
http://dialogt.de/



 آرش ي آخرين شماره
 

 زندآفتاب هميشه در خاطرم پرسه مي
  

. از ابتداي تولد آرش، با اين هدف دست به شدي آرش با صفحات اندك، در پاريس منتشر ، نشريه)1991(فوريه 1369ماه سال پيش، در بهمن و سه بيست
خواستم نگاه ها در مورد تغييرات درون ايران. ميالعملها و عكسدردها، تحليلي نظرات، كنندهانتشارش زدم تا جنس ديگري از صداهاي تبعيد باشد؛ منعكس

حد  خواستم تامي را داشته باشيم.آن كه ادعاي رهبري نظرات و تغييرات واقع در ايران  به ايران و تغييرات جاري در وطنم، در اين نشريه بازتاب داشته باشد؛ بي
هاست با هيچ حزب و گروهي همكاري تشكيالتي نداشته و ندارم، همواره كوششم بر ل و خارج. در ضمن، از آنجا كه سالامكان پلي باشيم بين روشنفكران داخ

 اين بود كه اين نشريه استقالل فكري خود را حفظ كند.
مفكري بسياري از نويسندگانِِ و پژوهشگران با همكاري و ه از ام، اين امكان برايم بود كهي ورزشياي كه داشتم، يعني سابقهبه دليل موقعيت اجتماعيِ ويژه

 از اين موقعيت ويژه بوده است.  منديبهره ،ي آرشي نشريهتوانم بگويم عامل اصلي ادامهميبه جرئت باشم.  برخوردار ،مختلف هاي فكريگرايش
  

 و اما،
آيا بايد هم چنان به نشر كاغذي ادامه داد و در مقابل موج دنياي مجازي و از چندي پيش آرش نيز مانند بسياري از نشريات كاغذي با اين پرسش مواجه بود: 

بسياري از نشريات مهم در سطح جهاني نيز، بنابر پاسخ به اين سئوال، يا  فرم  آهنگ كرد؟نشريات اينترنتي ايستاد يا اين تحول را پذيرفت و خود را با آن هم
 شان را تعطيل و جاي خود را به نشريات اينترنتي سپردند. ي كار دادند و يا نشريهكاغذي و  اينترنتي ادامهشان را تغيير دادند، يا در هر دو شكل نشريه

ها و دسترسي ها و وبالگداري به سايتهاي تبليغاتي سرمايهكه انقالب ديجيتالي، انفجار عرضه و تقاضاي اينترنتي، اختصاص بودجه و دارم داشتمباور من خود 
   اطالعات، چهار عنصر اصلي بحراني هستند كه بزرگترين مطبوعات جهان را با خطر تعطيلي روبرو كرده است.رايگان به 

  

گيري آگاهانه براي شروع و يا ام كه چرايي تصميممن، هميشه معتقد بودهكردم. زيرا به طور جدي به تعطيلي مجله فكر مي 80ي از شماره جا بايد بگويم،همين
در سه عرصه ورزشي، سياسي و با انتشار خاطراتم  خواستمبر اين اساس، ابتدا مي باشد. در بر داشته ايتواند براي آيندگان، تجربهاجتماعي، مي تعطيلي يك كارِِ

هاي تن از شخصيت بيسترا اعالم كنم. ولي به داليل مختلف، انجام اين كار مقدور نشد. قرار شد بزرگداشت  شريهني صد آرش، پايان كار مطبوعاتي در شماره
، به ي صدند، پا نگرفت. پس، شمارهها بودزنده تبعيدي، پايان كار آرش باشد. اين نيز بعد از بحث و مخالفت تعدادي از همكاران، كه خود جزو اين شخصيت

هاي انند در طي اين سه دهه چه كارهايي در زمينهتا بد ؛براي آيندگان باشد تواند مرجعيخود مي ايصفحه 600اين شماره  والت تبعيد اختصاص داده شد.مق
 مختلف در تبعيد صورت گرفته است.

  

در  و هنر ؛اي بسيار مهم استمسئله ،بازي خداحافظي ازي انتخاب لحظه عتقد بودم براي ماندگار شدن در تاريخ هر ورزشي،م كردم،زماني كه فوتبال بازي مي
هيچ  بي با آن كه هنوز نيمكت نشين نشده بودم، گيساله وسه  سيدر من ي. زمين بازي را ترك كن بتواني ،يدار قرار باالييكيفيت در اين است كه تا وقتي هنوز 

  . صورت گيرد انتخابي آگاهانه كه بر مبناياز سر ناچاري  نه تعطيلي آرش خواستم مي اينجا نيزدر  .حافظي، با فوتبال وداع كردم بازي خدا بي و ييادعا

  

اش و اش، رنج كودكان پدر از دست دادهمادرانِ خاوران هايبغض هاستسال وطني كه ؛هايي به جانب وطني كه ديگر نيست مي پنداشتمآرش را نامهمن 
هر چند كه كشيد؟ ديگر را به آغوش خواهيم آيا روزي در وطنم كه ديگر نيست، يك اماست. همواره از خود پرسيده شده امهاي شبانههايش، اشكمقاومت زن

ي روزگار خط است كه هر آدم بي آرماني را باد از صحنه آموختهتجربه به من . هايم هنوز باقي استآرمانولي  كردند؛ غارت را ماهستي يهمه گراها،اسالم
   .بازگشتيم ايران آزاد شدهبه  ،مانرفقاي خونين هايوطن روزي براي يافتن پيراهنبي تبعيديانشايد ما  داند كسي چه ميخواهد زد. 

  

را اعالم كنم. اگرچه اين تصميم برايم بسيار سخت است اما، از آنجا كه به دوران » آرش«تعطيلي خواهم  ميسال تالش شبانه روزي  وسه بيستامروز پس از 
نسلي است كه اگرچه دنياي مجازي و اينترنت، و انقالب ارتباطات،  ،كنم با اين اعتقاد كه نسل جديدام، با كمال آگاهي اين صحنه را ترك ميبازنشستگي رسيده

اش بيش از آن است كه خود را به اين موج بسپارد. اميدم بر اين است كه اين نسل بتواند با تكيه بر تحوالت توانسته است او را به بيراهه بكشد، اما هوشياري گاه
هاي مختلف حضور خود را در صحنه ،ي امكانات با استفاده از همهو  بفشاردر حق سياسي و اجتماعي خود پاي هاي بتكنيكي موجود همواره و پيگيرانه بر خواسته

 دادخواهي و عدالت طلبي دائمي كند.
با  وسه سال بيستدوستان و همكارانِ عزيزي كه طي اين  ي همه و سپس از از نجمه موسوي دبير تحريريه آرش نخستدانم در اينجا الزم مي

ي نيرويي كه داشتند را در ي آرش را فراهم كردند، تشكر كنم. آنها نيز چون من، همههاي فكري، قلمي، تصويري و مالي خود امكان ادامهكمك
با اين اميد كه نقشي هر قدر كوچك، در دانش عمومي جامعه در اين  ؛كه در جغرافياي ايران هر چه دورتر برود رها كنند تيريكمان كردند تا 

شكنجه و سانسور رژيم سياه جمهوري اسالمي  ،اعدام ،ماند، حركتي عليه كشتاردوران سخت، بازي كرده باشيم و خطوطي كه از ما به جا مي
  محسوب شود.

 آرش
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  خواهد كردهمكاري شما آرش را پر بارتر 

   حك و اصالح مقاالت با موافقت نويسنده است

  ، لزوماً نظر آرش نيست آراء و عقايد نويسندگان

  پس فرستادن مطالب امكان پذير نيست

، چاپ  ما مطالبي را كه فقط براي درج در آرش ارسال شده باشد
آن مطالب در  چاپ،  ، پس از انتشار آرشضمناً.  خواهيم كرد
  . ، آزاد استماه دوگذشت پس از  ت،ها و نشريا سايت

  تلفن و فاكس سردبيري

  + كُد فرانسه 6 20 12  62 25:  تلفن همراه

  +كُد فرانسه139831657:    تلفن 

  

 ايميل آرش

arashmag@yahoo.fr 

  

  تار نمايِ آرش

rashmag.comwww.a  

  

  آدرسِ  پستي آرش

Arash :  P . Ghlichkhani 

2  AV  Du   GAL  de Gaulle  
 95360  Montmagny - FRANCE 

 

  ، سياسي و اجتماعي اي است فرهنگي آرش نشريه

   شود ) در فرانسه منتشر مي 1991(فوريه  1369كه از بهمن ماه  

  عكس روي جلد:  مانا نيستاني

  و..... ا نيستاني، سودابه اردوان و فرهاد فروتنيانمان :داخلهاي طرح

  آنجلس در شهر آناهايم لس Print Printingچاپ و صحافي: چاپخانه: * 

  :  رسيده هاي  ماليِ كمك

/ يورو 600رضا پاريس  $1500/ بچه هاي سكرامنتو  $2500شيكاگو

 600مظفر /  $ 2200/ نگارِ كاليفرنيا دالر 500 ايرج خان سن خوزه

  $400/ شهروند تورنتو يورو 4500شهرزاد پاريس  /$

  

  در  اروپا  يورو  15 تك فروشي اين شماره 

    امريكا دالر  20:  استراليا وكانادا  امريكا،
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  توسط جمهوري اسالمي ندان، شكنجه و اعدامزسي و پنج سال 

 ٤  110ي  آرش شماره

  

  
  

  رحميسي و پنج سال سياست بي
  

  خانيپرويز قليچ

  

  

آرش را به زندان اختصاص بدهم؟  ي چرا زندان؟ چرا خواستم آخرين شماره
چرا پس از اين همه سال كه از همكاري بسياري از روشنفكران، متفكران، 

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بهره  متخصصان در زمينه
، قلم به دست آناني دادم كه نه تنها گاه  آخرين شماره ام در گرفته
  اند. هايشان را نيز بريده هايشان شكسته شده، بلكه زبان قلم

  

ها  بگويم چرا قلم را به دست زنان و مرداني دادم كه پس از گذشت سال
لرزد و نفس  ها گذشت دستانشان مي هنوز به هنگام يادآوري آن چه بر آن

  شود. يشان حبس م در سينه

  

  اند. گاه به همت خود، گاه با همكاري اهلِ قلم.  اينان تا به حال كم ننوشته

اند. گاه در مراسم يادبودها، گاه در اجتماعات.  اينان تا به حال، كم نگفته
اند.  المللي به گوش جهانيان رسانده هاي بين صدايشان را گاه از پشت تريبون

اند. گاه از مطبوعات و گاه  نده كردهگاه به سخن گفتن در راديويي محلي بس
اند تا تصويري از حقيقتي كه آن  ها فرياد دادخواهي برآورده در ديگر رسانه

  قدرها هم ساده نيست، نشان دهند.

  

هاي  ام در شمارهها به سهم خود همواره كوشش كرده من نيز در اين سال
متعالى خود  هاى ها و ارزشي آنانى را كه بر آرمان ياد همه آرشمختلف 

  خود در راهى كه بدان باور داشتند مايه گذاشتند، » جان«پاي فشردند و از 

  

  

سال  لى اواي ى كشتارها هايى درباره نامه ي ويژهبدارم و با تهيه گرامي
، سركوب سال 1367اي، كشتار بزرگ تابستان سال  هاي زنجيره ، قتل1360
  با فراموشي عمومي مبارزه كنم. 1388

  

خواهم بر اين نكته تأكيد كنم و اين را نيز بگويم، هرچند اساس، مي بر اين
با درد و رنج، كه پس از سرنگوني رژيم سلطنتي، عليرغم تالش مردم ايران 

تر هايي خونين براي دستيابي به آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي، برگ
شاهانه  هاى رهنوز زمان زيادي از كشتا .تر بر تاريخ وطنم افزوده شدو ننگين
نگذشته بود كه هيواليي سربرآورد كه ايران را  و اوين گر هاي چيت در تپه
ها شكوفه  دار كرد و فصل ديگري آغاز شد. فصلي كه مرگ بر شاخهسر به
، خواب از چشم  ها ها و گوركن كش هاي مداوم نعش . فصلي كه زوزه كرد

.  هاي خونينِ را آن سالبسپارند   ربودند تا براي هميشه به حافظه مردم مي

و سرفراز جان   كت بسته يِ عدالت خواه،هايي كه هزاران انسانٍ آزاده سال
دادند و در برابر نكبت و پلشتي سر فرود نياوردند. فصلي كه مادران و پدران 

را با ناخن » خاوران«، شباهنگام، پوست سخت زمينِ  و فرزندان ما
  ن را  گرفتند.خراشيدند و از خاك سراغ عزيزانشا

 

 35گذرد. و ما هر سال اين  مى 1357سال از بهمن ماه  35آري، حدود 

ايم. زنده مانديم تا هر روز و شب سال را به سانِ يك عمر، زندگي كرده
اهللا  بت. عزيزاني چون ه باشيم 1360ي ههمان در د شاهد مرگ عزيزان
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يران خاكسارى، رضا سپاسى، ا ، ويدا گلى آبكنارى، على معيني چاغروند
،  ، ادنا ثابت، انوش لطفي ، علي رضا شكوهي انگيز دهقاني بهروز سليماني، روح

، اعظم   فاطمه مدرسى، سعيد سلطانپور، اشرف احمدى، حسين اقدامي
، معصومه شادمانى (مادر كبيرى) شكراهللا  صادقى بناب، مهرداد پاكزاد

، پرى  هاحميد منتظري ها، ها، فريدون اعظميو بتول دزفولى  نژاد پاك
و   ها، اشرف ربيعىها، موسي خياباني هاشهرام ، تقي ها، سعادتي هاروشنى

  .  دار و گمنام ديگر هزاران هزار نام

  

اي كه براي  گذشته(  كنم سال به گذشته نگاه مي 35امروز كه پس از 
رنگ شده و جمعي ديگر مى خواهند فراموشش كنند و  جمعي كم

ه همكاري با انگارند و مزاحم را يادآورى آن را بيهوده مىجمعي هم 
بينم كه در آن روزها من و ما روشنفكران آن دوره،  ) مىتبهكاران حاكم
محاكمه و  ي ، هيچ يك، نحوه خواهان، عدالت جويان، آزادي من و ما مبارزين
، مهندس رياضي، تيمسار  ، دكتر وليان ، تيمسار رحيمي حكم اعدامِ هويدا

  را محكوم نكرديم.  شاهي ها نفر ديگر از مسئولين رژيم ستم ربيعي و ده

  

ها نريختيم و نخواستيم كه دادرسى  پرسم چرا آن روز به خيابان از خود مي 
المللى صورت بگيرد؟! چرا  ى بينعادالنه و بر اساس معيارهاى تثبيت شده

طنابِ در پى طناب هاى بى رويه اعتراض نكرديم؟! چرا اجازه داديم  به اعدام
ترش كنند تا هر روز كه خواستند به  ببافند و پيوسته تابش دهند و  محكم

 ى شصت عزيزانمان در دهه  گردن هر كس بياندازند و سر آخر نيز به گردن

انداختند و هزاران كبوترِ كت بسته را سر به  ،بود 1367كه اوج آن تابستان 
  ؟! دار كردند

  

، جعفر 1377ناب بافته شود تا در خزان سال آري! چرا اجازه داديم ط
ها، اسكندري فروهرها و پروانهها، داريوش ها و محمد مختاريپوينده

ها را سالخي كنند!؟ چرا راه جنايت را مسدود نساختيم تا در  يدشريفمج
مزدوران رژيم اسالمي نتوانند صدها تن از جوانانمان را به رنج و  1388سال 
  سطايى دراندازند؟اى قرون وه هشكنج

   

هاى اعدام در  آري! يادآوريِ بي صدايي اكثريت ما ايرانيان در برابر حكم 
بي عملي در برابر جنايت  اعتنايى وست نسبت به بى، هشداري1360ي دهه

  ى تعيين كننده تاريخى! در يك لحظه

  

سال سركوب و كشتار جمهورى اسالمى،  35ي آرش در شكافتن  انگيزه
است   بزرگى هاى از  تكرار جنايت و به فراموشى نسپردن جنايتپيشگيرى 

. و اين به معناى آن است كه نگذاريم  كه نبايد از ضمير اجتماع پاك شود
و جالدان و همكاران او زير غبار فراموشي مدفون   آلود خميني دستانِ خون

  . شود

  

ها و  نيري ها،ها و مصباح يزديخلخالي اي، آيا اگر نامِ خميني و خامنه
 هاها، پورمحمديها، رادان ها و مرتضوي ها و الجوردي ها، حاج داود اشراقي

رژيم  هاى دستگاه سركوب و سرپنجه و صدها تن از سران جمهورى جنايت
هاي بعد نام حكومت سياه اسالمي را از ياد  اسالمي، مدام تكرار شود تا نسل

  خسارت خواهد زد؟، به كسى جز پاسداران نظام انسان ستيز  نبرد

  

آگاهانِ تابستان  ، خواهران و همسرانِ مرگ مگر صداي مادران و پدران
؟ مگر سبعيت سران اسالمي  شنويم ، نمي هاي خاوران را از خاك پشته 1367

؟ مگر بعد  ايم فراموش كرده 1388مان در سال را در به گلوله بستن جوانان
ها را كه به خاطر  هاي جاري برگونه ايم جلوي اشك از اين همه سال، توانسته

  رفقا و دوستانِ از دست داده جاريست، بگيريم؟!

