن حفــظ  مــا مــی)  کامــل در جــائی شــرح دهــمموضــوع را بــه طــور

  در جدال با خاموشی 
 

۶٢٨

تازه در این صـورت بـودن در سـازمان بـه            . ها در سازمان بمانيم     مرزبندی خود با آن   

هـا در واقـع    بسياری از آننفع بردن آن نظرات بين نيروهای هوادار سازمان بود که       

بدون قرار گرفتن   هوادار و نيروی همان خط انقالبی سازمان بودند و اگر از روز اول              

در فــضای مــسموم و تبليغــات انحرافــی در جریــان نظراتــی کــه مــا بعــدًا بــه طــور  

ــًا از آن مــستقل در جنــبش مطــرح کــردیم قــرار مــی   هــا طرفــداری  گرفتنــد مطمئن

  .نمودند می

مطمئنًا کسانی که کمترین اطالعی از وضـعيت آن دوره و موقعيـت مـن               

 زمان وظایف مهمی به عهده من قرار        دانند که در آن     در جنبش داشته باشند می    

بایست هم ماهيت ضد خلقی رژیم تازه روی کار آمده            از جمله این که می    . گرفت

هـا بگـویم کـه در رأس سـازمان       را به مردم رنجدیده ایران توضيح دهم و هم به آن          

مـن بـا جـدائی خـود از آن          . انـد   محبوب ما چه ماران خوش خط و خالی النـه کـرده           

ا نرفتم و تاریخ نشان داد که چه کسانی به منجالب خيانت رفتنـد         سازمان به خط  

درعين حـال گفتنـی اسـت    . و کی با کارگران و زحمتکشان و با مردم خویش ماند          

که  من در شرایطی بـه اجبـار بـه جـدائی تـن دادم کـه آن سـازمان کـامًال دارای                        

مـع کـردن    بنـابراین اگـر مـسأله بـر سـر ج          . قدرت بود وهزاران نفـر هـوادار داشـت        

درهما ن سـازمان بمـانم      " عزت و احترام  "توانستم با     تعدادی دور خود بود من می     

و با تبعيت از خط سازشکارانه سران آن، نه فقط تعداد وسيعی را دور خـود جمـع                  

هم برسم  و دیگـر بـه        " جاه طلبی "دلخواه هر فرد    " مقام"و  " جاه"نمایم بلکه به    

را دور خـودم جمـع   " یـک عـده جزئـی   "ه فقط ای که در کتاب مذکور گفته شد   گونه

  !!نکنم

  

در مورد رفتن من به خانه صفرخان که یاد عزیزش گرامی باد، ایـن درسـت اسـت          

در آن دیـدارها    . که من در فضای بعد از قيـام چنـد بـار بـه خانـه او در تهـران رفـتم                     

کـرد و چنـان رفتارهـای         صفرخان بـا چنـان گـشاده روئـی و مهربـانی برخـورد مـی               

هـا را فرامـوش       انه و گـرم و محبـت آميـزی بـا مـن داشـت کـه هيچوقـت آن                   صميم



  توضيحات   
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ها آمدند کـه او را   اتفاقًا در رابطه با این نوشته در کتاب مذکور که خيلی          . کنم  نمی

گفـت کـه چقـدر        ، او مـی   )که البته بعيد نيست این طـور بـوده باشـد          (با خود ببرند  

او را با خودشان هـم آواز کننـد         ای ها دور و برش می گردند و اصرار دارند که              توده

صفرخان این موضوع را با صـراحت تمـام بـه مـن     . ها نمی نهد  ولی او وقعی به آن    

یک روز وقتی به خانه او رفته بودم هنـوز ننشـسته بـودم کـه نـوه اش،       . گفت  می

فکر کردم شاید اسم    . من اولين بار بود که این نام را می شنيدم         . بيتا را صدا کرد   

بـه همـين خـاطر      . و به اشتباه نام دیگری گفته شد و یا من شـنيدم           او نينا است    

وقتی بيتا که دختر بچه نازنين کوچکی بود پيش مـن آمـد او را نينـا صـدا زدم کـه                      

ــرد   ــصحيح ک ــزی نمــی : "صــفرخان گفــت . صــفرخان اشــتباهم را ت ــن چي ــویم  م گ

در آن جـو مبـارزاتی و فرهنگـی کـه غالـب             ..." خواهم از زبان خودش بـشنوی       می

هـا نيـز دوسـت داشـتند خـود را فـدائی یـا مجاهـد و یـا متعلـق بـه یـک                            بود، بچه 

آمدند، بنامند و یا بزرگترها ایـن را          سازمان و یا گروهی که تازه داشتند بوجود می        

صـفرخان از   . دادنـد   ها هم به ميل آن بزرگتر جواب مـی          پرسيدند و آن    ها می   از بچه 

و چـون مـن انـدکی تأمـل     !  هـست من خواست که از بيتا بپرسم که هـوادار کـی     

.  کردم اصرارکرد که حتمًا این سئوال را از او بکنم و من هم این را از بيتـا پرسـيدم             

اش   بيتای کوچولو درنگی نکرد و بالفاصله سئوال مـرا بـا لحـن شـيرین بچـه گانـه                  

من بيتا را بوسيدم و صفر خـان خنـده بلنـدی            ". هوادار اشرف دهقانی  :"جواب داد 

ای  دادنـد کـه بگویـد تـوده     ای به این بچه داشتند یاد مـی    وستان توده کرد و گفت د   

گویند بگو من هـوادار فـالن خطـم،           آیند می   کسان دیگری هم که اینجا می     . است

به همين خاطر من به بيتا گفتم هرکس از تو پرسيد فقط بگو مـن هـوادار اشـرف                   

شـد، از جملـه   این خاطره شاید خود گویای خيلی مسایل با    ...... دهقانی هستم 

 و تفـاوت نظـراتم بـا        گـویم   دانست که من چه مـی       می صفرخان به هرحال  این که   

این را هـم بایـد دانـست کـه در           . اینطوری بود   وضعيت در آن دوره     ! دیگران چيست 

آن زمــان کــه مــن بــا صــفرخان در مــورد مــسایل گونــاگون آن دوره جامعــه صــحبت 

 از طـرف دسـت انـدرکاران رژیـم     کردم هنوز بازار تبليغـات مـسمومی کـه بعـداً            می

  در جدال با خاموشی 
 

۶٣٠

های دیگر در مـورد مـن         اش و بعضی    جمهوری اسالمی، فرخ نگهدار و دار و دسته       

در ضـمن آنطـور کـه بـسياری از زنـدانيان دوره شـاه تعریـف                 . پخش شد، گرم نبود   

اند، صفرخان انسان واالئی بود که به انقالبيون صرفنظر از خط و خطوطشان               کرده

ده نبود که در ورود به تبریز پس از آزادی از زندان، صـفرخان              بيهو. ورزید  عشق می 

با گرامی داشت یاد انقالبی بزرگ، بهروز دهقانی با دسته گل بزرگ و زیبائی که               

  . رفت) آبا و روح انگيز(بعدها آبا در مورد آن به من گفت، به دیدار مادر و خواهر او 

بـه آن اسـکورتش   " االـذکر کـه گویـ    اما در مورد این مطلـب در کتـاب فـوق    

لوازمـات  . گفت برو ماشين را پرکن از آن وسایل بيار برای صفرخان برای زنـدگيش             

ــدگی ــان قرارگاهــشان .....زن ــده . از هم ــان ميک ــدی  " خياب ــال ".... و جمــالت بع م

من تنها ازهمـين جملـه آخـر کـه تنهـا جملـه واقعـی مطالـب                  ". امریکائی هاست 

کــنم صــفرخان در مــورد آن   فکــر مــیباالســت، موضــوعی را بــه یــاد مــی آورم کــه

آن روزها یک دوست قدیمی مرا به سـاختمان مرکـز           . موضوع  صحبت کرده است    

کـه در همـان روزهـای قيـام بـه دسـت          ) سيا(سازمان جاسوسی امریکا در ایران      

را بـه مـن نـشان داده        ) سـاختمان خـالی   (سازمان فدائی افتاده بود، برده و آنجـا         

ن در مورد آن مرکز با صفرخان بود که حال در این کتاب             های م   احتماًال صحبت . بود

واقعيـت ایـن اسـت کـه     . ای دیگر و به طور غير واقعی مطرح شـده اسـت           به گونه 

محلی که در خيابان ميکده پس از قيام بهمن به ستاد سازمان چریکهـای فـدائی     

 آنجـا   در. هـا نبـود     خلق تبدیل شد، قبًال یکی از مراکز ساواک بود و مال امریکـائی            

وجود داشت، من اطالعی از آن  نداشـته و  " لوازمات زندگی"و " وسایل"هم  اگر   

ام با رهبران و گردانندگان آن        چرا که از همان آغاز به دليل اختالفات اصولی        . ندارم

در . ها به سر برده و مسئوليتی در آنجا نداشـتم           سازمان، در شرایط جدائی با آن     

دانم  و هنوز هم نمی(ر ستاد ميکده اطالعی داشتم   نتيجه نه از امکانات موجود د     

و نـه در آنجـا      !) وجـود داشـت   " لوازمـات زنـدگی   "و  " وسـایل "که آیا واقعـًا در آنجـا        

اتفاقًا قبل از این که من بتوانم با رفقـائی کـه بعـدًا بـه اتفـاق                  . صاحب اختيار بودم  

حتـی محـل   هم چریکهای فدائی خلق ایران را تشکيل دادیم مالقات کنم، خـودم      



  توضيحات   
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" وسـایل "ثابتی برای خوابيدن نداشتم، در واقع خودم بيش از هر کس دیگری به              

" خـاطرات صـفرخان  "مطالب در گيومـه از کتـاب    . (نيازمند بودم " لوازمات زندگی "و  

 -١٣٧٨نشرچشمه،  :  تهران -در گفتگو با علی اشرف درویشيان     ) صفر قهرمانيان (

  )نقل شد٢١٢-٢١٣صفحات

  

کنم که واقعًا با مطلع شدن از وضعيتی که بر عزیـزانم یعنـی                ی  من اقرار م    )٢٢(

ام   گذشـته بارهـا منقلـب شـده    ۶٠هـای دهـه    بر زندانيان سياسی مبارز در زندان  

هـای آن دوره      واکنون نيز که درگير نوشتن این مطالب هستم پرداختن به واقعيـت           

تـی قـادر بـه      ای اسـت کـه ح       واقعًا برایم بسيار دشوار و حال و احساسم به گونه         

در شرایطی کـه بـدخواهان حتـی از چنـين           : گویم  اما به خود می   . بيان آن نيستم  

کوشند مردم از شناخت  های گرانی تفسيرهای غير واقعی ارائه داده و می تجربه

هـا و مبـارزه بـر عليـه دشـمنان اصـلی مـردم                عامل اصـلی آن مـصایب و سـرکوب        

رنج پرداختن به آنچه بر ما و عزیزان مـا          ای جز تحمل      رنجدیده ایران باز مانند، چاره    

گذشت و رفتن به عمق قضایا و نشان دادن چرائـی و علـل واقعـی اوضـاع پـيش                    

توان در جهت پيشبرد مبارزه به خاطر         از این طریق است که می     . آمده وجود ندارد  

ای مـدون از آن وقـایع بجـا           ترقی و تعالی جامعـه و برقـراری سوسياليـسم تجربـه           

ه در واقعيت امر مردم ما بدون آگاهی بـه چنـان گذشـته خونبـاری                گذاشت چرا ک  

درست باور به چنـين مـسایلی       . توانند تاریخ آینده خود را به درستی بسازند         نمی

ام،   است کـه عليـرغم همـه دشـواریها، مـرا بـه ادامـه کـاری کـه در پـيش گرفتـه                       

ز ایـن  البته بعيد نيست که کسانی که از داشـتن احـساساتی ا          . کند  تشویق می 

انــد و اساســًا احــساسی نــسبت بــه نيروهــای مبــارز مردمــی و   قبيــل بــی بهــره

آخر مگـر   . را بکار ببرند  " احساساتی"های تحت ستم ندارند در مورد من واژه           توده

" احــساساتی"هــا هــم از دیــد تفکــر مردســاالرانه  نــه ایــن کــه مــن یــک زنــم و زن

 در واقعيـت امـر پـس از    در اینجا بی مناسـبت نيـست بگـویم کـه اتفاقـاً            !! هستند

اعالم موضع قاطع ما بر عليه رژیم تازه استقرار یافته جمهوری اسالمی و پـس از                

  در جدال با خاموشی 
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آن که مـا بـه افـشای مواضـع خيانـت کارانـه و سازشـکارانه افـراد رخنـه کـرده در            

هـائی بـود      ، یکـی از واژه    "احـساساتی "سازمان چریکهای فدائی خلق پرداختيم،      

هـا از   الحـال نگهـدار و بـه تأسـی از آن           دسـته معلـوم     از طـرف دارو    ۵٨که در سال    

  .ها برعليه من بکار رفت طرف دیگر دشمنان توده

  

ای   های سياسـی     در این دوره، جوانان انقالبی حتی بدون ارتباط با سازمان          )٢٣(

هـای وحـشيانه دسـت بـه          هـا بودنـد، در مقابـل سـرکوب          که قـبًال در ارتبـاط بـا آن        

اما، هـم بـه دليـل انجـام عمليـات      . زدند وهای رژیم می عمليات نظامی برعليه نير   

نظامی وسيع توسـط نيـروی سـازمان یافتـه مجاهـدین و هـم بـه خـاطر ایـن کـه                       

بعــضی از عمليــات نظــامی یــک دار و دســته از رژیــم بــر عليــه دار و دســته دیگــر  

موردهای انفجار حزب جمهوری اسالمی و همچنين انفجـاری کـه باعـث کـشته               (

از طرف مبلغين رژیم به حـساب سـازمان مجاهـدین           ) هنر گردید شدن رجائی و با   

خود سازمان مجاهدین هيچوقت به طور رسمی مسئوليت این (شد   گذاشته می 

، عمليات نظامی انجام شده در این دوره تمامًا به نام           )عمليات را به عهده نگرفت    

  .مجاهدین مطرح شده است

  

هـا و درس گيـری و تجربـه           نطرح چنين مسایلی صرفًا جهـت تعمـق روی آ          )٢۴(

بویژه که وقتی در همان مقطع چریکهای فدائی        . شود  اندوزی از گذشته بيان می    

خلق چنين نظراتی را مطـرح نمودنـد، آن نظـرات چـه از طـرف دشـمنان شـناخته                   

هائی که بعدًا به طور آشکار به ایـن دشـمنان   "اکثریتی"شده مردم و چه از طرف   

 تنـگ نظـر بـا شـدت تمـام مـورد تحریـف قـرار                 پيوستند و چـه نيروهـای سياسـی       

ها از طرف ما را این طور مورد          ها طرح ضرورت سازماندهی مسلح توده       آن. گرفتند

تحریف قرار دادند که گویا ما بالفاصـله پـس از قيـام بهمـن خواسـتار بـه کـارگيری                    

 به  ۵٠های اول دهه      تاکتيک مسلحانه درست به همان صورتی بودیم که در سال         

  من خـود در طـی یـک سـخنرانی در شـهر      ۵٨اتفاقًا در همان سال    ! ته بود کار رف 



  توضيحات   
  
۶٣٣

ها به رژیم جمهوری اسـالمی و شـخص           در شرایطی که خيلی   مهاباد کردستان،   

های مردم ماهيت ضـد خلقـی رژیـم تـازه             خمينی کامًال متوهم بودند و همه توده      

ائی خلـق را    ، با روشنی کامل مواضع چریکهای فـد       شناختند  روی کار آمده را نمی    

آیا روشنتر از آنچـه در زیـر از آن سـخنرانی نقـل              . در مورد این موضوع توضيح دادم     

و یا باید بـاز هـم تأکيـد کـرد کـه علـت تحریـف چيـز         ! شد سخن گفت  کنم می   می

ایـن کـه رژیـم شـاه          خواهند به بهانه    ها می   بعضی: " توضيح چنين بود  . دیگری بود 

ولـی چنـين نيـست، چـون مـا از      . داد کننـد سقوط کرده، راه ما را تمام شـده قلمـ      

دانـستيم کـه دشـمن        همان اول که مبارزه مسلحانه را در ایران آغـاز کـردیم مـی             

از ایـن رو تـا زمـانی کـه          . اصلی ما امپریاليسم است و شاه نوکری بـيش نيـست          

سلطه امپریاليسم از ایران بر نيافتاده، راه چریکهـای فـدائی خلـق ادامـه خواهـد                 

 شرایط از نظرهائی فرق کرده، ما هم فقـط از نظرهـائی تاکتيـک               حال اگر . داشت

بردیم   مثًال اگر تا دیروز از آن رو دست به سالح می          . مبارزه مان را تغيير می دهيم     

که مردم را به مبارزه بکشانيم و راه واقعی مبارزه را به آنان نـشان دهـيم، امـروز                   

های فدائی خلق به این صـورت       های مردم خود به پا خاسته اند، راه چریک         هدکه تو 

است که در جائی کـه مـردم بـه مبـارزه مـسلحانه بـر خاسـته انـد آن مبـارزات را                        

های مکارانـه     سازمان داده و به پيش ببریم و در جاهائی که مردم فریب سياست            

رژیــم را خــورده انــد و دردهــا و آالم زنــدگی را بــه اميــد یــک آینــده واهــی تحمــل    

هـا    همـه جانبـه و بـا ارتقـاء سـطح مبـارزه مـردم، بـه آن                 کنند، با افشاگریهای      می

نشان دهيم کـه راه واقعـی مبـاره همـان اسـت کـه خلـق کـرد دليرانـه درگيـر آن                 

ــن اســت  . اســت ــا ای ــابراین شــعار م ــه ســوی ســازماندهی مــسلح   : بن ــيش ب پ

  )   ١٣۵٨ بهمن ١٩ -نقل از سخنرانی در ميتينگ شهر مهاباد!..." ( ها توده

  

او در عيـد  . هایش نوشته شـده  ، مطالب زیادی از طرف همبندی درمورد نژال  )٢۵(

 اقليت دستگير و در زندان در      - در ارتباط با سازمان چریکهای فدائی خلق       ۶١سال  

های جسمی و روحی و حشتناکی کـه بـر وی اعمـال نمودنـد، دچـار                   اثر شکنجه 
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 به یـاد    با اینحال هر وقت حال وی اندکی بهتر ميشد،        . های روحی گردید    ناراحتی

. پرداخـت   ها و یا به انجام کارهای مثبـت دیگـر مـی             دادن زبان فرانسه به همبندی    

هـا از زنـدان آزاد کردنـد ولـی            باالخره با تـشدید بيمـاری نـژال، وی را پـس از سـال              

 در فرانـسه دسـت بـه        ۶٧معالجات در بيرون هم چاره ساز نـشد و نـژال در سـال               

  . خود کشی زد

  

و (!!) ه امـروز در رژیـم جمهـوری اسـالمی بـه مقـام             بسياری از کـسانی کـ      )٢۶(

انــد، دوره نوجــوانی و جــوانی خــود را در چنــان   مــشاغل آب و نــان دار ی رســيده

آخـر، از قـدیم     !!. کـشيده انـد   " رنـج "گذرانـده و بـرای سـرکوب مـردم          " مشاغلی"

هـا هـم، امـروز        عده زیـادی از ایـن     ....!!شود  نابرده رنج، گنج ميسر نمی    " اند    گفته

گـنج  " رنـج "خواهند کـه      مفتخر نموده و از مردم می     " اصالح طلب "د را به لقب     خو

آنهـم در شـرایطی کـه هـم امـروز نيـز در       !! زای آنان را در آن دهه بر آنان ببخشند   

هـا    یعنـی آن  ! کننـد   راستای حفظ رژیم جمهوری اسالمی مدافع سرمایه کـار مـی          

م انجام وظـایف ضـد انقالبـی        بدون آنکه حتی نشان دهند که امروز به غير از تداو          

دهنــد، از مــردم  پيشينــشان منتهــا در یــک شــرایط دیگــر، کــار دیگــری انجــام مــی 

هــای بــه اصــطالح  هــا را خــورده، در راســتای سياســت خواهنــد کــه فریــب آن مــی

خشونت زدائی آنان حرکت کنند و خالصه از مبـارزه بـر عليـه آنـان و رژیـم حـامی                     

 اصـالح طلبـان چنـين خواسـتی را در قالـب             این بـه اصـطالح    . شان دست بر دارند   

بـا  " رنـج "اما، در مورد یکـی از       . نمایند  ابراز می " ببخش ولی فراموش نکن   "عبارت  

هـای درونـی      یعنی اکبر گنجی، مطـابق آنچـه در دعواهـای جنـاح           !! ها  برده" گنج"

در آمد بـه اعتـراف    " اصالح طلب "رژیم افشا شد، وی که در دوره خاتمی به قالب           

(  در ميدان وليعهد   ۶٠های همان زمانش، ناطق نوری، در سال           هم پالگی  یکی از 

هـا    پونيز در پيـشانی آن    " رعایت حجاب "تهران برای وادار کردن زنان به       ) یا وليعصر 

در دوره خاتمی با تبليغاتی گزاف سعی کردند از اکبر گنجی یـک بـه             . کرد  فرو می 
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هـای رژیـم      اینبـار در تحکـيم پایـه       تـا او بتوانـد       -بـسازند " زندانی قهرمـان  "اصطالح  

  .  جمهوری اسالمی و طوالنی تر کردن عمر او به شکل دیگری نقش ایفا کند

  

قلمـداد کـردن    " رژیـم ایـدئولوژیک   "متأسفانه هنوز هـستند کـسانی کـه بـا            )٢٧(

اش را  جمهــوری اســالمی، توجيهــات مــذهبی ایــن رژیــم در اعمــال ســرکوبگرانه  

جانيـان هيتلـری بـرای بهبـود اوضـاع ایـن            " نـد کـه گویـا       کن  پذیرفته و مثًال ابراز می    

زدند و جانيان خمينی برای سعادت آن  هائی می دنيایشان دست به چنين جنایت  

امـا،  ). ٨٢ صفحه   ٢، ایرج مصداقی، جلد     "نه زیستن نه مرگ   " نقل از   " (دنيایشان

ول این  اتفاقًا نویسنده مطلب فوق در جلد ا      . چنين حکمی با واقعيت انطباق ندارد     

، خـود روی فـاکتی تأمـل کـرده کـه خـالف حکـم فـوق را ثابـت                     )١٧صـفحه   (کتاب  

دهد که وی یکـی      اشاره کرده و اطالع می    " اکبر خوش کوش  "او به مورد    . کند  می

 در کـار  ۶٠های معروف نـازی آبـاد تهـران قبـل از انقـالب بـود کـه در سـال             از لمپن 

طر خـدمات جنایتکارانـه اش در   دستگيری نيروهای آزادیخـواه فعـال بـوده و بـه خـا          

" سيستم سرکوب رژیم و از جمله شرکت در ترورهای خارج از کشور، به سـمت              

" نویـسد     ارتقاء یافته بـود و مـی      " مشاور عملياتی وزیر اطالعات در دوران فالحيان      

است و از شـرکای بـرج سـازی بـرادران           " تازه به دوران رسيده   " او از ميلياردرهای  

اکبـر  .........رفـت    وارد کنندگان اصلی تلفن همراه بـه شـمار مـی           افراشته و نيز از   

خوش کوش در حالی به ميلياردها ثروت رسـيده بـود کـه پـدرش یـک چـراغ سـاز                     

ساده در محله نـازی آبـاد تهـران بـود و خـودش نيـز دوران دبيرسـتان را بـه اتمـام                        

ام شده  نرسانده و به عنوان یک پاسدار ساده، در کميته انقالب اسالمی استخد           

دشـمنان  "بـه مبـارزه بـا    " سـرباز گمنـام امـام زمـان     " بود و بعدها نيـر بـه  عنـوان           

" معلــوم نيــست او کــه همــه عمــرش را در راه مبــارزه بــا  . پرداختــه بــود" اســالم

صرف کـرده، چگونـه فرصـت جمـع آوری ایـن همـه              " دشمنان اسالم و ضد انقالب    

یـائی اسـت کـه دقيقـًا نـشان          حقيقتًا، این فاکت گو   " ثروت را بدست آورده است؟    
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دهــد کــه جانيــان خمينــی کمتــر از جانيــان هيتلــر بــه فکــر بهبــود اوضــاع ایــن  مــی

  !  اند دنيایشان نبوده

  

 ذکر این موارد را به عمـد بـصورت صـفات سـلبی تـوابين مطـرح کـردم تـا در          )٢٨(

پذیر است از هرگونه خلط بحث در این زمينه جلـوگيری شـده و از                 حدی که امکان  

مــسلمًا ایــن امــر . ، آگــاهی و شــناخت الزم بــه دســت داده شــود"تــواب"ه مقولــ

ای توابين را  کنند به گونه تواند در برخورد به سازشکارانی که امروز سعی می      می

غــسل تعميــد داده و حتــی بــا جلــب تــرحم دیگــران نــسبت بــه آنــان، خواســته و  

  .شودبرند، مفيد واقع  بای را به پيش  ناخواسته اغراض غيرانقالبی

  

بـه قلـم رفيـق بهـروز     " های نهضت مشروطه لمپن"ای تحت عنوان       در مقاله  )٢٩(

" روئيـده بـر پيکـر درخـت اجتمـاع     ... هائی قارچ"ها، به  دهقانی، در حالی که لمپن   

بطور کلی لمپن بـه دو نحـو بـه          : "اند، بدرستی گفته شده است که       تشبيه شده 

های طبقـه حـاکم شـدن و     تها و خواس با دستخوش حيله. زند  نهضت صدمه می  

  ...".گشتن، و با واردشدن در نهضت و خرابی باالآوردن به آلت کوبيدن مردم بدل

  

مقاله فوق در کتابی نيز چاپ شده که اخيرًا به یاد رفيق بهـروز دهقـانی                 +)٣٠(

بــا . (، در ایــران انتــشار یافتــه اســت"مــن مــرگ را ســرودی کــردم"تحــت عنــوان، 

  . )کوشش یونس اورنگ خدیوی

  

 ، فریبـا )محمـد  (۶٠ از دهـه     به گفته یکی از زنـدانيان سياسـی بازمانـده        +)٣١(

محمد به نقل از همـسلولی فریبـا        .  هيچوقت به تواب واقعی تبدیل نشد      عمومی

هـای مدیـدی در یـک سـلول           کـه پـس از رو شـدن موضـوع، او را مـدت             : "گوید  می

." ای خـود را کنـده بـود       محبوس نمودند و او در این سـلول از فـرط نـاراحتی ابروهـ              

  )   ◙ اصفهانیمحمد(
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هـا در     حـضور فعـال تـواب     ) هـا   ای  پس از دستگيری تـوده    ( به بعد    ۶٢ از سال    )٣٢(

هـا    های عمومی با تـشدید اعمـال سـرکوبگرانه جمهـوری اسـالمی در زنـدان                 بند

البته در اینجا باید یادآور شوم که تا آنجا که بـه بعـضی افـراد از ميـان                   . همراه شد 

هـا   گردد، واقعيت ایـن اسـت کـه افـرادی در ميـان آن      ها برمی ها و اکثریتی ای  هتود

بــردن بــه ماهيــت ارتجــاعی آن نيروهــای   وجــود داشــتند کــه یــا در زنــدان بــا پــی 

هـا فاصـله گرفتنـد و یـا اگـر ایـن کـار را                  سياسی، آشکارا تغيير موضع داده و از آن       

به اتهام داشتن ارتباط با حزب      حتی در ميان افرادی که      . نکردند، تواب هم نشدند   

هرچنـد بطـور نـادر و       (توده دستگير شده بودنـد، افـراد بـسيار مبـارز و مقـاوم نيـز                 

بطـور کلـی، ذکـر      . هـا بـود     هاتفی یکـی از آن      نا که رحم  -وجود داشتند ) استثنائی

هـا و همکـاری ننگـين آنـان بـا دژخيمـان رژیـم                 ای  ها و توده    واقعيت خيانت اکثریتی  

ی به معنی آن نيـست کـه همـه کـسانی کـه در وابـستگی بـه                   جمهوری اسالم 

نـه، ایـن طـور      . سازمان اکثریت و یا به حزب توده دستگير شده بودند، تواب بودند           

ها عليرغم همه مواضع سازشکارانه خویش، در کار سـرکوب بـا      بعضی از آن  . نبود

نيروهـــای جمهـــوری اســـالمی در زنـــدان همکـــاری نکـــرده و در عمـــل همکـــار   

  .ران نشدندسرکوبگ

  

-١٧، سـنش زیـر      ۶٠ یکی از زندانيانی که در هنگام دستگيری در سـال            +)٣٣( 

شد، در این رابطه تجربـه زیـر را           شمرده می " صغری" سال بود و جزء زندانيان       ١۶

بالفاصله پس از ورودمان بـه قزلحـصار یـک گـروه از توابـان بـه نـام                   : " کند  نقل می 

گفتنــد سرموضــعی  هــائی را کــه مــی ه بچــهایــن گــرو. گــروه بهــزاد نظــامی را آورد

در قزلحــصار یــک پاســدار بــود بــه نــام ........کــرد هــستند بــه شــدت شــکنجه مــی

ها را بـا ماشـين    کرد، موهای آن    او اولين کاری که با زندانيان تازه وارد می        . سوری

کرد، کـه معمـوًال       اگر کسی از این کار اجتناب می      . گفت بخورید   می تراشيد و می   

کـرد و موهـای سـرش را          ها دهان زندانی را باز مـی        ردند، با کمک تواب   ک  همه می 
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این کار را با خود من هم کردند که تـا چنـدین روز حـالم             . کرد  توی دهانش فرو می   

  ) ١٩٩٨ اکتبر ١-٢ - کتاب سمينار بين المللی استکهلم-ناصر." ( بد بود

  

 قابل توجهی در رابطه     البرز، مطالب .نوشته د " از اوین تا پاسيال   " در کتاب    +)٣۴(