بر سرير قدرت نشسته است، بايد گفت و  اسالميپس، تا رژيم جمهوري 
تكرار گرد؛ هر كس، به هر قلم، و هر كس، با هر نظر و ديدگاه؛ چرا كه هيچ 

  . هوري اسالمي نيستكس به تنهايي قادر به بيان ابعاد اين همه جنايات جم

ي كساني كه به عدالت اجتماعي، آزادي انديشه و بيان و قلم بدون  پس همه
ي اين جنايات، از  مندند كه نگذارند پرونده حصر و استثناء معتقدند، وظيفه

   بنشيند.فراموشي  غبارمان زدوده شود و روي آن  ي تاريخي مردمان حافظه

   

آخرين تيري است در كمان آرش كه  ره،اين شما سال بايد بگويم 23پس از 
از صدها زندگيِ پرپر شده، هزاران آرزوي در خاك شده، هزاران دلِ سوخته، 

ي  گيرد تا هر چه دورتر در حافظهران آرمانِ تحقق نيافته انرژي ميهزا
  ماند.بجمعى ملت ايران بنشيند و برجا 

  

ي  خواستم نقطه خواستم به سهم خود رد اين درد را ماندني كنم. مي مي
اختيار بودن را به قادرِ مطلق شدن، آن هم  ي معبود و بي عروج انسان از بنده

ترين رژيم ايران معاصر، ثبت  هاى سياه ها و مغاك ترين زيرزمين در سياه
  كنم. 

  

خواستم به صد زبان، به صد قلم آن چه را كه در طي اين سه دهه، بر  مي
اغذ سفيد نقش بزنم تا بماند و خوانده ملتم رفته با جوهر سياه بر روي ك

هاي  شود. باز هم خوانده شود تا وقتي من نباشم، تا وقتي ما نباشيم، نسل
ها مراجعه كنند تا سرانجام شايد از  ها و گفته آينده بتوانند به اين نوشته

  تكرار اين فجايع در ميهنم جلوگيري شود.

  

ي آخر، خصوصاٌ ن شمارهي همكاران آرش در ايضمن تشكر از همياري همه
جان بدر بردگانِ سياسي در رژيم سياه اسالمي كه با درج خاطرات خود به 

نجمه موسوي، جا بايد بگويم كه بدون ياري غناى آن ياري رساندند. همين
اين آخرين  مهدي اصالنيو  اسد سيف يدا،ناصر مهاجر، بهروز ش

  رسيد.ي آرش  به سرانجام نمينامه ويژه

*  

  هر چند

  اي هست كه بنويسيدائماً مرثيه

  يا غريو دردي

  كه دلت را بچالند در مشتش،

  و به هر حال

  هست                 

  دائماً اشك غمي گُرده شكن در چشم

  - كه سراپاي جهان را لرزان بيني از پشتش               

  هر چند

  نابكاراني هستند آن سو

  »)مقتل بردن كت بسته به«ي ( چيره دستاني در حرفه    

  و دليراني دريا دل اين سو

 زيبا مردن«(چرب دستاني در صنعت(«  

  

  (احمد شاملو)                                             
  

*  
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 1367كشتار بزرگ 

 

 ناصر مهاجر

  

      گفتار بر ويراست دوم پيش 

د چاپ ش 57اى كه پيشاروى داريد نخستين بار در آرش  شماره  نوشته
)؛ به مناسبت سالگشت كشتار بزرگ زندانيان سياسى 1375شهريور - (مرداد

چند  كشُتنچند و چون  ى  ى درباره ى پژوهشى ايران. تا آن هنگام، نوشته
چه  در دست نبود. آن 1367عقيدتى ايران در تابستان  -هزار زندانى سياسى

بود كه يك  ى آن فاجعه  شمار چند جان به در برده هاى انگشت بود شهادت
ى اروپايى و آمريكاى شمالى پناه آورده بودند.  چندى بود به يكى از كشورها

ى هفتاد،  در دهه كشتار بزرگ ى مهاجرت جان به دربردگان گسترش روانه
مانند   هاشان از آن رويداد بى هاى زندان و روايت افزايش شمار يادمانده

  را.فاجعه ملى  ى رهروزگار ما را در پى داشت و ژرفش پژوهش در با

تاريك آن   هاى تاريك و نيمه ها بسيارى از سويه اين شهادت ى بر پايه 
اى از  ها باز شده و پاره گاه جنايت بزرگ اينك روشن شده، شمارى از گره

دانيم هييتى  هاى مبهم، تا حدودى معلوم شده است. اينك به يقين مى نكته
 ها گمارده گرا و چپ ين هايى مجاهداهللا خمينى به بازپرسى ن كه از سوى آيت

كار  اوين زندان از )،1367هاى مرگ به راه انداخت ( مرداد  شد و دادگاه
. نيز ديگر ترديد نداريم كه 1367كرد؛ به روز پنجم مردادماه  آغاز خود

خواند. مسلم شده است  ها، زندانيان مجاهد را به بازپرسى فرا گرا پيش از چپ
افتاد؛ در اوين. و  سحرگاهان روزششم مرداد به راه ى كشتار در  كه چرخه

گمان هييتى كه حكم اعدام بيشتر زندانيان اوين را داد ( و محكومين  بى
ست كه در پايان دو روز تبهكارى، راهى  ناميدند) همانى هييت مرگآنرا 

گشاد. در آن  اش را در آن زندان باز گوهردشت شد و اين بار بساط بيدادگرى
ى سازوكار  كشتار را با مجاهدين از سر گرفت. كمبود آگاهى در بارهجا نيز 
را ايرج مصداقى از ميان  ى اين گروه بزرگ زنداينان سياسى محاكمه

  ) 1383( نه زيستن و نه مرگبرداشته است؛ در كتاب با ارزشش، 

دانيم شمار زنان و مردان مجاهد و  با اين حال هنوز به دقت و درستى نمى
. سر به نيست كردند 1367در مرداد و شهريور  يى را كهگرا چپ نيز مردان

هاى زندانيان پيشينى كه كاوش در اين زمينه را  زنى برآوردها و گمانه
لملل در بيستمين سال كشتار بزرگ ا گرفتند و نيز گزارش عفو بين پى

تابستان  نفر در آن  5500تا  4500دهد بين  زندانيان سياسى نشان مى
هاى اراك، اروميه،  ه شدند. اين برآورد، كشته شدگان زندانكشت خونين

آباد، دزفول، رشت، سمنان، شيراز، قزوين، كرمانشاه و  اصفهان، تبريز،خرم
گيرد. به اين واقعيت در اين چند سال گذشته پى  همدان را نيز دربرمى

سال پي سال پيش، نام  17ى  ايم. همين جا بگويم كه نگارنده در نوشته برده
: ورامين و مالير. گزارشى از كشتار زندانيان  دو زندان را به سهو آورده بود

 هايى پراكنده سياسى در آن دو زندان در دست نيست و آن چه هست اشاره

  است. نيز هنوز و همچنان آگاهى درستى از شمار كشته شدگان زندان

ان شمار دانيم كه در آن زم شهرهاى ايران نداريم. اما حاال ديگر مى دگر
 نفر 650نفر بود.  از آن شمار حدود  1100زندانيان گوهردشت نزديك به 

تن از آنان را سربه نيست كردند. نيز  450تا  420بودند كه بين  مجاهد
زندان را. اين آمار را   گراى آن تن از زندانيان چپ 450تن از  250حدود 

ا و گل ه كالغ مهدى اصالنى به دست داده؛ در كتاب پر اهميتش
هايى هم به دست آمده است كه چه بسا ما را به شمار  سرنخ .)1388سرخ(
شدگان آن تابستان خونين در زندان اوين رهمون سازد. و باز همين  كشته

جان  'كشتار بزرگ'از بند محكومين ابد زندان اوين در "جا بگويم آنها كه 
دانيم. چه  ت نمى، بيش از دو تن بودند، چند تن؟ به دق"سالم به در بردند

  بسا در حدود انگشتان دو دوست ! 

اى  ها كه در فرهنگ كتبى و شفاهى ما ريشه دقتى يك نمونه ديگر از اين بى
، در  نمايى نمايى و چه به شكل كوچك ديرپا دارد ، چه به شكل بزرگ

  ايم: آورده بانگ رهايىواگفتى هويداست كه از 

تن با يك ساك. ساك دوم سهم يك ها انتظار، نگرانى و در آخر يك  مدت "
ساك با لباس تنها از يك كميته،  458پدر شد... ساك سوم... ساك چهارم... 

يافتم كه  انديشديم، شايد درمى به اين جمله اگر بيشتر مى "تنها در يك روز.
هاى اوليه  ساك در يك روز و از يك كميته نقض ضابطه 458پخش كردن 

در  67ت اين است كه از آغاز آذرماه سال ست و هياهو زا. واقعي امنيتى
ها را به يكى از  هاى خانواده"مرد"معين  هاى معين و در ساعت هاى روز

و وسايل اعدام   فراخواندند و ساك لباس ى تهران هاى چندگانه كميته
  شان دادند!          را به دست ها شده

در  هايى كه ارششمار گز اندك  ى اما در باره چگونگى اعدام ها. بر پايه 
تاتر و كارگاه  مسلخ گوهر دشت، سالن آمفى "دست بود، به نادرست نگاشتم:

توابين بود؛ و در اوين حسينيه و سالن تمرين تيراندازى. هم از اين رو در 
كه در اوين تيرباران   اند، در حالى گوهردشت بيشتر زندانيان را به دار آويخته

هاى  ا درست اين است كه اعدامام "مبارزين شكل رايج كشتار بود.
تاتر  هاى سربسته انجام شد. در گوهر دشت، آمفى گوهردشت و اوين در فضا

خانه ساختند و در اوين،  هاى كوچك پشت موتورخانه را سالخ و سوله
ى اعدام هم به دارآويختن بود و  را. نحوه 209پاركينگ دادستانى زيرزمين 

ى اجراى  نامه نحوه آيين 14ى  بصره مادهدر ت اش اى نه تيرباران. دليل شرعى
  احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق آمده است.

در  "ام كه بايد تصحيح شود. در نقل قولى آمده: اشتباهات خردى نيز كرده
گيرد. داوود لشكرى و الجوردى به اوين  رژيم تصميم خود را مى 66زمستان 
هاى كتبى  كسره نادرست است. شهادتهاى اين جمله ي داده "گردند. باز مى

نوشته و گفته شده چنين  ل گذشتهچند سااين اى كه در  و شفاهى
سازى  بود كه به ضرورت پاك 66نماياند كه گرداندگان زندان در پاييز  مى

رسيدند؛ نه در زمستان آن سال. از آن گردانندگان يكى هم داوود  ها  زندان
ام، هرگز از  ول گزارشگرى نقل كردهلشكرى بود كه بر خالف آن چه از ق

    به آن 66گوهردشت رخت نبست و به جاى ديگرى نرفت تا كه در زمستان 
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خانه بازگردانده شود. داوود لشكرى پس از بركنارى الجوردى از  بندى
)، از نردبان پيشرفت باال رفت و از يك پاسدار ساده، 1363رياست اوين (

پس سرپرست آن زندان. اسداهللا مسئول انتظامى گوهردشت گشت و س
از دادستانى انقالب كنار گذاشته شد،  1363الجوردى جالد نيز كه در سال 

اهللا يزدى بر قوه قضاييه  پس از كشتار بزرگ و به دوران رياست آيت
هاى جمهورى اسالمى رسيد و  جمهورى اسالمى، به مديريت سازمان زندان
عقيدتى ايران،  -ندانيان سياسىسرانجام در دهمين سالگشت كشتار بزرگ ز

  به دست دو مجاهد مسلح و با شليك دو گلوله از پاى درآمد.

اى از ابهام است  هاى كشتار بزرگ هنوز در هاله با اين همه بسيارى از سويه
ى  تاريخ بررسى دوباره -1پاسخ مانده است، از جمله: مهم بى  و چند پرسش

تاريخ  -3مشخصات اعدام شدگان.شمار دقيق و  -2ى اعدام شدگان. پرونده
سرنوشت  -5باختگان.  سپارى جان محل خاك - 4اعدام هريك از آنان.

  هاى آنان نامه وصيت

پژوهشى كه نخستين بار در سپاسگذارم كه مجال داد  خانى پرويز قليچاز 
هاى  ى آرش نيز باز آيد. و خرسندم كه اشتباه ، در واپسين شمارهآرش آمد
بود  صداى تبعيداى كه به راستى  ام. در نشريهبازنمودههمين جا  كار را در

  و در ادبيات تبعيد ما ايرانيان ماندگار. 

  2014پاريس، ژانويه 

  

  

 گفتار پيش

اى گشوده است كه هنوز حرف  شتار بزرگ زندانيان سياسى ايران، پروندهكُ
 آخرش گفته نشده است. 

 ؛مخالف دربند را كشتند ايران، در چند ماه، چند هزار ى در سراسر زندانها
جسد  ابي سر و صدا و در نهان. و پنهان كاري را به آنجا رساندند كه حت

گورهاي  - آنها بازپس ندادند و تنها نشاني گورها ىقربانيان را به خانواده ها
پائيز، پيرامون  -را دادند، بي هيچ توضيحي. در آن تابستان -دسته جمعي

از زبان سرجنبانان حكومت بود و آنهم گفتند،  ىشان اگر كلمه ا جنايت
رد گم كردن. از آن پس هم ديگر از اين راز سر به مهر، از اين  ىبيشتر برا

  .الم تا كام نگفتند "ىسر دولت "

 ىدر هاله ا "كشتار بزرگ"هم از اين رو، تا به امروز بسياري از جنبه هاي 
سته نيست كه چند از ابهام است. از جمله اينكه هنوز به دقت و درستي دان

  ...شان را از دست دادند. و چگونه؟ و در آن كشتار جان -چند هزار نفر -نفر

اسالمي پا برجاست، به  ىپاسخ دقيق به اين پرسشها، چه بسا، تا جمهور
 ىاين جنايت تنها زماني بسته شود كه ديگر جمهور ى دست نيايد و پرونده

موجود، به ويژه نوشته  ىبر داده هااسالمي در كار نباشد. اينك اما، با تكيه 
زندانيان پيشين كه توانستند از آن قربانگاه جان سالم بدر  ىها و گفته ها

كشتار بزرگ پرداخت و با  ىماجرا ىشود به باز ساز ىبرند، كم و بيش م
  .به واقعيت دست يافت ىبستر اين رويداد، تا حد ىبررس

 

  دست آويز

ي جهان اعالم كردند كه رئيس جمهور ، خبرگزاريها1367تيرماه  27در 
اسالمي ايران، آيت اهللا خامنه اي، در تلگراف به پرز دوكوئيار، دبير كل 

پذيرد و از  ىرا م 598سازمان ملل متحد، ابراز داشته ايران قطعنامه 
و فرو انداختن صدام حسين دست  "فتح كربال "جنگ تا  ى سياست ادامه

، اما اى گيز و چرخش صد و هشتاد درجهميشويد. درستي اين خبر بهت ان
تنها زماني مسجل شد كه آيت اهللا خميني خود به سخن درآمد و واقعيت 

  :شكست و سازش را به زبان آورد، با گوياترين كلمات

و اما در مورد قبول قطعنامه كه حقيقتا مسئله بسيار تلخ و ناگواري  ..."
حوادث و  ى .. به واسطهبراي همه و خصوصا من بوده ... اين است كه .

عواملي كه از ذكر آن فعال خودداري ميكنم ... با قبول قطعنامه و آتش بس 

موافقت نمودم ... بدا به حال من كه هنوز زنده مانده ام و جام زهرآلود قبول 
 )1("قطعنامه را سر كشيدم.

كه  -مرداد، سازمان مجاهدين خلق ايران  3تيرماه بود.  29و اين به روز 
فروپاشي جمهوري اسالمي مي دانست  ى ست در جنگ با عراق را آستانهشك

خود و تهاجم به مرزهاي غرب كشور،  "ارتش آزاديبخش ملي "با گسيل  -
 "حكومت خميني "واژگوني ") و 2("براي وارد آوردن ضربه نهائي "حركت 

 "قيام "را آغاز كرد و به عنوان جزئي از اين استراتژي، مردم تهران را به 

) اما نه در تهران و نه در هيچ كجاي ديگر ايران، مردم به 3فراخواند.(

برخورد با  ىفراخوان مجاهدين اعتنايي نكردند و نيروي سركوبگر حكومت ب
نفر از رزمندگان  1263، در نهايت خشونت آنها را در هم كوبيد، اى بازدارنده

روزه اين )، دهها مجاهد را اسير گرفت و سه 4شان را از بين برد(
) از پس اين سركوب، كين خواهي آمد. پايه 5ماجراجوئي را خنثي ساخت.(

كه از فرجام جنگ و  - و امت حزب اهللا  ىبسيج ى توده –حكومت  ىها
پرخون  ىدل "مجاهد "واگشت سپاهيان اسالم سخت آزرده دل بودند و از 

ند. و را به اوج رساند "ضد منافق "داشتند، آتش بيار معركه شدند و تب 
آنها كه پيشتر  احت -اين چنين بود كه بسياري از مجاهدين پيشين را 

محاكمه شده، محكوميت شان را گذرانده، آزاد شده و سر در كار خود 
)، 6دوباره گرفتند و به زندان انداختند( -داشتند و با سياست كاري نداشتند 

اختران و ) را در جا و در همان ب7( "مرصاد عمليات" ىاز اسرا ىشمار
ها  زندان ى تر را روانه بزرگ ى  ) و شمار8اسالم اباد و كنگاور به دار آويختند(
زير روشن  ى آن روزها در سه نمونه ى كردند كه بعدا محاكمه شوند. فضا

  :شود ىم

از مقام مقدس رهبري درخواست ميكنيم كه با جنايتكاران قاطع برخورد  "
  )9("اي هميشه از سر ملت كوتاه كنند.كرده و هر چه زودتر شر آنان را بر

اردبيلي رئيس ديوان عالي  ىآيت اهللا موسو ،نماز جمعه تهران ىدر سخنران
  :كشور

اينها آمدند، اينها نمي دانند مردم اينها را از حيوان پست تر مي دانند،  ..."
هستند، قوه قضائيه در فشار بسيار سخت افكار  ىمردم عليه اينها چنان آتش

شوند...  ىم ىي كه چرا اينها اعدام نمي شوند، يك دسته شان زندانعموم
گويند آقا بايد از دم اعدام شوند، قاضي از آن طرف گرفتار يك  ىمردم م

، از همه بيشتر من بايد از ىسلسله مسائل ... از اين طرف فشار افكار عموم
ست تا اين بدبخت تشكر كنم كه كار ما را آسان كرد. ما ده تا ده تا، بي

گويند  ىكنيم، پرونده بيار، پرونده ببر، متاسفم م ىبيست تا محاكمه م
كاش همه شان از بين بروند، يك مرتبه مسئله  ىخمسش از بين رفته، ا

  )10("تمام شود.