با تواب مجتبی ميـر حيـدری و  معـاون او محـسن درزی نوشـته شـده اسـت کـه           

مسئول بند شخصی بود به نـام مجتبـی کـه از             :"-. کنم  ها را در اینجا نقل می       آن

معـاون او شخـصی بـود از        . هواداران سابق اقليت بود که بعـدها تـواب شـده بـود            

در مجموع معـاون بنـد، خـط دهنـده          . ذی بود هواداران اکثریت که آدمی جلب و مو      

یک روز .......کرد بود و مجتبی را در صحنه داشت و خودش در واقع کارگردانی می      

مسئول بند با صدای بلند در زیر هشت اعالم کرد که من ابالغيه کتبی الجـوردی          

تـوانم بـازجوئی کـنم و بـرایش پرونـده             را دارم که از هـر کـسی کـه بخـواهم مـی             

گفـت چـون بعـد از آن بـه            دروغ نمی . برگه ی ابالغيه را نشا ن داد      . همتشکيل بد 

  ).۵٨ -۵٩صفحات" (همان منوال عمل کرد

  

 همانطور که در متن آمده، بر مبنای گزارش دهی تواب کم سن وسـالی               +)٣۵(

یکی از  . به نام شاهرضا بابادی، بيست زندانی سياسی با تيرباران مواجه شدند          

از محوطه ی زندان اوین کـه خـارج         : " نویسد  ه در این مورد می    بود ک . البرز.دها    آن

کـردیم تـا    بـه یکـدیگر نگـاه مـی       . شدیم به مـا گفتنـد چـشم بنـدهایتان را برداریـد            

متأسفانه از بيست نفری که رفته بـودیم        . مطمئن شویم همگی در آنجا هستيم     

مياد اميد قریب یادم . همه از این بابت ناراحت بودند. تنها دوازده نفرمان برگشتيم

کرد و سراغ محمـد شـاه را کـه جـوان تـرین فـرد بـين مـا بـود را                         با سر اشاره می   

شـد    داخـل مينـی بـوس زیـاد نمـی         . به اميد گفتم از او اطالعی نـدارم       . گرفت  می

کردم که در اوین همه چيز تمام خواهد شـد و مـا را خواهنـد                  فکر می ..... حرف زد 

درب . اج داوود ما را به مجردی پنج فرسـتاد حصار ح قزل بعد از بازگشت به . کشت

شور و هيجانی در بنـد بـه پـا شـده بـود و همـه                . باز شد و یکی یکی وارد شدیم      
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گفتند این روح شما است که به اینجـا آمـده و خـود                می! گفتند ارواح آمده اند     می

در همان لحظات اول تا چشم مجتبی بـه اميـد افتـاد زود رفـت زیـر        ! شما نيستيد 

ش حاج داوود و وقتی برگشت رو کرد به اميد و پرسيد تو چرا آمـدی؟ تـو را                   بند پي 

هـا    اميد تازه از زیر هـشت آمـده بـود داخـل راهـرو و بچـه                ! اشتباهی فرستاده اند  

کردند که مسئول بند او را صدا کـرد           دورش را گرفته بودند و داشتند روبوسی می       

وت مانده بودیم که بـاز چـه        همه مات و مبه   . و گفت با کليه وسایل بيا زیر هشت       

مجتبـی  . کننـد   خبر شده؟ توجه همه به زیر هشت بود تا ببينيم با او چه کار مـی               

اميد را مستقيم برگردانده بودند بـه اویـن     . اميد را بيرون برد و ما دیگر او را ندیدیم         

در ضمن هشت نفر دیگری را هم کـه در ابتـدا جـزو گـروه                ! و اعدامش کرده بودند   

ایـن  ! ما بودند و با ما برنگـشته بودنـد همگـی تيربـاران شـده بودنـد                بيست نفری   

هـا حتـا حکـم شـان تمـام            برخـی از آن   . نمـود   مسأله غيرقابل تصور و ناباورانه می     

از اویـن   " نقل از   ."( شدند  بایست چندین ماه قبل آزاد می       شده بود و در اصل می     

نيـز در ایـن کتـاب قيـد         اسامی آن مبارزین جان باخته      ). ٧١-٧٢صفحه  " تا پاسيال   

داریـوش یزدانيـار، سـعيد جاویـد، حـسين حـسينی،            : " شده است که عبارتند از    

،، غالمرضــا )ســازمان پيکــار(، ســعيد پــسندیده، جمــشيد رســتمی ...محمدشــاه

، اميـد   )اتحـاد مبـارزان کمونيـست     ( ، مهـدی بخـشایش      )وحـدت انقالبـی   ( بهروان

  ).گروه پيوند( قریب

  

ف نيروهای امنيتی رژیم جمهوری اسالمی طرحـی بـه        از طر  ٦٠ در سال    +)٣٦(

این طرح اساسـًا    .مورد اجرا گذاشته شد که به طرح مالک و مستأجر معروف شد           

برای وارد آوردن فشار هر چه بيشتر به نيروهـای مبـارز جامعـه و دسـتگيری آنهـا                   

طرحریزی شده بود که بر مبنای آن بنگاه های معامالت ملکی موظـف شـدند بـه                 

عقد قرارداد جهت اجاره و یا فروش خانه ای، یک نسخه از آن را در اختيـار                 هنگام  

بر اساس این طرح محدودیت های      . جمهوری اسالمی قرار دهند   " کميته انقالب "

  .دیگری نيز برای فروش ملک و یا حتی اسباب کشی بوجود آمد
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ها   کادرها به  هيچوجه به معنی آن نيست که همه و یا اکثر                ذکر این نمونه   )٣٧(

هرچنـد  . (های باالی تشکالت سياسی تواب شدند و یـا در هـم شکـستند               و رده 

کـه در   ) سـهند (ای به نام اتحاد مبـارزان کمونيـست           مثًال در مورد جریان سياسی    

شود که تعداد زیادی      شرایط هرج و مرج بعد از قيام بهمن شکل گرفت، گفته می           

از کادرهـای   اتفاقًا در ميان بعضی     ). ها تواب شدند    از آن 

ــا چهــره   ــا ب ــسيار  سياســی دســتگير شــده، م هــای ب

 که برای نمونه در اینجـا از زنـده          مقاومی روبرو هستيم  

کـنم کـه در زیـر         یاد عليرضا سپاسی آشتيانی یاد مـی      

او کسی بـود کـه بـا چنـين مـرگ            . شکنجه شهيد شد  

بــار بــودن مــرگ هــم     ســرخی بــيش از پــيش خفــت   

تـر    هـم برجـسته   سازمانی خود، حسين روحانی را باز       

سپاسـی آشـتيانی یکـی از مبـارزین دوره شـاه            . نمود

بود که مدتی مسئوليت نمایندگی سـازمان مجاهـدیِن         

. شده در خارج از کشور را بـه عهـده داشـت             مارکسيت

وی واقعًا انسان آزاده و مبارزی بود و در         . شناختم  می" موسی"من، او را با اسم      

یـادش هميـشه    . رفت  رز محبوبی بشمار می   همان زمان نيز در بين رفقای ما، مبا       

  .گرامی باد

  

 همانطور که در متن معلوم است بحث در اینجا در مورد توابينی است که   +)٣٨(

در هـيچ یـک از   . پرداختنـد   مـی بازجوئی از هم سازمانی های پيشين خـود       به کار   

انـد، چنـين مـوردی در رابطـه بـا             اسناد منتشر شـده کـه مـورد مطالعـه مـن بـوده             

هائی که تـا کنـون        کهای فدائی خلق ذکر نشده است و در هيچ یک از نوشته           چری

 منتشر شده نيز خالف این موضـوع        ۶٠از طرف زندانيان سياسی بازمانده از دهه        

اما اگر بحث در مورد تواب به طور کلی باشد مسلم است که از ميان . وجود ندارد

کـاری بـا رژیـم ضـدخلقی        افراد وابسته به این جریان سياسی نيز افـرادی بـه هم           
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بـه طـور کلـی، بـه همـان گونـه کـه در        . پرداخته و تـواب شـدند   جمهوری اسالمی 

مقدمه این کتاب نيز قيد شده، الزم به تأکيد اسـت کـه تعيـين تعـداد تـوابين و یـا                      

ها موضوع مورد توجـه ایـن کتـاب            تشکيالتی پيشين آن   -تشخيص تعلق سياسی  

  .نيست

    

" حقيقت نـه چنـدان سـاده      "یکی از دالیل انتخاب نام       مطلب مذکور   گوینده    )٣٩(

رهـا بيـان کـرده و       . م" حقيقـت سـاده   "های خود را اعتراض به کتـاب          برای صحبت 

  .ها در این کتاب مورد تحریف قرار گرفته است گوید که واقعيت می

  

ها، زندانيان     با ورود اسرای جنبش نوین کمونيستی به زندان        ١٣۵٠ از سال    )۴٠(

را برای فردی که مسئوليت امور صنفی در یک روز را به            " کارگر"وان  سياسی، عن 

 در زنـدان    بـسيار محـدودی   قبـل از آن، در یـک دوره         . (بردنـد   عهده داشت بکار می   

شدن بکارگيری نـام کـارگر      ممنوع). استفاده شده بود  " شهردار"مردان از اصطالح    

د کـه دسـت انـدرکاران       که در این زندان مورد اشاره قرار گرفته، درست موقعی بو          

در ضدیت  ) توکلی(جمهوری اسالمی در امور کارگری و از جمله وزیر کار این رژیم             

با طبقه کـارگر ایـران، الیحـه جدیـدی بـرای قـانون کـار تنظـيم نمـوده و در آن نـام                         

در آن مقطع، این دشمنان کارگران خـود        . گذاشته بودند " کارگر"را بجای   " کارپذیر"

ــی  ــد آن م ــگ       را نيازمن ــارزاتی فرهن ــأثيرات مب ــب شــده ت ــر ترتي ــه ه ــه ب ــد ک دیدن

که آینده را از آن طبقه کارگر دانسته و کارگران را موجد دنيای نـوین               (کمونيستی  

اتفاقی نيـست کـه در همـان    . را در ميان کارگران مبارز ایران از بين ببرند ) داند  می

ی را تحـت نـام      دادنـد، کـسان     ای که ترتيب می     دوره در تظاهرات فرمایشی دولتی    

در یکی از این تظاهرات     . نمودند  ها می   کارگر، مأمور دادِن شعار برعليه کمونيست     

شـان در     های دولتی پخش شد، مـأموران        از رسانه  ۶٢ اردیبهشت سال    ١١که در   

آری ". لـرزد  کارگر می رزمد، اشـرف دهقـان مـی        : "دادند که   لباس کارگر شعار می   

گان دولتی انداخته بودند که حتی از  اهرکنندهاین شعار را کسانی در دهان آن تظ   
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لرزد و درسـت بـه همـين خـاطر حتـی بـه فکـر                  شان می   تصور رزم کارگران، پشت   

  .سلب نام کارگر از کارگران ما افتاده بودند

  

ــائی)۴١( ــس از روی     به ــله پ ــصوص در شــيراز بالفاص ــا بخ ــوری   ه ــدن جمه کارآم

در شيراز این کـار     . قرار گرفتند اسالمی، مورد حمله مرتجعين وابسته به حکومت        

شـده از سـوی    داده هـای سـازمان   اللهـی  حزب. توسط انجمن حجتيه صورت گرفت   

هـای   نشين کوی سعدی که اغلب خـانواده  ، ناگهان به منطقه بهائی "انجمن"این  

این مزدوران، ابتدا در حالی کـه برعليـه         . زحمتکش در آن سکنی داشتند، ریختند     

دند و بـه ضـرب و شـتم هـر زن و مـرد و کـودک بهـائی                    کـشي   ها عربده مـی     بهائی

ها   هائی نموده و به غارت بردند؛ سپس خانه         ها را بار وانت     پرداختند، اموال آن    می

در این مقطع، جوانـان هـوادار فـدائی بيـشترین           . را در آن منطقه به آتش کشيدند      

  .ها بودند ها نموده و یاور آن کمک را به بهائی

  

 و چه خاطرات دیگری از این دست کـه زنـدانيان سياسـی     چه این خاطره   +)۴٢(

کننـد، بـا گویـائی هـر چـه بيـشتری ایـن         های آن دوره نقـل مـی      از  زندان   ٦٠دهه  

حقيقت را آشکار ميکند که اساسًا بدون وجود تواب، امکان برقراری چنان شـرایط              

 ظالمانه ای نه از عهده رژیم جمهوری اسـالمی سـاخته بـود و نـه از عهـده هـيچ           

  .رژیم ضد خلقی و مرتجع دیگری

  

انـد از زنـدانيان سياسـی بـه عنـوان             بعضی از محافـل راسـت سـعی کـرده          )۴٣(

ولـی ایـن لفـظ بـرای توصـيف فـرد آگـاه و مبـارزی کـه بخـاطر            . نام ببرنـد  " قربانی"

بکـاربردن  . باشـد   هاش به زندان افتـاده، چنـدان دقيـق نمـی            اعتقادات آزادیخواهآن 

های خود، شـاید لفـظ بجـائی          "نعمت  ولی"شده توسط     عدامبرای تواب ا  " قربانی"

خواندن توابين به جلب ترحم  البته امروز بعضی محافل راست ضمن قربانی    . باشد

 اغـراض دیگـری  دیگران نسبت به آنان پرداخته و آگاهانه و یا ناآگاهانه، بـه تحقـق        



  توضيحات   
  
۶۴٣

 در کـار    شود که کسانی کـه      ای آماده می    با چنين برخوردی زمينه   . کنند  کمک می 

اند، راه خود را به ميان        سرکوب با دست اندرکاران جمهوری اسالمی شریک بوده       

شـود ایـن اسـت        و سئوالی که پاسخ داده نمی     . نيروهای اپوزیسيون هموار یابند   

  ؟!اند ها امروز چرا و با چه انگيزه و هدفی خواستار فعاليت سياسی شده که آن

  

ری اسالمی، مطالبی که حسين روحـانی        اخيرًا وزارت اطالعات رژیم جمهو     )۴۴(

اش در مورد سـازمان مجاهـدین خلـق نوشـته             در زندان در جریان پروسه بازجوئی     

، بـصورت کتـابی بـه نـام خـود وی        "مرکز اسـناد انقـالب اسـالمی      "بود را از سوی     

هـای ضـدانقالبی در    در این کتـاب در جهـت تبليـغ و رواج ایـده    . منتشر کرده است  

ها نوشته شده، جهـت       در مقدمه آن که توسط اطالعاتی     جامعه کوشش شده و     

اميـد اسـت    : " با وضوح کامل آمده اسـت      کار تشکيالتی بازداشتن جوانان مبارز از     

بيـان سرنوشــت ســازمانی کــه از ابتــدا بــر انحــراف بنــا شــد، عبرتــی بــرای همــه  

به این ترتيب،   ."(!!) کسانی باشد که خواستار انجام کارهای تشکيالتی هستند       

گری وی هنوز  بينيم  که بعد از گذشت دو دهه از مرگ روحانی، آثار دوره تواب     می

زدن به مردم و تقویت ارتجاع، مورد اسـتفاده جمهـوری اسـالمی قـرار       جهت ضربه 

  .دارد

  

: تـأليف . باشـد   مـی " سـازمان مجاهـدین خلـق     "  اسم کامل کتـاب مـذکور      +)۴۵(

در مـورد   ). ١٣٨۴سـالمی، تهران  مرکز اسـناد انقـالب ا       (حسين احمدی روحانی،    

باشـد، بایـد گفـت کـه ایـن            نقل قول فوق که آخرین جمله مقدمه ایـن کتـاب مـی            

قـدرت کـارگران و دیگـر نيروهـای تحـت سـتم در              واقعيت انکار ناپـذیری اسـت کـه         

 و  کارگران و زحمتکشان با وجود تشکيالت واقعـًا انقالبـی خـود    تشکل آنان است  

اتفاقًا ارتجاع . روزی مبارزاتشان را تضمين کنندتوانند موفقيت ها و پي است که می

گذشـته بـه انحـای مختلـف      هـای  درست با درک همين واقعيت است که در سال      
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سعی کرده است اندیشه های ضد تشکيالتی را در بين جوانـان رواج دهـد و بـه                  

  .این ترتيب مانع از کار موثر تشکيالتی آنان گردد

    

 زیادی از توابين را به خارج از کـشور فرسـتاده            های اخير رژیم تعداد     در سال  )۴۶(

اند به عنوان مخالف جمهوری اسـالمی جایگـاهی           ها سعی کرده    که بعضی از آن   

هـا توسـط      برای خود در بين نيروهای اپوزیسيون باز کننـد کـه البتـه تعـدادی از آن                

رسـد کـه رژیـم امـروز      بـه نظـر مـی   . انـد  زندانيان سياسی مبارز شناسـائی شـده    

زدن به اپوزیسيون مبارز و انقالبـی         کردن سياست جدیدی برای ضربه      پيادهدرصدد  

حرکتی هم که امروز از طرف نيروهای راسـت         . باشد   می ۶٠از طریق توابين دهه     

در جهت شکستن قبح حضور نيروهای رژیم در ميان اپوزیسيون در خارج از کشور               

رار دادن افـراد    همراه با کوشش برای مساعد کردن شرایط جهت مورد پـذیرش قـ            

 ، آغاز شده است، تنها بـه        ۶٠طرفدار جمهوری اسالمی با سابقه توابی در دهه         

ایـن  . کنـد   ایجاد فضای غيرمبارزاتی و آلوده سياسی در خارج از کشور کمـک مـی             

کوشــد توابيــت یعنــی  ســوزاندن بــرای تــوابين، مــی حرکــت کــه تحــت پوشــش دل

مثابــه امــری منفــور خواســته و همکــاری بــا نيروهــای امنيتــی و ســرکوبگر را بــه  

تبدیل کند، حرکـت بـسيار خطرنـاکی بـرای نيروهـای مبـارز              " ارزش"ناخواسته به   

اش تنهــا بــه جمهــوری اســالمی  باشــد و اقــدامی اســت کــه نفــع اپوزیــسون مــی

 هـانوفر آلمـان، اخيـرًا        ماجرای حضور یک تـواب در جمـع زنـانی در شـهر            . رسد  می

در ایـن رابطـه   . ز کـشور قـرار گرفتـه اسـت    مورد بحث محافل سياسـی در خـارج ا      

مطلع شدم که شخص مزبور، یعنی یکـی از همکـاران ماشـين سـرکوب رژیـم در                  

بـه نـام    (کنـد     مـی " افتخار"گران     که هنوز هم به همکاری خود با شکنجه        ۶٠دهه  

ــوبری  ــه م) ســيبا معمــار ن ــا تائيدي ــرادران(رهــا . ب ــره ب ــدگی )مني ، از آلمــان پناهن

 منيره برادران در پشتيبانی از فـرد مزبـور کـه حـال خـود را                 .سياسی گرفته است  

مـن هـم مـورد بازخواسـت واقـع شـدم آـه بـرای         "... : نویسد  نامد، می   می" زیبا"

 ســال زيبــا را در ايــن ٢٢بعــد از  مــن. ام درخواســت پناهنــدگی زيبــا تائيديــه داده
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 را از   ای ايـن درخواسـت      عضوی از خـانواده او از طريـق واسـطه         . ديدم  سمينار می 

 نام -سيبا من برای مقامات رسيدگی به امور پناهندگی نوشتم آه. من آرده بود

من هـم  . ها بيمار گشته است  زنداني سياسی بوده و در اثر شكنجه-سابق زيبا 

 ولی در خلوت خودم بر اين ترديدها. ام در ابتدا در اينگونه موارد ترديدهايي داشته

ثل من و شما، آه از رژيم جمهوری اسـالمي          اگر حق زيبا است آه م     . فائق آمدم 

تقاضای پناهندگی آند، آيـا بـا تائيـد مـن مبنـی بـر زنـداني بـودن او          صدمه ديده،

چنـد تامـل پيرامـون پيـشامد سـمينار زنـان       " (شـود؟  مـی " آلـوده "های مـن      دست

  .)١٣٨۴ اسفند ٩هانوفر، منيره برادران، سایت گویا نيوز،  در

  

 خيانت رهبران حزب توده و سازشـکاری هـا و نـدامت             ، بر زمينه  ۴٠در دهه    )۴٧(

نویسی های بسياری از افراد وابسته به این حـزب و جبهـه ملـی، مبلغـين رژیـم                

هـا از مبـارزه بـر عليـه           شاه تبليغات زهرآگين گسترده ای را جهت بازداشتن تـوده         

از جملـه، در ایـن تبليغـات گفتـه          . روشنفکران مبارز در سـطح جامعـه دامـن زدنـد          

شد که گویا روشنفکران اساسًا قابل اعتماد نيستند و گویا همه روشـنفکران               می

زنند ولی وقتی به زندان افتادند آن حرفها را فرامـوش کـرده و                حرفهای خوبی می  

چنــين ســموم فکــری ای کــه دســتگاه هــای  . مطيــع دســتگاه شــاه مــی گردنــد 

کران انقالبـی و  تبليغاتی رژیم شاه برعليه هر گونـه مبـارزه ای و بـه ضـرر روشـنف             

ها و سازشکاری های      نمودند، ازآنجا که خيانت     نيروهای پيشتاز جامعه پخش می    

گذشته به هر حال زمينه مادی برای آن تبليغات بودنـد، تـأثيرات کـامًال منفـی بـه                   

ها از مبارزه وعـدم       ماحصل، همانا نااميدی توده   . ها به جای گذاشته بود      روی توده 

 کـه ایـن امـر خـود جـدائی غـم انگيـزی را بـين                  -رز بـود  اعتماد به روشـنفکران مبـا     

مـسلمًا در چنـين اوضـاعی تنهـا         . ها در جامعه بوجود آورده بود       روشنفکران و توده  

ها با همه     برپائی یک مبارزه واقعًا انقالبی، مبارزه ای که روشنفکران پيشتاز توده          

هـا و     ثار آن خيانـت   وجود و تا پای جان درآن مسير پيش بروند قادر به از بين بردن آ              

بـوده  " گذشته" اوژیاس"الیروبی طویله " ضعف ها و یا به قول رفيق حميد اشرف  
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ایـن  .  مـا بنـای نـوینی را پـی ریـزی نمایـد             توانست برای آینده مبارزات خلق      و می 

 آن را بـا موفقيـت بـه         ۵٠همان وظيفه انقالبی سنگينی بـود کـه انقالبيـون دهـه             

مانانـه ایـن مبـارزین در پيـشبرد یـک مبـارزه واقعـًا               مبـارزه قهر  . سرانجام رسـاندند  

انقالبی در جامعه و انعکاس این امـر در درگيـری هـای مـسلحانه در کوچـه هـا و                     

گران  های حماسی آنان در مقابل شکنجه ها با مأموران رژیم شاه، مقاومت   خيابان

جه و  ها و همچنين ریخته شدن خون آن انقالبيون در زیر شکن            و دژخيمان در زندان   

ایستادگی های قابل تحسين بسياری از زندانيان سياسی در مقابل دژخيمان در    

ها، همه و همه عواملی بودند که ذهنيت های مـسموم گذشـته را از بـين                   زندان

ای زدودنـد کـه       چنان اعمال و برخوردها، سموم فکـری گذشـته را بـه گونـه             . بردند

بـارزین سياسـی در ذهـن مـردم         بعدًا  ذهنيتی کامًال دگرگـون از پـيش در مـورد م            

 .شکل گرفت

های ضد انقالبـی بـرای زنـده کـردن تبليغـات       امروز در اینجا و آنجا باز شاهد تالش  

باشـيم؛ و      مـی  ۶٠مسموم کننـده گذشـته در رابطـه بـا زنـدانيان سياسـی دهـه                 

 ۶٠های جمهوری اسالمی در دهه        سخنانی از این گونه می شنویم که در زندان        

 اعـضاء مرکزیـت      گویـا  کردنـد،   مقاومت مـی  " واداران و جوانترها  ه"در شرایطی که    

و گویـا جمهـوری     !! ها و کادرهای باال یکـی پـس از دیگـری نـدامت کردنـد                سازمان

آن مبارزین را پـس از تخليـه اطالعـاتی و تـسليم             "(!!) قدرقدرت و پيروز  "اسالمی  

از ایـن کـه   صـرفنظر  . باشـند  چنين ادعاهائی کامًال کـاذب مـی      !  شدن اعدام نمود  

ها و سازشـکاریها، بـاز مبـارزینی وجـود             نيز عليرغم همه خيانت    ٣٠حتی در دهه    

از جبهـه   ( داشتند که به مردم خویش وفـادار مانـده و همچـون دکتـر فـاطمی هـا                 

وارطـان    شوشـتری هـا،       هـا، کوچـک     ناکيو، سرهنگ سيامک ها، مرتضی      )ملی

ه حقانيـت مبـارزه بـر عليـه     خونـشان بـه نـشان    ) از حـزب تـوده    ....( و اه  نايانساالخ

هرگونه ظلم و ستم و استثمار بر زمـين ریختـه شـد، واقعيـت مقاومـت کادرهـا و                    

، بــه هيچوجــه بــا ادعــای ۶٠اعــضای رده هــای بــاالی تــشکالت مردمــی در دهــه 

خيلـی از آن عزیـزان کـه        . دروغينی که در فوق به آن اشاره شد، همخوانی ندارد         
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ت سياســی بعــد از قيــام بهمــن شــمرده جــزء رده هــای بــاالی بعــضی از تــشکال

شدند و به دست رژیم سفاک جمهوری اسالمی به قتل رسيدند، یـا در دوره                می

آمدنـد و یـا از مبـارزینی           شاه نيز از جمله زندانيان سياسی مقاوم بـه شـمار مـی            

ــارزات ســترگ دهــه    ــوران مب ــد کــه در ک ــد ۵٠بودن ــرورده شــده بودن ــر خــالف .  پ ب

، ۶٠اعی بر عليه این دسته از زندانيان سياسی در دهه های تبليغاتی ارتج تالش

هـای بـاالی مبـارزاتی بـسياری از آن مبـارزین در               اتفاقًا مقاومت حماسی و روحيه    

اجـازه  . هـای جمهـوری اسـالمی بـود         همان زمان، زبانزد زندانيان سياسی زنـدان      

ه فقط دادن به رواج چنان اندیشه های ناپاک به معنی بی اعتنائی به خون پاک ن          

 و پایمـال    ۵٠این رزمندگان بلکه به خون ورنج و زحمت همه مبارزین انقالبی دهه             

 .  کردن آن خونها است

  

هــای جمهـوری اســالمی، بـه ایــن     در بعـضی از خــاطرات مربـوط  بــه زنـدان   )۴٨(

موضوع با دیدی مطلق گرایانه، بدون توضيح زمينه های مادی آن و بـا یـک جانبـه                  

بـدون  . در نتيجه امکان قضاوت از خواننده سلب شده اسـت         نگری برخورد شده و     

 بـایکوت در زنـدان پرداختـه        بـه مـوارد مـشخص     آنکه به چگونگی و جزئيات مربـوط        

تـوان و نبایـد از        ها در آن شـرایط نمـی        واساسًا بدون دانستن همه واقعيت    ( شود  

 کـه    نادرسـتی  هـای   ایده به   فقط ، الزم است  )دور در مورد هر موردی قضاوت نمود      

یکی از مسایل، مخدوش کـردن      .  شوند، برخورد کرد    با چنين مسایلی مطرح می    

بـين نيروهـای خلـق و ضـد خلـق، بـين       (مرز بين نيروهای مردمی و ضد مردمـی،        

 یا با هـر اسـمی       -طبقات تحت ستم و تحت سلطه و طبقات ستمگر و سلطه گر           

موضـوع اینطـور جلـوه    در این رابطه . باشد  می) های واقعی را بناميم     که این پدیده  

کردنـد    نمـی " فکـر "ها مثل چـپ هـا         اکثریتی–ای    شود که مثًال چون توده      داده می 

هـا بـه قـول خودشـان مرزبنـدی داشـتند، بـه دموکراسـی           پس کسانی کـه بـا آن      

چنـين ادعـائی بـه خـصوص در         ( انـد   معتقد نبوده و تحمل عقيده مخالف را نداشته       

پرسـيدنی اسـت کـه      )! جستگی بيان شده  جلد دوم، با بر   " یاد های زندان  "کتاب  
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آیا اختالف مردم تحت ستم ایران با حاکمان وقت صرفًا یک اختالف فکری اسـت؟               

داران بـه ایـن دليـل        آیا کارگران آگـاه بـا سـرمایه       ). البته اختالف فکری هم هست    (

هـا مثـل      البته که آن  ( کنند؟  داران مثل کارگران فکر نمی      مرزبندی دارند که سرمایه   

مـورد امـر    بحث بر سر داشتن عقاید مختلـف در         در اینجا   !). کنند  ان فکر نمی  کارگر

 نيست که در ایـن صـورت مـسلم اسـت کـه بایـد در                 مشترک مورد قبول دو طرف    

 امـا،   .نهایت صبوری و تحمل نظر مخالف، مـسایل را بـا بحـث و گفتگـو حـل نمـود                   

تالف فکـری  ماهيت اختالف بين نيروهای مردمی با نيروهـای ضـد خلـق را بـه اخـ        

ــان      ــا چن ــه خــاطر مرزبنــدی ب صــرف تقليــل دادن و ســپس نيروهــای مردمــی را ب

نيروهائی به عنوان گویا دموکرات نبودن سرزنش کردن، خواسـته و یـا ناخواسـته               

  .  باشد حمایت از ضد خلق و تقویت آن می

هـای    نا  واقعيت این اسـت کـه ایـن نـوع سـخنان بيـشتر در خـدمت تطهيـر جریـ                    

کـه  " ای  تـوده -اکثریتـی "قرار دارد، درحالی کـه جریـان سياسـی      سياسی مذکور   

ــا     ــذیر نيــست، بمانــد ب ــا هــيچ آبــی تطهيــر پ دارای مــاهيتی ضــدخلقی اســت، ب