  :آمده "هزاران تن از اقشار مختلف اراك"آخر هم در طومار  ى نمونه

را كه  ىتا منافقين كوردل كنيم   ىاز مسئولين قضايي كشور درخواست م ..."
اند  ها رها شده و به خارج از كشور پناه برده بعد از عفو و بخشودگي از زندان

را تا  ىعليه نظام ايران پرداخته اند و گستاخ ىو در آنجا به توطئه جاسوس
نظامي  ى به آنجا رسانده اند كه براي كشتار فرزندان اين ملت اقدام به حمله

اند به اد در چنگال عدالت به دام افتادهيات اخير مرصنموده اند و در عمل
  )11("اشد مجازات برسانند و هيچگونه اغماض و بخششي روا ندارند.

ايران كه از مدتها  ىبدين ترتيب براي اجراي طرح كشتار زندانيان سياس
  .پيش ساخته و پرداخته شده بود، دست آويز مناسب فراهم آمد

 

  زمينه ها

در  1364آغازين سال  ىكه از ماهها ىم كه تغيير و تحوالتداني ىاينك م
اش آيت اهللا منتظري بود و  ىزندان پديد آمد و بان ىها ىسياست گذار

انقالب  ىاسداهللا الجوردي از رياست دادستان ىبارزترين نمودش بركنار
از سران  ىاسالمي و كاهش فشار بر زندانيان سياسي، دل پسند شمار

، 1365نبود و دست كم از ميانه سال  -آيت اهللا خميني به ويژه  -حكومت 

http://dialogt.de/



  توسط جمهوري اسالمي ندان، شكنجه و اعدامزسي و پنج سال 

 ٨  110ي  آرش شماره

 ىباريك رسيده بود. اين راز اگر درآن زمان بر كسى به جاها ىمخالفت خوان
جز كار به دستان حكومت آشكار نبود، پس از خلع آيت اهللا منتظري از 

از پرده بيرون افتاد. درست دو سال پيش از كشتار  "ىجانشين رهبر"مقام 
تقاضا  "نوشته بود: ىبه آيت اهللا منتظر ى، آيت اهللا خمينىسياسزندانيان 

كنم با اشخاص صالح آشنا به امور كشور مشورت نمائيد. پس از آن  ىم
نخواسته لطمه به حيثيت شما كه برگشت به  ىترتيب اثر بدهيد تا خدا

جمهوري اسالمي است نخورد. آزادي بي رويه چند صد منافق به  حيثيت
كه رقت قلب و حسن ظن شان واقع شد، آمار انفجارها،  دستور هيئتي

  )12("ترورها و دزدي ها را باال برده است.

، جالد اوين هم به گوش رسيد. در ىهمين نكته از زبان اسداهللا الجورد
  :آشفته و دهشت بار پس از تهاجم نظامي مجاهدين ىروزها

الم با منافقين متاسفانه در طول چند سال اخير بر خالف مصلحت اس ..."
برخورد شده است. طبق اطالعي كه در دست است اكثر كساني كه به نام 

اند كه  اند، مجددا به سازمان منافقين پيوسته تواب از زندان آزاد شده
تا  60تعدادي از آنها نيز در عمليات مرصاد به هالكت رسيدند. از سال 

ها حتي نتوانستند كه با منافقين به شدت برخورد شد، اين 63اواخر سال 
نفر را هم جذب سازمان نمايند، اما بعد از آن با منافقين با سستي و  10

مماشات رفتار شد و اعضاء آنها به اسم تواب از زندان آزاد شدند و نتيجه 
همين شد كه در حمله به شهر اسالم آباد و كرند ديديم ... واقعا  ىاين آزاد
است كه به  ىبسيجيان مظلوم ى به ناحق ريخته ىمسئول خونها ىچه كس

  )13( "دست منافقين به لقاءاهللا پيوستند؟!

، منتظري بود كه از نيمه دوم سال ىمورد نظر و خطاب اسداهللا الجورد
 ىديگر به باز ى موقعيتش در هرم قدرت سست شد، در تصميم گير 1366

ن ) و اي14( .گرفته نشد و نقطه نظرات و پيشنهاداتش از گردونه خارج شد
آوردن به  ىزندان نيز صدق ميكند و رو ىها ى سياست گذار ى در باره

 ى. نيز به عمد و زيركىالجورد ى كار آوردن دوباره ىو رو ىسخت گير
مخالف نشاندند و به تب ضد منافق دامن  ى كلمه ىمنافق را جا ى واژه

 شود و توجيه ىشان سهل تر م ىتبهكار ،دانستند زير اين نام مىزدند. چه، 

ترديدي نمي گذارد كه حكومت بر آن بود در صورت  ىپذير. چه، اسناد جا
پيروز نشدن در جنگ و پذيرش صلح، خود را از شر زندانيان سياسي مقاوم 

بازبيني و  ىرها بكنند تا در افق ناروشن پس از پذيرش صلح و گريز ناپذير
گرفته  ىو فرهنگ ىاز مسائل اجتماع -از مسائل  ىدر رشته ا ىواپس نشين

بحراني  ىاينكه در صورت روبرو شدن با وضعيت ىو برا - ىتا سياست خارج
ها             ) چه واقعيت15و پيش بيني ناشده غافل گير نشوند و قافيه را نبازند.(

هر دو  "غير منافق"و  "منافق"نشان ميدهد كه تدارك طرح كشتار بزرگ، 
  .را شامل ميشد

دانيم، به واسطه  ىم ىا نيز اينك تا حدودمراحل گوناگون پيشرفت طرح ر
  .كه كابوس بزرگ را زيسته اند و آنرا واگفته اند ىا ىزندانيان سياس

 ىهمه زندانيان تك به تك دوباره بازجوئ 66در فاصله آذر و دي  ..."
 "، "؟ىاسالمي را قبول دار ىجمهور "، "؟ىگروهت را قبول دار "ميشوند:

مجزا  ىداده شده، زندانيان به گروهها ىپاسخهاو بنا به  "؟ىنماز ميخوان
زندانيان ادامه مي  ىتقسيم ميشوند. تغيير و تحوالت در زندان با جابجائ

را كه حكم ابد دارند از گوهر دشت به  ىهمه كسان 1366يابد. در بهمن 
 "ميكنند... ىاوين منتقل و در آنجا نيز آنان را در يك بند جداگانه نگهدار

  :ن) پس از آ16(

زندانيان مجاهد و چپ را ازيكديگر جدا كردند. در واقع زندان را  ىتمام ..."
  :به دو قسمت تقسيم نمودند

بود اختصاص به زندانيان مجاهد داده و  2و  1قسمتي را كه شامل بندهاي 
(متصل به ساختمان ىقسمت انتهائ ىطرف انتهاي زندان را كه شامل بندها

اختصاص به زندانيان چپ دادند و براي  تئاتر گوهر دشت) بود، ىآمف
بندها را  ىاز اطالع زندانيان از وضع و تركيب بندها، شماره گذار ىجلوگير

نيز مجزا كردند. بدين ترتيب كه قسمت زندانيان مجاهد و زندانيان چپ را 
كردند و هر يك از دو قسمت، زندانيان را بر حسب  ىمجزا شماره گذار

را كه حكم شان  ىگر تفكيك كردند. يعني زندانيانميزان حكم آنان از يكدي
معين جا دادند. (در مورد زندانيان چپ، دو بند  ىزير ده سال بود در بندها

كه در  8و  7 ىسال اختصاص داشت، يعني بندها 10به زندانيان زير 
نفر در هر بند) و  90تا  85زندان واقع شده بود، با حدود  ىقسمت انتها

تا ابد را  15سال را در يك بند ... و زندانيان  15تا  10ه زندانيان محكوم ب
را كه  ىاز بقيه تفكيك كردند. همچنين آندسته از بچه هائ ىدر بند ديگر

دادند. همزمان با اين  ىجا 14پاسخ مثبت به مصاحبه داده بودند، در بند 
 شان به اتمام آنها كه حكم ىاوين، يعن "كش ىمل "زندانيان  ىواقعه، تمام

، همچنان ىآزاد ىبه دليل عدم پذيرش شرط مصاحبه برا ىرسيده بود، ول
زندان گوهر  10در بازداشت بودند، به گوهردشت منتقل كردند و در بند 

  :) و سپس17( "دادند. ىدشت ... جا

اسالمي و  ىتوسط جمهور 598چند روز قبل از اعالم پذيرش قطعنامه "
جام زهر اعتراف كرد، به هنگام سخنراني خميني كه در آن به سركشيدن 

 ى) كه به بيماران بند انفراد300آسايشگاه (اتاق  ىمراجعه به اتاق بهدار
هم تلنبار  ىزيادي به چشم مي خورد كه رو ىاختصاص داشت، ساك ها

شده بودند، روي يكي از ساك ها نام حسين قلمبر را ديدم و فهميدم او و 
 ىبه انفراد 316 ىرا از بند عموم) 18( ىزيرحكم ىاحتماال ساير بچه ها

روزانه همزمان بود. وضع  ىدقيقه وقت هواخور 45آورده اند. اين با قطع 
  )19( "شده بود. ىكامال غيرعاد

 

  حكم امام

به  ىفرصت را برا ىچه، آيت اهللا خمين !شده بود ىوضع كامال غيرعاد ىآر
رسيده بود،  اش به پايان ىكه مراحل تداركات ىاجراء گذاشتن برنامه ا

كه  ىكم كشتار زندانيان سياسي را داده بود. حكممناسب و مغتنم ديده و ح
كشتار  ى بود كهآيت اهللا منتظر ى كه آنرا علنى كردكس ديرترها علنى شد و

به مصلحت اسالم و انقالب و كشور و حيثيت واليت فقيه و "زندانيان را 
رفع  " ىخونين و برا) نمي دانست، در همان مرداد 20( "حكومت اسالم
در اوج كشت و كشتار سه نامه  ى)، يعن21( "از خود ىمسئوليت شرع

  .شد ىنوشت كه زود عموم "امام"به  ىخصوص

راجع به دستور حضرت عالي مبني بر اعدام منافقين موجود در  ..."
ها: اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت و جامعه پذيراست و  زندان

ها: اوال در  ولي اعدام موجودين از سابق در زندان ،ي نداردظاهرا اثر سوئ
  ).22( "...شود و   ىم يىو انتقامجو ىحمل بر كينه توز ىشرايط فعل

، ىهمين نامه ها بود كه آگاه شديم آيت اهللا خمين از رهگذرنيز اولين بار 
را به سمت قاضي شرع  -از سردمداران هيئت موتلفه  - ىنيرجعفر 
 "ضد انقالب "گمارده و از او خواسته كه به فوريت به امر  سرى ىدادگاهها

ها را تعيين و باز با همين نامه ها بود كه به هويت  ىرسيدگي كند و اعدام
 ىبرديم و هنگاميكه هيچ خبر ىهيئت مسئولين اين دادگاهها پ ءساير اعضا

در  ىاشراق مرتضى كرد، دريافتيم كه ىها به بيرون درز نم از درون زندان
 مصطفى و ىدادستان در مقام معاونت ىرئيسسيد ابراهيم ، ىسمت دادستان

احكام  ىاجرا ىوزارت اطالعات در اوين برا ى به عنوان نماينده ىپورمحمد
و  ىتعيين حكم، مالك اتفاق نظر قاض ى) و اينكه برا23كنند( ىاعدام تقال م

بعدها و پس از  )24دادستان و مسئول اطالعات نبود و اكثريت آراء بود.(
ها  آنكه تماس زندانيان با بيرون برقرار شد، به جرئيات كاركرد آن بيدادگاه

  .اعدام را صادر كردند ىها حكم ىبرديم و دانستيم به چه ترتيب ىهم پ

ها و  در تشخيص اينكه چه كسي بايد اعدام شود، بازجوها، رئيس و معاون "
پاسدارها هم  اظر مي دادند. حتدادياران زندان هم عالوه بر آن سه نفر ن

به  ىتوانستند  در تفكيك افراد نافذ باشند. كافي بود كه آنها گزارش ىم
را بپزد تا حكم اعدام  ىرئيس زندان بدهند تا او هم قبل از ورود به اتاق، نير
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كه از همان آغاز روشن  ى، تنها نكته اى) در باره جريان دادرس25("بنويسد.
هستند  ىها و چه مجاهدين، جملگي كسان انيان، چه چپبود اين بود كه قرب

با پرونده محكوميت قطعي يعني كساني كه پيشتر محاكمه شده و حكم 
گذراندند كه يا نزديك به پايان بود و  ىگرفته و دوران محكوميت خود را م

خطاب به قاضي شرع،  ىيا به پايان رسيده بود. اين نكته هم در نامه منتظر
  :تآمده اس ىنير

جديد، زير سئوال بردن همه قضات و  اعدام آنان بدون فعاليت ىوانگه "
را كه به كمتر از اعدام محكوم گرديده، به  ىسابق است. كس ىهمه قضاوتها

  ."...كنند ىچه مالك اعدام م

 

  اجراي حكم

مالك و معيار البته در كار بود. گويا بنا را بر اين گذاشته بودند كه هر 
كه استقالل شخصيت و انديشه داشته و حاضر نبوده در  ىمرد ىزندان

برابرشان سر تسليم فرود آورد و در خدمت شان قرار گيرد را سر به نيست 
كنند. در مورد زنان، اما انگار به اين نتيجه رسيده بودند كه جز جان زن 

در اين  نند.مجاهد را نگيرند و روح زن مرتد و ماركسيست را در هم شك
 -چه اوين و چه گوهر دشت  - زمان در زندان زنان و مردان راستا، هم

مرداد ماه، تلويزيون ها را از  5را برقرار ساختند. در روز  نىمقررات يكسا
) 27را هم تعطيل كردند.( ىهواخور و اتاق ها بردند، ديگر روزنامه ندادند

بيماران را هم به  اقطع شد. ديگر حت "اطالع ثانوي "مالقات ها هم تا 
ها به كار افتادند. با مجاهدين  دادگاه ،مردادماهششم ) 28بردند.( ىنم ىبهدار

بردند. در  ىآغاز كردند. زن و مرد، آنها را با چشم بند از بند بيرون م
هدايت ميكردند كه  ىكردند. تك به تك به درون اتاق ىراهروها به صف م

و  ىرئيس و ىو اشراق ىشان شده بود و قرارگاه نير "دادگاه  "محل 
 "كشيدند. از اين دست:  ىشان را پيش مى سپس پرسش ها ى.پورمحمد

منافقين را قبول داريد يا نه؟ حاضر به انجام مصاحبه در جمع زندانيان و 
از پرسش و پاسخ  ىو غيره... نمونه ا "محكوم كردن سازمان هستيد يا نه؟

  :آورده ىدر نامه دومش به خمين ىها را آيت اهللا منتظر

گفت: مسئول  ىكشور م ىها شرع يكي از استان ىسه روز قبل، قاض "
از زندانيان براي  ىاز يك -ترديد از من است  -اطالعات يا دادستان 

سازمان منافقين را  ىتشخيص اينكه سر موضع است يا نه، پرسيد: تو حاضر
، ى؟ گفت: آرىمصاحبه كن ى، پرسيد: حاضرى؟ گفت: آرىمحكوم كن

، پرسيد: ى؟ گفت: آرىجنگ با عراق، جبهه برو ىابر ىپرسيد: حاضر
مين بروند ...  ى؟ گفت: مگر همه مردم حاضرند روىمين برو ىرو ىحاضر

و با او معامله سر موضع انجام  ىشود تو هنوز سر موضع ىگفت: معلوم م
  )29( "داد...

حكم اعدام به  ىبرو برگرد. پس از اجرا ىكيفر سر موضع ها اعدام بود. ب
  :دادند وصيت نامه شان را بنويسند ىاجازه مآنها 

كرده، متوجه  ىروبرو را چك م ىها ها كه سلول از بچه ىبعداز ظهر، يك ..."
مقابل، يك نفر در حال زدن مورس ...  ىشده كه از پنجره يكي از سلول ها

در بيدادگاه هيئت عفو رژيم به اعدام  "باشد ... پيام كوتاه بود و گويا ... ىم
نوشتن وصيت  ىشوم، مرا برا ىشدم و تا چند دقيقه ديگر اعدام م محكوم

  )30( "نامه آورده اند.

... در اولين قدم "ها را با اعدام زنان مجاهد آغاز كردند و  وطرفه اينكه اعدام
... تمامي زنان مجاهد جز يك نفر را كه در انفرادي به سر ميبرد، اعدام 

  )31( "كردند...

مرداد آغاز شد و در فرداي آن روز و در  ششمين روز كه در ا ىو كشتار
ديگر ادامه يافت، مرداد را به ماه قتل عام مجاهدين در بند، بدل  ىفرداها

خبر از  ىجداگانه بودند، ب ى... زندانيان كمونيست كه در بندها"ساخت و 
بودند تا بتوانند از اوضاع غيرعادي سر  ىكشتار زندانيان مجاهد در پي راه

  را  ىبند، داوود لشگر ىها نرده ىگوهردشت از ال 7بياورند، زندانيان بند در 

  

  
  

 ى را به ساختمان هاي سوله ىزياد ىديده بودند كه با فورقون طنابها
دمپايي را  ىانبوه 8محوطه زندان حمل ميكند و روزي ديگر زندانيان بند 

 ىرا م ىاميونك ىهم تلنبار شده و روز ديگر ىدر محوطه ديده بودند كه رو
محكم كردن  ىآن چادر كشيده شده و چند پاسدار برا ىبينند كه رو

زير  ىروند و انگار كه محموله گوشت ىچادر روي كاميون راه م ىطنابها
نرده  ى، زندانيان بند شش از الىآنان لرزان بود. روز ىچادر باشد، زير پا

ف ايستاده اند تا را ديده بودند كه به ص ىزندان ىخود عده ا ىهواخور ىها
مسئول  ىاستفاده كنند. پنج پاسدار و داوود لشگر ىهواخور ىاز دستشوئ
آنها را محاصره كرده بودند. از  ىزندان گوهردشت، به طور غيرطبيع سركوبِ

زندانيان را از زير چم بندشان تشخيص داد. آنها  شد صورت ىها م نرده ىال
ايستاده بودند. در بين زندانيان بند  گرفته به نوبت ىبا رنگ پريده و با سيمائ

 20 ى! و تنها زندانيان فرع"ها هستند ىاعدام "در گرفته بود: ىزمزمه هائ 6

شان به وضوح  مستراح ىها نرده ىبندشان، از ال بودند كه به خاطر موقعيت
ديده بودند كه پاسداران اجساد زندانيان اعدام شده را به كاميون ها حمل 

  )32( "ميكنند.