ای و اکثریتی هم هر چند به طور   تودهافراد هر چند-! تطهيرهای قلمی از این نوع

 –ای    ی تـوده  اند که اعمال و رفتارشان متضاد با مقوله ضد انقالب           نادر وجود داشته  

  .اکثریتی بوده است

  

 بهمــن همــه ٢١شــب : " چقــدر درد و تجربــه در واقعيــت زیــر نهفتــه اســت )۴٩(

 پـی در پـی بـر        ۵٧های پر شوری از سال        صحنه. سرگرم تماشای تلویزیون بودیم   

همه ساکت بودنـد و شـاید هـم بـه دنبـال خـاطره        . شد  صحنه تلویزیون ظاهر می   

ه فریاد کشيد، در یکی از این تـصاویر، همـسر           های شيرین گذشته، ناگهان طاهر    

"! مرگ بر امریکا، زنده باد آزادی: "داد طاهره با شور خاصی در صف اول شعار می

او به شدت احساساتی شد و گریه کرد، در         .  اعدام شده بود   ۶٠همسرش سال   

 - نقـل از ف    ۶٣ بهمـن سـال      ٢٢زندان اویـن،    "( چشمان همه اشک حلقه زده بود     

این واقعيت را مکررًا باید بيان کرد  که انقـالب شکـست خـورده               ). ١٠٨آزاد صقحه   



  توضيحات   
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. بپـا نخاسـته بودنـد     " اسالم"، یک انقالب اسالمی نبود، یعنی مردم به خاطر          ۵٧

کرد از برقراری یـک حکومـت مـذهبی در ایـران             حتی در آنزمان خمينی جرأت نمی     

داد کـه پـس از       صحبت کند بلکـه بـرعکس بـا تزویـر و ریـا بـه مـردم اطمينـان مـی                    

. مراجعت به ایران در شهر قم اقامت گزیده و کاری بـه سياسـت نخواهـد داشـت      

 نداشـت کـه خمينـی مـردم را          یخواسـت مـردم بـود دليلـ         اگر جمهوری اسـالمی   

واقعيت ایـن اسـت کـه رژیـم کنـونی بـا قـدرت        . ها را خام کند اینچنين فریفته و آن  

  .  به قدرت رسيدامپریاليسم در شرایط فقدان یک رهبری انقالبی

  

   ٢٢ رجوع کنيد به توضيح  شماره)۵٠(

  

 وارطــان ســاالخانيان مبــارز ارمنــی اهــل تبریــز، کــارگر انقالبــی ای بــود کــه  )۵١(

هـای تحـت      همچون کوچک شوشتری، خسرو روزبه و مبارزین دیگر از ميـان تـوده            

ــه       ــزب تــوده بــوده و در ده ــتم ایــران جــزء ح  ٣٠هــای اول دهــه    و ســال٢٠س

 اردیبهشت سـال  ۶وارطان در . های مبارزاتی خود را در این حزب پيش برد        فعاليت

 اردیبهشت همـان سـال پـس از         ١٨ توسط مأموران رژیم شاه دستگير و در         ١٣٣٣

 ٢٢درایـن زمـان او      .  های فراوان در زیر شکنجه به شـهادت رسـيد           تحمل شکنجه 

از (ای   زنـدانيان تـوده  های دوره شاه با برخـی از      ما بعد ها نيز در زندان     .  ساله بود 

در . روبـرو هـستيم کـه بـا رژیـم شـاه نـساختند             ) جمله بعضی از افسران آن دوره     

تا آنجائی کـه  ) ١. اینجا در رابطه با حزب توده الزم است  نکاتی توضيح داده شود         

گردد باید حـساب رهبـران خـائن حـزب تـوده را از حـساب                   بر می  ٣٠ و   ٢٠به دهه   

سياری از کارگران و زحمتکـشان جامعـه مـا را در بـر              اعضای صادق این حزب که ب     

یــک حــزب ) و هرگــز(حــزب تــوده اگــر چــه در ایــن دوره ) ٢. گيــرد، جــدا نمــود مــی

کمونيست و به این اعتبار حزب طبقه کارگر نبود، ولی هر چه بود یـک حـزب ضـد                   

 حزب توده اساسًا در ایـران حـضور و          ۵٠ و   ۴٠های  در طی سال  ) ٣.خلقی نيز نبود  

امـا کـار تبليغـی و ترویجـی آن در خـارج از کـشور در                 . جه عمکردی نداشـت   در نتي 
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چهار چوب سياست های شوروی سابق در مقابله با نيروهای انقالبی و مردمی             

در آن دوره چریکهای فدائی خلق در برخورد به حزب توده با توجه بـه               . قرار داشت 

 -ای هـا داشـتند      تـوده تجربه های عينی زیادی که در رابطه با نفوذ پليس در بـين              

 در مـورد  -که نمونه برجسته آن نفوذ ساواک در تـشکيالت تهـران حـزب تـوده بـود          

هـر  " فعالين سياسی حزب توده، این شعار را رهنمون خـود قـرار داده بودنـد کـه                  

این شـعار ورد زبـان      "(ای پليس است مگر این که عکس اش ثابت شود           فعال توده 

دریغــا کــه  بعــدًا چنــين . عود احمــدزاده بــودرفقــای اوليــه مــا در گــروه رفيــق مــس 

اعـدام انقالبـی عبـاس    " رهنمودی بـه فراموشـی سـپرده شـد و مـثًال  در جـزوه           

بزرگتـرین جاسـوس و مـشاور عـالی سـازمان امنيـت             -شهریاری، مرد هزار چهـره    

در دوره  )  ۴).   ، بــا ایــن جریــان مــنحط بـا لحــن دیگــری ســخن گفتــه شــد "ایـران 

وده بـه خـاطر همکـاری بـی شـائبه اش بـا رژیـم دار و              جمهوری اسالمی حـزب تـ     

ها ، دیگـر شـکی        شکنجه جمهوری اسالمی و شرکت مستقيم در سرکوب توده        

  . در ماهيت ضد خلقی خود برای هيچ عنصر مترقی و آزادیخواهی باقی نگذاشت

  

  حقيقتًا انقالبيون بـسياری بودنـد کـه بـا همـه اسرارشـان در دل یـا در زیـر                       )۵٢(

ن باختنــد و یــا بــه جوخــه اعــدام ســپرده شــدند و دشــمن بــا همــه   شــکنجه جــا

ها به مبارزین و نيروهای مردمی        گران حرفه ای اش نتوانست از طریق آن         شکنجه

هادر این زمينـه همـانطور کـه اشـاره شـد بـسی                نمونه. دیگر دسترسی پيدا کند   

ئی پيــام فــدا٩۵اتفاقــًا در شــماره . فــراوان تــر از آن اســت کــه بــه شــمارش آینــد 

ای در ارتباط با مبارز کمونيست، لقمان مدائن از زبان یکی از رفقای نوجوان  خاطره

او در آن زمان، نوشته شده که دقيقًا بيانگر آن اسـت کـه زنـدگی خيلـی از افـراد                     

مرتبط با انقالبيـونی نظيـر لقمـان درسـت بـه خـاطر مقاومـت حماسـی آنـان زیـر                      

اش را از آن  کسی که خاطره. استشکنجه مسير دیگری غير از زندان طی کرده   

دهد که به خاطر این که مبادا ارتبـاطش بـا لقمـان         دوران نوشته است توضيح می    

رفت و ایـن در حـالی بـود کـه لقمـان، فـدائی                 قطع شود مدام بر سر قرار وی می       



  توضيحات   
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یـاد او   . مبارز تحت شـکنجه قـرار داشـت و بـاالخره نيـز زیـر شـکنجه شـهيد شـد                    

  .گرامی باد

  

  

ا داداشی صدا    او ر  )۵٣(

این نـام را در     . کردیم  می

واقــع مــن بــه یــاد رفيــق  

بسيار عزیز، محمد علی    

خسروی اردبيلی، که در 

ــار بـــه   جبهـــه نبـــرد ظفـ

ــرای   شــهادت رســيد ، ب

. وی انتخــاب کــرده بــودم

 نيـز مثـل     رفيق خسروی 

رفيـــق هـــادی کـــابلی ، 

ی چنان پـر    ناميدیم، رفيق   می" داداشی"شمالی و اهل بابل بود که همه ما او را           

توانـست   کينه و خشم نسبت به دشمن و چنـان پـاک و بـا صـفا کـه انـسان مـی            

در مــورد ایــن  . قــسم بخــورد کــه او همــواره راز دار خلــق بــاقی خواهــد مانــد       

شد ديد که چگونه خـشم و کينـه طبقـاتی     به عينه می ) رفيق خسروی (داداشی

اداشـی همـواره    د. اش در هم آميخته بود     او نسبت به دشمن، با آگاهی طبقاتی      

گفت و در  ها مواجه شده بود سخن می هائی که در زندگی با آن از مصائب و ظلم

کـرد کـه بـه        های در بار پهلوی، از دوره کودکی خود تعريـف مـی            افشای ستمگری 

هـای دربـار شـاه درحـضور جمـع           خاطر چيدن چند سيب از بـاغ یکـی از شـاهزاده           

کــابلی نيــز آنچــه در داداشــی داداشــی دیگــر، رفيــق هــادی . شــالق خــورده بــود

بـرای بـه تـسليم کـشاندن رفيـق          . متجلی بـود را ثابـت کـرد       ) رفيق خسروی (اول

کابلی او را با چنان شدتی شکنجه کرده بودند که تنها یک جسد سوخته از او به 
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این جسد را به بعضی از زنـدانيان کـه وی را مـی شـناختند نـشان                  . جا مانده بود  

  . در به شناخت وی نشده بودندها قا دادند و برخی از آن

  

 مهناز حقيقتًا انسان فداکاری بود که هنگام دستگيری به زن صـاحب خانـه               )۵۴(

شد نـدا داد   که همراه وی در خانه ای که اسلحه جاسازی شده بود دستگير می           

مهنـاز بـه    . که تو خود را به بی اطالعی بزن و من همه چيز را به عهده می گيرم                

 هـر  – آن زن از مهلکه ای کـه در انتظـارش بـود خالصـی یافـت           عهد خود وفا کرد و    

چند که وی عليرغم دیدن چنين فداکاری بزرگی از یک انسان کمونيست درسـی         

خانه ای که مهناز در آن دسـتگير شـد در تهـران در منطقـه گيـشا                  ....... نياموخت

 الزم است یادآوری کنم که پاسداران رژیم جمهوری اسـالمی، خـون           . قرار داشت 

خواهر مهناز را نيـز کـه هـوادار سـازمان مجاهـدین بـود همزمـان بـا وی بـر زمـين                        

  . ریختند

  

زنـدانی قهرمـان و شکـست       " هاست که آن تـصور گذشـته ی           اصوًال سال  ")۵۵(

جـائی در حـوزه ی   ) که در گذشته هم در بسياری موارد واقعيت نداشت      " ( ناپذیر

ن ســخن یکــی از روشــنفکران بــه گوینــده ایــ.(!!)"  خــرد روشــنفکران ایــران نــدارد

" کـاظم کردوانـی   " مهم نيست کـه نـام او      . باشد  اصطالح اصالح طلب امروزی می    

است که برای تطهير چهره جمهوری اسـالمی و اصـالح طلـب جلـوه دادن دولـت                  

دسـتگاه هـای    "مسأله این است کـه      ! حضور داشت " کنفرانس برلين "خاتمی در   

بـه خـصوص از نـوع فالحيـان و          "  بـه تأکيـد او       و به قول فرد مزبور و بنـا       " اطالعاتی

، در دل این گونه روشنفکران چنان رعبی بوجود آورده است کـه    "سعيد امامی آن  

ها را انکار و یـا تحریـف    ها را بر آن می دارد که پا روی حقایق گذاشته و واقعيت    آن

بـيح    در تق   ٨٠الذکر را در نـشریه آرش شـماره           آقای کردوانی سخنان فوق   . نمایند

اطالعات فراوانـی از گـروه هـای        " سرکوهی که در دوره شاه      " خصلت کنجکاوی "

  مطـرح کـرده و      ،"شيراز به دسـت آورده بـود      " ستاره سرخ "سياسی، به خصوص    
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با ابراز این حرف درست که همه به یکسان ظرفيت تحمـل شـکنجه را ندارنـد، در               

زیـر شـکنجه مجبـور      پس از دستگيری و در      "مورد فرد مذکور نوشته است که وی        

این حرف آقای کردوانـی بـا اظهـارات زنـدانيان       ". به دادن همه ی آن اطالعات شد      

، هـم خـوانی دارد ولـی او    ۵٠سياسی مطلع از وضع سرکوهی در زندان در دهه      

 غير واقعی از حکم. کند صادر میی آن مورد، حکم غير واقعی و نادرستبا تکيه بر 

زنـدانی قهرمـان و     " ت کـه آن تـصور گذشـته ی          هاسـ   اصوًال سـال   " :این قبيل که  

جائی در  ) که در گذشته هم در بسياری موارد واقعيت نداشت        " ( شکست ناپذیر 

 انـسان را بـه یـاد خمينـی در            این حـرف    اما ."نداردزه ی خرد روشنفکران ایران      حو

البته با تأکيد بر این که به قول معـروف در  ( می اندازد ۵٠نجف عراق در اوایل دهه      

کــه وقتــی  بــرای وی تعریــف کردنــد کــه در ایــران جوانــان ) ثــل مناقــشه نيــستم

ترسند و شجاعانه و به طور مـسلحانه       اند که از مرگ نمی      انقالبی ای پدیدارشده  

هــای شــاه، خــود شــاه و رژیمــش را بــه  بــا رژیــم شــاه مــی جنگنــد و در بيــدادگاه

ا روی شاد مـی پذيرنـد،       ها را ب    محاکمه می کشانند و احکام تير باران آن بيدادگاه        

با ناباوری کامل به این سخنان برخورد کرده و نتوانست چنين واقعيتی را هضم و                

خوانـدن  " دروغ"به خود بقبوالند؛ و در آخر نيز تنها با عدم قبـول چنـان واقعيتـی و                  

این مثال آموختنی است وصاحبان چنان تفکری بایـد         . موضوع، خود را تسکين داد    

هائی را که ممکن است حتی در تصورشان نيز نگنجد،             واقعيت مخرد الز اندکی با   

درک کنند و در نتيجه از وجود ناسره به انکار سـره نرسـند و حقـایق را بـا گـردش          

پارسا با نقل جمالت فوق و      . ر! نوک قلم، به راحتی در زیر پا قرار نداده و له نکنند           

ــه آن در شــماره هــای    ــشریه آرش، ضــمن تأکيــ ٨١-٨٢پاســخ ب ــر مقاومــت  ن د ب

" قهرمانانــه مبــارزینی چــون علــی جدیــدی و شــهرام محمــدیان در زیــر شــکنجه  

اینـان  : " نویـسد   ، مـی  ۶٠جمهـوری اسـالمی در دهـه        " دستگاه هـای اطالعـاتی    

اگر بر سـر  . قهرمانان ما، روشنفکران و قهرمانان مردم ایران هستند و خواهند بود      

ا نيـست، چـه چيـزی در حـوزه ی           پيمان و اعتقادات خود ماندن در حوزه خرد شـم         

  در جدال با خاموشی 
 

۶۵۴

خرد شماست؟ زیر پا گذاشتن اصـول، بریـدن و همکـاری کـردن، تـسليم شـدن؟                  

  "   کدامين؟

  

شانزده روز پيش از آن در خيابان بـه         .  شيدا بهزادی دختری بود نوزده ساله      )۵۶(

اش کرده بودند، و ايـن از         اوايل خيلـی شکنجه  . عنوان مشکوک دستگير شده بود    

. هايش فرو کرده بودند معلوم بـود         برای به هوش آوردنش زير ناخن      سوزنهايی که 

با فرو کردن سوزن زيـر انگـشتانم        . گفت آنقدر زدندم که بيهوش شدم       خودش می 

گـرم   بـازجويم کـه همـان شـکنجه      . تقاضای رفتن به توالت کردم    . به هوشم آوردند  

مينقـدر يـادم   ه.  مـرا بـه توالـت بـرد      - در بعضی مـوارد ايـن دو فـرق داشـتند             -بود  

بعد از چند روز خـود      . ديگر هيچ چيز نفهميدم   . هست که شلوارم را پايين کشيدم     

های کابل پـاره شـده بـود، چـرک      پاهايش که بر اثر ضربه .را در بهداری اوين يافتم 

اگـر  . بعد از شکنجه، زندانی ديگر قادر به پوشـيدن کفـشهايش نيـست      . کرده بود 

او هـم فقـط    . کنـد   اشد حتمًا عفونت ايجـاد مـی      بر اثر شکنجه پارگی ايجاد شده ب      

گفـت شـانزده روز اسـت         مـی . ماليد، تنها چيزی که در بند وجود داشـت          پماد می 

پرسـيدم خـوب چـه      . و اين عارضه حدود دو مـاه ادامـه داشـت          . کند  خون ادرار می  

او را خيلــی شـکنجه کـرده بودنـد و بـدون             .رندانـه جـواب داد همـه چيـز را         . گفتی

  .ک کلمه حرف، به بند آورده بودند و ديگر سراغش را نگرفته بودندگرفتن حتی ي

  

یک شاهد عينی به نام مسعود کوماشی، اعدام رفقـای نـامبرده را چنـين                )۵٧(

شــاید بعـضی از شـماها نــام روح انگيـز دهقـانی را شــنيده     : " دهـد   توضـيح مـی  

ش او خـواهر اشـرف دهقـانی بـود کـه بعـد از سـی خـرداد همـراه بـا شـ            . باشيد

بعــد از . دادنــد در زنــدان تبریــز اعــدام شــد زنــدانی دیگــر در حــالی کــه شــعار مــی

تيرباران، پاسداری به نام حاجی جبار چند تير به آلت تناسـلی روح انگيـز شـليک                 

بعد هم لختش کرد و به یکی از مرده ها که به روی او انداخته بود گفـت تـو                    . کرد

مـسعود  ." ها هم تـرس دارنـد       نيستها حتی از مرده کمو      این. هم با این کيف کن    



  توضيحات   
  
۶۵۵

کوماشـی در توضــيح چرائــی چنــين برخــورد رذیالنــه و وقاحــت بــاری بــه درســتی  

کـرد؟ آیـا پاسـداری کـه      اما مساله این است چرا رژیم این کارها را می         :" گوید  می

داد دیوانـه بـود؟    کرد دیوانه بود؟ آیا خمينی که دستور قتل را مـی  این کارها را می   

کرد؟ یا چيز دیگـری    اشت؟ آیا این جنون بشری بود که این چنين می         آیا او جنون د   

بود، این که نياز ایـن حکومـت بـرای مانـدن بـود؟ وقتـی یـک رِژیـم تکيـه بـر مـردم                         

نداشته باشد و تکيه اش به سرمایه باشد به خاطر ماندن خـودش هـر کـسی را               

برخـــورد شـــجاعانه بـــسياری از مبـــارزینی کـــه  ." کـــه الزم باشـــد مـــی کـــشد 

هـا را درحـالی کـه شـعار مـرگ بـر               رسپردگان رژیم جمهوری اسالمی خـون آن      س

های تير بر زمين      خمينی و زنده باد آزادی آنان در هوا طنين انداخته بود، در ميدان            

از جمله ناصـر کـه قـبًال نيـز از او            . ریختند، در گزارشات دیگری نيز ذکر شده است       

هـای اعـدامی بـه     ما را با بچـه : " نقل شد به عنوان یک شاهد عينی گفته است    

ای رو بـه دیـوار بـا چـشمان و دسـتان بـسته                 محل اعـدام بردنـد و در یـک گوشـه          

 تـا  ٢٠او اسـامی حـدود   . خوانـد  احکام اعدام را فردی به نام قاسم مـی     . نشاندند

بعـد چـشم بنـدهای مـا را بـاز      . ها را به جوخه بستند     نفر را خواند و سپس آن      ٢۵

 .همان لحظه حالت ناجوری بـه مـن دسـت داد          . ن باشيم کردند تا شاهد مرگ آنا    

 .دادنـد   های اعدامی یک صدا شـعار مـرگ بـر خمينـی و زنـده بـاد آزادی مـی                     بچه

کـاميونی کـه مخـصوص حمـل گوشـت      . یک سری دیگر را اعدام کردند ......... بعد

کتـاب سـمينار بـين      " هـر دو مـورد نقـل از         "(بود آوردند و اجساد را توی آن ریختند       

 تأکيد -، کانون زندانيان سياسی ایران در تبعيد١٩٩٨ اکتبر ٢-١" للی استکهلمالم

  ). از من است

  

" و  " عاشـقان شـرزه   : " از اشعار سعيد سلطانپور و  قطعاتی از شعر هـای           )۵٨(

  .از شفيعی کدکنی" صدای بال ققنوسان

  

  در جدال با خاموشی 
 

۶۵۶

ننـد کـه    ک   کسانی که در آن زمان در زندان بودند، هنوز با ناباوری تعریف می             )۵٩(

هـای    هـا بـا چهـره       شـد، آن    وقتی نام آن مبارزین از بلند گو برای اعدام خوانده می          

کردند و یا با سر دادن شـعاری و تکـان دادن دسـت      ها روبوسی می    خندان با بچه  

کردنــد و واقعــًا کــه گــوئی عــازم مــسافرتی هــستند، ســبکبال    خــداحافظی مــی

منتها بـه نظـر     .  بيان شده است   در کتاب حقيقت ساده نيز این واقعيت      . رفتند  می

رسد که نویسنده کتاب مزبور هيچوقت قادر نشده که علت چنين برخوردی از   می

طرف آن مبارزین را در یابد، برخوردی کـه در واقـع از روحيـه و فرهنـگ انقالبـی در                     

بـور هـر جـا کـه نویـسنده      از ایـن رو در کتـاب مز  . شـد   وجود آن مبارزین ناشی می    

جود چنان روحيه مبارزاتی در آن انقالبيون را بانسبت دادن بـه           علت و  فرصت یافته 

مثًال در این کتاب، علـت برخوردهـای   . ها، توضيح داده است     اصطالح ضعفی به آن   

انقالبی بعضی از مبارزین در زندان، به ایـن امـر کـه گویـا انقالبيـون مـا پيـروزی را                      

نـشدنی سـيما    در مـورد رفيـق فرامـوش        . دیدند، منتسب شده اسـت      نزدیک می 

در حالی که حـداقل روشـن اسـت         . دریائی نيز به همين گونه برخورد شده است       

 طوالنیای    که این رفيق به عنوان یک چریک فدائی خلق به استراتژی جنگ توده            

اعتقــاد داشــت و طــوالنی بــودن مبــارزه بــرای وی امــر محــرزی بــود؛ یعنــی چنــان 

ز پيـروزی بـرای ایـن رفيـق در          دهد کـه اتفاقـًا چـشم انـدا          اعتقادی خود نشان می   

بی مناسبت نيست که همين جـا قيـد شـودکه در وصـيت              . دوردست قرار داشت  

ــا برجــستگی مــی   نامــه ســيما کــه بــرای خــانواده  اش فرســتاده، ایــن جمــالت ب

هر آنچه گفتم درسـت بـود و بـرایش ایـستاده ام، سـتاره ای                : " درخشند

  !یاد عزیزش گرامی باد". بودم که خاموش نگشتم

  

، نویـسنده مطـرح کـرده    ١۶٢صـفحه  " من یـک شورشـی هـستم   "  در کتاب )۶٠(

احتمـاًال  ( است که اصل این شعر سروده سرهنگ بهزادی از اعضای حـزب تـوده               

 -باشد که کرامت دانشيان آن را در زندان به صورت یک ترانه         می)  مرداد ٢٨قبل از   

  .سرود در آورد



  توضيحات   
  
۶۵٧

ياسی با مواضع چپ نوشته شـده        در اکثر خاطراتی که از طرف زندانيان س        )۶١(

است از مبارزین مجاهدی که درست به دليل برخورداری از مواضع دموکراتيک، بـا             

مبارزین چپ رابطه حسنه توأم با صميميت و احترام داشتند، اسـم بـرده شـده و            

هـا اشـاره شـده        اما به این امـر نيـز در گزارشـات آن          . ها تجليل گردیده است     از آن 

مان در زندان مجاهدینی هـم بودنـد کـه بـر عکـس از مواضـع                 است که در همان ز    

ایــن دســته از . دموکراتيــک فاصــله گرفتــه و حتــی دارای مواضــع ضــد چــپ بودنــد 

  .اند زندانيان مجاهد با نيروهای چپ در زندان برخورد خصمانه ای داشته

رسـد و آن اینکـه  پـس از            در اینجا اشاره به نکته ای ضروری به نظر مـی          

 در ۶٣در اســفند ســال " انقــالب ایــدئولوژیک" یــک بــه اصــطالح تحــولی کــه طــی

سازمان مجاهدین رخ داد، با توجه به اعمال و برخوردهائی که این سـازمان پـس                

از آن زمان به بعـد سـازمان مجاهـدین علنـًا بـر      ( از آن تحول به منصه ظهور رساند     

 اتخـاذ   عليه تک تک نيروهای چپ معتقدبه مارکسيسم در ایران، موضـع خـصمانه            

طيف رنگارنگ مرتجعين چـپ     "نمود و در حالی که این نيروهای چپ را در مجموع            

ها قـرار  گرفـت؛ و ایـن همزمـان بـود بـا دفـاع شـدید ایـن                       ناميد، در مقابل آن   " نما

، بـدون بررسـی نظـرات،       "چـپ "هـا در جبهـه        ،بعـضی )هـا   سازمان از امپریاليـست   

های مختلف حيات آن و درک   همواضع سياسی و پراتيک سازمان مجاهدین در دور       

های غير قابل انکار موجود بين این دوره ها، در مورد مبـارزین مجاهـد واقعـًا                   تفاوت

در حالی کـه ایـن سـازمان و    . کنند انقالبی در گذشته، موضع نادرستی اتخاذ می  

نيروهای وابسته به آن را نيز باید چـون هـر پدیـده دیگـری در پروسـه و در مـسير                      

واقعيت این است که بسياری از انقالبيون مجاهد        .  برخورد قرار داد   تحوالتش مورد 

، جان خود را در راه رشد و اعـتالی آگـاهی و مبـارزه مـردم                 ۶٠های دهه     در زندان 

این مبارزین مجاهد   . اند  ایران برای رسيدن به فردائی نو با آفتابی فروزان فدا کرده          

از .  خلـق زنـده خواهنـد مانـد        متعلق بـه نيروهـای مردمـی بـوده و همـواره در یـاد              

بازماندگان مجاهد آن دهه نيز هنـوز کـسانی هـستند کـه بـا سـازمان مجاهـدین                   

جایگـاه ایـن   . باشـند   کنونی در ارتباط نبوده و دارای مواضع ضـد کمونيـستی نمـی            

  در جدال با خاموشی 
 

۶۵٨

ها و کسانی که بـه دليـل  موضـع           تيپ ها را نيز باید بدرستی تعيين کرد و بين آن          

تواننـد ضــد دموکراسـی و ضـد ترقــی خـواهی هــم      ضـد کمونيـستی اشــان نمـی   

به طورکلی ما موظفيم همه واقعيات را به خوبی شناخته . نباشند، فرق گذاشت

 .  و مرزها را قاطی نکنيم

یکی از زندانيان سياسی آن دوره در رابطه با برخورد مجاهدین در زنـدان    

ر قـادر بـه     مجاهـدین دیگـ   : " نویـسد    مـی  ۶۶های شمال در سال       در یکی از زندان   

 -اختالف نظر در مـورد مـسایل سياسـی        . پنهان نگه داشتن اختالفات خود نبودند     

. ها را به سه گروه تقسيم کرده بـود          تشکيالتی و نوع برخورد به زندانيان چپ، آن       

رهبری این گروه را منصور عباسـی بـه         . گروهی از مجاهدین کامًال ضد چپ بودند      

را و تعدادی از زندانيان رشت، تحت رهبری        زندانيان هشتپر و آستا   .  عهده داشت 

ایـن گـروه روابـط    . گروه دوم شامل زندانيان انزلی، رودسـر و لنگـرود بـود           . او بودند 

. خوبی با زندانيان چپ داشت و از نظر کيفيت و کميت تعيين کننده ترین گروه بود

ر عهـده  از رودسر ب(*) رهبری این جریان را علی باقری از انزلی و علی قربان نژاد  

گروه سوم که اکثر اعضای آن از زندانيان رشت تشکيل شـده بودنـد، در               . داشتند

(*) رهبری این گروه را حسن نظام پسند      . ميان گروه اول و گروه دوم قرار داشتند       

رابطه ی گروه اول و گروه دوم به قدری تيـره شـده بـود کـه هـر                   . به عهده داشت  

 کرده بودند و هيچ گونه ارتباطی با یکدیگر       یک نماینده ای برای رابطه با ما انتخاب       

و (*) ، حـسين طـراوت    (*)تعدادی از مجاهدین، از جمله حسن فرقانيان      . نداشتند

. نيز با هيچيک از این سه گرایش رابطه ی تشکيالتی نداشـتند           (*) مسعود ببری 

در ) ٢٢صـفحه   " شب بخيـر رفيـق    "از کتاب   ." ( ها با ما روابط نزدیکتری داشتند       آن

ندانی مبارز، مسعود ببـری نوشـته شـده اسـت کـه وی در               ز مذکور در مورد     کتاب

. زنــدان گــرایش مــذهبی خــود را از دســت داده و بــه چــپ تمایــل پيــدا کــرده بــود 

دارنـد در  (*)همچنين گفته شده است که همه کسانی که در مـتن بـاال عالمـت               

بـه تبـار     بـه دار آویختـه شـده و          ۶٧قتل عام زندانيان سياسی در تابـستان سـال          

  .شهدای فراموش نشدنی مردم ایران پيوستند
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ها دادند، ميـثم،    با جابجائی هائی که در کادر اداره کننده زندان۶۵ در سال   )۶٢(

در مقاله مذکور، نویسنده به     . همانطور که در متن نيز آمده رئيس زندان اوین شد         

 اویـن در سـال      اشتباه، برگزیده شدن ميثم، از هواداران منتظری به ریاست زندان         

، ۶٣حـصار در سـال         را با کنار گذاشته شدن حاج داود رحمـانی در زنـدان قـزل              ۶۵

، ۶٣ميثم، پس از برکناری حاج داوود رحمـانی در سـال            . همزمان ذکر کرده است   

نگـاه کنيـد بـه کتـاب     " (زحمـات بـرادر حـاج داود رحمـانی    "ضمن اعالم قدردانی از     

 در  ۶۵در سـال    . حـصار شـد     ان قـزل  ، رئـيس زنـد    )١٣۶صـفحه   " شب بخيـر رفيـق    "

شرایط جدیدی بوجـود    ) در زندان و بيرون از آن     (ارتباط با جو مبارزاتی در کل جامعه      

ای  عده.  هر چند کوتاه ایجاد شد-در این مقطع در زندان یک دوره تنفس. آمده بود

از زندانيان سياسی که مدت محکوميتشان تمام شده و حتی ملـی کـشی هـم                

  . این سال از زندان آزاد شدندکرده بودند در 

  

 ،زنده یاد همایون کتيرائی عليرغم تن شـدیدًا آزرده از شـکنجه             ۵٠ در سال    )۶٣(

اش، با چهره ای خندان و با شوری بی پایـان، بـه ورزش دسـته جمعـی بـا دیگـر                      

برخوردهای مردمی همایون چنـان تـأثير مبـارزاتی         . پرداخت  زندانيان سياسی می  

به جای گذاشته بود که پـس از شـهادت او، زنـدانيان یکـی از                نيرومندی در زندان    

حرکت های ورزشی را که مورد عالقه همایون بود به نام او انجام و نام آن حرکت          

بعــدها زنــدانيان مجاهــد حرکــت ورزشــی . را نيــز حرکــت همــایون گذاشــته بودنــد

یــده همــانطور کــه د. دیگـری را بــه نــام زنـده یــاد  رضــا رضـائی نــام گــذاری کردنـد    

هـای جمهـوری اسـالمی بـه          شود  یـاد آن فرزنـدان جانباختـه خلـق در زنـدان               می

  . مبارزین شور و انرژی مبارزاتی می بخشيد

  

هـا تحـت       شـرایط زنـدان    شـد در سراسـر ایـن کتـاب        همانطور کـه مالحظـه       )۶۴(

بلکه با تکيـه بـر      .  نگشتهسلطه رژیم شاه با جمهوری اسالمی بطور کلی مطرح          

کـه تنهـا برخـورد علمـی بـرای درک           " خص از شـرایط مـشخص     تحليـل مـش   "اصل  
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. باشد می مورد توجه ۶٠ و  ۵٠واقعيت و درس گيری از آن است، مشخصا دودهه          

های دیگر، چـه در دوره شـاه و چـه در              های زندان در دهه     ست که واقعيت    طبيعی

کـه بایـد    ) باشـد   و مـی  ( ای دیگر بوده      شرایط حاکميت جمهوری اسالمی به گونه     

  .گانه، با تحليل مشخص از آن شرایط مشخص، مورد تحليل قرار گيردجدا

  

ها درست به خاطر اینکه دائمًا در معرض انواع           داری، توده    در جامعه سرمایه   )۶۵(

مصایب ناشـی از ایـن سيـستم قـرار دارنـد و در ضـمن قـادر نيـستند رابطـه بـين                        

شده و به همين خـاطر  ها نازل   که ظاهرًا به طور ناگهانی بر آن      (های خود     مصيبت

را بــا عملکردهــای ناشــی از قــوانين سيــستم ) شــوند هــم شخــصی تلقــی مــی

ای خـود را   کننـد بـه گونـه       داری دریابند، با پنـاه بـردن بـه دیـن سـعی مـی                سرمایه

ای پنـاه     نکته قابل تأکيد در اینجا آنـست کـه دليـل اصـلی و ریـشه               . تسکين دهند 

ب شــرایط مــصيبت بــار زنــدگی هــای تحــت ســتم بــه خرافــات و مــذه بــردن تــوده

هاست و نباید به عدم آگاهی و نادانی در این رابطـه نقـش برجـسته و اصـلی              آن

.   که نـادانی و عـدم آگـاهی خـود زائيـده شـرایط مـادی معينـی اسـت                    -قایل شد 

توانـد     کار آگاه گرانه و فرهنگی نمی      صرفدرست بر اساس چنين امری است که        

 و به مثابـه یـک       عالوه بر این  ون دین نجات دهد، بلکه      ها را از پناه بردن به افي        توده

ای باید برای نابودی زمينه اصلی وشرایطی مبارزه کـرد کـه باعـث پنـاه                  کار ریشه 

یعنی به طور مشخص در     . شود  ها به سوی دین و خرافات مذهبی می         بردن توده 

ــستم        ــه سي ــر علي ــی ب ــارزه سياســی و انقالب ــک مب ــه ی ــد ب ــونی بای شــرايط کن

مسلمًا تأکيد روی این واقعيت هرگز نباید منجر به کم بها           . اری دست زد  د  سرمایه

دادن به کار فرهنگی و آگاه گرانه در رابطه با مذهب شود چرا که چنان کـاری بـه                   

داری قـرار داشـته و بـسيار     نوبه خود در خدمت مبارزه بر عليـه سيـستم سـرمایه         

ه شيوه درست و علمی     از این روست که باید به کار کسانی که ب         . ضروری است 

کنند ارج  و نه با روش من درآوردی  و به طور هيستریک در این جهت کوشش می              

  .نهاد
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گويند گاه تا آنجا پيش       ای سخن می     کسانی که از مخالفت با هر ايدئولوژی       )۶۶(

روند که هر گونه آرمـان گرائـی و از جملـه آرمـان گرائـی کمونيـستی را نفـی                       می

گرائـی کمونيـستی در واقعيـت امـر      منظـور از آرمـان  . ونـد ر کرده و به جنگ آن مـی      

هــای کمونيــستی و مبــارزه بــرای تغييــر شــرايط  همانــا تــالش بــرای تحقــق آرمــان

امـا  . باشـد  ای نوين و بدون طبقـات مـی   انداز ايجاد جامعه    جهنمی موجود با چشم   

هــا آرمــان گرائــی بــه طــور کلــی متــرادف بــا رویــا پــروری وخــوش خيــالی  بــرای آن

در حقيقـت  . نيـافتنی اسـت   پردازانه و دويدن به دنبال يک امر بيهوده و دست    خيال

، نقـش و وظيفـه انـسان در سـاختن تـاریخ             "آرمـان گرایـی   "اینها تحت پوشش رد     

  .کنند خویش را انکار می

  

توانــد  ســالح نقــد البتــه نمــی: " جملــه مــارکس در ایــن زمينــه چنــين اســت)۶٧(

دی را باید با قدرت مادی سرنگون کرد؛ اما         جانشين نقد با اسلحه شود، قدرت ما      

. شـود   ها را فرا گيرد خود به نيـروی مـادی تبـدیل مـی               تئوری نيز هنگامی که توده    

هـا بپـردازد    ها را فـرا گيـرد کـه بـه مـسایل واقعـی آن             تواند توده   تئوری موقعی می  

و موقعی قادر است بـه مـسایل واقعـی          ) ها باشد   پاسخگوی نيازهای واقعی آن   (

..." رادیکال بودن یعنی به ریشه قضایا چـسبيدن . ها بپردازد که رادیکال باشد  توده

 -کارل مـارکس " مقدمه در نقد فلسفه حق هگل"سطور فوق توسط نویسنده از     (

  )      است ترجمه شده١٨۴۴فوریه

  
  

 

 

۶۶٢
  : توضيح آخر

  
نوشتن خاطرات زندان با هر تعبير و تفسيری که زندانی نویسنده از 

دهد، تنها به شرط آن که آن نوشته حقيقتًا  مده بدست میوقایع پيش آ

مشاهدات خود زندانی و آنچه که به واقع اتفاق افتاده است را در بر گيرد، از 

های  در رابطه با خاطره نویسی از زندان. است اهميت و ارزش بسياری برخوردار

ئوليت، ، خوشبختانه امروز به همت زندانيان مبارزی که با احساس مس۶٠دهه 

خاطرات خود را چه تمامًا و چه در اینجا و آنجا به صورت شرح وقایعی نوشته اند، 

های  دربعضی از نوشته. ها معلوم و آشکار گشته است خيلی از مسایل آن زندان

های آن دهه حتی اگر ضعف هائی وجود داشته باشد، مثًال  مربوط به زندان

های درون زندان  ن همه حقایق و واقعيتدیدگاه های غير واقع بينانه مانع از بيا

ها منعکس شده  شده باشند، باز در هر حال فضا و شرایط کلی زندان در آن

 در دست افراد غير ۶٠های دهه  اما درعين حال، خاطره نویسی از زندان. است

مثًال . مسئول به ابزاری نيز جهت استفاده های غير مبارزاتی تبدیل شده است

کار (صرفًا برای پيشبرد کارشخصی نویسندههائی  کتابشود که  دیده می

به تحریر در آمده اند که صرفنظراز این ) دانشگاهی و یا گرفتن پناهندگی و غيره

ها بيشتر، داستانسرائی  که نویسنده واقعًا زندانی سياسی بوده و یا نه، در آن

بدتر از این، . شده است تا این که واقعيات زندان به رشته تحریر در آمده باشند

امروز شاهد انتشار کتاب و یا جزوه هائی هستيم 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 
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با توجه به چنين واقعياتی . دازند می پر۶٠های زندان در دهه  تحریف واقعيت

های دهه  های زندانيان سياسی ای که از واقعيات زندان شکی نيست که نوشته

های  البته در برخی از نوشته. باشند  سخن گفته اند، در خور ارج گذاری می۶٠

این زندانيان سياسی نيز بعضی ایردات کامًال اساسی و غير قابل چشم پوشی 

در زیر . تی گاه بر خاطرات ارزشمند آنان سایه می افکنندشوند که ح دیده می

  . کنم به چند مورد اشاره کنم سعی می

، در حالی که ۶٠های دهه  های مربوط به زندان در بعضی از نوشته

سعی شده است تا چهره جنایت بار رژیم جمهوری اسالمی با برجستگی برای 

ها  یأس و نااميدی بر آن نوشتهخواننده نمایانده شود ولی در مواردی بيشتر جو 

شود به  شود که حتی آنجا که نویسنده مجبور می مثًال دیده می. غالب است

 اعتراف نماید، باز سایه ۶٠های حماسی زندانيان سياسی دهه  واقعيت مقاومت

ها را به ضعفی در درون آن  کند که دليل آن مقاومت یأس، چنان تعقيبش می

بعضی از این آثار حتی پایداری و مبارزه جوئی و در . دهد مبارزین نسبت می

ای مورد حمله قرار  های اول به گونه وجود روحيه مقاومت در زندانی در سال

گرفته و این طور جلوه داده شده که گویا داشتن روحيه مبارزه جویانه حتمًا به 

های بعد به ضد خود تبدیل  است و گویا همين روحيه در سال" چپ روی"معنی 

با ذکر چنين امری، در عين حال قدرت دشمن در آن آثار بيش از حد واقعی . هشد

خود جلوه داده شده است که گویا توانسته بود هر مبارز انقالبی را از پای 

. شود متضاد چنين برخوردی گاه در بعضی دیگر از آثار زندان دیده می. درآورد
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در اینجا "....کتاب . رد استبرخوردی که به آن از جنبه ای دیگر ایراد اساسی وا

البته این کتاب به همانگونه که . هاست یکی از چنان نمونه" دختران نمی ميرند

به چاپ رسيده ) ویراستار(فرد دیگریادر ابتدای آن قيد شده با ویرایش و تنظيم 

از آنجا که بازخوانی کتاب، مرا با " و از قول زندانی نویسنده گفته شده است که 

کرد، نتوانستم چنان که باید دوستانم را در چاپ  ی روحی روبرو میها دشواری

رسد که بعضی نواقص و ایرادات  بر این اساس به نظر می". مجدد آن یاری دهم

های جمهوری  این کتاب از عدم اطالع دقيق ویراستاران این کتاب از شرایط زندان

 که در مواردی بينيم مثًال در آنجا می.  ناشی شده است۶٠اسالمی در دهه 

مطلب طوری تنظيم شده است که گاه انسان یک مرتبه خود را در فضای زندان 

 زندانيانی بودند که با مزدوران ۵٠باید بدانيم که اگر در سال . یابد  می۵٠ سالدر 

کردند و هنوز زنده می ماندند، این هم به  ساواک کامًال صریح و قاطع برخورد می

نيان در شرایط مبارزاتی معينی با به دوش گرفتن وظيفه این خاطر بود که آن زندا

و رسالت خاصی، قبل از دستگيری مرگ را آگاهانه پذیرفته بودند و هم به این 

ای بود که رژیم  خاطر که وضعيت مبارزه طبقاتی و شرایط حاکم بر جامعه به گونه

بود توانست حکم قتل یک زندانی به خصوص وقتی او یک زن  شاه براحتی نمی

رسد که ویراستار متوجه این امر  ولی در کتاب مذکور به نظر می. را صادر نماید

، ۶٣او به دختر زندانی ای که موقع دستگيری اکثریتی بوده، در سال . نيست

 را می پوشاند، و آنگاه فضائی بين این زندانی و ۵٠لباس چریک فدائی سال 

نانی رد و بدل شده و هر دو شود و سخ گران و زندانبانان بر قرار می شکنجه
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البته . برند  بسر می۵٠ها در سال  کنند که گوئی براستی آن طرف رفتارهائی می

های شدیدًا وحشيانه سخن گفته شده، ولی به طور  در این کتاب از شکنجه

ای نيست که بتواند شرایط  کلی فضای گفتگو ها در موارد زیادی بگونه

های سراسر کشور   بر زندان۶٠ دهه فاشيستی ای را منعکس سازد که در

درضمن این را هم باید یاد آوری کرد که قيد شده است که زندانی . حاکم بود

بوده در زندان ) جناح کشتگر(سياسی نامبرده که موقع دستگيری هوادار اکثریت 

پی برده ) هر دو جناح اکثریت(به ماهيت ضد انقالبی کل آن جریان سياسی

آنچه مهم است توصيف . ینجا مسأله بر سر یک فرد نيستدر هر حال در ا. است

رسد در این  باشد که به نظر نمی فضای زندان به صورت واقعی به خواننده می

از آنجا که قصدم نقدکل این کتاب نيست به . کتاب به درستی انجام شده باشد

  . پردازم دیگر ایرادات آن نمی

یـک  . م خـاطره مـی باشـد      مورد دیگر تبليغ نظر کنونی نویسنده تحت نـا        

" یادهـای زنـدان   " مثال از این مورد را می توان به طور برجسته در جلد دوم کتـاب              

ایراد به ایـن صـورت اسـت کـه نویـسنده، عقایـد امـروزی             . فریبا ثابت سراغ گرفت   

 را در قالـب خـاطره ای از زنـدانهای           - که به خصوص ویژه خارج از کشوراست       -خود

، به خواننـده ارائـه مـی      )تگو با هم بندی خود در زندان      مثًال در شکل گف   (آن سالها 

شکی نيست کـه نویـسنده کـامًال حـق دارد کـه نظـرات خـود را بـه هنگـام                      . دهد

در اینجا بحث بـر سـر آن اسـت    . تعریف خاطراتش بيان نموده و آن ها را تبليغ کند    

باید با احساس تعهد و مسئوليت در قبال        ) زندانی سياسی سابق  ( که نویسنده 

  در جدال با خاموشی 
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خواننده، واقعًا از خاطرات خود سخن بگوید و بعد اگـر اشـاعه نظـری را الزم مـی                    

داند آن را هم جداگانـه بـه هـر ترتيبـی کـه شایـسته اسـت بـا خواننـده در ميـان                         

آگاهی از توجه و عالقه خوانندگان نسبت بـه مـسایل زنـدان نبایـد باعـث                 . بگذارد

این کار، در حالی که به      . ا گردد ارائه نظرات امروزی خود تحت عنوان خاطره به آنه        

معنی دست کم گرفتن آگاهی خواننده می باشد درعين حال به اصالت خاطرات             

  . درست و ارزشمندی که زندانی سابق نقل می کند نيز لطمه می زند

ایراد اساسی دیگر، وسيله قرار دادن خاطرات زندان جهت پيشبرد خط 

توان   امری را به طور برجسته میچنين. باشد مشخص مورد دلخواه نویسنده می

ایرج مصداقی، مالحظه کرد که دقيقًا از موضع " نه زیستن نه مرگ" در کتاب 

های سازمان مجاهدین و اعمال و رفتار رهبران کنونی این  دفاع از سياست

ها نام  از آن" مارکسيستها"سازمان و حمله به نيروهای چپ که نویسنده با لفظ 

به " مارکسيستها"در سراسر این کتاب،. ریر در آمده استبرد، به رشته تح می

اند، مورد نکوهش  ی که گویا در زندان داشته"بد"خاطر این یا آن عمل و رفتار 

مجاهدین را در زندان در " خوب"نویسنده قرار دارند و او در حالی که مرتب اعمال 

ح حقانيت دهد، به اصطال ی زندانی قرار می"مارکسيستها" "بد"مقابل اعمال 

سازمان مجاهدین در مقابل گویا عدم حقانيت نيروهای چپ را به اثبات می 

شود  البته با مطالعه این کتاب، خواننده متوجه نکته مضحکی هم می(!!). رساند

جزء ) از نظر نویسنده کتاب(هم " حزب توده"و " اکثریت"و آن این که 

شود که نویسنده همه  به این ترتيب معلوم می! باشند می" مارکسيستها"
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 به پای (!)ای ها را هم در زندان سخاوتمندانه ها و توده اعمال و رفتار اکثریتی

  . نيروهای چپ و مارکسيست گذاشته است

باشند که من درهنگام مطالعه  هائی از ایراداتی می اینها نمونه

 پی بردن به چنين خطاهائی در. ها شدم های مربوط به زندان متوجه آن نوشته

حالی که موجب احتياط بيشتر من در استفاده از آن منابع شد ولی مانع از آن 

های مختلف زندانيان سياسی با هر  نگردیده است که تجربيات موجود در نوشته

   .اند را نادیده بگيرم عيب و ایرادی که داشته
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  ها ضميمه
*****  

  ١   شماره ضميمه
  بندر عباس در ۶٠شهدای دهه تعدادی از ليست اسامی 

 
  تعلق سازمانی    نام و نام خانوادگی 

  چریکهای فدائی خلق ایران  ٢٠/٧/١٣۶٠  طاهره قاسمی
  چریکهای فدائی خلق ایران   ساله ،کارگر فرزند خليل٢٠  علی احمدی سرخونی

چریکهای فدائی خلق ایران                                      ٣/۵/۶٢  علی احمدی
چریکهای فدائی خلق ایران      ٢٧/٧/۶٠  حسين احمدی  
چریکهای فدائی خلق ایران      )  ٢۴/۵/۶٠(  محمد خواصی
چریکهای فدائی خلق ایران      ۶٠سال   زهرا ابائی    

  چریکهای فدائی خلق ایرن  تير باران   طيبه
چریکهای فدائی خلق ایران      ١٣/٨/١٣۶٠تاریخ شهادت   علی بهروزی

  چریکهای فدائی خلق ایران  ۵/۵/١٣۶٠دانش آموز   حسين  پورقنبری
  چریکهای فدائی خلق ایران  ٢٠/٧/١٣۶٠دانش آموز   فاطمه رخ بين

  چریکهای فدائی خلق ایران  ٢۶/۵/١٣۶٠  عباسعلی شریفيان
  چریکهای فدائی خلق ایران  ٢۴/١٠/۶٠دانش آموز  پرویز شانگى پور

  ق ایرانچریکهای فدائی خل    ناصر فراغی
  چریکهای فدائی خلق ایران    مسعود برخورداری

  چریکهای فدائی خلق ایران    عبدالغفور ریگی مطلق
  چریکهای فدائی خلق ایران  نام پدر نياز محمد  رضا ریگی
  چریکهای فدائی خلق ایران   راننده تاکسی١٣٣۵متولد   موسی آباد

  لق ایرانچریکهای فدائی خ  ١۵/٨/١٣۶٠تاریخ شهادت   علی برنشان
  چریکهای فدائی خلق ایران  زیر شکنجه٢٧/٨/۶٠  محمد قادری
  چریکهای فدائی خلق ایران  ۶٠ ساله کارگر شهادت مهر ٢٢  سيف الرحمان
  چریکهای فدائی خلق ایران   ساله ،دانش آموز فرزند علی١٩  یداهللا ساالرى

  چریکهای فدائی خلق ایران  ٢۶/۵/١٣۶٠  محمد سعيد خراسی
  چریکهای فدائی خلق ایران                    ٢٠/٧/١٣۶٠  عباس مکاری
  چریکهای فدائی خلق ایران  ١٢/٢/۶١ ساله ٢۴  موسی مکاری

  چریکهای فدائی خلق ایران  ۵/٧/١٣۶٠دیپلمه،   غالم رضا ساالری
  چریکهای فدائی خلق ایران  ۵/۵/١٣۶٠  محمد تقی ترابی
   خلق ایرانچریکهای فدائی  ٢٠/٧/۶٠دیپلم   محمد امين ترابی

  چریکهای فدائی خلق ایران                       ۵/۵/١٣۶٠  محمد یزدانی
  چریکهای فدائی خلق ایران  ٢۶/۵/۶٠ ساله ١٧دانش آموز  عليرضا قاسميان
  چریکهای فدائی خلق ایران  ٢۴/١٠/۶٠ ساله،دیپلم، ٢٢  منصور بنازاده

  چریکهای فدائی خلق ایران  دانش آموز  محمد زحمت پيشه
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  چریکهای فدائی خلق ایران  ٧/۵/۶٠ ساله دانش آموز١٨(  آامران اسماعيل زاده
مهشيد چند ماه پس از به دنيا   مهشيد معتضد آيوان

آوردن پسر خود درزندان تيرباران 
  شد

  ۶٠تاریخ شهادت اواخر سال 

  چریکهای فدائی خلق ایران

  ق ایرانچریکهای فدائی خل  ۵/۵/١٣۶٠ - ساله دانش آموز١٨  محمد عظيمى
  چریکهای فدائی خلق ایران   ساله دانش آموز١٨  حميد معتقدى
  چریکهای فدائی خلق ایران  ١٣/٨/١٣۶٠ ساله دانش آموز ١٨  محمد سليمانى

  چریکهای فدائی خلق ایران  ٢۵/٨/۶٢دانش آموز   سليمانی) جاسم(سليمان 
  چریکهای فدائی خلق ایران  معلم  محمد حسن صحافى
دیپلمه ،کارگرفرزند عبداهللا   محمود فوالد خانى

،٣/۵/۶٢  
  چریکهای فدائی خلق ایران

  چریکهای فدائی خلق ایران    ۶/۶١ ساله ٢٢  محسن فوالد خانی
  چریکهای فدائی خلق ایران  ۶١ ساله فرزند رمضان ٢٢دیپلمه   محمد رمضان پور

 ساله،دیپلمه ٢٢  حسن بشيرى
  ٢٠/٧/١٣۶٠،کارگر،

  چریکهای فدائی خلق ایران

  چریکهای فدائی خلق ایران  ٧/١٣۶٠ /- ٢٠ سال٢٢دیپلمه   ح اهللا فربودفت
  چریکهای فدائی خلق ایران  ١۴/٧/١٣۶٠ ساله، ٢٠دانش آموز  عارف بلوآى
  چریکهای فدائی خلق ایران   ٢٠/٧/١٣۶٠ ساله،دیپلمه ،٢٢  احمد اسالمى

  چریکهای فدائی خلق ایران  ۶/۶٢   عليمرادی)رستم( منصور
  چریکهای فدائی خلق ایران  ٧/١٣۶٠ /٢٠  ناصر مرادى

  چریکهای فدائی خلق ایران    منصور احمد شاهى
 ۶/١٣۶٠/ ٢٩ ساله ١٨دانش آموز   نصراهللا احمدشاهى

در درگيری با نيرو های سرکوب 
  جمهوری اسالمی

  چریکهای فدائی خلق ایران

 ساله ،دیپلمه تاریخ شهادت ٢١  راج احمدشاهى
  تيرباران فرزند عبداهللا۶٢/٧

  چریکهای فدائی خلق ایران

  چریکهای فدائی خلق ایران   حلق آویز٢٢/١٢/١٣۶٧  کورش احمد شاهی
  چریکهای فدائی خلق ایران  ٧/۶٢ ساله ،دانش آموز،١٩  موسى پيشداد
  چریکهای فدائی خلق ایران     ٧/١٣۶٢دانش آموز  حسين روحانى

 حلق -٣/۶١ ساله ٢٠دانش آموز    مهمی    -علی محلی
  آویز

  چریکهای فدائی خلق ایران

  چریکهای فدائی خلق ایران    سعيد اسكندرى
درگيری با نيرو های سرکوب   ناصر اسکندری

  جمهوری اسالمی
  چریکهای فدائی خلق ایران

درگيری با نيرو های سرکوب   حسين هاشمی
  جمهوری اسالمی

  چریکهای فدائی خلق ایران

  چریکهای فدائی خلق ایراندرگيری با نيرو های سرکوب   فاطمه

  در جدال با خاموشی 
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  المی   جمهوری اس
  چریکهای فدائی خلق ایران      ٢٠/١٠/۶٠  عبدالصمد بازماندگان

 در باره او - ٢٠/٧/١٣۶٠دیپلم ،  محمد امين ترابى
می گویند که پس از اعدام، حكم سه 

سال زندان وى توسط دیوان عالى 
  آشور تأیيد شده است      

  چریکهای فدائی خلق ایران

  چریکهای فدائی خلق ایران  ٢٠/٧/١٣۶٠دیپلمه،  ادادزاده    محمود خد
 ساله در درگيرى با نيروهای ٢٢  محمود یوسفى

  سرکوب جمهوری اسالمی   
  چریکهای فدائی خلق ایران

در درگيرى با نيروهای سرکوب   قنبر پيشدست    
  جمهوری اسالمی

  چریکهای فدائی خلق ایران

سرکوب در درگيرى با نيروهای   حسن روان
  جمهوری اسالمی

  چریکهای فدائی خلق ایران

در درگيرى با نيروهای سرکوب   عزیز پوراحمدى
 تاریخ شهادت -جمهوری اسالمی 

۵/٨/١٣۶٠  

  چریکهای فدائی خلق ایران

در درگيرى با نيروهای سرکوب   احمد پيل افکن     
 تاریخ شهادت -جمهوری اسالمی 

٢٨/٨/١٣۶٠  

  چریکهای فدائی خلق ایران

دانش آموز در درگيرى با نيروهای   حسين رآنى
 تاریخ -سرکوب جمهوری اسالمی 

  ٢٨/٨/١٣۶٠شهادت 

  چریکهای فدائی خلق ایران

در درگيرى با نيروهای سرکوب   غالمعلی علم شاه
  ١٠/۶١جمهوری اسالمی 

  چریکهای فدائی خلق ایران

  چریکهای فدائی خلق ایران     یفرامرزاسحاق 
  چریکهای فدائی خلق ایران     ٢۴/١٠/۶٠انش آموز د  حميد  مكرانى  

  چریکهای فدائی خلق ایران      ۶٢ ساله ،دیپلم،کارمند سال ٢٧  عبدالعلی یعقوب زاده
  چریکهای فدائی خلق ایران  از مبارزین افغان    جهان آقا   

  سازمان مجاهدین خلق ایران  دانش آموز  مهدى ایزدشناس الری
  ازمان مجاهدین خلق ایرانس  کارگر  احمد چشم براه
  سازمان مجاهدین خلق ایران    علی چشم براه

  سازمان مجاهدین خلق ایران    ابراهيم حسام مقدم
  سازمان مجاهدین خلق ایران    اسماعل حسام مقدم
  سازمان مجاهدین خلق ایران  ۶٠سال   عبدالرضا حسينی  

  سازمان مجاهدین خلق ایران  ۶٢سال   عبداهللا حسينی
  سازمان مجاهدین خلق ایران     ٢٢/٧/۶٠  اهللا خبازیحبيب 

  سازمان مجاهدین خلق ایران  ٣/۶٠  محمد خبازی
  سازمان مجاهدین خلق ایراندرجه دار نيروى دریایى، داراى   محمد سرافراز
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  همسر و دو فرزند
  سازمان مجاهدین خلق ایران  ٢۶/۵/۶٠  عبدالحميد نظری

  انسازمان مجاهدین خلق ایر    حسين نظری
  سازمان مجاهدین خلق ایران  ۵/۶٠  عبدالحميد نصرتی    

  سازمان مجاهدین خلق ایران  ٩/٣/۶١  یعقوب آزادمنش    
  سازمان مجاهدین خلق ایران  ٢۶/۵/۶٠  مهدی ترابی

  سازمان مجاهدین خلق ایران  ۶١/ ۵کارمند   آریم ترابى   
  سازمان مجاهدین خلق ایران    داود عبداللهی
  سازمان مجاهدین خلق ایران    اهللا زادهعبداهللا عبد

  سازمان مجاهدین خلق ایران  حلق آویز  عزیز عرب زاده
  سازمان مجاهدین خلق ایران                             ٢٠/۴/۶١  شریفه علویان

  سازمان مجاهدین خلق ایران    عصمت فرهمندیان   
  سازمان مجاهدین خلق ایران    علی محمد قنبری

  سازمان مجاهدین خلق ایران    فی  یعقوب کاش
  سازمان مجاهدین خلق ایران    یوسف گلریز
  سازمان مجاهدین خلق ایران    مهناز مداحی
  سازمان مجاهدین خلق ایران    محمد معينی

  سازمان مجاهدین خلق ایران    سيد مصطفی موسوی
  سازمان مجاهدین خلق ایران    عباس نجفی
  لق ایرانسازمان مجاهدین خ    سهيال فالحی
  سازمان مجاهدین خلق ایران  دیپلم  منير ترابی