شوند و اين  "قلع و قمع "و سرانجام نوبت به زندانيان كمونيست رسيد كه 
در پنجم شهريور بود. اسم شماري را ميخواندند، از آنها ميخواستند چشم 

  .بندشان را بر چشم زنند، از بند خارج شوند و در راهروها به صف ايستند

بردند،  ىومان مبند روبر ىفرع ىتك تك بچه ها را به درون يكي از اتاقها "
در آنجا داوود لشگري به همراه چند پاسدار نشسته و مشغول سئوال و 

ها كه اظهار ميكردند مسلمان نيستند و نماز  جواب بودند. هر يك از بچه
نشاندند و هر يك از آنها را كه اظهار  ىچپ راهرو م خوانند در سمت ىنم
را كه در  ىو آنهائ نشاندند ىكردند مسلمانند در سمت راست راهرو م ىم

راست راهرو نشانده بودند در صورتيكه حاضر به نماز خواندن نبودند  قسمت
بردند تا با زدن كابل آنها را وادار به نماز  ىها م ىها و يا انفراد ىبه فرع

ضربه، صبح و ظهر و شب و كساني را  20هر وعده نماز  ىبرا .خواندن بكنند
را كه در  ىبردند و بچه هائ ىبه بند هشت مكه حاضر به نماز خواندن بودند 

اول (قسمت  ى سمت چپ راهرو نشانده بودند، دسته دسته به قسمت طبقه
زندان گوهر دشت كه در آن دفتر رياست و دفتر مدير داخلي زندان  ىادار

همين  ىبردند و در آنجا در يك اتاق در مقابل اشراق ىو... قرار داشت) م
  )33( "كردند ...  ىتكرار مسئوال و جواب را مجددا 

؟ ى؟ مصاحبه ميكنىسازمانت را قبول دار "چون  ىو پرسشهاي ديگر
 ىمنف ى؟ و... در اين مرحله هم اگر پاسخ زندانىميكن ىاطالعات ىهمكار

نشاندند و سپس هر چند نفر را  ىاتاق م ىچپ در ورود بود، او را در سمت
، از ىچپ سازمان و حزب دست فرستادند. از هر گروه و مىبا هم به مسلخ 

ها، رنجبران، كومله، اتحاد مبارزان  پيكار، رزمندگان، اتحاديه كمونيست
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 ى، فدائي (اقليت)، راه كارگر، فدائىكمونيست (سهند)، وحدت كمونيست
  :(اكثريت) و حزب توده كه وقتي

گريند، گروهي  ىدار زدن برده مي شوند، گروهي م ىبه حسينيه برا ..."
 ىكنند. برخ ىم ىاما لرزش خود را مخف ؛لرزند ىدهند و همه م ىم دشنام

از  ىكشند. بعض ىآخر را م ى زنند. نوميدانه، و انتظار لحظه ىلبخند م
ببرند.  ىكنند تا ثواب بيشتر ىحكم اعدام با هم رقابت م ىها در اجرا نگهبان

رد و د ىتاب ىاين همه جسد احساس ب ى از آنها از مشاهده ىگروه كمتر
كنند و به شدت كتك  ىجنگند، حمله م ىاز زندانيان م ىكنند، برخ ىم
مرگ  ىها شود. آخرين ضجه مىخورند. مراسم اعدام به سرعت اجراء   ىم

  )34( "شود. ىخاموش م

هاى كوچك پشت  سولهتئاتر و  ىمسلخ در گوهر دشت، سالن آمف
شكل كشتار . 209پاركينگ دادستانى و زيرزمين بود و در اوين، موتورخانه 

  )35( ن بود.به دار آويختدر هر دو زندان 

 ىجسد مردان حلق آويز شده را پيش از بيرون فرستادن از زندان، برا
به كار گرفتند، با همان هدف خرد كردن و در هم  گرازنان چپ ى شكنجه

  .شكستن شان

در نماز خواندن حكم تعزير را داشت ... همه را پنج بار  ىجواب نه برا "
كرده بود و چند نفر هم  ىزدند. يك نفر خودكش ىراهرو آسايشگاه شالق م

موفق نشده بودند. هر كس نماز خواندن  ىول ؛كرده بودند ىاقدام به خودكش
 ىشالق برا ى جيره .گرداندند ىپذيرفت، بعد از چند روز به بند برش م  ىرا م
ادامه داشت. همه  پذيرفتند نماز بخوانند، بيست و پنج روز ىكه نمى كسان

 ىكنند ... صدا ىشان را اعدام م شده بودند. گفته بودند همه ىبه شدت زخم
كرد. يكبار من و چند  ىام م نماز، ديوانه ىها ها در وعده شالق خوردن بچه

در اوين  ىبردند. يك بار ما را به بيشه ا ىاعدام نمايش ىنفر ديگر را برا
ما دار  ىرا روبرو ىرداريم. تعداد زيادمان را ب ىبردند و گفتند چشم بندها
  ... كردند به آنها نگاه كنيم ىزده بودند و ما را مجبور م

بند، چهار ماه ادامه داشت. تنها پس از برقراري مجدد  ىو آشفتگ ىبالتكليف
مان روشن شد. تنها ىها بود كه عمق فاجعه برا ها و تماس با خانواده مالقات

  )36( "اعدام شدند.نفر  1200از بند ما حدود 

 

  شماركشته شدگان

 "تخليه اي "و  "خانه تكاني "ها دچار چنين  بندها، درهمه زندان ى همه

اند حكايت از  شدند. گزارش زندانياني كه از اين مهلكه جان سالم بدر برده
كشتار  "تن از بند محكومين ابد زندان اوين در بيش از چند آن دارد كه 

حدود دويست گوهر دشت،  ىزندان 1100 دند و ازسر به نيست نش "بزرگ
اراك،  ) در زندان شهرستانها ( اصفهان،37.(ن سالم به در بردندنفر جا

و...)   مشهد ،آباد، دزفول، رشت، سمنان، شيراز، كرمانشاه اروميه، تبريز، خرم
گوئيم كم و بيش، چه،  ىهم همين قاعده كم و بيش حكم فرما بود. م

سياست ق حكومت در مورد اين جنايت، سرباز زدنش از دادن مطل سكوت
از  ىبازرس ىاز ورود هر هيئت بين المللي برا ىهرگونه خبر و جلوگير

زندانها و... بررسي آنچه بر سر زندانيان سياسي آورده بودند و برآورد دقيق 
 است.اگر نگوئيم ناممكن، دست كم سخت دشوار ساخته  راكشته شدگان 

رد ماندگان هر بند نسبت به شمار رفتگان، مناسب ترين و از اين رو، برآو
و  ىدقت ىاز ب ىشود. اما اين شيوه بر ىمحاسبه م ى معتبرترين شيوه

 نيست. ماندگان، در بهترين حالت، با حدس و گمان از شمار ىنارسائ

و تخمين قربانيان   .دهند. آنهم به تقريب، يا تخمين ىم ىرفتگان آگاه
وناگون است. از پنج هزار نفر شروع ميشود و به دوازده گ ىكشتار بزرگ بس

جسته و  ىرسد. چه بسا به دليل همين اختالف و آمارها ىهزار نفر م
كه اعدام شده  ىچندين هزار نفر "از  "عفو بين الملل"گريخته است كه 

 ) با اين38كرده است. ( ىسخن گفته و از دادن آمار دقيق خوددار "اند

كه از دل  "داخل كشور  -ت از زندانيان سياسي ايران كانون حماي "حال 

تابستان و پائيز سر  هولناك ىدر ماهها ىزندانيان سياس ى خانواده ى مبارزه
، 1368و در مهرماه  "كشتار بزرگ "برآورد، درست يك سال پس از 

را فاش ساخت و اعالم داشت كه  "فاجعه ملي" ىقربان 1345فهرست نام 
دست يابد.  "به خون خفته خلق ىاز شهدا ىبسيار "نام  هنوز نتوانسته به

 ىاز روزنامه ها ىپس از انتشار اين فهرست، يك ى) اندك زمان39(
نفره  از زندانيان جان  1387اوپوزيسيون در اروپا هم به انتشار فهرست 

هنوز بسيار  "باخته اقدام كرد. اما اين روزنامه هم هشدار داد كه فهرست 
است و چه بسا به داليل محدود بودن امكانات تحقيق، با  ىفناكامل و ناكا

  )40( "نادرستي هائي نيز همراه باشد.

اعدام مخفيانه، انتقال مخفيانه جسدها به گورستان، دفن مخفيانه به خون 
هنگامى كه استبدادى مذهبى حكومت ، آنهم ىجمع ىخفته گان در گورها

ه شمار دقيق و درست جان ب ىدست ياب ىرا برا ىهرگونه كوششكند، مى
كشتار واقعيت كند. نبايد فراموش كرد كه حكومت  ىباختگان، ناممكن م

 ىجمع ىمحل گورهانيز از خانواده آنها نيز پنهان كرد و  ها ماه زندانيان را
  .را

 

  پايان انتظار

ها  ، پشت در زندانىزندانيان سياس ىروزها و هفته ها و ماهها، خانواده ها
كسب خبر از جگرگوشه هاشان.چه خواهش ها و  ىبرا ؛ايستادنددر انتظار 

ها كه نكشيدند و چه بيم ها و اميدها  ىتمناها كه نكردند، چه خفت و خوار
زيستند و به اين دل خوش  ىكه از سر نگذراندند.در كابوس مرگ و زندگ

شان آورده بودند  عزيزان ىكه برا ى راساختند كه مقامات زندان پول و ثروت
  .يرند و رسيد تحويل شان بدهندبگ

سلطنت آباد تحويل  ىيا بعنوان مثال آنچه اهال -آنچه تحويل گرفتند 
سيگار باز شده، شبيه اسكناس ده  يادداشتي بود به اندازه پاكت -گرفتند 

برادر... خواهشمند است در ساعت ... روز... در  "توماني. با اين مضمون: 
  )41( "رسانيد. كميته سلطنت آباد. كميته سلطنت آباد حضور به هم

همين يادداشت را به  ،تهران ىها آباد و ساير محله ىتهران پارس، ناز ىاهال
خود دريافت كردند. و اين در هفته اول ماه آذر بود و  ى محله ىامضاء و نشان

(جاده  "گل صحرا " ىروز موعود در جلو كميته ها "به اين ترتيب در

خيابان زنجان)، كميته خاوران ( نزديك گلستان ساوه)، كميته زنجان (
صبح غلغله  6آباد، كميته تهران پارس و... از ساعت  ىخاوران)، كميته ناز

صبح آغاز شد. بعضي با خود سند خانه نيز آورده  9بود. مراجعه از ساعت 
 "در كميته  9عزيزان شان ضمانت باشد. ساعت  ىآزاد ىبودند، شايد كه برا

ين نام را خواندند. مدتها انتظار، نگراني و در آخر يك تن. اول "گل صحرا
فقط يك تن با يك ساك، ساك دوم سهم يك پدر شد ... ساك سوم ... 

  )42( "ساك چهارم ... با لباس تنها از يك كميته، تنها در يك روز ...

شود. تحصن  ىآغاز م ىزندانيان سياس ىواز اينجاست كه حركت خانواده ها
 ىمراسم برا ى، برگزاىدر برابر دادستان ى، گردهمائىاخ دادگستردر برابر ك

حقوق بشر ملل متحد،  ى امضاء به كميته 370دادن طومار اعتراض با 
  تماس با خارج از كشور و... 

ديگر وجود  ى هم كه نسبت به نيمه ىمهاجرين و تبعيديان ايران ى هجامع
 ىها وق بشر، جامعهحق ىها خود حساس است، پاسخگوست: تماس با كميته

خواه و بسيج افكار عمومي و  ى، احزاب ترقىدفاع از زندانيان سياس
سرانجام به  ،كه در حال تكوين بود "فاجعه ملي " ى در باره ىروشنگر

، 1367 مهرماه 21در  .شودىها منجر م ىها و آمريكائ ىواكنش اروپائ
شر در جمهوري در مورد نقض حقوق ب ىپارلمان اروپا با تصويب قطعنامه ا

 وضعيت ىبه منظور بررس ىاسالمي ايران، از دولت ايران ميخواهد كه هيئت

 ى، پارلمان آلمان قطعنامه اهمان سال آذرماه 18ها عازم ايران شود.  زندان
كند كه در آن نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسالمي به ى تصويب م

  .شدت مورد انتقاد قرار گرفته
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ت و دست اندركاران جنايت بزرگ به موج نبانان حكومسرج پاسخ
پذيرند كه جز  ىم اى گونهچه، به  .ها چند پهلوست و فريبكارانه اعتراض

 "مجاهدين، ديگراني هم اعدام شده اند. اما آن ديگران را  ىنظام ىاسرا

روشنگر است: آيت اهللا  ،آوريم  ىكه م ىكنند. دو نمونه ا ىقلمداد م "منافق
رسش و پاسخي در دانشگاه تهران، در پاسخ در جلسه پ ىخامنه ا
بي  پرسد: علت ىاست و م ىكه گويا از هواداران آيت اهللا منتظر يىدانشجو
به مسائل حقوق بشر و اجازه ندادن به  ىاسالم ىكامل جمهور ىتوجه

اين مسئله چيست و علت  ىبررس ىكارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برا
  :مي گويدمشكوك در ايران...  ىها اعدام

ها،  اين سئوال لحن همان سئوال راديوهاي بيگانه را دارد... و اما اعدام "
 ىرا كه راديوها ىدر ايران، درست همان تاثير ىدسته جمع ىها اعدام

 ىبيگانه مي گذارد، البته راديو منافق هم همين را مي گويد، ما در جمهور
زندان، از داخل زندان، با  ىاسالمي مجازات اعدام داريم ... اين آدمي كه تو

 ىجمهورى حركات منافقين كه حمله مسلحانه كردند به داخل مرزها
 "... ارتباط دارد، او را به نظر شما بايد برايش نقل و نبات ببرند...؟ىاسالم

  :كند ىهم اين چنين اظهار نظر م ىرفسنجان ى) علي اكبر هاشم43(

منافقين  ىغرب ىپا و كشورهاكه در ارو ىاين تبليغات كذب و عجيب و غريب
اين  ىاينها در ايران اعدام شده است، برا ىراه انداخته اند كه چند هزار نيرو

را كه در جريان عمليات مرصاد از دست داده اند، دنيا را  ىاست كه افراد
سركوب بايد مخصوص عناصر اصالح ناپذير باشد. در تمامي  ...توجيه كنند

د كه هيچ راهي جز سركوب آنها نيست. آنها را هستن ىدنيا هميشه انسانهائ
خائن و ناصالح  ىانسانها ىما بايد سركوب كنيم. اين حالت وحشت بايد برا

  )44( "باشد.