  سازمان مجاهدین خلق ایران  ۶٠سال   عبدالرضا ترابی   
  سازمان مجاهدین خلق ایران  ۶١سال   اسماعيل ترابی    
  سازمان مجاهدین خلق ایران  ٧/۶٠ /٢٢  محمد خدا زاده

  زمان مجاهدین خلق ایرانسا    زیر شکنجه           ۶١/ ٣ /٩  بهرام خير فرزند   
  سازمان مجاهدین خلق ایران                           ١٢/٣/۶١  کاظم ابراهيمی    
  سازمان مجاهدین خلق ایران                      ۴/۴/۶٠  علی احمد زاده
  سازمان مجاهدین خلق ایران  ٢۵/۵/۶٠دانش آموز   بهروز امينی

  هدین خلق ایرانسازمان مجا  ١/٩/۶١  فاطمه پور کمال
  سازمان مجاهدین خلق ایران  ۴/٣/۶١کارگر   احمد پور مور

  سازمان مجاهدین خلق ایران  ٢٠/٧/۶٠  بيژن بند گزی   
  سازمان مجاهدین خلق ایران  ۴/۶١ ٢٣  مهين جوادی    
  سازمان مجاهدین خلق ایران    مرشد رستمی
  سازمان مجاهدین خلق ایران    جعفر رضائی

  ازمان مجاهدین خلق ایرانس    ۶١تابستان 
  سازمان مجاهدین خلق ایران  ۶١/ ٢۶/٧کارمند   فتانه زارعی
  سازمان مجاهدین خلق ایران  ٢٢/٧/۶٠  شکراهللا نهانی

  سازمان مجاهدین خلق ایران  ۶١سال   غالم رضا نهانی

  در جدال با خاموشی 
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سازمان چریکهای فدائی    حلق آویز۴/۶٠  قاسم بحرینی
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سازمان چریکهای فدائی   دانش آموز  محمد فيروزى
  اقليت-خلق

زمان چریکهای فدائی سا  ۶٠/ ١۴/٧   علی حسن پور  
  اقليت-خلق

سازمان چریکهای فدائی   محمد کمالی                          
  اقليت-خلق

سازمان چریکهای فدائی        ۶١/ ٧/۵کارمند   عبدالرحيم مجيد جاللى  
  اقليت-خلق

سازمان پيکار برای آزادی    ساله دانش آموز  ١٧  نادر روستا
  طبقه کارگر

سازمان پيکار برای آزادی   ٢٨/٧/۶١حلق آویز  اهيم  بهرامی سعادت   ابر
  طبقه کارگر
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  طبقه کارگر

سازمان پيکار برای آزادی   ١٧/٧/۶٠  یوسف نظری   
  طبقه کارگر

ر برای آزادی سازمان پيکا    ٨/۶٠ /٣٠  سيد قاسم هاشمی شيرازی
  طبقه کارگر

سازمان پيکار برای آزادی      ٣١/۵/۶١  احمد توکلی
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  تعلق تشکيالتی نامعلوم  بهروز یوسفى                        
  تعلق تشکيالتی نامعلوم  ۶١ سال سال  ٢٢دیپلم   مریم آشوری  
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  )٣٩٢ صفحه  مربوط به( ٢  ضميمه
  

  :اسامی بعضی از جانباخته گان در زندان دیزل آباد کرمانشاه

هنوز مدت کوتاهی از قيام بهمن نگذشته بود که رژیم جمهوری اسالمی در کرمانشاه 

مبارزین به نامی چون زنده یاد هرمز گرجی بيانی و بهمن عزتی و دکتر رشوند سرداری را 

  .    جوخه مرگ سپردبه

  

حاکمان جالد . وضعيت به گونه ای دیگر بودمورد هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در 

آنها از اول . وضعيت اینان کامال مشخص است: "دادگاه های موسوم به انقالب می گفتند

کنيم، می انقالب هرجا که ما را ببينند با ما درگير می شوند و ماهم هرجا که آنها را دستگير 

از ميان آن رفقا از رفيق شهيد محمد رضا الماسی و مهرداد شاهمرادی اهل قصر ". کشيم

آنها . شيرین که جزء هسته هوادار چریکهای فدائی خلق در کرمانشاه بودند، نام می برم

 ماه به جوخه های مرگ سپرده شده و ٩قهرمانانه زیر شکنجه مقاومت کردند و بعد از 

به گفته رفقای همبند رفيق محمد رضا الماسی، زمانی که . هادت رسيدندسرفرازانه به ش

جالدان اورا برای بردن به جوخه مرگ صدا می زنند، او از رفقایی که برای روبوسی دور 

  .او حلقه زده اند چاقو و تيزی می خواهد که به هنگام رفتن به جوخه با مزدوران درگير شود

  

  

 زندان دیزل آباد از بچه های هوادار سازمان پيکار بود به نام مورد دیگر اولين اعدامی دختر

ویکتوریا دولتشاهی که قهرمانانه در زیر شکنجه شکنجه گران رژیم مقاومت کرده و بعد به 

مقاومت این رفيق کمونيست جوان به حدی بود که حتی پاسداران . جوخه اعدام سپرده شد

می ) سلول ویکتوریا(ر آن بود به همان نام رژیم نام یکی از سلولها را که این رفيق د

جان باختن در راه خلق چه " روی دیوار این سلول با خط این رفيق حک شده بود. خواندند

  .یادش گرامی باد". شيرین است
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در مورد هسته چریکهای فدایی خلق کرمانشاه که توسط خائن معروف علی رضا جوادی 

یمی، علی کریمی، شهرام حسين خانی، امير ضربه خورد، رفقا احمد کریمی، نصرت کر

. معصوم علی شاهی، عباس کرمی، شهرام شافعيان دستگير و قهرمانانه در زندان جان باختند

همچنين باید از رضا حشمت زاد نام برد که موقع دستگيری با مأموران رژیم درگيرشد و پس 

  .از از پای در آوردن یکی از آنها در این درگيری جان باخت

  

   ◙گزارش از یکی از زندانيان سياسی سابق در زندان دیزل آباد کرمانشاه                           
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  )۵٣۵مربوط به صفحه (: سهضميمه 

  

های دو بند مقابل ما  قبل از ظهر یکی از روزهای اوایل شهریور بود که تمام بچه...

ها از جمله حميد نصيری و یکی دیگر  چند تن از بچهرا به نوبت بيرون بردند و از بند ما نيز 

با توجه به شایعات . های فدایی را که حکمشان در همين روزها تمام شده بود، خواستند از بچه

متعددی که پخش شده بود، تا شب همه افراد بند در هراس و دلهره به سر بردند و در این فکر 

اواسط شب بود . ی که بيرون بردند، چه خواهد آمدهائ بودند که چه اتفاقی افتاده و بر سر آن

های یکی از بندهای روبروی ما بر گشتند و در فاصله کوتاهی که وارد بند  ای از بچه که عده

های شرعی  ها گفتند که دادگاه آن. شدند، سعی کردند بعضی خبرها را با مورس به ما برسانند

اند  ز جدا کرده و به احتمال زیاد برای اعدام بردهها را ني اند و بسياری از بچه به راه انداخته

 ....  

 صبح بود که در بند باز شد و گفتند همگی چشم بند زده و بيرون ٩ساعت حوالی 

در بين راه بعضی از . همه مان چشم بند زده به صف ایستادیم و به طبقه پائين رفتيم. بيایند

های راه کارگر و زندانی زمان  از بچههای شناخته شده از جمله مصطفی فرهادی را که  بچه

. ما را به درون راهروی طبقه اول برده و به ردیف نشستيم.* شاه بود، جدا کرده و بردند

بعد از حدود . ای دیگر نيز از بندهای دیگر از قبل به آنجا آورده شده بودند ظاهرًا عده

این که بر گردانده ميشد، یا شدند و بعد از  دوساعت تک تک را بلند کرده و وارد یک اتاق می

بردند و یا  شد، می به درون راهروی دیگری که با یک درب بزرگ از محل نشستن ما جدا می

توانستيم حدس  ها، در انتهای راهرو به طوری که ما به هيچ وجه نمی به جهت مخالف آن

  . بزنيم که در درون آن اتاق چه می گذرد

به .  بعد ازظهر بود، مرا نيز به داخل اتاق بردند۵ها که تقریبًا حوالی  بعد از ساعت

در مقابلم چند آخوند که . محض ورود چشم بندم را برداشته و روی یک صندلی نشاندند

آخوندی که نقش . ظاهرًا همگی حاکم شرع بودند و نيز یک نفر با لباس شخصی نشسته بودند

ياری از زندانيان حکم اعدام حاکم شرع اصلی را داشت، نيری، جالد اوین بود که برای بس
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صادر کرده و فردی که با لباس شخصی نشسته بود اشراقی، دادستان کل کشور، آخوندی 

  . های انقالب تهران بود او دادستان دادگاه. دیگری به نام یونسی نيز در گوشه دیگر نشسته بود

من :  گفتمخدا را قبول داری یا نه؟ در جواب: بعد از چند سئوال و جواب اوليه گفت

جواب مرا می دهی و یا بفرستمت بيرون؟ گفتم مرا به : گفت. کنم صحبتی در این زمينه نمی

به هر حال آیا خدا را قبول داری یا این که بفرستمت : گفت. خاطر این موضوع نگرفتند

نيری رو به ناصریان، دادیار زندان و یکی از گردانندگان . بيرون؟ گفتم من بحثی ندارم

من بلند شده و خواستم در را باز کنم و بيرون . ببرش بيرون: ن زندان کرده و گفتاصلی ای

حاج آقا یک دقيقه صبر کنيد، : بایست و بعدًا رو به نيری کرده و گفت: بروم که اشراقی گفت

مرا . شود خدا را قبول نداشته باشد؟ بيا اینجا ببينم پسر جان او بچه مسلمان است، چطور می

آقا مگر خدائی وجود : اینبار اشراقی رشته سخن را بدست گرفت و گفت . داندنددوباره بر گر

ندارد، مگر بهشت و جهنمی نيست، مگر قيامتی وجود ندارد؟ پس این آسمان و زمين چطور 

من دیگر نه به . چند دقيقه سر این موضوع سخنرانی کرد....توانند خودبخود بچرخند؟ و می

خواست که هر چه زودتر  فقط دلم می. العملی نشان ندادم کسحرف او و نه نيری هيچگونه ع

نيری دوباره . ای آخوند مرا دوره کرده بودند، بيرون بروم از این اتاق نفرت انگيز که عده

گفت آیا تا به حال به . پدر و مادرت مذهبی هستند؟ من گفتم بله: شروع به صحبت کرد و گفت

بعد از آن دوباره اشراقی . ه حال نماز خوانده ای؟ گفتم نهگفت آیا تا ب. مسجد رفته ای؟ گفتم نه

برو آقا جان، برو تو مسلمانی و : خواند و رو به من کرد و گفت حاج آقا او نماز می: گفت

  . آقای ناصریان او را بيرون ببر: نمازت را بخوان و سپس دوباره به ناصریان گفت

توانستم  هنوز نمی.  شده و نشستمای برده از در بيرون آمده و گيج و منگ به گوشه

ها برای چيست  توانستم درک کنم که تمام این خيمه شب بازی نمی. افکارم را جمع و جور کنم

از آن زمان به بعد در افکارم غوطه ور شده و کالفه از این که به . خواهند و از ما چه می

 را از داخل همان راهرویی بعد از مدتی کارشان تمام شد و ما. نتيجه خاصی دست نيافته بودم

ها  ها را از ما جدا کرده و برده بودند، عبور دادند و به داخل یکی از فرعی ای از بچه که عده

وقتی وارد فرعی شدیم چند نفر را در آنجا دیدم . ها نبود در بين راه اثری از آن بچه. فرستادند
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مان آمده و تعریف  راد به استقبالبا دیدن ما، این اف. که پاهایشان ورم کرده و نشسته بودند

رسد و  ها را اعدام کرده و نوبت شما هم می اند که همه بچه ها گفته کردند که پاسداران به آن

  . ها شالق زده بودند برای نماز ظهر نيز به آن

: ای از پاسداران وارد فرعی شده و گفتند مدت زیادی نگذشته بود که ناصریان دادیار و عده

العملی از خود  ها هيچ گونه علکس به غير از یکی دو نفر، بقيه بچه. و نماز بخوانيدبلند شوید 

سپس ناصریان به همراهان خود اشاره کرد و گفت بساط تخت را آماده کنيد و به . نشان ندادند

یکی یکی را روی تخت انداخته و شروع به کابل زدن به کف ! ما نيز گفت به صف بایستيد

زدند که نماز می خوانی یا نه؟ فردی که روی تخت می خوابيد  تب فریاد میپایمان کرده و مر

گرفت، دیگری  اش می نشست و دهانش را می یکی روی شانه. توسط سه نفر نگه داشته ميشد

داشت و پاسداران دیگر به نوبت  روی کمرش و سومی روی پاهایش و آن را محکم نگه می

آمد،  فته بود و با هر ضربه کابلی که فرود میخون جلوی چشمشان را گر. زدند کابل می

مثل کسانی که دچار جنون شده . دادند فریادی وحشيانه همراه با شادی دیوانه واری سر می

  . دادند های رکيک به ما می کشيدند و فحش خندیدند و عربده می باشند، می

ق دیگری خورد به داخل اتا  ضربه کابل زدند و هر کسی که کابل می٢٠به هر نفر 

وسط اتاق نيز چند پاسدار ایستاده . کردند اتاق را دور زده و بدود فرستاده شده و مجبورش می

های کاراته و جودو را  و با مشت و لگد که پوتين به پا داشتند، روی ما انواع و اقسام فن

ای  بعد از اتمام سری اول کابل، سری دوم شروع شد و در موارد اول عده. کردند آزمایش می

 ضربه ٢٠ها به حرفشان اهميتی نداده و تمام  اما آن. خوانيم بعد از چند ضربه گفتند نماز می

به هر حال همه ما چهل ضربه کابل را خورده و با مشت و لگد روانه یکی از . زدند را می

او را نيز آنقدر زده بودند که . رفت به همراه ما پيرمردی بود که با عصا راه می. بندها شدیم

وقتی با تمام قدرت خود و به کمک یکی از ما خواست بلند شود، پاسداری زیر پایش را لگد 

دو تن از ما عليرغم این که زیر باران مشت و . هایش محکم به زمين خورد زده و او با شانه

  .لگد و کابل قرار داشتيم، او را بلند کرده و دوان دوان از پله ها باال رفتيم
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زدند، ناصریان یکی از مجریان اصلی   نماز ما را کابل میدر طی مدتی که برای

ایم، منافقين را قتل عام  ما جنگ را برده: کرد که های گوهردشت، مرتب تکرار می اعدام

به دستور امام، دوستانتان را یکی یکی دار زدیم، بعد . ها است کردیم و حاال نوبت کمونيست

گذارند یک کمونيست و منافق  ها می اللهی ه حزبکنيد بچ خيال می. رسد از این نوبت شما می

و با حرص و ولع دیوانه واری مرتب ...زنيم و  کشيم، دار می تان را می زنده بماند؟ همه

کرد و با تمام قدرتی که در  را تکرار می" کنيم زنيم، قتل عام می همگی تان را دار می" جمله

  ............کرد ار میکشيد و این تهدیدات را تکر حنجره داشت فریاد می

بسياری از رفقای هم بندمان در ميان ما ....وقتی وارد بند شدیم، تازه به عمق فاجعه پی بردیم

در . ها را برای اعدام جدا کرده بودند نبودند و دیگر برایمان مسجل شده بود که همه آن

وصل است، با های بند آخر که به آمفی تئاتر  غروب همان روز و حتی غروب روز قبل بچه

ها را بار  ای و یک بنز خاور جنازه اعدامی چشم خود دیده بودند که یک کانکس سردخانه

ای نيز با ماسک و تجهيزات دیگر، اطراف آمفی تئاتر و مسير حرکت  برد و عده کرده و می

تمامی هواداران مجاهدین را در یک سوله . کردند ها را سمپاشی کرده و ضد عفونی می ماشين

ها،  شد در کنار نانوائی زندان گوهردشت قرار دارد، دار زده بودند و حتی بعضی گفته میکه 

های غير مجاهد را نيز در داخل  های روی هم ریخته را دیده بودند و بچه کوهی از دمپائی

 ٧۴از ميان .....ظاهرًا حکم شرعی خمينی، اعدام با دار بود. سالن آمفی تئاتر دار زده بودند

ها از بندها  این کمترین تعداد اعدامی.  نفر اعدام شده بودند٣٣ر بند ما بودند، حدود نفر که د

های شرعی فرستاده شده بودیم و شاید  چرا که ظاهرًا ما آخرین سری بودیم که به دادگاه. بود

  "....هم به ميزان دلخواهشان دست یافته و قتل عام را قطع کرده بودند

  ) ٩٧ -١٠٢ ، صفحات ٣گفتگوهای زندان شماره "ایامیاد " م -نقل از سياوش( ٭ 

 مصطفی فرهادی از زندانيان سياسی مجاهد در دوره شاه بود که بعدأ مارکسيست شده -٭

، او و همه کسانی چون او که پيشينه ۶٧ در جریان قتل عام زندانيان سياسی در سال .بود

جالدان . شان بر زمين ریخته شدگذشته و خون مجاهد بودن داشتند از دم تيغ جمهوری اسالمی
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توضيح ! (ها را به عنوان مرتد، پيشاپيش در چنته داشتند رژیم ، البته توجيه اسالمی اعدام آن

  )از نویسنده این کتاب
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  )۵٣۵ مربوط به صفحه (چهارضميمه 

  

  :  شهادت می دهم۶٧من زندانی سياسی باقيمانده از کشتار 

  اند  سرودی کردهاینان مرگ را

  اینان مرگ را 

  اند  چندان شکوه مند و بلند آواز سر داده

  که بهار 

  ُچنان چون آواری

  ٭بر رگ دوزخ خزیده است  

زندانی سياسی را ) پنج هزار (۵٠٠٠زندان گوهردشت و اوین در آن زمان حدود 

ا که در اتاق  از سوی دولت، ما ر۵٩٨چند روز قبل از پذیرش قطعنامه . داد در خود جای می

به صورت در بسته زندانی بودیم ) ٢٠٩بندهای قدیم یا به اصطالح بندهای ( پائين ٢ بند ٢

اتاقی که تعدادی زندانی با در بسته و امکانات محدود برای رفتن به هوا خوری، دستشویی، (

 نيز از این(های آسایشگاه   نفر دیگر که در انفرادی۶همراه با .) کنند حمام و غيره زندگی می

های انفرادی آسایشگاه و به بندهای شکنجه و وحشت آموزشگاه  به سلول. مکر جالدان است

این . بودند، با یک مينی بوس و با دستان بسته به زندان گوهردشت منتقل کردند.) گفتند می

  . رفتم دومين بار بود که به زندان گوهردشت می

ین معنا که عليرغم پایان مدت محکوميت به به ا. همه ما مسافران گوهردشت، ملی کش بودیم

به آن . دليل نپذیرفتن شرایط آزادی که از سوی زندانبان تعيين شده بود، هنوز در زندان بودیم

زمان زندانيانی بودند که بيش از هفت سال ملی کش بوده و زیر بار شرایط تحميلی نرفته 

 ویدیویی، نوشتن انزجارنامه، محکوم زندانبان با قرار دادن شرایطی از قبيل مصاحبه. بودند
                                                 

در متن اصلی به اشتباه به جای . باشد می"خفته گان "این قطعه ای از یک شعر شاملو به نام : ٭

  .آورده شده بود که با مراجعه به خود شعر، تصحيح شد" جوی"، "ونچ"کلمه
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های مخالف حکومت، سدی غير انسانی پس از تحمل حکمی ناعادالنه در زندان  کردن گروه

  . قرون وسطایی در برابر زندانيان نهاده بود

یک ماه قبل، زندانيان ملی کش از زندان اوین به گوهردشت منتقل شده بودند و ما 

. ه ملی کش شده و یا به دالیل تنبيهی در اوین مانده بودیمیا تاز) سوار مينی بوس( نفر ١۴

ها را دیده بودم آن هم وقتی که از زندان گوهردشت به   سال قبل بود که خيابان٣آخرین بار 

هنگامی که مينی بوس از اتوبان وارد بریدگی مهرویال شد، نگاه دختر . شدم اوین منتقل می

 پاسدار مسلح جلوی مينی بوس و جوانانی ٢(جلب شد کوچکی با مقنعه به مينی بوس و به ما 

ها را به  ها نداشتند، نگاه های چپی و مجاهدینی که هيچ شباهتی با آن رنگ و رو رفته با سبيل

ها  برای چه آن"های پرسان او و عابرین برایم گویا بود  نگاه) کرد سوی مينی بوس جلب می

دانستم و یقين داشتم که آینده درما و ما در آینده  میمن . اندیشم و من می". برند؟ را به مسلخ می

  !ها مينی بوس سواری با دست های بسته البته بدکی نبود بعد از سال. تکرار خواهيم شد

***                                                

 باال مخصوص تعدادی از زندانيان ٢ پایين بند زندانيان عادی بود و بند ٢بند 

ها امکاناتی از قبيل  شنيده بودم که آن. ته شده مانند کيانوری، جودت، پرتوی و غيرهشناخ

حاال با چه کيفيتی و آیا همه . ماشين فتوکپی دارند و مشغول کارهای تحقيقی برای زندانبان

قيافه کيانوری بدجوری در هم شکسته بود و . کردند یا نه؟ اطالع دقيقی نداشتيم این کار را می

او بدون پيراهن، در حياط آرام . ای از سر گذرانده باشد آمد که به تازگی سکته  میبه نظر

اش  ها و پوست شکم توانست دستهایش را به خوبی حرکت دهد و گوشت نمی. کرد نرمش می

. دیدم ی او دیگر اثری از آن کيانوری که با بهشتی مناظره کرد، نمی در قيافه. آویخته بود

  .ته بودچقدر پير و درهم شکس

***                                                

بهمِن . تنها کسی که از اتاق دربسته با ما نياوردند بهمن بود و چقدر بچه نازنينی

در . ی سياهکل، دانشجوی پزشکی و بسيار خوش فکر بچه. مجاهد، در جبهه دستگير شده بود
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های  ها بعد، او مدت زیادی را در انفرادی سال.  در قزلحصار با هم بودیم۶١ و ۶٠های سال

  .زندان اهواز گذرانده بود

موقع ناهار خواهرم غذا را مرتب . ی ما دوستام اومده بودن خونه: "یک بار تعریف کرد

کنی؟ بعد همه غذاها رو  ها چيه می کرد که مادرم رسيد و گفت این بورژوا بازی تزئين می

و از آن خاطره " گفت غذا رو براتون پرولتری ریختمها  ریخت توی سينی و آورد پيش بچه

  . اما افسوس. های ُگل مجاهد، در زندان زیاد بودند از این دسته بچه. شيرین حسابی خندید

بين بهمن و بهمن ها با . ها فاصله فرسنگ. افسوس از آن چه امروز می بينم

ز می تاباند؟ جایگاه او امروز فریاد بهمن را چه کسی در گلو با. سازمان مجاهدین کنونی

گفتم بخش زیادی از زندانيان سياسی اعدام شده در سال  کجاست؟ دریغ و دردی که باید می

  . مجاهد بودند، یادشان گرامی۶٧

***                                                     

مينی بوس به زندان گوهردشت رسيد، از درب زندان ما را چشم بند زده و به 

 بند اصلی و حداقل به همين تعداد بند فرعی ٢۴زندان گوهردشت . های انفرادی بردند سلول

در روزهای اول . ما را به یکی از بندهای انفرادی طبقه اول بردند.  طبقه بود٣داشت که در 

در این صداهای نامفهوم چيزی شنيدم . آمد  می– ولی نامفهوم –صدای رادیو، تا حدودی 

آن همان . ه که همه بودند حتا مهدوی کنی ولی نفهميدم موضوع از چه قرارهدرباره یک جلس

های طبقه اول به طبقه دوم  روزی بود که دولت، قطعنامه را قبول کرد، ما را از انفردای

  .ها خالی کردند و ما ندانستيم چرا؟ بعدها فهميدیم که طبقه اول را برای آغاز اعدام. آوردن

های ملی کش چپ بودند و   قرار داشت که بند باالی ما بچهانفرادی طبقه دوم جایی

دو روز بعد از برقراری تماس، . ها از طریق دیوار با مورس تماس بگيرم من توانستم با آن

های ملی کش، به ما خبر رسيد تعدادی زیادی  قبل از بردن بچه. ها را از آنجا بردند ملی کش

). دانيم مان ندانستيم این انتقال برای چيست و اکنون میبه آن ز(زندانی از کرمانشاه آورده اند 

در آن جا برای آخرین بار با رفيق گرانقدر حسين مال طالقانی به واسطه دیوار با مورس 

 سالی که با هم بودیم بارها از هم جدا شده و باز هم دیگر را یافته ٨در مدت . خداحافظی کردم
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دانستم این آخرین بار  اگر می. م که وداع آخرمان استدانستي اما این بار هيچ یک نمی. بودیم

اش از قامت  کنم، سخت می گریستم؛ در سلولی که قامت است که او را در کنار خود حس می

من با او بزرگ شده . ام را بشنود با مشت بر دیوار می کوبيدم تا صدای نعره. ما کوتاه تر بود

و یا " هماره یار"اش وقتی که   صدای زیبای.اش زندگی کرده بودم با او و خاطرات. بودم

  . خواند هميشه برایم زنده خواهد ماند را می" شباهنگام"

  ها چون مرده ماران خفتگانند در آندم که برجا دره. شباهنگام

  من از یادت نمی کاهم... 

  )نيما یوشيج (  ترا من چشم در راهم

                                                 ***   

ما . روزنامه نبود و حتا تلویزیون را از بندها برده بودند. ها قطع شده بود مالقات

وقتی که مهم ترین خبرها در زندان بود، . هم که در انفرادی بودیم جای خودش را داشت

قطع کامل هر گونه ارتباط خبری با بيرون نشانگر . زندانيان در بی خبری کامل بودند

در حالی که زندانيان گوهردشت تنها از پایان جنگ با . راحی شده بودای از پيش ط برنامه

ها حتا از پایان جنگ نيز خبر   در اوین آن۶٧ تن از باقيماندگان اعدام ٢خبر شدند، به گفته 

  .نداشتند

های  ها گفتند که نيری حاکم شرع بی دادگاه های روبرو بچه در انفرادی از سلول

دانستيم برای چه؟ او و سایر  ماشين وارد زندان شده و ما هنوز نمیاسالمی را دیده اند که با 

یک روز پاسداران به بند ما . آمدند جالدان گاهی هر روز و گاهی با تأخير یکی دو روزه می

اما به ابتدای بند . ها را پا برهنه بردند حتا برخی از بچه. ها را بيرون کشيدند آمدند و بچه

 نفهميدیم برای چه؟ بعدها حدس زدیم که اول به قصد بی دادگاه ما را باز. نرسيده، برگرداندند

  . بيرون کشانده ولی فهميدند که اشتباه شده و هنوز نوبت ما نرسيده است

های مجاهد  باالی بند ما، ملی کش. چند روز بعد ما را به یکی از بندهای فرعی منتقل کردند

از زندانيان (ها علی بابایی بود  یکی از آن. بند بودندها هنوز در  بودند که تنها تعداد کمی از آن

برای چه؟ . دانست به کجا؟ نمی. ها داد او خبر از بردن بچه).  ماه محکوميت۶ با ۵٩سال 
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ها را به چيزی  روز بعد خبر داد که بچه. اند و این که به چه سرنوشتی دچار شده. دانست نمی

ها سئوال شده، به صف کرده و پاسداری  هایی که از آن بچه. کنند شبيه دادگاه برده و سئوال می

فردا هنگامی که نوبت خود او . دانست اما چه بندی؟ کدام بند؟ نمی! ها را به بند ببرید گفته آن

این خبر را تکه طنابی به او داد که پيش از این بر . رسيد از سرنوشت هم بندیان باخبر شد

این بندی جاودانه در . منظور از بند را فهميده بوداکنون . گردن هم رزمانش حلقه زده بود

  .گوری دسته جمعی و فراموش نشدنی بود

***                                                   

دیگر تردیدی نبود، . حاال در بند فرعی تا حدودی از اوضاع با خبر شده بودیم

وز از چگونگی و وسعت آن بی خبر اما هن. ی دار بر باالی سر زندانيان سياسی بود حلقه

ها در زندان بوده و برخی حتا  توانستيم هضم کنيم کسانی که سال در واقع هنوز نمی. بودیم

حتا . رفته و اعدام شوند ها از مدت محکوميت شان سپری شده، دوباره به دادگاه اسالمی سال

ای از این  ی نيز نمونه نيز با چنين موضوعی برخورد نداشتيم، تجربه جنبش جهان۶٠در سال 

 فدایی و مجاهد، گرامی رفيق بيژن جزنی و ٩تنها تجربه از این دست اعدام . دست نداشت

در شب آخری که در بند فرعی بودم با چند تن از رفقا تا صبح  ٭ بود۵۴یارانش در فروردین 

د؟ که چه بيدار ماندیم و صحبت کردیم، از بسياری چيزها و از شرایط کنونی که چه باید کر

  بر سر یاران آمده؟ که چه خواهد شد؟

                                                 
همانطور که در متن این کتاب توضيح داده شد، چنان تجربه ای هرچند قبًال  مکتوب نشده بود ولی : ٭

 با شدت یابی مبارزه طبقاتی در جامعه، دست اندر کاران رژیم ۵۴در سال . در واقعيت وجود داشت

ها بعضی از زندانيان سياسی را هم  آن.  که دیگر هيچ زندانی را از زندان آزاد نکنندشاه  تصميم گرفتند

ها در این کتاب  ها محکوميت دادند که به نام بعضی از آن برده و دوباره به آن" شاهنشاهی" به دادگاه

  . اشاره شد
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با ُتوپ ُپر و . تازه خواستيم بخوابيم که ناصریان رئيس زندان گوهردشت به داخل بند آمد

کنند یا نه؟ در آخر من و دو نفر دیگر از  ها پرسيد که آیا مصاحبه می تهدید، از تک تک بچه

  .زهای سختیها را جدا کرده و به انفرادی فرستاد و چه رو بچه

موقع غذا بدترین . دهند  وعده غذا به زندانی می٣ سلول دارد و ٣٨هر بند انفرادی 

ایستادی و بشقاب یا ليوان را در  ابتدا باید با چشم بند دم در سلول می. های انفرادی بود ساعت

گرفت  شد، پاسداری ليوان یا بشقاب را از تو می درب سلول که باز می. گرفتی دست می

بعد از پایان کتک بشقاب غذا . زد دار دیگری به داخل سلول آمده و کتک مفصلی تو را میپاس

کتک زدن و غذا دادن از سلول اول تا سی و هشتم بيش از . دادند یا ليوان چای را به تو می

ها و صداهای شکنجه هم بندیان را  کشيد و تو باید هر روز این کتک یک ساعت طول می

آن موقع زیر . رسيد رین زمان برای تو هنگامی بود که نوبت خودت میبهت. کردی تحمل می

در طول .  تا فریاد بزنی٢توانستی  کردی، حداقل این بود که می کتک کمی احساس راحتی می

  . ها از کتک خوردن و تحقير شدن در امان نبودند روز نيز بچه

اری را به نام شب آخر انفرادی همه را از سلول بيرون کشيدند، زندانبان طوم

زندانيان مجاهد جهت پخش از صدا و سيما تهيه کرده و زندانيان مجاهد اجبارًا باید آن را 

 زندانی سياسی چپ ۴از ما . بعد از امضاء همه را به سلول برگرداندند. کردند امضاء می

  . ماندیم، حاال دیگر نوبت ما رسيده بود ما باید بی خبر می. امضاء نگرفتند

صبح .  شهریور شروع شد۵ گوهردشت اعدام زندانيان سياسی چپ از در زندان

های مان بيرون کشيدند، وسایلمان را جمع کردیم، اما   نفر را از سلول۴ شهریور ما ۶روز 

  .ها را دم در سلول گذاشته و ما را با خود بردند آن

***                                                         

 موضوع را به ذهن ٢ بند انفرادی آمده و تا حدودی از اوضاع خبر داشتم من که از

  :سپرده بودم

مجاهدینی که در انفرادی بودند همه از دادگاه آمده و هنوز در حالت انتظار بسر 

کنند و باید منتظر دادگاه  بنابراین بر این گمان بودم که در مرحله اول اعدام نمی. بردند می
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ای تعيين  چرا که همان دادگاه یک دقيقه. اولين گمان من اشتباه بود.  بودبعدی یا چيز دیگری

در . چرا که اساسًا جالدان زمان چندانی برای این کار در نظر نگرفته بودند. شدی تکليف می

البته . واقع فشارهای سلول انفرادی برای ُخرد کردن هر چه بيشتر زندانياِن باقيمانده بود

ها انگشت گذاشته بود، بعد از  به صورت خاص که زندانبان روی آنممکن است تعدادی را 

  .دادگاه اول دوباره برای اعدام برده باشند، ولی این یک روال نبود

اش اساس حکم جالد     در بی دادگاه زندانياِن مجاهد، موضعگيری زندانی نسبت به اتهام-٢

نتيجه هر گونه جواب دیگر . منافقگفتی  در جواب این که اتهامت چيست؟ باید حتمًا می. بود

  .مانند مجاهد، هوادار، سازمان

این سئوال در .  حکِم اعدام بود–دادند  های مجاهد می  جوابی که در آن شرایط عموم بچه-٣

با توجه به این موضوع، خودم را . واقع با علم به موضعگيری زندانيان مجاهد تنظيم شده بود

مثًال آیا گروهت را محکوم . سياسی به ما گير خواهند دادآماده کرده بودم که روی مواضع 

مذهب؟ . کرد چرا که سرنوشت ما را جواب دیگری تعيين می. کنی؟ که باز هم  اشتباه بود می

هر گونه جوابی به غير از مسلمان یعنی زندانی فوق مرتد فطری بوده و حکم مرتد فطری در 

ها  فتی مسلمانی، در مورد برخی از رفقا به آندر صورتی که می پذیر. دین اسالم اعدام بود

دهند و  شد که روی آن بنویسند مسلمان بوده و به خدا و رسول آن شهادت می کاغذی داده می

در مواردی زندانی زمان شاه . کسانی که حاضر نشدند آن ورقه را امضاء کنند، اعدام شدند

 . ش مسلمانی به اعدام محکوم شدکه مجاهد بوده و بعد مارکسيست شده بود، علی رغم پذیر

........................  

و این نتيجه . دیدی دادی یا گردنت را باالی دار می یا باید به خدا و رسول آن شهادت می

ی زندانيان در آن حضور داشتند و خمينی با همراهی آمریکا، نهضت  انقالبی بود که همه

آن را به نفع خود مصادره کرده و انقالب را آزادی، جبهه ملی و سایر آخوندها و مؤتلفه 

  .دزدیدند

.............................  
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 محکوميت شان تمام شده بود، به ها حتا مدت زندانيانی بيشمار که برخی از آن

هزاران زندانی نيز صرفًا به این جرم که . رف این که مسلمان نيستند به دار آویخته شدندص

عدالتی که ٭. این عدالت اسالمی است. ین است، به دار آویخته شدنداتهام شان هوادار مجاهد

                                                 
ت، شکی نيست اما دانس در این که خمينی خود را امام و حکومت خود را ناشی از قدرت الهی می: ٭

اهللا و یا خدا اسم . دليل جنایاتی که وی درحق مردم ایران مرتکب شد،جلب رضایت اهللا و یا خدا نبود

. ها اصل بود بودند و رضایت آن) ها امپریاليست(مستعارهایی برای سرمایه دران داخلی و خارجی 

 آن زمان به خوبی آگاه بودند که دانست ولی مردم در اتفاقًا شاه نيز خود را سایه خدا روی زمين می

ها و به خصوص امپریاليسم  رژیم او  وابسته به امپریاليسم بوده و خدای مورد نظر او جز امپریاليست

 نيز اگر چه آن جنایت ۶٧در رابطه با قتل عام سال . باشد داران وابسته داخلی نمی امریکا و سرمایه

 مسلمان بودن و یا نبودن زندانی صورت گرفت، فجيع در رابطه با نيروهای چپ تحت پوشش سنجش

، چون قرار به کشتار بود توجيه مذهبی آن را هم با در واقع. ولی موضوع اصلی چيز دیگری بود

 اصلی برای این رژیم هيچوقت واال مسأله. تفسير این و یا آن آیه و روایت و غيره  فراهم کرده بودند

بينيم که در تاریخ  اگر خوب توجه کنيم، می.  چه کسی نيستچه کسی مسلمان است واین نبوده است که 

معاصر ایران هيچ حکومتی مثل جمهوری اسالمی آخوند و روحانی مسلمان را مورد اذیت و آزار 

قرار نداده و نکشته بود، در حالی که این یک حکومت اسالمی است و  آخوندها و روحانيون در رأس 

ردی که در مطلب خود نویسنده ذکر شده نيز حقيقت فوق که مسأله این اتفاقًا بعضی موا! آن قرار دارند

عليرغم پذیرش مسلمانی به " مثًال گفته شده . کند رژیم مسلمانی و غير مسلمانی نبوده است را تأیيد می

داران داخلی و خارجی و یا  سرمایه" عدالت" واقع شد ۶٧ در واقع،  آنچه درسال ."اعدام محکوم شد

که درست به دليل عدم پيروزی قيام " عدالتی. "امپریاليسم بود یک رژیم وابسته به" التعد"مشخصًا 

در  . ای شکوهمند بهمن و غلبه دشمنان بر مردم ایران، از طرف آنان به مورد اجرا گذاشته شد توده

با خمينی : " ها آمده است که ها بر عليه رژیم شاه و امپریاليست مطلب فوق در مورد انقالب توده

کرده  همراهی آمریکا، نهضت آزادی، جبهه ملی و سایر آخوندها و مؤتلفه، آن را به نفع خود مصادره

ها بتوانند دارو  شکستی که باعث شد امپریاليست. قيام بودشکست این نتيجه . بله."و انقالب را دزدیدند

   .دسته منتخب خود را روی کار آورند

 



  ها ميمهض   
  
۶٨٩

خمينی که به نيابت امامان شيعه حکومت خود را ناشی . خمينی برای مردم ما به ارمغان آورد

ارمغان . پندارد  چنين می–ای   خامنه–همانطور که کاریکاتور او . دانست از قدرت الهی می

شتار مخالفين سياسی، ویرانی، فقر، فساد و مصائب بيشمار ها صدها هزار قربانی جنگ، ک آن

  . برای مردم ميهن مان بوده است

  نماز گزاردم و قتِل عام شدم

  ام دانستند که رافضی      

  نماز گزاردم و قتِل عام شدم

  که ِقرَمطی ام دانستند      

  آن گاه قرار نهادند که ما و برادران مان یکدیگر را 

  بکشيم و این 

  ) احمد شاملو  (  !ین طریِق وصوِل به بهشت بودکوتاه تر

***                                                

هنگامی که مرا به دادگاه بردند، نيری حاکم شرع و اشراقی دادستان انقالب 

چند آخوند . ناصریان رئيس زندان گوهردشت نيز از نيمه وارد شد. اسالمی تهران را شناختم

 ها حاکم شرع کرج و پور بنابر گفته سایر رفقا در ميان آن. شناختم ودند که نمیدیگر نيز ب

  .محمدی معاون وزارت اطالعات بودند

رفت، ابتدا  به روال معمول هر کس که به دادگاه یا بازجویی یا دادیاری می

ئواالتی و مذهب یکی از س... نام، نام پدر، تاریخ تولد و . کردند ای از او می سئواالتی کليشه

ها یا از  در آن شرایط درمورد مذهب عموم بچه. شد ها از تو پرسيده می بود که همراه با آن

دادند؛ تعدادی نيز  دادن جواب به دليل تفتيش عقاید خودداری کرده و یا جواب منفی می

های باال حکم  در بی دادگاه با هر کدام از جواب. کردند مارکسيست هستند قاطعانه اعالم می

بنابر این سئوال اصلی برای زندانيان چپ نيز آگاهانه انتخاب شده بود و در . گرفتی عدام میا

اش  چيزی که توجيه شرعی. بی دادگاه با علم به این موضوع بر روی مذهب انگشت گذاشتند
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ها گفته بودند که ما  های قبل به برخی از بچه در محاکمات سال(شان داشتند  را نيز در اسالم

  ).ی شما اعدام است کنيم وگرنه حکم همه حکم ارتداد را اجرا نمیفعًال 

" ندارم: "گفتم" مذهب: "دادم و باالخره پرسيد پرسيد و من جواب می نيری می

. تکيه بر روی این موضوع حساسيت مرا برانگيخت" یعنی چه؟ یعنی مسلمان نيستی؟: "گفت

هم چنان . ای نبود اما چاره. وانده بودیمچرا که در مورد ارتداد چيزهای زیادی شنيده و حتا خ

از چه سالی : "گفت" نه: "بودم و گفتم" مارکسيستی؟: "گفت" نه هيچ دینی ندارم: "ادامه دادم

سئواالت اضافه از من به خاطر این بود " (از بچگی همين جوری بودم: "گفتم" بی دین شدی؟

: گفتم" پدرت چه؟: "گفت)  شدم ساله بوده و در هفده سالگی دستگير١۴که هنگام انقالب 

آیا هيچوقت نماز : "گفت. کردم دیگر همه چيز را باید انکار می" پدرم نيز دین خاصی ندارد"

" ای مثًال گفته باشی به خدا؟ ای یا نام خدا را بر زبان آورده اهللا گفته ای یا هيچوقت بسم خوانده

و این تکه کالمی عاميانه بود ولی باید گی؟  گفتيم به خدا راست می بارها به هم می" نه: "گفتم

..." حاج آقا این فرد فالنی است که : "در این ميان ناصریان گفت. کردی همه را انکار می

به تو وقت می دهم مسلمان شوی وگرنه حکم خدا را در : "نيری با نگاهی خشم آلود گفت

وی .  دیگری تحویل دادندسپس مرا از اتاق بيرون آورده و به پاسدار" کنم مورد تو اجرا می

وقتی از تو پرسيدند مسلمانی یا نه، : "گفت" دانم نمی: "گفتم" گفتند کجا بروی؟: "از من پرسيد

  . و پاسدار مرا به سمت چپ برد" مسلمان نيستم: "گفتم" چه گفتی؟

بردند تا حکم شان بياید و برای  های اعدامی را می سمت چپ جایی بود که بچه

در این ميان نبی و . شد  را بر روی زمين نشانده و تعدادمان مدام زیادتر میما. اعدام ببرند

ها زیر  از قبل محمود را می شناختم و حاال بعد از سال. محمود قاضی را کنار من نشاندند

من اخباری را که داشتم به محمود گفتم و او بعد از شنيدن اخبار . دیدیم چشم بند همدیگر را می

هر کسی : "ناهار به ما مقدار کمی نان با پنير دادند و بعد گفتند". ی خرابهاوضاع خيل: "گفت

موقع برگشت از . من دستم را باال گرفتم" می خواد بره دستشویی دستش رو باال بياره

اند و صدای پایشان که در صفی طوالنی قرار گرفته و  ها را برده دستشویی دیدم بچه

  .آمد رفتند، می می
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او اسم کوچک مرا . گفتم" ات چيست؟ اسم: "شتابان از من پرسيدنگهبان سمت چپ 

دانستيم  برد و ما هنوز نمی پاسداری که رفقا را برای اعدام می" بياید؟: "بلند خواند و گفت

برند و با این تصور که در  ها را به انفرادی می من که دراین فکر بودم بچه". نه بنشيند: "گفت

از صبح این جا نشستم، خسته شدم، کمرم درد گرفته، بذار : "گفتمبندی بيافتم که محمود هست 

  .ولی او دوباره مرا نشاند" ها برم با این

ها بود که به تازگی در اثر  این بار کيوان هم در ميان بچه. دوباره تعدادمان زیاد شد

ش  با دادن وکالت به پدر– بعد از حدود پنج سال –اصرار نامزدش برای آمدن به مالقات 

دیداری که هرگز . دیداری که تنها یک بار آن هم از پشت شيشه انجام شد. ازدواج کرده بود

  . فراموش نشد

ها دیده بود بلند کرد و در فاصله ده متری  نگهبان مرا که مشغول حرف زدن با بچه

 و ی مورد نظر جالدان رسيد، پاسداری با ليست آمد وقتی تعدادمان به اندازه. از دیگران نشاند

بعد از این که . زد تا در صف بایستند ها را با اسم کوچک پدرشان صدا می اسم کوچک بچه

با خواندن آن اسم فوری . اسم چند نفر را خواند، نام پدر یکی از رفقا با اسم اول من یکی بود

حاال با خواندن چند . از جا بلند شدم و پاسداری که جلو ایستاده بود من را اول صف قرار داد

پسر نزدیک یک ساله که اغلب تو انفرادی بودی : "اسم دیگر دو دل شده بودم، با خودم گفتم

اگه بفهمند که حتمًا می فهمند یک کتک سير هم باید بخوری . حاال هم که اوضاع خيلی خرابه

باالخره دودلی " بذار هر چی سرنوشته بشه. از خر شيطون بيا پایين. اون هم تو این وضعيت

". ات چيه؟ اسم: "گفت" مثل این که من اشتباهی پا شدم: "را کرد و به پاسدار گفتمکار خودش 

او رفت و از پاسداری که ليست دستش بود پرسيد و برگشت من را سرجای اول . من هم گفتم

  .نشاند

 شهریور را با خود به مسلخ ۶حاال صف دوم تکميل شده و گروه دوم اعدام 

های یار   در حالی که دستهایشان را بر شانه– چشم بسته –ز  جانبا٣٠.  سربدار٣٠. برند می

! رفتند؟ نه آیا به استقبال مرگ می. های هم را می فشردند، در صفی طوالنی گذاشته و شانه

های بلند  آن جایی که جالدان سر تراشيده با پيراهن. آنان مرگ را سرافراز پذیرا شدند
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جالدانی که . ود را با تکه طنابی حلق آویز سازندای به انتظار نشسته، تا قربانيان خ سرمه

  .قربانيان خود را هرگز نشناختند

  من از نهایت شب حرف می زنم

  )فروغ فرخزاد(از نهایت تاریکی 

***                                             

روند که  از زیر چشم بند دیدم که آخوندها به همان سمتی می.  نفر دیگر مانده بودیم۵من و 

 نفر را به یک اتاق دربسته از بندهای طبقه سوم منتقل ۶بعد پاسداران ما . رفقا را برده بودند

  .کردند

 نفر دیگر از ۴ها وضعيتی شبيه من داشت و   نفر یکی دیگر از بچه۶در ميان ما 

ه و ن(بنابر این ما را مرتد ملی . کسانی بودند که پدرشان را در بچگی از دست داده بودند

هوا تاریک شده بود که ناصریان رئيس زندان . محسوب کرده و اعدام نکردند) مرتد فطری

آن گاه ناصریان که شدیدًا " نه: "که ما گفتيم" نماز خوانده اید؟: "گوهردشت آمد و گفت

همه رفقایتان که امروز : "برافروخته بود با صراحت و با لحنی حاکی از تهدید و تحقير گفت

با بيان این حرف یکی از ". کنيم شما هم اگر نماز نخوانيد اعدامتان می. اعدام شدندپایين بودند 

  . ها که بيماری صرع داشت دچار تشنج شد و نقش بر زمين شد بچه

و ما دو نفر را که نماز نخواندیم به سلول دیگر .  نفر دو نفر مانده بودیم۶حاال از 

از روزهایی که دور به نظر . خاطرات گفتيمتا صبح بيدار ماندیم و از ... من و . بردند

کردیم که چه کنيم؟ اصرار داشت که تو قبول کن و بر این سن لعنتی  آمدند و گاهی گذر می می

من قبول کرده و مرا به اتاق دیگری بردند و تنها . ناصریان صبح زود آمد. کرد من تکيه می

  .رفيق باقيمانده را به انفرادی

برای کسانی که قبول کرده بودند مسلمانند، ده ضربه شالق مجازات نخواندن نماز 

شدت ضربات شالق به حدی بود که نشان . شد  ضربه شالق می۵٠ ساعت ٢۴بود که در 

... در همين روز . خواهد هر چه سریع تر مقاومت زندانی را در هم شکند داد زندانبان می می

از زندانيان سياسی (جليل شهبازی . گوید را به اتاق ما می آورند و او برای مان از جليل می
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هنگامی که نوبت دستشویی اتاق شان بود به بهانه شستن ظرف ) ۵٨اکثریت، دستگيری سال 

هایش را  گوید که به سلول باز گردد و خود با شکستن شيشه، شکم و روده اش می به هم اتاق

خواهند من را وادار به  ها می آن: "گفت او می. شود پاره کرده و قهرمانانه مرگ را پذیرا می

و برای گریز از این تقدیری که جالدان برای او ترسيم ". خواندن نماز کنند و بعد اعدام کنند

  .اش را با مرگی سخت جانکاه، خود رقم زد کرده بودند، سرنوشت

 شهریور ٨.  منتقل کردند٨ شهریور به بند ٨ شهریور و ٧باقيماندگان را شب 

را به دادگاه برده و روز ) ١۴ و ١٣بندهای (ها  ها و بند معروف به اوینی رفقای بند ملی کش

باقيماندگان چون لشکری شکست خورده که به . یابد  شهریور بی دادگاه گوهردشت پایان می٩

ها به  نگاه. اند  بند را در یک بند جمع کرده٧ می آورند، باقيماندگان ٨اند به بند  اسارت گرفته

اما خبری . در جستجوی شان می بویی و می کاوی. ه شاید مانده باشددنبال یاری ست ک

  .نيست

غالم . اما حميد رضا نصيری رفته بود. کردم او بماند خوشحال شدم، گمان نمی... با دیدن 

همان طور که بسياری دیگر ". گویم مارکسيستم من می: "غالم گفته بود. خوشنام رفته بود

انم محسن نيز حتمًا همين را گفته، همانطور که مجيد و محمد د من می. آگاهانه گفته بودند

او در باالی همين بند بود که . اما دیر. ها در کنار بندی بودم که محسن بود بعد از سال. رضا

دیگر برای دیدار دیر شده بود و برای . اش خواندن اش و بردن اش و بر سر دار نهادن

و چشمان . گرم و سوزانش را در خود گرفته استحتا ندانستم کدام خاک سرد، تن . هميشه

آن گاه که طناب بر گردن . دانستم در آن لحظه آخر به چه می اندیشيد کاش می. اش را درخشان

اش  صورتی دوست داشتنی که باید در اولين دیدار مجدد غرق بوسه. زیبایش حلقه زده بود

بگذار . را داغ بر جای گذاشتهایمان  ها رو به سردی رفت و اشک ساختم، پس از سال می

بدانم محمد رضا به چه می اندیشيد، آن گاه که مرگ چشمان خود را شرمسارانه از نگاه او 

فکر . مادرش هيچ گاه به مالقاتش نيامد چرا که هرگز به او نگفتند رضا زندان است. دزدید

مرگ . کند ر نمیدیگر هيچ گاه باو. کرد رضا به خارج رفته و حاال برای گفتن دیر است می
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پدر که نتوانسته بود با این غم کنار بياید، پس از . برای مادر باور نکردنی. عزیز سخت است

  . مدت کوتاهی ُمرد

  : خواندم۶٧و من با ُبغض تابستان 

  ................)ترانه ای با صدای قوامی( که رخ نمی نمایی –تو ای پری کجایی 

 سالن اجتماعات جایی که زندانيان را دار  جایی بود که در چشم اندازش٨بند 

. شد آن جا کاميون ترانزیتی را دیدیم که از سالن اجتماعات خارج می. شد زدند، دیده می می

ها خراب شده و چند روز   که زنده مانده بودند گفتند یک بار یکی از ترانزیت٨های بند  بچه

های مخصوص سم  ودند آمدند و با دستگاهای با ماسکی که بر دهانشان نهاده ب عده. آن جا ماند

دانستند موضوع از چه   نمی٨آن زمان زندانيان بند . پاشی موادی را در آن محدوده پاشيدند

. بردند  بندی بود که رفقای اعدامی را جهت گرفتن وصيت نامه می٨در پایين بند . قرار است

خواست هر چه سریع تر  ها می از طریق هواکش شنيدیم که ناصریان از یکی از اعدامی

  .اش کنند خواهند اعدام دانست برای چه می اش را بنویسد و زندانی هنوز نمی وصيت نامه

 ٨در روز . کشتار به حدی بود که برای برخی از نگهبانان نيز شگفت آور بود

به یک زندانی (*) شهریور در صف منتظران دادگاه یکی از زندانبانان آذری به زبان آذری

درجریان تحریم چای در ". دانستی مرتد بودن یعنی چه خيلی به نفعت بود اگر می: "ودگفته ب

هم چنين ". اند، به فکر جانتان باشيد ها به فکر چایی این: "ها، نگهبان گفته بود بند ملی کش

ها توضيح  باید به آن: "گفت گفت و گویی بين اعضای بی دادگاه شنيده شده بود که فردی می

 نفر از مجاهدین را برای اعدام برده بودند، هنوز باور ۵آورد که وقتی   و مثال میبيشتری داد

و در جواب او " وقتی نفر اول را دار زدند، نفر دوم شروع کرد به شعار دادن. کردند نمی

 تاریخ، -پارسا.نقل از ر".(همين است) منظور خمينی جالد(حکم امام : "نيری گفته بود

   )٨١-٨٢ آرش شماره -راموش نخواهد کرد را هرگز ف۶٧تابستان 

  

ان ترکی              " های  کوشش"پی گيری   در   :٭ ه زب ن ک رای ای د    "احمد کسروی ب ران برافت ، شونيست   "از ای

" را  به جای  " آذری" های دولتی کوشيده اند که کلمه      با کمک رسانه   ۴٠های  های فارس بویژه از سال    
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ی ان ترک ازند " زب صطلح س رده و آن را م ار ب دت  چن. بک ا ش المی ب وری اس ان تالشی در دوره جمه

ای که حتی افراد چپ  امروز ظاهرًا این کلمه را جا انداخته اند، به گونه). شود و می( بيشتری تعقيب شد

برند، در حالی که این واژه برای مردم ترک  و مترقی نيز نادانسته آن را به جای زبان ترکی به کار می

يس در جهت غالب کردن مناسبات       پيش از . آذربایجان بيگانه است    این رضاشاه، نوکر امپریاليسم انگل

ر داد                       ل خود تغيي ه مي ران را ب از . امپریاليستی در ایران، اسامی شهر ها و اماکن مختلف در سراسر ای

ران مطرح             ان ای ارس زب آن زمان به بعد بازگرداندن آن اسامی به نام اوليه خود، در همه مناطق غير ف

وده      - یکی از خواستهای ملی بوده است      شده و همواره   ارزات ت  ۵۶-۵٧های  ای در سال   که در جریان مب

ه         . مردم خود بعضًا موفق به تغيير آن نام ها شدند          اکنون کار به جائی رسيده است که حتی یک نام بيگان

ل می          ان تحمي ان آن د  با فرهنگ و تاریخ مردم  یک منطقه را به خود زب ردم آذربای   ! کنن ان م ام زب جان  ن

  .ترکی است، دليلی ندارد که به ميل خود آن را چيز دیگری بناميم
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  ! از زندان ) خط سه و اقليت(خروج بدون قيد و شرط بعضی از زندانيان سياسی زن 

قات   پروین اولين زن چپ بود که برای مال۶٨بعد از مرگ خمينی جالد در سال 

 یک ۶٩صدایش زدند و بدون هيچ قيد و شرطی از زندان خارج شد و بعد از آن در سال 

گروه چهار نفره که در سلولهای انفرادی آسایشگاه به عنوان تنبيهی به سر ميبردند با کليه 

های   تمام بچه۶٩درسال . (ها بخواهند اززندان خارج شدند وسائل بدون اینکه چيزی از آن

های مختلف به عنوان تنبيه در انفردادی نگه   به بهانه-خط سه و اقليت شامل -چپ را

 به بعد زندانبانان جانی، سياست رعب و وحشت و ۶٩به طورکلی از سال ). ميداشتند

ها  سرکوب برای شکستن زندانيان سيــــاسی زن باقيمانده در زندان را با سياست فرستادن آن

ها برای پذیرفتن  قرار گرفتن و بطورکلی فشار خانوادهبه بيرون برای تحت تأثير جو بيرون 

درهمين رابطه مطرح کرد که با نوشتن تقاضای کتبی برای . شرط آزادی پيش ميبرد

توانند برای مـــدت کوتاهی به مرخصی بروند یعنی کاری که زندانيان عادی  مرخصی می

) های خط سه و اقليت  بچه (های چپ ها هم با پاسخ منــــفی بچه ميکردند، که این نقشه آن

ها  ها متوسل شدند، یعنی از آن روبرو شد و از آن جا که تيرشان به سنگ خورد، به خانواده

شيوه . هایشان را برای مدت کوتاهی به مرخصی ببرند خواستند که با آوردن سند، بچه

شان به  هکارشان بدین شکل بود که روز مالقات برای مالقات صدا ميزدند و همراه خانواد

خواستند که بنویسند که  ها درجلو درخروجی فقط می فرستادند که از بعضی از بچه بيرون می

  . اند از زندان خارج شده

 بدون هيچ حکمی در زندان به سر ميبرد ۵٩از سال " ر" های به اسم  یکی از بچه

در یورش وحشيانه های دربسته به سر ميبرد و  و اکثرأ در ســــــــــلولهای انفرادی و اتاق

او را بــــــدون اینکه چيزی بنویسد با . جانيان به بند بيشترین کابلها و لگدها را تحمل ميکرد
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ها گفته بود که پدر ومادرم را کشتيد دیگه  دمپائی زندان از سياه چال بيرون انداختند، او به آن

  . از من چه می خواهيد

نبيهی را گذرانده بود، با آوردن سند ها از خط سه که اکثرأ دوران ت یکی از بچه

شود، که  شود، بعد از مدتی به زندان برگردانده می خانواده از سيـــــاه چال خارج می

شد، او  بالفاصله اعالم اعتصاب ميکند، درحاليکه در ســـــلول انفرادی نگه داری می

  . شود درحاليکه در اعتصاب غذا بود از زندان خارج می

ها را برای بازجوئی صدا زدند، در حياط زندان با   از بچهمورد دیگر یکی

گوید، آمدم تو را  شود که به همراه دادیار زندان بود، برادرش به او می برادرش مواجهه می

با خودم ببرم، او ميگوید من به همراه تو نمی آیم، چون تو متعهد هستی که من را برگردانی، 

با جر . ن بفرستند، در را باز کنند، که من بيرون برومخواهند من را به بيرو ها می اگر آن

وبحث بسيار دادیار سرباز مسلح را صدا ميزند و ميگوید او را از زندان بيرون بينداز و او 

فرستند، ولی من  گوید، اینها من را به زور دارند با تو بيرون می درجلو دادیار به برادرش می

در این موقع . آورند ها تو را به جای من به زندان می و آنوقتی که بيرون آمدم فــــرار ميکنم 

پرسد که  در جلو در، نگهبان از دادیار می. گوید او را بيرون بينداز دادیار به سرباز مسلح می

به این ترتيب این زندانی با . گوید نه او را بيرون بينداز او را بازدید بدنی بکنيم؟ دادیار می

  ) ◙مرضيه."(شود ل بيرون انداخته میدمپائی زندان از سياه چا

مرضيه، زندانی سياسی ای که خود یکی از همان زندانيان مقاومی بود که در -*

: کند که باال به توضيح چگونگی آزادی آنان از زندان پرداخت، به این مطلب هم اشاره می

ت کوتاهی به نزد جالدان فکر ميکردند که زندانيان سياسی سابــــــق که برای مــــــــد"... 