و حالت وحشت را به خانواده كشتار شدگان هم تعميم دادند و ضرب و 
كارگر  ىپناه را در دستور گذاشتند كه يك چند ىشتم اين داغ ديدگان ب

ها  بي پاسخ. حرف يىها انواده هاي دردمند، حرف داشتند و پرسشنيفتاد. خ
 ىقرار دادند. در نامه ا ىشان را به اين ترتيب در برابر رفسنجانىها و پرسش
  :سرگشاده

 ازندان گشوده شده، وليكن ما حت ىباالخره بعد از چند ماه انتظار، درها "
بر سر گورهاشان  نتوانستيم همسران، پدران، فرزندان و عزيزان خود را

زندانيان  ىقاتل شما نه تنها كمر به قتل همگان ىمالقات كنيم. جمهور
با  ىكرد و در موارد متعدد ىبسته، بلكه از اعالم محل دفن آنها خوددار

قربانيان  ىمراسم يادبود و ختم برا ىاز برگزار ىگرفتن تضمين و تعهد مال
ن حقوق هر انسان، ممانعت تري ىابتدائ ىاين فاجعه توسط بستگانشان، يعن

بعمل آورد. اين هديه شما به مناسبت پايان يافتن جنگ خانمانسوز  ىجد
 ىانقالب به مردم زجر ديده و خانواده ها ىپيروز ى هشت ساله و در آستانه

  :مي پرسند ىو در پايان، از رفسنجان "بود. ىزندانيان سياس

، توسط ىان در چه دادگاهآن - 2آنها را به قتل رسانديد؟  ىبه چه جرم -1"
محكوم به اعدام  ىجملگ ىكدام هيئت منصفه و بر طبق كدام قانون مدن

 "شرع ىدادگاهها "كه در  ىچرا و به كدام دليل زندانيان - 3شدند؟ 

محكوميت خود  ها بود كه محكوم شده بودند و مدت مدت ىاسالم ىجمهور
بسته تيرباران  ىدرها تگذراندند، به يك باره ظرف دو تا سه ماه پش  ىرا م

قربانيان اين قتل عام در  ىچرا از انتشار اخبار تعداد واقع -4شده اند؟ 
صريح مردم و  ىكنيد و به سئوالها ىمقابل مردم و افكار عمومي خودداري م

  )45("دهيد؟ ىسرباال م ىها جواب ىزندانيان سياس ىها خانواده

ها  نكرده كه به اين پرسش اسالمي تاكنون پروا ىيك از سران جمهور هيچ
گشوده  ىكشتار بزرگ زندانيان سياسي ايران، پرونده ا ى پاسخ دهد. پرونده

   .است و هنوز حرف آخر گفته نشده است

 :پانويس ها

  1367تير  30روزنامه رسالت،  -1

  ، عمليات بزرگ فروغ جاويدان، سازمان مجاهدين خلق ايران3خبر شماره  -2

  ات بزرگ فروغ جاويدان، سازمان مجاهدين خلق ايران، عملي4خبر شماره  -3

، برگرفته از 1367شهريور  18ايران،  ىارتش آزاديبخش مل ىستاد فرمانده ىگزارش نهائ - 4
 44و  43شماره  ،ماهنامه  شورا

خواستار آتش بس شد؟ و چشم انداز مذاكرات  ىاسالم ىنگاه كنيد به جزوه  چرا جمهور - 5
 1367غازي نو، شهريور صلح چيست؟،انتشارات آ

به چهل و پنجمين نشست كميسيون حقوق بشر ملل متحد،  ىعفو بين الملل، بيانيه كتب -6
ملل متحد در باره  ىو اجتماع ىاقتصاد ى، و نيز نگاه كنيد به  گزارش شورا1989ژانويه 

  1988اكتبر  13 ،ايران ىاسالم ىوضع حقوق بشر در جمهور

 .ت سركوب مجاهدين گذاشتكه حكومت بر عمليا ىامن -7 

 ىاقتصاد ى، و نيز نگاه كنيد به  گزارش شورا1367مرداد  12اسالمي،  ىروزنامه جمهور - 8
 )... (پيش گفتهىو اجتماع

 1367مرداد  12روزنامه رسالت،  -9

 1365مرداد  15روزنامه رسالت،  -10

 1367شهريور  9روزنامه رسالت،   -11

 ىمحمدى ، برگرفته از كتاب  خاطرات سياسىت اهللا منتظربه آي ىنامه آيت اهللا خمين -12
 255، صفحه ىسياس ى، موسسه مطالعات و پژوهشهاىشهر ىر

مردم در برخورد به جنايت  ى،  ديدگاهها1367مرداد  15، ىاسالم ىروزنامه جمهور -13
   اخير منافقين، قسمت دوم

در جمع طالب و روحانيون  ىظر، سخنراني آيت اهللا منت1367تيرماه  8روزنامه كيهان،  -14
  قم

پيرامون كشتار  ،آن است كه خون موج زند در دل لعل ىنگاه كنيد به جزوه  جا -15
و  آنها كه غريق وحشت خود بوده اند،  1367نو، آذرماه  ىزندانيان سياسي ... انتشارات آغاز

  ، مهاجر،  بولتن آغازي نو، ويژه سلمان رشديىتبريز

سعيد همايون، اتحاد كار، شهريور  ،كه از مردم جاريست ىخون ىاو اين شط ه ...-16
  ، سال دوم23، شماره 1370

 ىبر ما چه گذشت؟ نيما پرورش، كميته برگزار 1367در سال  ى  نگاه كنيد به جزوه -17
   5، صفحه 1373، پاريس، شهريور 1367ايران در سال  ىيادمان قتل عام زندانيان سياس

  .محكوم به اعدام است ىدان، به معنااز اصطالحات زن -18

   1371مهرماه  8، 44اكثريت، شماره  ،كار ،احساس تلخ و وجدان بيدار -19

منتشر شده است و نيز در شورا،  1368، تابستان 6شماره  "چشم انداز "هر سه نامه در  -20
اوست به  1367مرداد  24، در اينجا استناد به نامه 1368، فروردين و ارديبهشت 47شماره 

  ...آقاي نيري و

 1367مرداد  11، ىنامه به آيت اهللا خمين -21

  1367مرداد  9، ىنامه به آيت اهللا خمين -22

 1367مرداد  24و...  ىنير ىنامه به آقا -23

  1367مرداد  9، ىبه خمين ىنامه منتظر -24

 ىن شط ها، و نيز  اي1368شهريور  20، 274خونين، اكثريت، شماره  ىاز آن روزها -25
 )... (پيش گفتهىخون

 1367مرداد  9و...  رىبه ني ىنامه منتظر - 26

سرباز زندان  ىازاصطالحات زندان، منظور بردن زندانيان به محوطه حياط و يا فضا ىيك -27
 .نيم ساعت يا يك ساعت اجراء ميشد ىروز ىاست كه در وضعيت عاد

رها، جلد سوم، ص  - ، م حقيقت سادهو نيز   19و  18نگاه كنيد به نيما پرورش، ص  -28
، 1373، زمستان 14، پنج گزارش، چشم انداز، شماره 67و  كشتار در تابستان  126و  125
 75، تابستان 6 ى ، شماره، و نيزهرگز از مرگ نهراسيده ام، آذر نسيم، نقطه74تا  55ص 

 1367مرداد  11به خميني،  ىنامه دوم منتظر -29

ايران زمين،  ى ، ايرج مصداقي، هفته نامهىخمين ىها كنجه گاهحماسه مقاومت در ش -30
 1375تيرماه  14، روز شنبه 101شماره 

  همان -31

 ، سرمقاله1374، مرداد و شهريور 29راه كارگر، دوره دوم، شماره  -32

  3 18و  17نيما پرورش، ص   -33

 75، تابستان 6 ى ، شماره،  نقطه67،  زندگي پس از ىهرمز متق -34

 وجوه مشترك چندين و چند گزارش  ىبر مبنا رىنتيجه گي -35

  73، زمستان 14همه بالتكليف بوديم، ف. آزاد، چشم انداز، شماره  - 36

، 23كه از مردم جاريست، سعيد همايون، اتحاد كار، شماره  ىخون ىها و اين شط -37
  1370شهريور 

 1989مجازات مرگ در ايران، عفو بين الملل، ژانويه  -38

، 1ايران (داخل كشور)، شماره  ى، ارگان كانون حمايت از زندانيان سياسيىبانگ رها -39
 1368آبان 

 1369مهرماه  16، 321اكثريت شماره  -40

  68، تابستان 6چشم انداز، شماره  -41

 1، شماره ىبانگ رهاي -42

   1367آذر  16روزنامه رسالت،  -43

   1367آذر  12روزنامه رسالت،  -44

، شهريور 2ايران، شماره  ىبا زندانيان سياس ىيام همبستگي، خبرنامه كميته همبستگپ -45
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  كُشتار بزرگ روز شمار

 از هشتم مرداد تا دهم شهريور يتعيين شده از سوي خمين مرگ هيئت

اين كشتار  ان، كار خود را در زندان گوهر دشت آغاز كرد. راوي1367ماه 
هستند:  1367عام تابستان بدربرگان قتلزندان، دو تن از جان بزرگ در اين

  ايرج مصداقي و مهدي اصالني.

روايت مصداقي از هشت مرداد تا بيست و پنجم مرداد است. هفده روز 
ها از پنجم كشتار مجاهدين؛ و روايت اصالني، بازگويي كشتار كمونيست

  شهريور تا دهم شهريور است.

  

  روايت ايرج مصداقي 

  

ساعت هفت صبح، بعد از خوردن صبحانه متوجه شديم . مرداد 8شنبه 
ها كه تازه به بند ما آمده بودند و تا آخرين روزها مالقات  تعدادي از بچه

ها را به ديگران منتقل  داشتد، اخبار زيادي داشته و قصد دارند كه آن
كاري تلويزيون  ا دستها بود ب سابق، مدت 6هاي فرعي مقابل كنند. بچه

استفاده  اينچ توشيبايي كه در بند داشتند، از آن مانند راديو 14
  پاسداران به بند ما هجوم آوردند. كردند. مي

ما را . دني زندانيان را بيرون آورد ها را باز كرده و همه ي سلول همه درِ
كنار ديوار ايستاديم.  ،كف بردند و بعد از طي مسافتي ي هم به طبقه

پيدا شد.  ي داوود لشكري كله اي نگذشته بود كه سرو هنوز چند دقيقه
بند وي را در حالي كه  من سرم را به ديوار تكيه داده بودم و از زير چشم

جا  ها چرا اين ديدم. با اشاره پرسيد: اين شد، مي به ما نزديك مي
جا  ها را به اين ينتر شد گفت: كي گفته ا هستند؟. وقتي كمي نزديك

. منظورش يكي از "سيد"بياوريد؟ يكي از پاسداران پاسخ داد: 

شان ي ها ها را به سلول با عصبانيت گفت: اين ها بود. لشكري افسرنگهبان
اي  گويم، بياوريد و بعد با لحن آمرانه برگردانيد. هر كس را كه من مي

را سراسيمه و با عجله به بندمان بالفاصله ما   اضافه كرد: تفهيم شد؟
مان انداختند. احساس كردم  هاي سابق بازگرداندند و در همان سلول

اتفاقي در شرف وقوع است. بالفاصله به پنجره نزديك شدم. يك 
زندان پارك ساختمان  درب وروديمرسدس بنز زرد نخودي رنگ مقابل 

. اند ن آمدهشده بود. مشخص است افراد جديدي براي بازديد از زندا

پاسدار به داخل سلولم آمدند. مدتي طول  تعداديبه همراه  لشكري
كشيد تا به خودم آمدم و به حالت عادي بازگشتم. لشكري با لحني 

و خودم را  "مجاهدين"تسمخرآميز گفت: آقا ايرج اتهامت چيه؟ گفتم: 
، هيچ انتظارملي برخالف جمع كردم و منتظر واكنش وي ماندم، و

بند بزن، بيا  واكنشي منفي نشان نداد. سرش را تكان داد و گفت: چشم
ي ما را  بيرون! بالفاصله درِ سلول هر هشت نفر ما را باز كردند و همه

بند زده، پشت سر هم رديف كردند. بعد از چند دقيقه خود را در  چشم
رسيد، اين بود كه  ر ميمان يافتيم. چيزي كه غيرعادي به نظ بند سابق

براي اولين بار پاسداران و لشكري نسبت به پاسخ ما در رابطه با 
اعالم كرده بوديم، از خود هيچ واكنشي نشان  "مجاهدين"مان كه  اتهام

دادند. در راه پاسدار بند از  ندادند. ظاهراً نوعي همراهي نيز نشان مي
و گفت: هوادار. پاسدار تنها سرش را تكان پرسيد: اتهام؟ ا اكبر صمدي

در شرايط مان  و تحميل ارادهها  آمدن آن  داد. ما آن را به نوعي كوتاه
جديد تلقي كرديم. پس از انتقال ما به بند، ديگر زندانياني را كه در 

بور در ذ. فرعي مردندبردند نيز به يك فرعي منتقل ك انفرادي به سر مي
ها برايم  ش مجاهد بود. بعدها بچهك زندانيان ملي باالي يكي از دو فرعي

ها متوجه شده بودند كه اكثر افراد  تعريف كردند در تماس با آن
كش مجاهد درهمان روز اول و دوم به دادگاه برده شده و ديگر  ملي

  بازنگشته بودند. 

نه صبح در ها از صبح شنبه، هشتم مرداد، ساعت  عام ي قتل پروسه
بوديم كه به نزد هيئت تعيين شده  گروهيآغاز شد. ما اولين  گوهردشت

برده شديم. روال كارشان بر اين اساس قرار گرفته شده  ياز سوي خمين
تر و  شان محكم ساني كه از نظر مسئوالن زندان بر مواضع سياسيكبود: 

ز دم تيغ گذرانده شوند تا اگر در جريان اند، زودتر ا استوارتر بوده
كم  م به هر دليلي توقفي حاصل شد، دستعا ي قتل پيشبرد پروژه

اين حيث با افسوس و  ها را اعدام كرده باشند تا از ترين قدم ثابت
جايي كه ما به عنوان زندانيان  از آن در واقع پشيماني مواجه نشوند.

، افراد "معاندترين"برديم، به عنوان  رادي به سر ميتنبيهي بندها در انف
مان برده بودند و ما نسبت  مان كرده و به مسلخ انتخاب گروهبراي اولين 

به درستي  لشكري گونه آگاهي و خبري نداشتيم. به اين مسئله هيچ
 زندانيان اهل مشهد را كه از مواضع باالتري نسبت به ما برخوردار بودند،

 م انتخاب كرده بود. امكانش بود كه هرعا جهت قتل گروهبه عنوان اولين 

يعني هم ما و هم آنان را در آن روز با هم اعدام كنند، ولي  دو گروه
ي او و به دستور افسرنگهبان به دادگاه  چون ظاهراً ما را بدون اجازه

به همين دليل دستور مخدوش شود.  اش اتوريته خواست برده بودند، نمي
هايمان بازگردانند تا مهار اوضاع در ابتداي كار از  داد ما را به سلول

آمده بين  دستش در نرود. بدين صورت ما در تضاد و درگيري پيش
م، جان به در برده بوديم. با مواضعي كه داشتيم، اگر آن عا قتل مجريان

  گشتيم. كدام زنده باز نمي ، هيچرفتيم ميروز صبح به دادگاه 

معروف به كاك اولين نفري بود  از ميان زندانيان مشهدي، جعفر هاشمي
كه به دادگاه برده شد. طبق معيارهايي كه رژيم براي بردن افراد به 

رفت.  دادگاه معين كرده بود، وي بايد به عنوان اولين نفر به دادگاه مي
به دادگاه برده بودند.  ها را در گوهردشت همگي آن در تيرماه همان سال

هايشان پرداخته و از سوي  و آرمان ها در دادگاه به  دفاع از مجاهدين آن
  شناختندش، به اعدام محكوم شده بودند.  ي كه نميحاكم شرع

داد به دادگاه رفته بود. اهل گيالن، در روز هشت مر "ن - محمد. ش"
وي از نادر كساني بود كه آن روز جان سالم به در برده بود. او هوادار 

ثبت  اش او را به عنوان هوادار بني صدر بود، ولي در پرونده مجاهدين
كرده بودند. او در دادگاه، روي همان اتهام بني صدر مانور داده بود و 

صرفاً  رو شده بودند، چون حكم خميني ي دادگاه با تناقض روبهاعضا
هواداران . چرا كه هاي مذهبي مختص به مجاهدين بود و نه ديگر گروه

هاي مذهبي  گروه  و ديگر بني صدر، آرمان مستضعفين، فرقانشريعتي، 
  ند.شدده از سوي خميني نعام صادر ش مشمول حكم قتل

از بند  (فوتباليست باشگاه هما)رزاقيمهشيد و و گ حسين حقيقت
ها، از ديگر شهداي اين روز بودند كه همراه با تعداد ديگري از  كش ملي

به  61از سال  لشكري ش به دادگاه برده شدند. هر دو راك زندانيان ملي
ها را راهي دادگاه كرده بود. مهشيد از  شناخت و خودش آن ميخوبي 

  كش بودند.  ملي 64و حسين از سال  62سال 

ي بيرون از ساختمان  ها در محوطه در روزهاي هشت و نه مرداد اعدام
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به  ديواري كه گرفت. اين سوله در پشت زندان و در يك سوله انجام مي
ي بند ما  ي بندها كشيده شده بود، قرارداشت. از حسينيه دور محوطه

ديد. زنان مجاهد  شد جا را مي كه به آن قسمت مشرف بود، حوالي آن
كه از استان كرمانشاه به تهران منتقل شده بودند، به همراه چندين زن 
مجاهد كرجي در همين روز و حداكثر روز نهم مرداد به شهادت 

ها شدند، زندانيان  عام قتل  ولين دسته زندانياني كه متوجها رسيدند.
چه كه بودند. هيچ كس به درستي خبر نداشت  8 فرعي مجاهد
  !اي در راه است فاجعه

، مهرداد ساعت نه صبح، نام احمد نورامين يحوال مرداد. 9يك شنبه 
جهت خروج از بند خوانده شد. بهت و ناباوري  و حسين بحري اردبيلي

همه را در بر گرفته بود. قبالً تصور بر اين بود اگر رژيم در موقعيت 
طوالني مدت و يا  هاي حكمخطيري قرار بگيرد، كساني را كه 

ال زياد برند، به احتم هاي سنگين دارند و يا زيرحكم به سر مي پرونده
رو به اتمام بود  اعدام و يا سر به نيست خواهند كرد. حكم حسين بحري

چه كه در جريان بود،  و اين باعث به هم ريختن تصورمان راجع به آن
  شد.  مي

و پاسداران بند  بامداد، لشكري 10ساعت  يحوال مرداد. 10دوشنبه 
ي زندانيان محكوم به  هاي بند، نام كليه قي اتا ضمن سركشي به همه
خواستند بر  تر را يادداشت كردند. ظاهراً مي ده سال زندان يا بيش

بندي كنند. در اتاق  اساس حكم، زندانيان را براي بردن به دادگاه طبقه
، خواست در زندان محكوم به بيش از ده سال ي افراد ما لشكري از همه

گفت كه نام همه را بنويسد. من  شدار همراهكنار من بنشينند و به پاس
آخرين نفر بودم. قبل از رسيدن به من، به پاسدار بند گفت: تمام شد. 
برويم اتاق بعدي. من ضمن اعتراض، از جاي برخاستم و رو به لشكري 

حالي  : من هم ده سال محكوميت دارم، چرا نام مرا ننوشتي؟ در گفتم
ته اتاق پرتابم كرد، گفت: خفه! الزم كه دستم را گرفته و با شدت به 

ي  مان را ترك كردند. بدين ترتيب نام كليه نكرده و به سرعت سلول
سال محكوميت داشتند، يادداشت كردند.  15تا  10كساني را كه بين 

ديد لشكري از اين قاعده مستثني شده  من تنها فردي بودم كه با صالح
ي كساني كه  را ترك كرد، كليهكه لشكري بند  بودم. بالفاصله پس از آن

شان توسط پاسدار بند يادداشت شده بود، به بيرون از بند منتقل  نام
ها  شدند. لشكري در حضور پاسداران با يكايك آنان برخورد كرد. سوال

ي  و آمادگي فرد جهت انجام مصاحبه "اتهام" مانند هميشه حول محورِ
نزجارنامه، تعهد مبني بر ويدئويي، مصاحبه در جمع زندانيان، نوشتن ا

ها برخورد كرده  عدم فعاليت سياسي و... بود. از جمعي كه لشكري با آن
 13و 17ها را به دو فرعي  بود، چهل و اندي به بند باز نگشتند. آن

در برخورد با لشكري، با احتساب  منتقل كردند. مهدي مهرمحمدي
 سال عنوان 12كم بود، محكوميتش را اي كه زير ح دوران چهارساله

سال محكوميت  10هايي كه بيش از  كرده بود تا بلكه همراه بچه
  داشتند، از بند خارج شود. 