ها حاضر خواهند شد که شرایط آزادی را که  خانواده فرستاده شده بودند، با بازگرداندنشان، آن

های سياسی بود بپذیرند، که متاسفانه چند مورد بود که با احضارشان به  انـــــزجار از سازمان

ها  ادی هست که بچهزندان تحت فشار خانواده حاضر به دادن انزجــار شدند، ولی موارد زیــ

با وجود احضــــــــــــار مجدد تن به این 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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  مرخصی اجباری زنان
ممکن استفاده کردند تا بقایای  زندانبانان از هر وسيله و شيوه ۶٧ در پی کشتار

را به پذیرش ) کرد در بين ما یک مادر پير مجاهد هم بود که مصاحبه نمی(زندانيان زن چپ 

از جمله رساندن خبر کشتار به طور غيرمستقيم از طریق بقایای . شرایط آزادی وادار کنند

این تهدید . به اعدامهای مجاهد به گوش ما و ایجاد جو رعب و وحشت و تهدید روزانه ما  بچه

کردیم  ها به قدری شدید بود که ما حتی برای کارهای روزانه خود بایستی حساب این را می

گفتيم تا پتوها خشک شود ما  مثال برای شستن پتوهایمان می. که تا آن موقع زنده ميمانيم یا نه

باس نظامی با سران زندان از همان روزی که با چکمه های سربازی و ل. دیگر زنده نيستيم

 شدیم، ۶٠تهدید و ارعاب وارد بند شدند و ریيس زندان اعالم کرد که از امروز وارد سال 

قصد این را داشت که به راستی با کشتار و شکنجه جو سال شصت را در زندان ایجاد کند و 

ولی این بار بعد از گذشت . بکشاند) توبه تاکتيکی(زندانيان مرعوب شده را به موضع توبه 

ها و اندوختن تجربه سياسی و برخورد با گذشته تقریبا هيچ یک از زندانيان زن چپ به  سال

و . ها بردند فقط یک نفر شروع به نمازخواندن کرد که او را به بند تواب(این موضع نيافتادند 

دو نفر دیگر هم پذیرفتند در راه پيمایی بعد از کشتار شرکت کنند و تا دم اتوبوس رفتند ولی 

  ). رگشتند و شرکت نکردندب

  

منظور (قبل از اولين مالقات در گوهردشت با قراردادن ما زندانيان آزادی

) کرد ها را آزاد نمی گذشت ولی رژیم آن ها از تمام شدن حکمشان می زندانيانی است که مدت

 ها را برایمان ایجاد در شرایط مشابه زندانيان مرد در زمان دار زدنشان درست همان صحنه

ناصریان به اصطالح دادیار زندان . این انتقال بعد از جریان حد خوردن زنان چپ بود. کردند

، در گوهردشت همه ما را جمع کرد و گفت جریان )و رئيس وقت زندان گوهردشت(اوین 
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در آنجا . کنيم حدها فعال قطع شده ولی لغو نشده و هر وقت بخواهيم آن را دوباره برقرار می

ما در گوهردشت به نوعی با . قای ما مرعوب شده و شرایط آزادی را پذیرفتندتعدادی از رف

بعد از کشتار، زمانی که مالقات ها شروع . مرگ روبرو شدیم و آن را از نزدیک حس کردیم

ما را هفتگی صدا . شد، در اولين مالقات در گوهردشت خبر دقيقتر کشتار به ما رسيد

، ما را بازجویی کرده و از ما مواضع ")زمانی "(کردند و مسئول وزارت اطالعات می

کنيم یا نه؟ انزجار می  سياسی و عقيدتی مان و همچنين نظرمان در مورد اینکه مصاحبه می

در بندهای دربسته بودیم " آزادی"در این دوره ما زندانيان . کرد دهيم یا نه؟ را پرس و جو می

شد و تحت فشار قرار  با سوال و جواب میها هم مرت از آن.  در باز٣و حکم دارها در بند 

رژیم شروع کرد به دادن مالقات داخلی به زنانی که شوهر یا برادرانشان در بند . گرفتند می

مردان شرایط را پذیرفته بودند و حال حاضر بودند به عنوان وسيله فشار بر روی زندانيان 

ست که در مالقاتها اصرار داشتند ها این نظر من در مورد کار آن(ها استفاده شود  زن از آن

یکی دو مورد هم داشتيم که زنانی که به مالقات ). که زنان هم شرایط را بپذیرند و کوتاه بيایند

رفته بودند همسران خود را تحت انتقاد شدید قرار داده بودند و این انتقاد باعث شده بود که 

در بين مردانی که (اهپيمایی نشوند آنان بيشتر از این کوتاه نيایند و حاضر به شرکت در ر

ها بودند در راهپيمایی  راهپيمایی نکردند دو نفر با این انگيزه که  زنانشان مخالف کار آن

  ). شرکت نکردند

جریان راهپيمایی از این قرار بود که زمانی که ما را به گوهردشت منتقل کرده و 

ند خبر اعالم حکم عفو خمينی پخش صحنه اعدام را برای ما بازسازی کردند، از بلندگوی ب

شب قبل از راهپيمایی، (به اوین بازگرداندند و یک شب  فردای آن روز، ما را همگی . شد

همه ما را، چه حکم دار، چه بی حکم، صدا کرده و با چادر و ) ١٣۶٧ اسفند ١٠ تا ٨حدودا 

و مهربانی با ما با لحن به اصطالح دوستانه . چشم بند بدون کنترل شدید به جایی بردند

خواهد فردا به خانه  به ما گفتند بنشينيد؛ و به ما اعالم کردند که هر کس می. کردند صحبت می

هميشه (ما با تعجب به یکدیگر نگاه کردیم . برود و بدون نوشتن چيزی آزاد شود، اعالم کند

م زندانبانان با ما کردیم و  این یکی از درگيری های دائ با چشم بند تا حدودی باالزده تردد می

  در جدال با خاموشی 
 

٧٠٠

خواهد فردا به خانه برود و در  هرکس می:  "گفت ادامه داد فردی که سخن می).  بود

هنوز حرفش ". راهپيمایی شرکت کند و از همانجا خودش به خانه برود، بر سر جایش بنشيند

سته تا به آخر تمام نشده بود که همه ما بدون درنگ و بدون اینکه با یکدیگر حرف بزنيم برخا

هيچ کس سرجایش . و مصمم به طرف دیگر رفتيم تا جزو شرکت کنندگان به حساب نيایيم

الزم به تاکيد است که ما هنوز . یعنی هيچ کس قبول نکرد در راهپيمایی شرکت کند. ننشست

همان شخصی که تا . هنوز بختک مرگ باالی سرمان بود. آید دانستيم چه برسرمان می نمی

همه تان را "گفت، شروع به فحاشی و تهدید کرد و گفت  ن با ما سخن میثانيه ای پيش مهربا

. ما را با فحش و ناسزا به بندهایمان برگرداندند." شما لياقت زنده ماندن را ندارید. باید دار زد

آید وقتی به بند باز گشتيم در چهره بعضی از ما رضایت و آرامش از کاری که انجام  یادم می

. همانطور که گفتم هيچ یک از زنان چپ در راهپيمایی شرکت نکردند.  دیدشد شده بود را می

داد و از بين ما تعداد بيشتری حاضر  با وجود همه اینها، جو رعب و وحشت هر بار تلفاتی می

تا اینکه این . شد شدند و از تعداد ما به مرور کم می شدند و آزاد می به پذیرش شرایط می

ریيس زندان، نماینده (زندانبانان . جو فرسایشی شروع شدکاهش درجایی توقف کرد و 

دیگر بند عمومی نداریم و همه باید در "به این تاکتيک دست زدند که ...) وزارت اطالعات و

  ". های انفرادی بپوسيد سلول

دانستی  نمی. چراکه هيچ چشم اندازی نبود. از نظر من این جو فرسایشی بدتر بود

 که تصور این آخری در آن -د یافت، چه با مرگ و چه با آزادیکی این وضع پایان خواه

 نفر ١١کنم  فکر می. دقيقا یادم نيست(مرا و تعدادی از همبندیانم . زمان تقریبا محال بود

. های انفرادی این زمان با قبل خيلی فرق داشت سلول. های انفرادی بردند به سلول) بودیم

مردان دستگير شده همه . شد دان سياسی سرودی شنيده نمیدیگر از بند طبقه باال، یعنی بند مر

یاد دارم که یک بار بعد از . یا به اتهام عادی یا به اتهام صوفی بودن و غيره در انفرادی بودند

ولی یک نفر . های طبقه باال مرا تشویق کرد ، مردی از سلول"من یک زنم"خواندن سرود 

این مرد بود و " مراد"او !". کنی؟ تعریف میحاال از یک زن "دیگر به او فحش داد که 
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ها مقاومتش و  من فقط به خاطر این سال: "ش که از من تعریف کرده بود به او  گفت"مرید"

  . ش عذرخواهی کرد"مراد"و از " روحيه ای که دارد او را تشویق کردم

او به . در این دوره من و سلول کناری ام دست به سازماندهی خيلی خوبی زدیم

بعد . داد همه خبرها را با مورس به من می. رسيد ریق مخفی، گاهی روزنامه به دستش میط

و همه رفقا با اسم های مستعار !" منطقه آزاد است"کردم که  داد و من اعالم می نگهبانی می

آمدند و با رمز مورسی که بينمان قراردادی بود، اول خبرهای  دانستيم، می که از قبل می

گرفتند تا  ها با هم تماس می بعد هم اگر امکانش بود آن. دادم رهای دیگر را میروزنامه و خب

دادم و در یک  ها خبر می زد و من هم به بقيه سلول اینکه رفيق کناری من عالمت خطر را می

ها نتوانستند حتی در یک مورد مچ کسی را  در این دوره آن. شد لحظه تمام تماس ها قطع می

اعالم " منطقه آزاد"ان طبقه باالی ما نيز، وقتی صدای من را می شنيدند و بعدها مرد. بگيرند

خواست حرف بزند  در این تماس ها هر کس که می. کردند شد شروع به تماس گرفتن می می

  مثال . کرد با شماره حرف زدن گفت بعد شروع می اول اسم مستعارش را می

ما گاهی زنانی هم با اتهام غيرسياسی در در ضمن در بين ... . و"  ٧_۴ ... ۵_٢من دریا "

یک بار . کردند و تحمل تنهایی را نداشتند های انفرادی بودند که به شدت بی تابی می سلول

خواهيم بدانيم  ما هم می. حرف بزنيد. تورو خدا شماره ندهيد"یکی از زندانيان عادی زن گفت 

 او توضيح دادم که پاسدارها گوش می من به". ُمردیم آنقدر فقط شماره شنيدیم. چه می گویيد

یک بار دیگر، وقتی رفقای ما خود را . ها بفهمند ما چه می گویيم خواهيم آن ایستند و ما نمی

من هم "ها آمد باال و با ناز و عشوه گفت  یکی از آن... ، و"دریا"، "شبنم: "کردند معرفی می

ر داشته باشی تا بتوانی تماس کرد فقط کافی است که یک نام مستعا او فکر می!". ساحل

در این دوره، شبکه تماس و . ها بعد موضوع خنده ما بود این موضوع تا مدت! بگيری

ها فرق کرده  چراکه همانطور که گفتم روحيه. خبررسانی برای ما اهميت بسيار زیادی داشت

 بودند، سقوط عالوه بر کشتار و نبود رفقای پسر، آزادی زنان چپی که شرایط را پذیرفته. بود

برای اینکه روحيه مبارزاتی . شوروی سابق حتی بر روی خط سه ایی ها تاثير گذاشته بود

برای . بایستی بجنگی نه فقط با رژیم بلکه جنگی درونی و فکری ات را حفظ کنی، می
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خالصه جو سياسی . بایستی توان بيشتری بگذاری پافشاری بر اصول و پرنسيپ هایت می

  .من اسم سياست رژیم در این دوره را جنگ فرسایشی رژیم گذاشته بودم . فرق کرده بود

های انفرادی زندان اوین  همانطور که قبال اشاره کردم ما در این دوره در سلول

از سازماندهی باالی ارتباط و خبررسانی ) ٢٠٩و نه سلولهای " آسایشگاه"موسوم به (

ه تردد روزانه تعدادی مرد با پرونده هایی سلول کناری من از طریقی متوج. برخوردار بودیم

این خبر . کردند ها ساعت ها روی پرونده ها کار می آن. زیر بغلشان به دفتر انفرادیها شده بود

هایی که من در فاصله مالقات ها به شکل  مثل بقيه موارد از طریق مورس و یا نوشته

ول ما نبود و یا بر اساس دیدگاه کردم و به کسانی که سلولشان در سمت سل ریزنویس تهيه می

می ) شدند ها بایکوتی ناميده می به این خاطر آن(حاضر به تماس گرفتن نبودند !!! سياسی شان

ها قبول نداشتند با کسانی که ما را بایکوت سياسی  البته بعضی از بچه. رساندم، رسانده شد

را ) بایکوتی ها(ها  موضع آنمن هم . ها خبررسانده شود کردند تماس گرفته شود و به آن می

دیدم و هر یک نفری که می ماند  قبول نداشتم ولی از آنجایی که شرایط را خيلی خاص می

جالب اینجاست . ها خبر برسانم کمکی بود به پيشبرد مبارزه، قبول داشتم که یک طرفه به آن

و هر بار زمان  کردند  که این بار هم مثل دفعات قبل از امکانات ما به خوبی استفاده می

  . ها بودند مالقات با اشتياق منتظر رسيدن نوشته

در بين ما این نظر بود . خبر آمدن مردها با پرونده زیر بغلشان هم به همه جا رسيد

آید و  که بررسی آخر پرونده هاست و رژیم متوجه شده که دیگر کسی اینطوری کوتاه نمی

گفت نه رژیم متوجه شده که دیگر  نظر دیگر می. خواهد بقيه باقی مانده ها را اعدام کند می

این نظر در (آید و همه حربه ها را نيز بکار برده و ما را آزاد خواهد کرد  کسی کوتاه نمی

 با ۶٩ اوایل تيرماه -باالخره مرخصی های اجباری زنان چپ در اواخر خرداد). اقليت بود

. ن زن چپ، مرخصی اجباری داده شدزندانيان آزادی شروع شد و به مرور به تمام زندانيا

. خواستند ها وثيقه مالی و یک نفر به عنوان ضامن می جریان به این شکل بود که از خانواده

ها تمام تالش خود را بکنند تا زندانی  اش می سپردند تا آن بعد زندانی را به دست خانواده
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نی دوباره به زندان احضار  روز مرخصی، زندا٣ها گفته بودند بعد از  به آن. نظرش برگردد

  . شود شود و یا اعدام می شود و یا شرایط را می پذیرد و آزاد می می

بدون . در مورد من، خواهر و مادرم را به دادیاری آورده و مرا هم صدا کردند

ها گفتم  من به آن. چشم بند در اتاق دادیاری مرا برای دقایق کوتاهی با خانواده ام تنها گذاشتند

ها وحشت زده  آن. ن کار را قبول ندارم و حاضر به امضای برگه مرخصی هم نيستمکه ای

این آخرین ! دانی شرایط چقدر خطرناک است نمی! دانی چه خبر است گفتند نمی بودند و می

تو الزم نيست که چيزی بنویسی ما . که شما را نجات دهيم) ها ما خانواده(فرصت ماست 

تو را به :  "بسيار کوتاهی ناصریان وارد اتاق شد و به من گفتبعد از مدت . وثيقه می دهيم

 روز مرخصی می فرستيم تا بری بيرون آدم شوی و با چشمان خودت ببينی که هيچ ٣مدت 

 را ۶٠شما هنوز در سرتان جو سال . خبری نيست و از گروهک ها دیگر چيزی باقی نمانده

هی با کله برمی گردید و همه چيز را می اگر برید بيرون خودتان بعد از مدت کوتا. دارید

ما همه جور امکانی برای فکرکردن . اگر هم نپذیرفتيد برمی گردید و اعدام می شوید. پذیرید

من در جواب گفتم من دستگيری سال ." این آخرین شانس شماست. به شما دادیم تا آدم شوید

این همه سال معنی درضمن مرخصی بعد از . شصت نيستم که ندانم بيرون چه خبراست

های سنگين داده اید و حاال بعد از این همه سال زندان می خواهيد  شما به همه ما حکم. ندارد

او در پاسخ من، در حضور . من حاضر نيستم به مرخصی بروم. ما را به مرخصی بفرستيد

 کنيم کنيم در خيابان پارک وی پرتت می سوار ماشينت می! غلط کردی: "خانواده ام گفت

خواستم که چيزی را نه  به عنوان  من هم همين را می."مگر دست خودت است. بيرون

 روز در سلول انفرادی دیگری قرار ٣مرا . مرخصی و نه به عنوان شرایط آزادی امضا کنم

سلول جدید به قدری کثيف بود که . دادند و وسایلم را خودشان به سلول جدید فرستادند

. سریع شروع کردم به نظافت کامل سلول. ن را تحمل کنمتوانستم حتی یک لحظه آ نمی

شما کی از این کارهاتان دست بر "نگهبان در سلولم را باز کرد و سرش را تکان داد و گفت 

توانستم تصوری از  من که اصال نمی"!  روز دیگه می ری بيرون٣-٢می دارید؟ بدبخت 

از . کشيد درونم هر لحظه زبانه میبيرون رفتن داشته باشم، یک احساس دوگانه متناقض در 
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شد که یک روز بتوانم به بيرون حتی برای یک ساعت بروم و از طرفی  طرفی باورم نمی

! کنند، چه آزادی غم انگيزی ها درست باشد که آزادمان می کردم اگر تحليل این بچه فکر می

 و بستن دهان مردم و به عنوان رشوه)   نفر٨٠حدودا (بعد از کشتار وحشيانه، ما چند نفر را 

ها به بيرون می فرستند، و اگر هم تحليل دیگر درست باشد که این آخرین فرجه است  خانواده

  . کنند، چه جنگ سختی با بيرون خواهم داشت و بعدش اعداممان می

نصف شب، چند دهم ثانيه قبل از زلزله رودبار، از خواب بيدار شدم و بعد سلول 

آمد این بود که با مشت به در کوبيدم و  ا کاری که از دستم بر میتنه. خورد بشدت تکان می

چرا که در . کار عبثی بود. ها زلزله زدم زلزله، بچه فریاد می. ها را از خواب بيدار کردم بچه

به . قبال هم شنيده بودم که اوین ضد زلزله ساخته شده. سلولهای دربسته، هيچ راه فراری نبود

  . کرد رم منطقی کار نمیهر حال در آن لحظات فک

بدون امضا و . خالصه در روز موعود مرا با مادر و خواهرم به بيرون فرستادند

شادی عظيمی . بيرون زندان خانواده ام در انتظارم بودند. بدون گرفتن هيچ شرطی از من

از همان لحظات اول درآغوش کشيدنها بود و خنده و شادی و مسخره کردن زندانبانان و . بود

دسته های گل، چشمان . شد آن همه جمعيت در آنجا باشد به خانه که رسيدم باورم نمی. يرهغ

توانست راه برود ولی  پيرزنی که نمی. گریان و خندان فضای خاصی بوجود آورده بودند

 های او که سال. کرده بود اگر من آزاد شوم برقصد، بسختی بلند شده بود و می رقصيد" نذر"

های شاه برای مالقات پسرش گذرانده بود،  ا در پشت درهای زندانزیادی از عمرش ر

" نذر"یکی از آشنایان کردمان نيز . کرد ش را ادا می"نذر"دید و  آرزویش را برآورده می

  . کرده بود که اگر آزاد شوم مسير طوالنی ای را  پابرهنه راه برود

ها و ایوان جا   دیگر در اتاقما به علت اینکه. آمد اللهی ما صدایش در نمی همسایه حزب

  . زدند دیدند و حرف نمی ها می آن. نداشتيم، گل ها را روی راه پله گذاشته بودیم

خواستند بدانند ولی به دليل اینکه فکر  همه کسانی که به دیدارم آمده بودند، می

 .زدم ولی من بی وقفه حرف می. کردند کردند نکند من ناراحت شوم خودشان سوال نمی می

. چرا که هر آن ممکن بود برگردانده شوم.  سال زندان در وقت کم بگویم٨خواستم از  می
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گفتند نه راحت  خانواده ام می. نيست" اونطوری"گفتند این  کردند و می ها به هم نگاه می آن

دوستان تو که از ساليان . ها پرسيدم موضوع چيست؟ خانواده ام توضيح دادند از آن. باشيد

ور آزاد شدند هيچ کدام این روحيه را نداشتند و یا دچار افسردگی شدید بودند و یا پيش به مر

حتی چند نفری که چند روز یا چند هفته پيش از تو آزاد . خواستند از زندان بگویند اصال نمی

  . شدند و شرایط را پذیرفتند این روحيه را ندارند

هی قبل از ما به مرخصی آمده بعضی از کسانی که به فاصله کوتا. ها حق داشتند آن

ها پيش  ها هم که مدت آن. بودند، شرایط را پذیرفته بودند و از این رو روحيه خوبی نداشتند

برای من باور نکردنی بود که رفقای ما که تا زمان  مرخصی دادن . آزاد شده بودند همينطور

کردم که  ها بحث می ز آنبا یکی ا. آوردند ها زندان کشيده بودند، شرایط بيرون را تاب نمی

من گفتم مگر ما در . کردم جو بيرون بهتر از زندان است گفت من فکر می چرا پذیرفتی؟ می

زدیم؟ مگر راجع به گروه ها و اینکه چه  زندان راجع به شرایط بيرون با هم حرف نمی

  ! وضعيتی دارند صحبت نکرده بودیم؟ چطور شد که اینجا به این نتيجه رسيدی

 سال زندان یک ٨توانم بگویم تمام فشارهای  به جرات می. بيرون شرایط سختی داشتممن در 

چرا که ما سری اول مرخصی ها بودیم و ! طرف، آن دوره اول بيرون آمدنم یک طرف دیگر

برای سری های بعدی روشن شده (آید  تا آن زمان هنوز معلوم نبود که واقعا چه بر سر ما می

رژیم  آخرین حربه را هم  در مورد این که ما را ). ا دائمی استبود که مرخصی ها تقریب

همه اینها در زندان روشن بود، ولی حال زندانی در بيرون . کند یا نه بکار بسته بود اعدام می

پيش عزیزانش بود، با زندگی بيرون خو . کرد زندان باید مجددًا روی خيلی از مسایل فکر می

گفتن بسيار بسيار سخت تر " نه" زندان را چشيده بود و حاال گرفت، طعم زندگی بيرون از می

آوردند  عالوه بر این در زندان تو با رژیم روبرو بودی ولی اینجا، همه به تو هجوم می. بود

ولی فقط برای زنده . دانيم حق با شماست ما می! ارزشش را ندارد که مقاومت کنی! بپذیر"که 

اینها هيچ برگ . ها الکی است ها و نوشته که این مصاحبهدانند  همه مردم می! ماندن بپذیر

  ..."برنده ای ندارند و 
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یک شب برای من جلسه ای تشکيل دادند و . از همه بدتر بحث با سياسی ها بود

ها  به بحث در مورد استراتژی و تاکتيک کمونيست" نخبه های سياسی"چندین تن از 

ع از نظراتم بودم و این توان زیادی از من من هم هميشه حاضر به بحث و دفا. پرداختند

ولی این . گفتند ما قبول نداریم و حاضر به بحث هم نبودند بعضی از رفقایم فقط می. گرفت می

ها را قانع  وقتی که دیگر هيچ استداللی آن. آمد ها به عنوان ضعفشان به حساب می برخورد آن

ای در تاریخ مبارزه  برای این که نمونهفقط "گفتم  کرد من با پافشاری روی موضعم، می نمی

در دنيا ثبت نشود که رژیمی مخالفان سياسی اش را یا بکشد یا اگر کسی زنده بماند کوتاه 

گفتند کارت  تنها کسانی که به من می." بياید، ارزشش را دارد که برای آن جانت را بدهی

اسی نبود و رفيق مرد دیگری یک نفر از افراد فاميلمان بود که سي. درست است و ادامه بده

 سال برای آن نيرو گذاشته شده و ١٠او ميگفت حيف است حرکتی که . که بعدها همسرم شد

  . این همه تلفات داده شده، به شکست کشانده شود

 روز تماس ٣ها طبق قراری که داشتند بعد از گذشت  خانواده من و دیگر خانواده

گویند نه و  ها می رسند آیا فرزندتان پذیرفته یا نه؟ آنگيرند و مسئولين زندان می پ تلفنی می

کند که باید سعی کنيد که  کند و تهدید می رژیم مدت مرخصی را یک هفته دیگر تمدید می

ها  این در شرایطی بود که ما به خانواده. این بازی مسخره بارها و بارها ادامه یافت. بپذیرد

ند ما را ببرند، بایستی خودشان بيایند نه اینکه شما ها اگر بخواه آن. گفتيم تماس نگيرند می

هایی که بعدا  خانواده بچه. تا اینکه خانواده من مجاب شده و دیگر تماس نگرفتند. تماس بگيرید

. خالصه اینکه در این دوره نيز ما تلفات زیادی دادیم. آزاد شدند هم دیگر تماس نگرفتند

ای هم بدون احضار شدن، خود اعالم  عده.  پذیرفتندای به زندان احضار شده و شرایط را عده

در یک مورد، مادر . فشارها در بعضی موارد خيلی شدید بود. کردند که شرایط را می پذیرند

ها که دو پسر و عروسش را اعدام کرده بودند و حال دخترش در مرخصی بود  یکی از بچه

اگر قبول نکنی "هدید کرد که بروی خود نفت ریخت و کبریت به دست گرفت و دخترش را ت

. در چنين شرایطی بود که دخترش پذیرفت به ميل مادرش رفتار کند". خود را آتش می زنم

هر چند که از ميان اینها . ای هيچ شرایطی را نپذیرفتند و بيرون ماندند کوتاه سخن این که عده
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در آخر تعداد کمی .  شدندای هم منفعل عده. کسانی بودند که دیگر به مبارزه اعتقادی نداشتند

ماندند که معتقد به مبارزه به اشکال مختلف هستند و از سالمت روحی و فکری نسبتا خوبی 

 این مساله هم مثل دیگر موارد. برخوردارند

های بعدی  با وجود تلفات زیاد، رژیم در دستگيری. مبارزه قانون خودش را دارد

  )  ◙مژده ارسی.(را برداشت) امهگرفتن مصاحبه و نوشتن انزجارن(شرط آزادی 
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بی حزب توده ، انتشارات سازمان انقالآثارمنتخبه در یک جلد(والدیمير، دولت و انقالب . لنين

  )١٣۵٣ایران،

 انتشارات سازمان انقالبی آثارمنتخبه در یک جلد،(والدیمير، سه منبع و سه جزء مارکسيسم . لنين

  )١٣۵٣،حزب توده ایران

  )٣،٢،١ های  گفتگوهای زندان شماره(سياوش،یاد ایام، . م

  )١٣٧۵، تابستان ۶نقطه (ماریا، حق تجاوز .م

  )٢٠٠۵انتشارات فروغ،(،سرود پایداری)ماه منير فرزانه(مادر سنجری

  )پزشکی.تهرانی و ع.سترجمه ( کارل، ایدئولوژی آلمانی، . مارکس

  )، انتشارات رهيابجلد اول ترجمه ایرج اسکندری (،)کاپيتال(کارل، سرمایه . مارکس

   مقدمه در نقد فلسفه حق هگلکارل، .مارکس

  )جلد اول -کتاب زندان( شکوفه، تک پنجره ای به زندگی. مبينی

  در جدال با خاموشی 
 

٧١٢

  )١٣٧۵، تابستان ۶نقطه (۶٧هرمز، زندگی، پس از .متقی

  )١٣٧٨نشر قصيده، تهران، (محتاج، مهين، ساعت چهار آن روز 

، در مسير جاودانگی ، محمد سایت گویا، ژانویه "نه زیستن و نه مرگ"محمد، ) شيرزاد(محمدی 

٢٠٠۵  

  )٣گفتگوهای زندان(یران، مرجان، فریده و ستاره، گزارش کوتاه از وضعيت زندان های ا

" در ساعت چهار آن رو"نقدی بر کتاب -مهتاب، پشه های ناچيز در دره عقاب های پر ریز. مشيری

  )١٣٨٠نشر نيما،(

 آبان تا دی – ٩٢ تا ٩٠، شماره های  ارگان چریکهای فدائی خلق-پيام فدائی (  مصاحبه با آزاده بندری

١٣٨٥(  

 ٨٥ اسفند – ٩٧تا ٩٤، شماره های  ارگان چریکهای فدائی خلق-ی پيام فدائ(مصاحبه با نصير تبریزی

  )١٣٨٦تا خرداد 

 ارگان -پيام فدائی (-، محمد "۶٧مصاحبه با یکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسي در سال"

  )۵۶،۵٧،۵٨ شماره های -چریکهای فدائی خلق

   )٢٠٠۶ماه مه  ٢٠سایت گفتگوهای زندان ،(مصاحبه نازلی پرتوی با ناصر مهاجر

  )١٣٨٣-آلفابت ماکزیما،سوئد: چهار جلد،ناشر( ایرج،نه زیستن نه مرگ، . مصداقی

اتخاد ناشران ( حسينعلی منتظری به همراه پيوست ها اهللا حسينعلی، متن کامل خاطرات آیت. منتظری

  )١٣٧٩ایرانی در اروپا، چاپ دوم، 

  )١٣٨٣نشر باران، (احمد، شب بخير رفيق. موسوی

  )مهر١٣٨١، ٨١،٨٢آرش (نجمه،زبان زن زندانی.موسوی

  )١  گفتگوهای زندان شماره" ( موعود بيژن، لحظه. ميرزائی

  )١٣٧٧انتشارات باران،چاپ دوم (نعمت،از سنگالخ و صاعقه و کاروان، گزیده اشعار . ميرزا زاده

  )در جزوه ای به همين نام"(نامه زنده یاد دکتر احمد دانش شریعت پناهی"

   ١٣۵٣   دی ماه۵  شماره) ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق(ق نبرد خل