جا، با آنان  ها به آن بود و ما از بدو ورود بچه 17بند ما مشرف به فرعي 
بدل كردن آخرين  از طريق مورس تماس برقرار كرديم و به رد و

و پاسداران داشتند،  و برخوردهايي كه با لشكري اطالعات و اخبار
  پرداختيم. 

اندركاران مراسم در تب و  از صبح تمامي دست مرداد. 11سه شنبه 
بودند. در طول روز با افراد  (عيد غدير) تاب فراهم كردن ملزومات جشن

زدم. ذهنم فقط معطوف شده بود به برگزاري  مختلفي سر و كله مي
توانست آخرين بزرگداشت برگزار شده از سوي  جشني كه مي جشن.

  باشد.  زندانيان مجاهد

متوجه شديم از  17از طريق تماس با فرعي  مرداد. 12چهارشنبه 
  ها به مكان  ها شروع به بردن آن صبح، با خواندن نام بچه 9ساعت 

  

  

  
  

هاي  از بچه ييكن وابدين افشالع اند. بعدازظهر، زين نامعلومي كرده
محكوم كرج، به نزد هيئت برده شد و ديري نگذشت كه دوباره به بند 

كف، جايي كه ساختمان  ي هم بازگشت. او توضيح داد كه وي را به طبقه
حضور   جا متوجه اداري و دادياري زندان قرار داشت، برده و در آن

شناخت،  و چند نفري كه آنان را نمي و اشراقي  يهيئتي مركب از نير
دانست چرا وي را به بند بازگردانده بودند. او تنها  شده بود. كسي نمي

، اي از اوين دانستيم هيئت بلندپايه كسي بود كه به بند بازگشته بود. مي
كم داشتم  - آمده است. كم براي برخورد با زندانيان به گوهردشت

چيدم. ياد صبح روز هشتم  هاي پازل را در ذهنم كنار هم مي قطعه
گفت،  جايي كه افشون مي مرداد افتادم. به عنوان اولين سري، به همان

برده شده بوديم. سپس به ياد بنزي افتادم كه جلوي زندان متوقف بود. 
هاي قبل شنيده بودم  يداتي را كه ماهها بوده است. تهد حتماً ماشين آن

ي پشت بند كه در دو روز گذشته ديگر فعال نبود و فرغون پر از  و سوله
هايي افتادم كه در انفرادي  اختيار به ياد خواب طناب را به ياد آوردم. بي
بودم. يك لحظه فكر كردم  ها نيز تعريف كرده ديده بودم و براي بچه

شنيديم  ل وقوع است. از طريق مورس ميهاي وحشتناكي در حا اتفاق
  هر كسي كه از فرعي رفته، ديگر بازنگشته است. 

باقي مانده بودند،  17تنها چند تن در فرعي  مرداد. 13پنج شنبه 
ها را از طريق  بود. آخرين خوش و بش ها مصطفي مردفرد يكي از آن

خواهد هر  گفت كه دلش مي مي ها بود و مورس با وي كردم. نگران بچه
  چه زودتر او را نيز صدا كنند. 

شان را با خود  ها رفته بودند بدون اين كه وسايل بچه  مرداد. 14جمعه 
زديم كه دير يا زود ما را نيز از بند منتقل  برده باشند. حدس مي

تصميم  مان به دست پاسداران بيافتد. خواستيم وسايل خواهند كرد. نمي
  آوري كرده و منتظر حوادث بعدي شويم.  مان را جمع سايلو يمگرفت

صبح ساعت هشت، آماده و حاضر به يراق ايستاده  مرداد. 15شنبه 
بوديم. گويي به انتظار نوبت خويش بوديم. سرانجام انتظار به سر آمد. 

 درمن را صدا زدند.  ،ولين نفرا و پاسدارانش از راه رسيدند. لشكري

باز شد و نام من به همراه علي مهاجر خوانده شد. با شنيدن نامم  لسلو
هاي  هايي كه در اتاق از جا پريدم. همراه با علي و تعدادي ديگر از بچه

ي قبل مرا برده  ي پايين، جايي كه هفته بردند، به طبقه ديگر به سر مي
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ن جا ها را آ بودند، برده شديم. كنار ديوار نشستم. تعداد ديگري از بچه
جا بود. علي به خاطر سرپا ايستادن زياد  دي هم آنور حق  ديدم. علي

و فشارهاي بيش از حدي كه تحمل كرده بود،  در دوران حاج داوود
دچار نوع خاصي از سردرد شده بود كه منجر به فرياد و تشنج 

ها به  ه، دو نفر از بچهشد. نزديك به شش ما در خواب مي اش عصبي
آرام حالش - هنگام خواب مواظب او بودند تا دچار حمله نشود. آرام

  هاي عصبي  رفت كه دچار يكي از همان تشنج ميبهتر شده بود. ظاهراً 

سيگاري را روشن كرده و مشغول كشيدن كردن التهاب،  شود. براي كم
نسبت به  كه رغم اين عليشد و   يكي از پاسداران متوجهآن شد. 
سيگارش را به زير پا  آگاه بود، به سويش حمله كرده واو بيماري 

همين باعث شد كه خارج از نوبت به كارش رسيدگي انداخته و له كرد. 
كه پايم را به  دادم هر چه زودتر صدايم كنند. از زماني ترجيح ميكنند. 
مي عا طمئن بودم قتلي راهروي كنار دادگاه گذاشتم، تقريباً م محوطه

متوجه شدم  دانستم. در كار است. چگونگي و شكل اجراي آن را نمي
گفت: در بهداري بستري  خوانند. ناصريان را مي اسم ناصر منصوري
همراه مسئول بهداري به  اي نگذشته بود كه بيات است. چند دقيقه

شناختم، ناصر را با برانكارد آوردند. از پشت  پاسداري كه وي را نمي
كردم، همه جا را بخوبي  بند از آن استفاده مي لنگي كه به عنوان چشم

گونه  لنگ اين بندي به چشم نداشتم. ظاهرِ ديدم. انگار اصالً چشم مي
 دانستم ناصر فلج قطع نخاعي است و هيچ حركتي دهد. مي نشان نمي

جايي كه روي  تواند بكند. تالش داشتم صورتش را ببينم. از آن نمي
ي تالشي كه  بندي بر چشم داشت، با همه برانكارد خوابيده بود و چشم

كردم، باز موفق به ديدن صورتش نشدم. وي را به سرعت به اتاقي برده 
مم فهو بيرون آوردند و به راهرو بغلي منتقلش كردند. تالشم اين بود ب

، ب، قاسم سيفانمح گذرد؟ مصطفي محمدي راهرو بغلي چه ميدر 
، قبل از من به داخل اتاق رفته و محمود زكي و محمدرضا مهاجري

شقاوت  60در سال  بمح خيلي سريع بيرون آمدند. مصطفي محمدي
صدا كرده و بدون او را بازجويش  .دردناكي تجربه كرده بود را به شكل

. در كند  ش ميي اعدام رهسپار جوخه، كه به دادگاه برده شده باشد آن
 كه بداند، مجبورش كرده بودند آن ي اعدام، بي رفتن به جوخهراه 

ر دوش خود برادرش را كه از فرط شكنجه توانايي راه رفتن نداشت، ب
هاي فردي كه به دوش  ي راه از صداي ناله حمل كند. او در ميانه

شود كه او برادرش است. سپس شاهد تيرباران  كشيد، متوجه مي مي
شود و پاسداران او و ديگر زندانياني را كه به صحنه برده  برادرش مي

ها را سوار ماشين مخصوص حمل   د كه جنازهكنن مجبور مي ،بودند
از خروج پس  به اين كار اختصاص داده شده بود، كنند. گوشت كه

بندت را  ، به داخل اتاق برده شدم. صدايي گفت: چشممحمود زكي
اتاق پر از افراد گوناگوني بود كه به من خيره  بردار. لنگ را بازكردم.

 رئيسي و اقي، اشرنيريشده بودند. هول شدم سالم كردم. در نگاه اول 

. كردن داشت كني و جوسازي سمت كارچاق را شناختم. ناصريان

نيز در جمع حضور داشت كه آن موقع وي را  ي وزارت اطالعات نماينده
نيز هاي درشت  با هيكلچندين نفر محافظ و پاسدار  شناختم. نمي
نيري و اشراقي ايستاده بودند تا مبادا در دادگاه كسي به آنان  پشت
كردم   حساس ميابودند.   فكر همه چيز را از قبل كردهور شود.  حمله

تصورم تصميم گرفتم كوتاه نيايم،  پايد. و مرا ميمرگ در برابرم نشسته 
در همان ابتدا سعي كردم باالخره مرا اعدام خواهند كرد.  اين بود كه

هايي را براي خودم قائل شوم تا در صورتي كه حكم به اعدامم مرز
هاي  وجدان"اعضاي هيئت با شان نداده باشم.  دادند، چيزي به دست

چشم در چشمانم انداخته بودند و سراپايم را به  "خاموشبي رونق و 
كردند. گويي به بازار برده  ورانداز مي باريد، ي كه خباثت از آن ميشكل

كنند.  هاي ورزيده و قبراق و سرحال را سوا مي اند و برده فروشان آمده

سرد و خشك  نيرياتهام، گفتم: سازمان.  ي پرسش در باره پاسخ به در
شناسيد. تأكيد  پاسخ دادم همان كه خودتان ميپرسيد: كدام سازمان؟ 

حوصلگي گفتم: نسبت به اسمش  با بيكرد: خوب اسمش را بگو. 
منظور  كدام سازمان بدانم م. دوباره پرسيد: دقيق بگوتأكيدي ندار
نيري پرسيد آيا تقاضاي عفو  .رجوي ؟ گفتم سازمانِنظرت هست

 راگ ،ام را كشيده آن سال حكم دارم، هفت سال10كني؟ گفتم: خير، مي
كردم كه صرف  هاي اول مي خواستم چنين تقاضايي بكنم، سال مي

جايي كه  ام. از آن سوم حبسم را كشيده - كه  دو داشته باشد نه حااليي
ها توسط او  ي پرس و جو نيري رياست هيئت را به عهده داشت، كليه

شان را اعالم كنند نيز  كه تصميم نهايي گرفت. بقيه براي آن انجام مي
  كردند. سؤالي را مطرح مي

سال است گفت: نظرت راجع به سازمان چيست؟ گفتم: من هفت  نيري
ها  ام كه حاال بتوانم نظري راجع به آن كه در زندانم، ارتباطي هم نداشته

را محكوم  "منافقين"خواهيم تو اقدامات  گفت: ما مي بدهم. رئيسي
ها هيچ ربطي به من ندارد و چنين  كني. با تحكم گفتم: محكوميت آن

به  "منافقين"داني  يت گفت: مگر نميبا عصبان كنم. اشراقي كاري نمي
ام.  اند؟ با سردي گفتم: يك چيزهايي شنيده مرزهاي كشور حمله كرده
كني؟ گفتم: خير! به من ربطي ندارد. مگر من  پرسيد: اعالم موضع نمي

گيري كرده و نظر دهم؟ با  ام كه سر هر موضوعي بايد موضع چه كاره
بيني ولي دم فرو  ميتو  كنند و عصبانيت گفت: اين همه جنايت مي

ها مثل من هستند. وقتي اتفاقي  بندي؟ گفتم: در اجتماع نيز خيلي مي
ها كه از  كنند. آب روند و سكوت اختيار مي هاشان مي افتد، به خانه مي

  آيند بيرون. آسياب افتاد، مي

 اند و گفت: برو دو كلمه بنويس كه منافقين به مرزها حمله كرده نيري

اي است كه  كنم! گفتم: اين وارد شدن در مناقشه من اعالم برائت مي
كردند  ربطي به من ندارد. اعضاي هيئت و اطرافيانشان چنان نگاهم مي

، فردي كه  در آن بين "بافند در ذهن خود طناب دار تو را مي"كه گويي 
، با اشاره به نيري شناختي از او نداشتم و داراي موهاي روشني بود

گويند، همان را انجام بده! من هم با  آقا چه مي : ببين حاجگفت
دانم چي شد  كنم. نمي عصبانيت گفتم: نظرم نيست، چنين كاري نمي

شايد  اولي بود. "سالم"شايد به خاطر  زني پرداختند. كه با من به چانه
و مصطفي  جايي كه چهار نفر پيش از من يعني محمود زكي از آن

به اعدام محكوم شده  مهاجري و محمدرضا ب و قاسم سيفانمح حمديم
ها پيش مرگ من شده  خواستند آنتراكتي بدهند. در واقع آن بودند، مي

كنند؟ شايد همه را  همه اصرار مي بودند. يك لحظه به ذهنم زد چرا اين
اي را باز بگذارم.  م نكنند. فكر كردم بهتر است امتحان كنم و روزنهاعدا

رو به نيري گفتم: حاضرم در صورت آزادي تعهد دهم ديگر فعاليت 
ورزي؟ برو دو كلمه روي كاغذ  سياسي نكنم. نيري گفت: چرا عناد مي

كني. من بازهم روي  ت ميئبنويس و بيار كه از اعمال سازمان اعالم برا
زد. گفت: پاشو برو  ام محكم ايستادم. حرف آخر را نيري مي  بليي ق گفته

  خواهي بنويس! بيرون! هرچه مي

اي را كه رويش متن يك انزجارنامه با  برگه وقتي آمدم بيرون، ناصريان
خط بسيار ابتدايي نوشته شده بود، به دستم داد و گفت: بايد  دستيك 

گفته هر چه دلت خواست بنويس! گفت:  اين را بنويسي! گفتم: حاجي
ي محتواي  گويم، بايد بنويسي. حاال متوجه نه! هرچه را كه من مي

ي قبل ناصريان و محمود و هم چنين ناصريان و  ديالوگ چند دقيقه
شدم. ناصريان در بيرون از اتاق محمود را مجبوركرده بود تا  مي نيري

 بازر را بنويسد و محمود نيز از اين كار س او  ي مطلوب متن انزجارنامه

زده بود و براي همين ناصريان به داخل دادگاه آمده و مدعي شده بود 
نويسد و حكم اعدام محمود را بدين  كه محمود گفته هيچ چيزي نمي

  گونه از هيئت گرفته بود. 
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خواهم با خود حاجي صحبت  اي كه پيدا كرده بودم، گفتم: مي با تجربه
ي ترفند او در گرفتن حكم  سراسيمه شد. ترسيد متوجه ناصريانكنم. 

خواهي  خودت مي ههرچ شوند، گفت: نه الزم نيست، اعدام محمود زكي
ي رذالت و پستي  در بين خودشان هم مسابقه ابنويس! متوجه شدم حت

شان هم رو دست ها، به خود بچه ترِ هر چه بيش است و براي اعدامِ
كه در بند منتظران اجراي حكم اعدام،  فكر كردم به محض اين زنند.  مي

اي با  روي برگهرا ديدم، موضوع را با او در ميان بگذارم.  محمود زكي
خلق ايران، نوشتم: قبل  معرفي خود به عنوان هوادار سازمان مجاهدين

باطم با مجاهدين قطع بوده و در طول زندان نيز با از دستگيري ارت
نمايم  مجاهدين ارتباطي نداشته و در صورت آزادي از زندان تعهد مي

فعاليت سياسي نكنم. ناصريان متن را خواند و با عصبانيت آن را براي 
برد و من را به راهروي مجاور دادگاه كه در واقع راهروي مرگ  نيري

  قل كرده و كنار ديواري نشاند. بود، منت

باشد  اش حميد نوري مي عباسي كه نام اصليدر همين لحظه حميد 
به ميان ما كه در راهرو مرگ نشسته اي  خامه نانيك جعبه همراه با 

ها، به ميمنت فتح عظيمي كه  بچههر سري از از اعدام بعد  بوديم آمد.
اي و شيريني تقسيم  خامه كرده بودند، جشن گرفته و بين خودشان نان

كردند.  مي ها، به ما نيز تعارف حاال براي خرد كردن روحيه كردند و مي
اي نشد و او با  خامه ها حاضر به برداشتن نان يك از بچه  هيچ

دانست  ها كه نمي يكي از بچهنشيني شد.  سرافكندگي مجبور به عقب
كنيد؟ وي  به بند منتقل ميپرسيد ما را كي  ناصريان بند كجاست، از

ها برقصد  كرد به سان بالرين خنديد و سعي مي در حالي كه مستانه مي
داد، با لحني كشدار و  و در حالي كه دستانش را در هوا تكان مي

   دانم. دانم، من چه مي من چه ميصدايي آهنگين گفت: 

و  يريساعت حوالي هفت و نيم بود. دوباره من را به دادگاه بردند. جز ن
كه من را به دادگاه برده بود، كسي در دادگاه نبود. نيري گفت:  ناصريان

اين مزخرفات چيست كه نوشتي؟ گفتم: شما گفتيد برو تعهد بده 
فعاليت سياسي نكني، من هم تعهد دادم. گفت: برو انزجار بنويس! 

دادگاه آمدم بيرون.  ها مورد قبول نيست. پاسخي ندادم و از اين
پاسداري كاغذي به دستم داد. من هم يك خط انزجارنامه نوشتم. 
پاسدار گفت: همين! گفتم: آري و به دستش دادم. چيزي نگفت. آن 

سر رسيد. همگي خاموش  عباسيحميد شب از اعدام رهيده بودم. 
ه خودكاري در دستش را ديده بودم. درحالي ك اوامروز چند بار  مانديم.

گفت:  كشيد و به تمسخر مي هاي شوفاژ كنار راهرو مي بود، به ميله
گاه  پركارتر از همه بود. گاه و بي ! ناصريانعاشوراي مكرر مجاهدين

  كرد: آيا هيئت با تو برخورد كرده است يا نه؟ آمد و از افراد سؤال مي مي

ت شب، نام من و تعداد ديگري را خوانده و به فرعي حوالي ساعت هش
جا بودند و  هاي بند ما در آن تعدادي از بچهصبح بردند. تا امروز  17

تعدادي نيز اعدام شده بودند. من هنوز خودم را در راهروي مرگ 
حضور چهار زنداني   به محض ورود به فرعي، متوجه. كردم احساس مي

  ز آنان ريش داشتند.كرمانشاهي شديم كه سه نفر ا

و  رپو حنيفه داريوش برخاستم.صبح زود از خواب . مرداد 16يك شنبه 
هاي  مان بودند. تواب در حال زدن مورس با بند سابق "پ - م"

با عصبانيت  كرمانشاهي نيز بيدار بودند و دم در بند نشسته بودند.
اند و  جا نشسته ها آن شرف ن بيخودم را به اتاق رساندم و گفتم: اي

كوچكترين گزارشي از سوي آنان مبني بر تماس ما با بند باال، جداي از 
هاي بند  تواند جان بچه هاي فرعي، مي به خطر انداختن جان بچه

مان را نيز به خطر بياندازد. زيرا در آن روزها پاسداران به دنبال به  سابق
ها بودند.  تر بچه ردن هر چه بيشاي براي قرباني ك دست آوردن بهانه

رفته بوديم و از مرگ جسته بوديم.  بار دادگاه   واقع يك ي ما در همه
  اعضاي گشت كه ما را نيز به كام مرگ كشد.  به دنبال راهي مي ناصريان

  

  

  
اش را به بهترين نحو اجرا  ي شرعي هيئت از اين كه ناصريان وظيفه

را  "امام"ي اجراي تمام و كمال حكم  كرد تا زمينه كرده و تالش مي
  ستودند. هاي او را مي فراهم كند، با او همراه و همدل بودند و تالش

به بند ما آمد. با ديدن سه  اول وقت ناصريان مرداد. 17دوشنبه 
كرمانشاهي خيالش راحت شد كه از ميان ما قربانياني برايش پيدا 

ي شد كه آباد حسين فيض  . وي قبل از بيرون رفتن متوجهخواهند كرد
خواست منفجر شود. به او گفت: خبيث  ريشش را زده بود. از خشم مي

ات را زدي؟ منتظر جواب او نشد و با خشمي وصف ناشدني، در  ريش
فشرد، سرش را چند باري تكان  هايش را روي هم مي حالي كه دندان

ي، نور مطمئن بودم از حسين نخواهد گذشت. با محمد درويشداد. 
صحبت كردم و پرسيدم  "ص - د"و  وزين ي، محسنآباد حسين فيض

ه كار درستي هست يا نام مان كنند، نوشتن وصيت عدامااگر خواستند 
ه، به نام ها را براي نوشتن وصيت دانستيم قبل از اعدام، بچه نه؟ مي
ها قرار داشت،  عام هاي انفرادي يك فرعي كه در نزديكي محل قتل سلول
كه شش انگشت  بردند. جواد يكي از پاسداران قديمي گوهردشت مي

عروف بود، كارهاي به م "انگشتي  جواد شش"ها به  داشت و در نزد بچه
داد. يكي از اين كارها نيز  قبل از اعدام را انجام مي اصطالح حقوقيِ

ه، به زندانيان بود. هر گاه كه يك نام اي جهت نوشتن وصيت دادن برگه
شدند، جواد شش  ها براي اعدام به سمت حسينيه برده مي سري از بچه

سمت راه   ي آبي رنگ به همان ك پوشهانگشتي نيز چند لحظه بعد با ي
  افتاد. مي

بعد از صبحانه، يكي از سه زنداني كرمانشاهي به . مرداد 18سه شنبه 
با پاسدار بند صحبت كرده و به  ،ي بيماري و رفتن به بهداري بهانه

ي فوق گفت: پس  با ديدن صحنه سرعت از بند خارج شد. مجتبي اخگر
درد   برند؟ مجتبي از كليه و معده  به اين راحتي به دكتر نمي چرا ما را

برد. همه چيز حكايت از اين داشت كه براي دادن  شديدي رنج مي
مانده نيز  گزارش از بند بيرون رفته است. بعد از چند دقيقه دو نفر باقي

ي  شان به پايان رسيده بود. همه به بيرون فراخوانده شدند. مأموريت
 افراد فوق براي دادن گزارشِ كه اق ديگر مطمئن شده بودندافراد ات

اند.  كه ما بوديم، به نزد پاسداران رفته "فرعي" ساكنان وضعيت
ي كساني كه با آنان صحبت كرده بودند،  اضطراب و دلشوره در چهره

تر بود. در هر صورت اتفاقي بود كه افتاده بود و بهتر بود چنين  بيش
مشكل پيش آمده را  دوفت زدن به اين و آن، بايشد. به جاي سرك نمي
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ها بند  كرديم. من از اين كه در هر صورت آن اي جمع و جور مي به گونه
چند شديم، خوشحال بودم.  كردند و از شرشان خالص مي را ترك مي

خوانده شد. هر دو را به سرعت  و محسن وزين "ص - د"لحظه بعد نام 
ها  كش كردند. بالفاصله نام ما را خوانده و به بند سابق ملياز بند خارج 

ام. به محض  ها گريخته ي كرمانشاهي كردم از مهلكه بردند. احساس مي
شروع به زدن مورس  "پ - م "اين كه وارد سلول شديم، به اتفاق 

كرديم. او از زير در مشغول مورس زدن با زندانيان دو اتاقي كه 
نفر بود و از زندانيان  15ها  ت، شد. تعداد آنمان قرار داش رو روبه
گذشت  مي م در گوهردشتعا ش مجاهد بودند. ده روز از آغاز قتلك ملي

اند  برده شده "هيئت عفو"و اين زندانيان هنوز بر اين باور بودند كه نزد 
اند كه براي آزادي از زندان، ضوابط  ها خواسته هيئت از آنو اعضاي 

دادستاني را بپذيرند! متأسفانه هنوز در جريان ماوقع نبودند و برخورد 
شان توضيح داديم يپاسداران و زندانبانان با آنان نيز نسبتاً خوب بود. برا

ئت قرار است ايم و اين هي به اعدام محكوم شده كه همه از سوي خميني
تان هر كس را كه ي ها از بچه .و اعدام نكندرده تعدادي از ما را عفو ك

نداريد، بدانيد كه اعدام شده است. از جمع  اوبينيد و يا خبري از  نمي
نفر اعدام شدند. از آن جمعي كه  70 هاي مجاهدين كش نفره ملي 74

  ر زنده ماندند. نف 2آن روز مورد خطاب ما بودند، تنها 

بردند.  و چند نفر ديگر به سر مي ، سيامك طوبايي6در سلول شماره 
مدتي را به رد و بدل كردن اخبار با سيامك گذرانديم. او را از نزديك 

  شناختم، ولي بعدها صميميت بسياري بين ما به وجود آمد. نمي

فتيم، يك قابلمه پيدا صبح كه به دستشويي ر. مرداد19چهارشنبه 
كردم. با آب خالي شسته و به اتاق آوردم. امكان مناسبي بود، هم 

توانستيم در آن غذا بگيريم و هم در صورت نياز براي رفع حاجت از  مي
اش را  ها با اكراه برخورد كردند ولي من تجربه آن استفاده كنيم. بچه

 325يم تعريف كرده بود كه چگونه در برا داشتم. محمدرضا صادقي

گرفتند، براي رفع  قديم، مجبور بودند از ظرفي كه در آن خورشت مي
وضعيت بحراني پيدا كرده بود.  حاجت نيز استفاده كنند. روشن بلبليان

ليت و ناراحتي كبه ، حاج داوودهاي زياد در دوران  وي به خاطر نشستن
بود. در جريان يك عمل جراحي در زندان، يكي از  دچار شدهروده 
توانست عمل دفع را به طور  هاي غيرارادي وي قطع شده و نمي عصب

طبيعي انجام دهد. وقتي كه در بند بوديم، روزانه چند ساعت به سرعت 
لنگ آب را يها پس از خاموشي، به مدت يك ساعت ش زد و شب قدم مي

كرد به طور مكانيكي عمل  ل كرده و با فشار آب سعي ميبه مقعدش وص
توانست سريع قدم بزند و  ذره انجام دهد. در سلول نمي - دفع را ذره 

كرده بود. عدم امكان رفتن به  تر اضطراب و دلهره كار را سخت
دستشويي براي مدت طوالني، وي را به سرحد انفجار رسانده بود. نفخ 

ها به نوبت به در  را از بين برده بود. بچهشديد ديگر تاب و تحمل وي 
كوبيدند بلكه پاسدار وي را خارج از نوبت به دستشويي ببرد.  سلول مي

داد. آخرشب پاسدار آمد و در پاسخ ما  كسي نبود و يا بود و جواب نمي
تواند تحمل كند، گفت: كاري  گفتيم وي مريض است و نمي كه مي

خواهيم مشكل  رمان نداشته باشيد. ميكنيم كه ديگر نياز به دوا و د مي
را اساسي حل كنيم! باالخره بعد از كلنجار رفتن زياد، راضي شد وي را 

ساعت بعد به سلول بازگشت. ولي مشكل  به دستشويي ببرد. روشن نيم
  وي همچنان پا برجا بود.

ي ما درك  كرديم. براي همه تمام بعدازظهر و روزهاي بعد بحث مي
ر سخت و ناگوار بود. هنوز نتوانسته بودم تصميم شرايط جديد بسيا

هم برايم  بنويسم يا نه. اين  نامه بگيرم كه در صورت اعدام، وصيت
معضلي شده بود. باالخره تصميم گرفتم كه متني را در ذهنم آماده كنم 
تا در صورتي كه تصميم به نوشتن گرفتم، مشكل متن و اين كه چه 

گيري بر سر نوشتن و يا ننوشتن  . تصميمچيزي را بنويسم، نداشته باشم

اي كه با آن مواجه شدم. حاال يكي  ه را هم گذاشتم براي لحظهنام وصيت
خواستم تنظيم  اي بود كه مي نامه متن وصيت ام يهاي ذهن از درگيري
كدام  گرفتم ولي هيچ هاي مختلفي را در نظر مي ها و عبارت كنم. جمله

خواهد براي سنگ  نبودند. شايد مثل كسي بودم كه مي كننده قانع
هم محدود است و هم وسواس دارد كه چه  ،اي تهيه كند گورش نوشته

  بود و هم كوتاه و موجز.  ام بايستي هم گويا مي نوشته. بنويسد

 بعد از خوردن صبحانه حال سيدحسن عسگري مرداد. 20پنج شنبه 

اي نبود. به عنوان اولين  ي شديدي گرفت. چاره ل پيچهدگرگون شد و د
 نفر از قابلمه استفاده كرد. با گرفتن يك لنگ در كنار اتاق، دستشوييِ

ها سر شوخي را باز كرده بودند و دائم سر  متحرك آغاز به كار كرد. بچه
قبل از اعدام چه  ،گفت: حسن گذاشتند. يكي مي به سر حسن مي

در واقع همه چيز را به سخره گرفته بوديم. اين  بو شده است و... خوش
رفت از بحران و دلهره بود. ظهر همان روز، ظرف را با آب و  تنها راه برون

خوردند و به به و چه  صابون شسته و در آن خورشت گرفتيم. همه مي
ادكلني استفاده  گفتند: حسن جان از چه عطر و كردند و مي چه مي

  براي ما هم بياورند! كني؟ بگو سفارش دهيم  مي

در اتاق مجاورمان  بعد از غذا در حال مورس زدن با سيامك طوبايي
و چند پاسدار وارد اتاق شدند. ابتدا  بوديم كه ناگاه در باز شد و ناصريان

گونه نبود. در هراس  اند ولي اين ي تماس ما شده تصوركرديم كه متوجه
ي حضور ناصريان نشوند و به  م كه مبادا افراد اتاق مجاور متوجهبودي

ها  آنتانه بخاما خوش .مورس زدن ادامه دهند و باعث دردسر همه شوند
ي حضور ناصريان در اتاق ما شده و سكوت اختيار كرده بودند.  متوجه

ها در مورد اتهام و اين كه چند بار به دادگاه  تك بچه - ناصريان از تك
اند و آيا حاضر به دادن انزجار و مصاحبه هستند، سوال كرد.  رفته

ي اولين نفر بود. در جواب اين كه اتهامش چيست، آباد حسين فيض
گفت: سازمان! ناصريان با غضب پرسيد: كدام سازمان و شروع كردن به 

قند سازمان آب، سازمان برق، سازمان  و با عصبانيت گفت:فحش دادن 
ي خبيث كدام سازمان؟  و چاي، سازمان راديوتلويزيون، پدرسوخته

بود. خودش را به  "الف - ش"حسين خونسرد نشسته بود. نفر بعدي 
سختي باخته بود. در جواب ناصريان، در رابطه با اتهام گفت: سازمان! 
قصد برخورد با ناصريان را نداشت، به نظر تحت تأثير شرايط و رفتار 

دانست بايد بگويد  كرد و نمي ار گرفته بود و ذهنش كار نميناصريان قر
. ناصريان دوباره شروع كرد به فحش دادن. يا مجاهدين "منافقين"

ترسيد شايد  ، اما مي"منافقين"خواست بگويد  ظاهراً مي "الف - ش"
ي مورد نظر ناصريان اين نباشد و به جاي آن بايد بگويد   واژه

. قاطي كرده بود و همين تأمل كردن وي، ناصريان را "مجاهدين"

 - ش"كرد كه  تر خشمگين و عصبي كرده بود. ناصريان فكر مي بيش
دهد تا از پاسخ دادن طفره رود، در  تعمداً اين كار را انجام مي "الف

دفتر يادداشتش را خط كشي كرده بود  گونه نبود. ناصريان حالي كه اين
نوشت و  دو ستون نام فرد و همچنين نظر خود را راجع به او ميو در 

پوشي نداشت.   ابايي نداشت ما نظرش را ببينيم. چيزي براي پرده
دفترش را وسط اتاق باز گذارده بود و همه چيزعلني بود. در كنار نام 

اشت و از او كينه به دل د "اعدام - خبيث"ي نوشت: آباد حسين فيض
دانست كه تنبيهي انفرادي بوده است و به مجرد آمدن به فرعي، به  مي

تا  نعنوان اولين كار ريشش را اصالح كرده است! از نظر ناصريان، حسي
حاال هم زيادي زنده مانده بود. وقتي نظرش را در كنار نامش نوشت، 
گفت: بلند شو خبيث! ويزايت صادر شد! در مقابل نام من هم نوشت: 

ي اتاق برخورد كرد. مسعود هم مثل حسين و من  . با همه"اعدام"
ناصريان چند بار در  ي ما پيوست. گفت و به جرگه "سازمان"اتهامش را 

كنيم كه در گُه غرق  حالي كه دهانش كف كرده بود گفت: كاري مي
اي كه به نخاع  خاطر ضربه  ها بود. به آويز كردن بچه اش به حلق اشارهشويد. (
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  د)شو خالي مي  شود محتويات روده ستم عصبي وارد ميو سي

شدم بايد در هر   ما سه نفر به انفرادي منتقل شديم. بعد از شام متوجه
وار  دهند، خود را معرفي كرده و سپس مسلسل اي كه غذا مي  وعده

در آن  "و... منافق، مرگ بر منافقين، مرگ بر رجوي :اتهام"بگويم: 
زبان راندن چنين چيزي برايم به شدت دردناك بود. به اين  شرايط بر

خواستند افراد را له كنند. در صورت امتناع و يا تعلل فرد،  ميترتيب 
گرفتند. هنوز  مشت و لگد مي هاي هرا به شدت زير ضرباو  پاسداران

دومين مشت و لگد را درست و حسابي نخورده بودم كه خودم را به 
ر دو پاسدار شيفت ترسيده، هر كدام ديگري را غش و بيهوشي زدم. ه

ام. خالصه  ي آن ديگري، بيهوش شده كرد كه در اثر ضربه متهم مي
هايم را باز كرده با  مقداري آب به صورتم زدند. بعد از چند ثانيه چشم

دانم چه اتفاقي افتاده است.  ها را نگاه كردم. گويي نمي حالت بهت آن
شد، حالم سرجايش است، رفتند و تنهايم  شان راحت ها وقتي خيال آن

گذاشتند. غذا را به كناري گذاشته و وانمود كردم كه ميلي به خوردن 
غذا ندارم. چند باري سلولم را چك كردند و مطمئن شدند حالم خوب 

سروصدا غذا را   آمد. بي هاي مجاور مي است. صداي كتك از سلول
ودم. سكوت همه جا را خوردم. آن شب به سالمت جسته ب برداشتم و

خاست. لب پنجره ايستادم.  فرا گرفته بود. هيچ صدايي از كسي بر نمي
  ديدم به جز آسمان.  جايي را نمي

انديشيدم. آيا كار درستي انجام  اي كه امضا كرده بودم مي به انزجارنامه
هاي متضادي  كردم؟ پاسخ از امضاي آن خودداري مي دام؟ آيا نباي داده

آمد و گاه احساس  كردند. گاه از خودم بدم مي غال ميذهنم را اش
ي زيادي بر دوش دارم كه بايد از  نداده هاي انجام كردم مسئوليت مي

ها  رسيدم كه بدون بچه شان برآيم. گاه به اين نتيجه مي ي انجام عهده
ترين راه باشد. اين بار   ي اعدام، ساده ي رفتن به پاي جوخه شايد گزينه

ي ناشي از آن كه گاه انسان را مجبور به انجام اموري  هفشار و شكنج
كند كه در شرايط عادي مايل به انجام آن نيست نيز در كار نبود.  مي

دانستم تمام تالش جالدان در اين خالصه  مي فشرد. همين مرا درهم مي
ها را دم تيغ بدهند. به وضوح ديده  تري از بچه ي بيش شده بود كه عده

ها از نوشتن انزجارنامه سر باز  كرد بچه چگونه تالش مي بودم ناصريان
برايم  نيز وضع به همين منوال بود. بعدها اكبر صفري زنند. در اوين

اي بنويسد، يكي از  تعريف كرد هنگامي كه قصد كرده بود انزجارنامه
هيچ كسي   نويسي؟ ننويس! ميپاسداران به او گفته بود براي چي 

ننوشته است و به اين وسيله او را از اين كار بازداشته بود. با اين حال 
ابراز  شتمبردم. آيا حق دا مي در يك جنگ و جدال روحي دائم به سر

به  ،هاي تاريخي كردم با به خاطر آوردن نمونه تالش مي؟ ندامت كنم
   بيش از همه ژاندارك .خودم قوت قلب دهم

صبح براي دادن صبحانه آمدند. همان نگهبانان  .اولِمرداد 21جمعه 
شيفت شب گذشته بودند. گويا ترسيدند كه اتفاق ديشب باز تكرار شود. 