  )١٣٧۵، تابستان ۶نقطه (آذر ،هرگز از مرگ نهراسيده ام. نسيم

  ١٣٧۶، پائيز، زمستان ١٢نشریه آزادی شماره 

  ١٣۵٨ فروردین ٩، به تاریخ "نشریه کار، ویژه کردستان"



  منابع و مآخذ   
  
٧١٣

  )١٣٧۵، تابستان ۶نقطه . همسایه.ر.  عترجمه از(نهادی شدن شکنجه، گزارشی از عفو بين الملل

  )ترجمه سيد محمد حسين عادلی" ( مأموریت مخفی هایزر در تهران"هایزر،

  )١٣۵۶انتشارات سازمان انقالبی حزب توده ایران، ( ١٣۴٩-١٣۵۶-هفت سال ستاره سرخ

  

   ميز گرد به مناسبت سال جهانی زندانيان سياسی

  :)١٩٩٧ شماره هشتم، -نان ایراندرج شده در نشریه بنياد پژوهش های ز(

  ١٩٩٧ ، -"اسالمی" زن در بند هویت -زن در زندان های شاه-ژاله احمدی،از فاطمه اره تا چهل گيسو

  اعظم کرائی، حقيقت نه چندان ساده، 

  شکوفه

  مهری

  راضيه ابراهيم زاده

   روحيه طائی

  

  ) ۵صرعمل شماره ع(١٣۵٣یادداشت های زندان، نوشته یکی از زندانيان سياسی در سال 

  :از سايت های اينترنتی

  )٢٠٠٦ آپریل -سایت گفتگوهای زندان ( ، "در حاشيه سمينار، تواب" ،بنفشه

   )٢٠٠۶ ماه مه ٢٠سایت گفتگوهای زندان ،(مصاحبه نازلی پرتوی با ناصر مهاجر

 ٢٤ بتاریخ – و گفتگوهای زندان  های دیدگاه سایت(، "غ بری ميرسد هر دم از این با"خليلی،محمود،

  )٢٠٠٥ مارس ١٤ برابر ١٣٨٣اسفند 

، در مسير جاودانگی ، محمد سایت گویا، ژانویه "نه زیستن و نه مرگ"محمد، ) شيرزاد(محمدی 

٢٠٠۵  

 و سایت چریکهای گفتگوهای زندانسایت ( ، "زندانيان سياسی مبارز و خائنين به خلق"ر،.عباسی

  )١٣٨۵ تير،فدائی خلق ایران

  

  در جدال با خاموشی 
 

٧١۴

  اراهنمای نامه
  

       ٦٣٠)/ها مادر دهقانی(آبا 

  ٣٢٣/٤٤٢/، همایونآزادی

  ٣٥/آژدان قيزی، پروین

   ٦٢٠/آژنگ،بهمن

  ٣٥٥/آذری، اسمر

   ٢٥١  -١٩١)/ سرای رژیم نوحه(آهنگران 

    ٦٢١/آوخ،ابراهيم

  ٣٢٢-٢٠١/محمدآوندی،

  ٣٠٥  /ابوالقاسم،عشری  اثنی

  ٦٥٠ / ٦٠٠/، مسعود احمد زاده

  ١٠٧/ احمدی نژاد،محمود

  ٥٨٥/ خوان ثالث، مهدیا

  ٥٠٠/ ،سودابهاردوان

  ٥٥٠/اسدیان،سيامک

    ٤٧٧/٤٨٢/٤٨٣/٤٩١/٤٩٢/٤٩٤/٤٩٥/٧٠٧/ ارسی، مژده

  ١٥٢/اسعداللهی

   ٦٠٧/اسکندری،ایرج

  ١٧٤ /١٧٣/ اهللا اسالمی،حبيب

        ٥٣٧/٥٣٨/٥٤٠/٥٤٤/٥٧١/٦٧٧/٦٨٩/ اشراقی،صفحه

   ٦٤٥/٧٠٩/اشرف،حميد

  ٣٢٤/٤٧٤/٦٣٦  /٨١/٨٢/١١٣/٢٤٦/٣١٣/اصفهانی،محمد

      ٣٥/ اعتضادی،ملکه

  ١٩٣/١٩٦/٤٢٨/اعتمادی، کيانوش

        ١١٩/ اعظمی، فریده

   ١١٩/١٢٣/اعظمی،هوشنگ



  ٧١۵
  

   ١٥٢/افتخاری، اسماعيل

   ١٣٦/افشار،احمد

  ١٦٧/٢١٤/٢٤٠/٦٣٨/٧٠٨/البرز، د

   ٣٩٩/٦٥٢/سعيدامامی،

  ٢٠٤/٢٠٧/امير انتظام،عباس

   ١٢١ /امينی، فاطمه

   ٤٥٢/٤٥٧/انصاری،مجيد

     ٥٩٧/٦٠٧/٧٠٨/نگلس،فردریکا

  ٦٣٦/٧٠٩/اورنگ خدیوی،یونس

    ١٥٧/سوسنایلچی،

   ٤٦١/٤٦٦/ایوانی،همایون

  ٦٨٦/بابایی،علی

  ٢٩٦/٢٩٧/٢٩٨/٦٣٨/شاهرضابابادی،

  ٣٥٤/باقری،جواد

  ٦٥٨/باقری،علی

  ٢٩٧/داودبامداد،

   ٦٥٨/ببری، مسعود

      ١٦٠/بختياری،پروین

   ٦٣٩/بخشایش،مهدی

  ٦٤٤/٦٤٥/ برادران،منيره

  ١٥٧/ بربرستانی،راحله

   ١٥٧/بربرستانی،محمد

     ١٥٧/بربرستانی،هاجر

  ٤٤٦/ ١٩١/١٩٧/١٩٩/٢٣٣/٤٢٣/٤٢٦/٤٣٠/برزگر، ویدا

   ٦١٦/برتولت،برشت

  ٣٠٠/برقی،کریم

  در جدال با خاموشی 
 

٧١۶

  ٢٩٨/بسطچی،مجيد

   ٧١٢/ ٢٨٥/٣١٩/٣٤٠/ بندری، آزاده

  ٥٩٧/بوش، ج، دبليو

  ٣٥٤/بوشی،حسن

   ١٢٠/،صبا بيژن زاده

  ٣٤٧/بهادری،عطا

  ٧٠٨/ ٢١/٥٨/٣٤٧/٤٠٤/رنگی،صمدبه

   ٦٣٩/بهروان،غالمرضا

  ٦٥٦/بهزادی

  ٤٠٠/٦٥٤/بهزادی،شيدا

   ٢٤٥/٣٠٩/٦٨٢/بهشتی،محمد حسين

    ٥٥٠)/اشرف(بهکيش، زهرا

  ٥٥٠/بهکيش، محمد رضا

  ٧٠٨ /١٨١/٢٤٦/٢٩٦/٤٣٠/٤٧٠/٥٠٩/٥١٠/٥٢٥/٥٢٨/٥٣٠/٥٣١/٦٥٣/٦٩٤/٦٩٨پارسا،ر

   ٢٣٩/٢٧٤/٧٠٩ /پارسی پور،شهرنوش

  ٣٠٥/٦٨٢/،محمد مهدیپرتوی

  ١٩١/١٩٢/پرتوی، نازلی

   ٢٧/ پزشکی،ع

   ١٨٢/٧١١/پاک باز، زرین

  ٥٢٨/٥٣٣/٧٠٩ /٥٢٤ /پرورش،نيما

  ٦٣٩/،سعيد پسندیده

  ٦٩/شاهی،مادر  پنجه

    ٣٩٣/٤٠٨/آذر)  محمد تقی ناصرالفقرا(پویا

  ٦٢٣/پویان، امير پرویز

   ٣٥/پهلوی،اشرف

   ٦٨/، فرح)دیبا(پهلوی 



  ٧١٧
  

           و در بسياری ازصفحات٣٢/ محمد رضا، )شاه(پهلوی 

   ٢٣٤/٢٣٨/٢٤٠/٢٤٢/٢٩٨/٧١٢/تبریزی،نصير

   ٧٠/ ترُگل، مادر

   ٣٤٩/٣٥٣/٣٥٥/٣٦٠/العابدین تقوی،ذین

        ٤٦٦/توسلی،منصور

                   ٦١٤/تو فيقيان، ناصر

        ۶٢٠)/شاعر ویتنامی(توهوئو

         ٢٧/٧١۶/تهرانی،س

  ١٣۶)/  بهمن نادری پور-شکنجه گر دوره شاه(تهرانی

   ۶٣٩/جاوید،سعيد

   ٣٩٩/۶۵٣/جدیدی،علی

   ١٣٢/١٣۶/۶٨٧/جزنی،بيژن

   ٣٢١/حميد،جعفری ملک کالهی

   ٣۵/جعفری،شعبان

     ٢۴٠  /٢٣٩/جعفری،فرشيد

   ٢٣٩/٢۴٠/جعفری،فرخ

   ٣۵۵/جعفری،مجيد

   ۶١٢/٧٠٩/جمشيدی،اسماعيل

   ١٢١/جمشيدی رودباری،عباس

   ٢۶۶/٢٩۶/٢٩٧/ موحد،حسين جوادزاده

   ١٣۶/جوان خوشدل،مصطفی

   ٢٩١/جودکی،محمد

   ٣۶۶/جوکار،حسين

  ٢۴٣/٢۴۴/ای، مسعود جيگاره

  ١٣۶/محمد چوپان زاده،

   ٣۵۵/چوپانی،اکبر

  در جدال با خاموشی 
 

٧١٨

   ٢۴٨/٣١۴/٣٢۴/٧٠٩/گوارا،ارنستو چه

   ١٩۴ /حاج معمار،معصومه

  ۴٠۶/حدادی مقدم،سياوش

  ٧٠)/مادر(پور حسن

      ٧٠/٣٥٤/حسنی،رشيد

   ٧٠)/مال ( حسنی

  ١٢٧/١٣٤/نیحسي

   ٦٣٩/حسينی،حسين

   ٤٣٩/حسينی،نادر

  ٣٩١/٣٩٢/٦٧٥/ ٣٩٠/حسينخانی،شهرام

  ١٢٨ / حسين زاده

  ٦٧٥/حشمت زاده، رضا

   ٢٤٣/حق شناس،تراب

   ٤٨٧/٤٩١/٤٩٢/حلوائی،مجتبی

   ٣٤٧/حنيف نژاد،محمد

   ٣٠٥/٣٠٧/٣٣٣/مهری حيدرزاده،

  ٤٣٨/خاالتيان،هرایر

   ٥٥٦/٥٧٣/٦٨٩/ ٢٢٤/ای خامنه

   ٣٢٢/يدخداجو،سع

   ١٦٥/١٦٦/٢٩٣/خسروانی،مهرداد

   ٦٥١/خسروی اردبيلی،محمد علی

   ١٢٩/١٩٩/٦٢٥/خطائی

/ ٤٢١/ ١٦٤/١٦٦/٢٠٠/٢٠٣/٢٠٧/٢٤٢/٢٩٠/٢٩٤/٣٠٤/٣٢٣/٣٢٤/٤١٨/خليلی،محمود

٥١٣/ ٤٣٩/٤٥٥/٤٦٠                    

       ٩٢/٥٨٩/٦١٥/خلخالی،صادق

   ٥٧٢/٥٧٣/خمينی، احمد



  ٧١٩
   بسياری از صفحات  و در٣٣ /اهللا خمينی،روح

  ٦٣٥/ ١٥٣/خوش کوش،اکبر

    ٦٩٣/خوشنام،غالم

   ٢٧٠/٣٤٧/خيابانی،موسی

    ١٦٥/١٦٦/مسعود داداش زاده،

   ١٥٤)/حجت االسالم(دامغانی

   ٤٣٩/٤٣٧/٤٣٨/دانشگری،علی

   ٤٣٣/٤٣٢/٦٥٦/دانشيان،کرامت

   ٢٤٨/٢٤٧/٦٣٨/درزی، محسن

   ٦٢٤/٦٢٧/٦٣١/٧٠٩/درویشيان،علی اشرف

   ٤٠٢/٦٥٦/دریائی،سيما

             ٣٤٤/دستغيب

   ١٩٧/١٩٨/٤٢٣/ دستگردی،وحيده

  ١٣٥/١٣٦/، ابراهيم دل افسرده

  ٢١/دوا فروش،علی

        ٦٢٧/٦٢٩/٦٤١/٦٥٤/٧٠٩/دهقانی،اشرف

                                                        ٣٩٥/٦٢٤/٦٣٠/٦٣٦/٧٠٩/ ٥٨/١٢٨/١٢٩/٣٤٧/دهقانی، بهروز

   ٣٥٥/٤٠١/٦٥٤/دهقانی،روح انگيز

           ١١٤/١٢٧/١٢٨/١٣١/١٣٦/٦٢٥/دهقانی،محمد

  ١٣٦/ذوالنوار، کاظم

  ٢٣٧/راجی،فرشيد

  ٢٣٦/راجی،فرزین

            ٢٠١/٣٢٢/٤٥٥/٤٥٨/٤٦٤/رامش،عزیز

    ٢٧٠/رجوی،مسعود

  و در بسياری از صفحات ١٦٤/رحمانی،داوود

   ٦٣٩/ رستمی،جمشيد

  ١٢٧/١٣٣/١٣٤)/شکنجه گر(رسولی

  در جدال با خاموشی 
 

٧٢٠

   ٥١٣/٦٥٩/رضائی،رضا

  ٢٥٠ /٢٤٩/،داریوش رضازاده

   ٢٤٧/رضوانی، حميد

           ٤٣٨/٤٨٦/٥٣٠/٥٤٨/٥٦٠/٥٦٢/اکبررفسنجانی،علی 

  صفحات و در تعداد دیگری از٢٤٣/ينروحانی،حس

  ٦١٨/٦١٩/روحی آهنگران،اعظم

  ٦١٨/٦٢٤/روحی آهنگران،نزهت

  ١٣٢/١٣٣)/سروان(روحی

  ٣١٤/٦٤٩/خسرو روزبه،

   ٢٠٠/ روشن،بيژن

  ١٦٢/روشن،دنيا

                 ٣٤٩/٣٥٣/٣٥٧/٣٦٠/٣٧١/٣٧٢/٤٠٢/ ٣٤٦/شن،یاشاررو

  ٤٨٥/٤٨٦/٧٠٩/رها، م

   ٣٥١/رهنما،کاظم

  ٣٥١/محمد تقیرهنما،

      ٥٠/زاهدی،اردشير

  ١٨٤/٤٣٣/٧١٠/ زرین، مينا

  ١٥٤/١٥٥)/فاالنژ معروف(زهرا خانم

      ٣٥٤/ساجدی،شاپور

    ٥٨/٥٩/٦٠/٦١/١٥٤/١٥٩/١٦١/٦١١/٦١٢/ساعدی،غالمحسين

  ٣٩٥/٦٤٦/٦٤٩/ان،وارطانساالخاني

  ٦٤٠/سپاسی آشتيانی،عليرضا

    ٤٧٧/٧٠٨/سپهر، فرهاد

                                         ٢٤٢/سدیفی

          ٤٢٦/ سرحدی زاده

   ٦٥٢/٦٥٣/سرکوهی،فرج



  ٧٢١
  

   ١٣٦/سرمدی،عزیز

  ٣٥٩/سروش،عبدالکریم

  ٣٠١/٣٠٥/٣٣٢/القلم،وحيد سریع

    ٥٨/سعادتی،کاظم

  ٢١٠/٤٠٩/٤١١/٦٥٥/سلطانپور،سعيد

       ٤٠٦/سلطانی،مسعود

                ٤٧٠)/٦٣نماینده کرج در مجلس در سال (سلطانی

  ١٦٥/٢٦٦/٣٣٤/سلطانی،مهران

    ١٦٥/٢٦٦/٣٣٤/سلطانی،مهرداد

  ١٢٧/سماکار،عباس

   ١٢٤/سنجری، فریبرز

       ١٣٦/سورکی،عباس

  ٦٢٢/سهرابيان،آلبرت

   ٦١٤/مينا  سهيلی زاده،

  ٦٤٦)/سرهنگ(سيامک 

   ٣٢٢/،نوریسيامک

  ١٢٠ /٦٩/ شادمانی،معصومه

   ٦٧٥/شافعيان،شهرام

      ١٤٨٣/٥٧/٣٧٩/٣٩٥/٤٠٨/٥١٨/٥٢٣/٦٨١/٦٨٩/٧١٠/شاملو،احمد

  ١٨٩/١٩١/ شاه حسنی،زهره

   ١٣١/١٣٥/١٣٦/چی،محسن شانه

    ٦٩/١٢٠)/مادر( سعيدی  فاطمه-شایگان

  ٤٧٧/ شریعتمداری،حسين

  ٨١)/پسر(شفا،احسان 

                   ٨١)/پدر(شفا

           ٤٨/٤٠٥/٦٥٥/شفيعی کدکنی

  در جدال با خاموشی 
 

٧٢٢

   ٦٤٩-٦٤٦/شوشتری،کوچک

    ١٠٦/١٠٨/١١٠/٤٠٦/٤٦٩/٥١٦/٥٢٥/٥٢٩/٥٣٤/٥٣٥/٥٤٣/٥٤٤/شکوهی،شهاب

       ٦٢٠-١٠٦/٦٢٢/شکوهی،عليرضا

      ٧٠/شکوهی، مادر

            ٣٣٨/٣٣٩/٣٤٠/شمس

    ٦٩٥/شهبازی،جليل

  ٦١٩/٧١٠  /١٤٧/١٦٣/شهرزاد

      ٣٠٥/شيخ الحکما، حسين

          ٣٩٨/ هزاد  االسالم شيخ

      ٤٠٣/ اهللا سيفشيخ سادات ساماني

      ٦٥٠/٧١٠/شهریاری،عباس

                ٢٤٢ /شيبانی،عباس

  ١٠٤/١٥٢/٣٩٦/ص، امير

        ١١٩/صالحی، سيمين

      ٣٦٦/صباغی،جمشيد

  ٣٥٣/صبری،نادر

           ٥٦٤/٥٦٨/٥٧٠/صدام حسين

        ٢٤١/صدر آملی،حسين

       ٣٢١/صدرائی،علی

       ٨٦/صدر حاج سيد جوادی،احمد

       ٤٠٦/٤٠٧/٧٠٨/صدیق،مسعود

      ٣٥٤/٤٠٢/صمدی،صمد

    ١٢٥/٦٢٢/صنعی،بهروز

      ٤٢٨/ضابطی،زهرا

        ١٣٦/ضياء ظریفی،حسن

     ٨٧/٥٧٩/طالقانی،سيد محمود



  ٧٢٣
       ٢٤٥/طاهری پور،جمشيد

          ٨١/٥٨٠)/ اهللا آیت(طاهری

  ٣٠٥/٣١٢/٣٧٤/طبری،احسان

       ٦٥٨/طراوت،حسين

        ٦٩/٦١٣/االسالم، محمود طریق

      /٣٠٥/٣٠٧/٣٣٣/عابدینی،قاسم

     ٨٨/٧١٣/عادلی،سيد محمد حسين

      ٢٣٧/عامری،احمد

              ٢٩١/عباسی،ر

       ٦٥٨/عباسی،منصور

      ٤٧١/٤٧٢/عبدی،فروزان

            ١٥٧/عبدالصمدی

  ٢٤٢/عسکر اوالدی

      ٣٠٥/٣٣٣/عطاالهی،احمد

       ١١٥/ علم،اسداهللا

      ٣٥٤/، پرویز عندليب زاده

       ١١٥/یعليخانی،علی نق

    ٨٠/١٥٢/١٥٩/١٧٣/٢٩٤/٦١٤/٧١٠/ پروانه اده،عليز

      ٥٠٠/٧٠٨  /عموئی، فرزانه

     ٣١٣/٣١٤/٤٧٣/٧١٠/،محمد علیعموئی

      ٢٧٨/٢٧٩/٦٣٦/عمومی،فریبا

       ٣٤٧/احمد عيسی زاده،

             ٣٦٦/عيوقی،بهمن

      ٢٣٢/٤٢٣/غروی،افسر

         ٦٩/  )مادر(غروی، عزت 

   ٨٩/غفاری،هادی

  ٧١٦/غفاری،رضا

  در جدال با خاموشی 
 

٧٢۴

     ٤٦٦/غياثوند،سيف اهللا

       ٣٤٦/غياثی،حسن

     ٢٤٥/٢٨٩/٣٠٥ )/مهدی(پور،ماشااهللا تاحف

  ٣٠٥/فتاحی

       ١٢٢/فتاحی،جالل

       ٤٧١/٤٧٢/فدائی، اشرف

     ٢٤٩/العابدین فراهانی،ذین

        ٦٥٨/فرقانيان،حسن

       ٢٥٠/فروغی،سعيد

       ٥٣٦/٦٧٦/٦٧٩/فرهادی،مصطفی

       ٣٩٩/٦٣٥/٦٥٢/فالحيان،محمدعلی

        ٣٢٢/قادری،فتاح

       ١٨٤/٣٨٧/قاسملو، نژال

       ٦٥٨/قربانژاد،علی

        ٨٨/باغی،تيمسار قره

      ٣٣٥ /٣٢٥/ضياالدین،علی قره

              ٨٥-٧)/سرلشکر(نی قره

     ٣٢٢/قربانی،حسن

     ٢٩٥/٢٩٦/٢٩٩/٣٣٥/،محمد رضاقربانی

       ٦٣٩/قریب،اميد

      ٤٦٦/قریشی،داود

      ٣٥٤/قصابی، مالک

        ٤٠٦/قماشی،مسعود

                                                       ٢٩٥/٢٩٩/قناعتی

        ٤٦٦/قنبری،بهمن

             ٦٢١/قهرمانی



  ٧٢۵
  

  ٦٢٨/٧٠٩-٦٢٤/٦٢٦/٣١)/صفر خان(قهرمانيان، صفر 

         ٢٥٠/کاوه،حميد

        ٢٥٠/فرید کاوه،

      ٣٠٦/٣٩٧/٦٥١/کابلی، هادی

       ٣٦٣/٦٥٩/کتيرائی،همایون

  ١٥٦/٥٨٩کجوئی،

  ٣١٦/٣٢٠/٧١٣/کرائی،اعظم

      ٦٥٢/٦٥٣/٧١١/کردوانی، کاظم

       ١٥٦/مرضيهکرمی،

  ٦٧٥/کرمی،عباس

  ٢٤٢/ کریمی، احمد رضا

    ٦٧٥/ کریمی،احمد

  ٦٧٥/ کریمی، نصرت

  ٦٧٥/ کریمی،علی

  ٤٠٢/کریمی مقدم،محمدرضا

                         ٢٧٦/٧١١/کزازی،م

  ١/١٨٠/کسرائی،سياوش

    ٢٤٥/کشتگر،علی

   ١٣٦)/مشعوف(نتری، سعيدکال

  ٢٠٥/٣٢٢//کلهر،هما

  ٦١٧/ کمالوند،فریده

  ٥٠٣/٦٥٤/٦٥٥/٧١١/کوماشی،مسعود

    ٢٠٤/٧١١/کيا کجوری،اعظم

  ٢٤٣/٣٠٥/کيانوری،نورالدین

   ٦٤٦/مرتضیکيوان،

  ٢٠٠/٢٠١/٢٠٥/،فرزاد گرانمایه

  در جدال با خاموشی 
 

٧٢۶

   و در بسياری از صفحات١٨٥/الجوردی،اسداهللا

        ٥٣٦/لشکری، داوود

             ۴٣/زلنگستن هيو

      ٥٩٧/٦١٠/٧١١/ لنين، والدیميرایليچ

      ٤٧٧/٥٠١/٥٠٢/٥٠٦/٥١٠/٥٢٥/٥٣٠/٦٧٩/٧٠٨/٧١١/م، سياوش

    ١٦١/٧١١/م،ماریا

          ٧١١/ ٦٠٦/٦٦١/٧٠٨-٢٧/٣٦٩/٥٩٦/٦٠٠/٨/مارکس،کارل

       ١٩٣/٧١١/مبينی، شکوفه

       ٤٠٠/، بيژنمجنون

  ٦١٧/ محتاج، مهين

       ٢٥١/٧١٢/، محمد)شيرزاد (محمدی 

       ٤٠٢/محمدی، ناهيد

       ٦٥٣ /٣٩٩/محمدیان، شهرام

    ٦٦/٦٧/٧٠/٧٥/٧٧/٧٩/١٥٩/٥٨٠/٥٨٩/محمدی گيالنی، محمد

  ٤٠٦/٥٠٦/٥٠٧/محمودی، محمود

      ٤٧٣/٤٧٤/ مخملباف، محسن

      ٢٣٧/٢٤١/مدائن، داوود

       ٢٣٧/٦٥٠/مدائن، لقمان

     ٣٠٥/مرادی،علی

  ٤٠٦   /مردانی،خليفه

      ٢٥٠/مزیدی،محمد

  ٤٠١/بهزادمسيحا،

       ٣٢٢/مشایخی

      ١٥٣/٢٤٨/٢٧٨/٦٣٥/٦٦٦/٧١٢/مصداقی، ایرج

      ٣٦/مصدق، محمد

      ٤٠٢/مصدقيان،سهيال



  ٧٢٧
  

           ٨١مظاهری،

   ٤٠٦/معارفی، اسماعيل

  ٤٧٧/معصومی،حسين

      / ٦٤٤/ ١٩٢/١٩٦/معمار نوبری،سيبا

  ٦٧٥/معصوم علی شاهی،امير

                    ٣٥٢/مفتی زاده،احمد

            ٥٥٦/مقتدائی

      ٦٨٣/مال طالقانی،حسين

       ٣٥٤/مميوند، ناصر

   و بسياری ازصفحات ١٥٦/منتظری،حسينعلی

       ١٥٦/منتظری، محمد

        ٣٥١/مندل، ارنست

          ٦١٩/ ١٢٧/١٣٤/منوچهری

     ٣٥٤/موتاب، رقيه

     ٣٢١/٤٤٢/٤٥٣/٧١٢/موسوی،احمد

          ٥٦٣/٥٦٤/٥٨٩/ ٤٢٦/موسوی اردبيلی

                  ٧٥/٣٤٥/٥٨٩/سينموسوی تبریزی، محمد ح

          ٥١٦/٥١٧/مهاجرانی

  ٥٢٨/٦٨٣/مهدوی کنی

    ٧٠٨ /٥٠٥/٦٥٩ -٩/ ٤٨٦/ ٤٨٤/ ٤٥٧/٤٦٢/٤٧٧/٤٨٢/ميثم

            ٦٣٩/ ٦٣٨/ ٤٨٧ /٢٩٥/٣٣٤ – ٩/ ٢٩٣/ ٢٦٦/ ٢٤٧/ ١٦٥/ ميرحيدری، مجتبی

        ٩٢)/م آزرم(، نعمت  ميرزازاده

        ٧١٢/ ١٥٢/ميرزایی،بيژن

  ۴٠١/دوست، علیميهن 

      ٦٢٠/نابدل، عليرضا 

  ١٨٢/١٨٣/نادری

  در جدال با خاموشی 
 

٧٢٨

  

  

  ٦٧٧/٦٨٦/٦٨٩/٦٩٠/٦٩٢/٦٩٤/٦٩٨-٤٨٥/٤٨٦/٥٣٦/٦٧٩)/ای محمد مغيثه(ناصریان 

     ٢٩٦/٢٩٩/ ناطقيان،محمود

   ٣٥٥/نبوی،محمد حسين

                    ٣٩٧/٦٥٢/نجاری،مهناز

  ٢٩٦/نریمسا،فرامرز

      ٣٨٧/نسيم،آذر

  ٣٥١/نسيمی،عمادالدین

              ٦١٣/ ٧٠)/مادر(عمتین

       ٦٥٨/نظام پسند،حسن

                      ٢٩٣/٣٣٤/٦٣٧-١٦٤/٢٦٦/٦-٦/نظامی،بهزاد

      ٦٩٥ /٦٧٦/ نصيری، حميد

                       ٢٤٥/٢٨٩/٢٩١/٣٠٥/٣٠٩/٦٢٧/٦٣٠/٦٣٢/نگهدار،فرخ

  ٣٦٧/نمازی،علی

  ٤٧٧/نمين،عباس

         ١٥٦/نوربخش،فرزانه

      ٣٢٢/سيامکنوری،

      ٣٠٥/،عطاریاننو

       ٣٢٢/ ٢٠١/نوذری،ناصر

      ٥٣٩/٥٤٠/٥٤٤/٥٧١/٥٧٦/٦٧٧/٦٨٤/٦٨٩/٦٩٠/٦٩٤/  نيری

        ٦١٢/  ،پرویز نيکخواه

      ٤٠٢/نيکزاد،سوزان

          ٦٢٤/٦٢٥/  ١٢٧/١٢٨/١٣٣/نيک طبع،علی نقی

  ١٤٠/٥٨٦/٦٨٤)/علی اسفندیاری(نيما یوشج 

            ۶٢٠/تروی وان



  ٧٢٩
        ٢٨٩/۴٣٨/اهللا وثوقی،عزت

  

      ٣۵۴/وفائی،رحيم

        ۶٣٧/هاتفی،رحمان

  ۵٧٨/هاشمی،مهدی

         ٨٨/٧١٣/هایزر،داچ

      ٢٤٣/٢٤٤/هدائی، منيژه

  ٦٠٦/٦٦١/٧١١/هگل

  ٧١٣//٧٣/ر.همسایه،ع

                                                ٢٤٨/هوشی مين

      ٢٨٧/٣٠٥/یار احمدی،ناصر

                                                      ١٥٧/یحيوی

    ٣٥/یخی،رمضان

      ٣٤٦/یزدانی،محمد علی

   ٦٣٩/یزدانيار،داریوش

      ٣٠٧ /٣٠٥/یزیدیان،سعيد

  ٣٥٤/یوسفی،مهدی

            ٦٧٧/یونسی

  

  

  

  

  

  

  

  در جدال با خاموشی 
 

٧٣٠

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