گشتند و از من  حالي زده بودم. دنبال دردسر نمي خودم را به بي
  گذشتند. تا ظهر گويي يك دنيا به من گذشت. 

هاي  شديم، هر شب صداي بوق ممتد ماشين مي به ماه محرم نزديك
رسيد. مردم  كردند، به گوش مي تردد مي حامل عروس كه در گوهردشت

 ،شانيها ها و بدبختي ي ناراحتي براي ساعتي هم كه شده فارغ از همه
ها سهيم  خوشحال بودند. از صميم قلب خود را در شادكامي آن

اين همه  ،شانيها ه براي آوردن لبخند به لبديديم. مگر نه اين ك مي
بگذار  !حاال چه باك ؟مصيبت را در طول ساليان تحمل كرده بوديم

و برايشان آرزوي خوشبختي  خنديم شادي كنند. ما نيز همراهشان مي
 ،بيروندر گذرد.  جا چه مي اين كه در . كاشكي امشب نفهمندكنيم مي

ي زندان و قتلگاه جاري بود. از زندگي همچنان در پشت درها و ديوارها
فكر  !ها را ببين زدم. احمق صميم قلب راضي بودم و در دلم قهقهه مي

از ما گرفتيد؟  را كنند. امروز چند نفر كنند راه زندگي را سد مي مي
پيوندهاي  !دهد نويد زندگي مي كه شان راي ها گوش كنيد صداي بوق

با  خواهند شد،بسته هاي جديدي  گيرند. امشب نطفه جديد شكل مي
شنيدن بوق ماشين عروس اعتماد عجيبي به من  د؟خواهيد كرآنان چه 

كردم زندگي ادامه خواهد يافت و به اين ترتيب  داد. احساس مي مي
عشق به زندگي را هر طور شده ها ادامه خواهند يافت. در تالش بودم  بچه

  .با مرگ آشتي دهم

سبز انگوري  518و  ام ن بيبامداد، ماشي 8ساعت . مرداد 22شنبه 
را ديدم كه در جلوي ساختمان توقف كرد. هر روز ماشينش  رنگ نيري

كرد. به سرعت به ساختمان زندان وارد شد. حوالي ساعت  را عوض مي
صبح نامم را صدا زدند. با عجله و همراه با اضطراب و دلهره آماده  10

ها  جايي كه در ميان بچه د از آنشده و به دادگاه رفتم. در سلول جدي
كه به محوطه  بودم، تمايلي به دادگاه رفتن نداشتم. به مجرد اين

دادگاه رسيدم، به فكر اين افتادم كه مانند روز گذشته به راهروي مرگ 
تري برخوردار باشم. باز  ي امنيت بيش جا از حاشيه بروم تا شايد در آن

م را ترك كردم و بعد از بازگشت ي رفتن به دستشويي، جاي هم به بهانه
از دستشويي به سرعت به راهروي مرگ رفتم. چيزي نگذشته بود كه 

گشت. سعي كردم خودم را از  را ديدم كه به دنبال شكار مي ناصريان
نظرش مخفي كنم. با تناقض عجيبي دست به گريبان بودم. درگيري 

ي عضالت بدنم را  گاه همهروحي ناشي از آن، چنان شديد بود كه 
و   داد. اين هيجان كرد و ضربان قلبم را افزايش مي منقبض مي

هايم احساس  اي بود كه فشار زيادي را در شقيقه ها به گونه تشويش
كردم. هر گونه تالشم براي مخفي شدن از پيش نظر ناصريان و  مي
يررس او ي اين بود كه يكي از دوستانم در ت ي جالدان، به منزله بقيه

ي ديگري روانه  قرار خواهد گرفت! در واقع من او را در پي طعمه
ت افتاد. او را آن روز دو بار به صف كردم. قرعه به نام ابراهيم اكبري مي

بازجوي ابراهيم بود. كساني را كه  60دادگاه برد. ناصريان در سال 
داشت.  اد، دست از سرشان بر نميفرست ربانگاه نميقشناخت تا به  مي

اي  تر به اتمام حكمش نمانده بود. خانواده ابراهيم چند روزي بيش
توان آورد.  هايي كه به وصف نمي بسيار فقير در شمال داشت. از آن
تر  ي نشسته بود و آن طرفآباد حوالي ظهر بود. كنارم حسين فيض

. نهار نان و پنير بود. حسين با ولع بسيار زيادي نصراهللا مرندي

خورد. گفتم: حسين به پا خفه نشي! نصراهللا گفت: اين قدر  مي
شود و  شوي؛ بروي باالي دار، طناب پاره مي خوري، سنگين مي مي
شكند! حسين خنديد  افتي پايين! من اضافه كردم: آن وقت پايت مي مي

حال  "ص –د "! ها ضرر بزنم يك طناب به آن و گفت: بگذار آخر عمري
خوردم. در اين ميان   ي نان و پنيرش را من غذا خوردن نداشت. جيره

بندش را باال زد و با  چشم "ص - د"يكي هم اضافه از پاسدار گرفتم. 
تعجب و خنده، به شوخي گفت: كوفت بخوري! حاال چه وقت خوردن 

هايي كه از  شتم، به بچهتر سيگارهايي را كه همراه دا است! بيش
ها ازهم گسست.  انفرادي آمده بودند، داده بودم. افكارم با ديدن افغاني

ي بزرگ حاوي  آنان به صف بودند و هر يك روي سرشان، يك مجموعه
كردند. از  پلو و خورشت، مرغ بريان، ساالد، نوشابه و ميوه حمل مي

ي  همهتمام مدت اني، اي كه از جلويم رد شد تا آخرين افغ اولين افغاني
ها قرار دارد.  تالشم اين بود كه ببينم دقيقاً چه چيزهايي روي مجموعه

كنيزكان با  افتادم كه در آن، تعدادي از يهاي عرب به ياد فيلم
 ،هايي بر سر، به همراه آهنگي كشدار هاي رنگي زيبا و با مجموعه لباس

كرد  تالش مي صريانآوردند. نا ه براي سلطان و خليفه ميعماشربه و اط
به بهترين نحو ممكن از هيئت كشتار پذيرايي كند تا آنان با انرژي هر 

تر به سالخي بپردازند. روزها، ساعت ده صبح و پنج بعدازظهر  چه بيش
ها با چاي و شيريني و  شد و همچنين در طول روز از آن ميوه سرو مي
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هايي بود كه در  اين آخري براي موفقيت. كردند  مياي پذيرايي  خامه نان
   شد! كردند و بايد دهانشان شيرين مي دفاع كسب مي كشتار زندانيان بي

هاي بند ما،  شان از بچه هاي مهم از روز بيست و يكم، يكي از سوال
ها بسنده كرده  ها به حداقل در بند بود. آن چگونگي برگزاري عيد غدير

  بودند. 

 كه برادرش توسط مجاهدين "علي"بيست و يكم مرداد، پاسدار شب 

افسرنگهبان زندان را ديدم. تا آن روز  كشته شده بود و حاج محمود
ها نبود و همين باعث تعجبم شده بود. از خالل  خبري از آن

دادي ديگر از وگوهايشان با ديگر پاسداران، متوجه شدم همراه با تع گفت
فروغ "ي عمليات  پاسداران زندان براي انجام مأموريت به منطقه

ها تازه نفس  اند. اين اعزام شده بودند و تازه به سر كار برگشته "جاويدان
شان فروكش  كردند، برخالف بقيه كه گويا تشنگي بودند و خون طلب مي

را كه چندين برگه كاغذ  شيديكرده بود. در همين حين، فرامرز جم
سفيد در كنارش روي زمين پهن بود، نزديك در دادگاه ديدم. گفتم: 
داداش سالم! در زندان به داداش معروف بود. سرش را بلند كرد، مرا 

اش بود، آن را چند  بندش روي پيشاني ديد، چشمانش برقي زد. چشم
ي  گنجيد. تمام پهنه لي در پوستش نميبار جا به جا كرد. از خوشحا

  صورتش شد خنده:

اي؟ در ذهنش يك نفر  اي، هنوز زنده گفت: شنيده بودم كه اعدام شده
سلول.  بند بوديم و هم هم 65ها اضافه شده بود. از سال  به آمار زنده

. رو كرد به  بينم ات مي داني چقدر خوشحالم كه زنده ادامه داد: نمي

اند! از  يش بود و گفت: ببين چقدر كاغذ به من دادهكاغذهايي كه جلو
خنديد گفت: فكر  اند. در حالي كه مي من همكاري اطالعاتي خواسته

دلم  .تر از قبل شده بود داشتني ات. چقدر دوست كنم ديگر ببينم نمي
كندم. يعني اين  اش. دل از او نمي خواستم ببوسم آتش گرفت. مي

كردم.  يبي را در گلويم احساس ميآخرين ديدارمان است؟ سوزش عج
كشند. بعداً متوجه شدم ساعتش در  گويي ريسمان به گلوي من مي

  مرداد از كار افتاده بود. 22شب  10ساعت 

آوردم.  ها را در مي آخر شب بود. من هنوز زنده بودم يا اداي زنده
خواست تا زماني كه  سخت شده بودم. دلم مي دانم چرا آن قدر جان نمي
ماندم. يادم آمد، انفرادي كه  جا مي رز در آن جا نشسته بود، همانفرام

اش را از طريق هواكش به من  ي نان اضافه بوديم او روزه بود و جيره
  ام نشسته بود.  كشيد و عرقي سرد روي پيشاني داد. پشتم تير مي مي

راست به سلول سابقم  ها به بند مجرد بازگشتم و يك اي از بچه عده با
كه به سالمت   ام كردند. رفتارشان عادي نبود. از اين ها دوره بچه رفتم.

بازگشته بودم، متعجب بودند. پاسداران به همراه زندانيان تواب 
كرمانشاهي در به در دنبالم بودند و به در سلول نيز مراجعه كرده بودند. 

ي دادگاه  در محوطه حتاام گشته بودند.  جا را در پي همه گوياها  آن
بار   بود كه جواب نداده بودم. يك ايم كرده بودند و اين همان زمانيصد

ي زندانياني را كه پايين بودند، يك به يك چك كرده  نيز تقريباً همه
اي بود كه از  دانم آن لحظه كجا بودم. شايد همان لحظه بودند. نمي

م و سرم ، لنگم را دور صورتم كشيده بودلشكري ترس ديده شدن توسط
را ميان پاهايم پنهان كرده بودم يا زماني كه به توالت رفته بودم. بعدها 

ها نيز براي پيدا كردنم مراجعه كرده بودند.  فهميدم به بند ماركسيست
ام. تازه متوجه شدم چرا امروز هر  شايد فكر كرده بودند كه اعدام شده

  ام شدند. هاي فرعي كه به دادگاه رفته بودند، اعد كدام از بچه

بعد از خوردن صبحانه، هر  .مرداد ماه 24دوشنبه و  23يك شنبه 
ي بيرون را زير نظر داشتيم.  محوطه ،يك از ما به تناوب از طريق پنجره

آيد يا نه؟ در  مي ي مرگ به گوهردشت خواستيم مطمئن شويم ارابه مي
ود را براي رفتن به مسلخ آمده بايد خ ي ماشين نيري صورت مشاهده

گرفت و  كرديم. بدون حضور هيئت و نيري، اعدامي صورت نمي مي

آوردم.  شد نفسي به راحتي كشيد. طول روزهاي گذشته را به ياد مي مي
هاي زندان در اين  همه چيز حاكي از همدلي و همكاري تمامي بخش

  جنايت بزرگ بود. 

ي دادگاه  ردند و به محوطهاول وقت صدايم ك. مرداد 25سه شنبه 
ي پايين برده بود، مرا مجبور به  برده شدم. پاسداري كه ما را به طبقه

نشستن كنار در دادگاه كرد. منتظر فرصتي بودم كه خودم را به راهروي 
مرگ برسانم تا بلكه مثل روزهاي قبل كمي آسوده خاطر گردم. در اين 

دادگاه  داخلاند. از  را به دادگاه برده بين متوجه شدم كه مجتبي اخگر
رسيد. قضيه به انفرادي رفتن او قبل از  سر و صداي مجتبي به گوش مي

اي و معدوي رنج  روده، شديد كليوي هاي بيماريگشت. از  ها بر مي اعدام
كردند. قادر نبود غذاي شب زندان را  برد. هيچ كاري برايش نمي مي

اش و دردي كه  گي به نيازهاي اوليه سيدبخورد. به خاطر عدم ر
كرده بود. مجبور شدند وي را براي مداوا به  كشيد، اعتصاب غذا مي

ها بود، ببرند. ظاهراً قضيه  ر كه مختص عاديحصا بهداري زندان قزل
كيد زد. او تأ ي اعتصاب غذاي وي در دوران انفرادي دور مي حول مسئله

توانسته غذا بخورد. چند بار  هايي كه داشته، نمي داشت به علت ناراحتي
مسئول  ، براي دادن شهادت عليه او به دادگاه رفت. سپس بياتلشكري

بهداري، براي دادن شهادت عليه او به دادگاه فرا خوانده شد. مجتبي 
را تحمل كرده بود و به لحاظ كابل زيادي  هاي هسه روز پيش نيز ضرب

ي او پيچ در پيچ شده بود  جسمي بسيار ضعيف شده بود. آن قدر قضيه
خود انفرادي رفتن مورد مواخذه رابطه با كه يادشان رفته بود وي را در 

وجه فكر  ام. به هيچ قرار دهند. احساس كردم مجتبي را نيز از دست داده
ي ظاهري او به همراه  .  قيافهكردم از مهلكه جان سالم به در برد نمي

اش و سادگي رفتار و برخوردش، احساس همدردي با او  خونسردي ذاتي
  انگيخت. را در هر كسي بر مي

خواستند به  بنا به داليلي كه بر ما پوشيده بود، عجله داشتند و مي
سرعت تكليف ما را يكسره كرده و گوهردشت را ترك كنند. درنگ را 

شدم در موقعيت بدتري به دادگاه روم.  مجبور مي جايز ندانستم. شايد
دادم. دل به دريا  دادگاه بدون حضور ناصريان و لشكري را ترجيح مي
بندم را كه برداشتم،  زده، بلند شدم و خودم را به دادگاه رساندم. چشم

نيري فكر كرد كسي من را به دادگاه هدايت كرده است. براي او مهم 
دادگاه حاضر شود تا او و ديگران به كارشان فقط اين بود كه كسي در 

بار.   برسند. پرسيد: چند بار با تو برخورد شده است؟ پاسخ دادم: يك
رود و  شان باالتر مي تر بگويم، بدتر است و خواسته دانستم هرچه بيش مي

چه بسا بروند روي همكاري اطالعاتي. پيش خودم گفتم: اگر متوجه شد 
گويم نه!  زنم و مي شده، خودم را به نفهمي مي كه با من سه بار برخورد

بار با من برخورد شده و دو بار بعدي چون تفهيم و تفاهم   در واقع يك
بار ديگر روشن   تان را يك نشده بود، مرا به نزد شما آوردند كه خواسته

خوشبختانه در آن ميان كسي متوجه نشد. چون سرزده به  بگوييد.
اي را كه  ي زندانم پيش رويشان نبود. پرونده هدادگاه رفته بودم، پروند

ديدم. جداي از  ي اتاق مي نامم روي آن بود، روي ميزي در گوشه
ي زندان نيز حاوي اطالعاتي در رابطه با  ي هر فرد، يك پرونده پرونده
تهيه شده بود. هر فرد همراه با پرونده و  ،ي فرد در زندان سابقه

رفت. در  زندانش به دادگاه مي ي كيفرخواستش و همچنين پرونده
به شركت در  ماي به امضاي من مبني بر عدم تمايل ي زندانم برگه پرونده

كسي  دانتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسالمي موجود بود. نباي
  ي ميدان بود.  كشيد وگرنه بازنده كارش به كش و قوس مي

م، چيزي از من جايي كه بدون تمهيدات قبلي به دادگاه رفته بود از آن
ي  گفت: انزجار نوشتي؟ گفتم: بله! و اجازه در اختيار نداشتند. نيري

اي گفتم: شما چند روز پيش به من  صحبت به او ندادم و به شكل ابلهانه
خواهيد عفو داده و آزادم كنيد و از من خواستيد كه در قبال  گفتيد مي
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كردم همان نوشته  وشتم، فكر مياي بدهم و من نيز متني را ن آن نوشته
دانم چرا آزادي من اين قدر كش پيدا كرده است!  كند. نمي كفايت مي

به گمانشان با هالو طرف . پوزخندي بر لبان اعضاي دادگاه نشست
خواهيم بكشيم، بيچاره  گفتند: طرف را مي هستند. البد پيش خود مي

اعث شد كه اش را داريم! همين مسئله ب كند قصد آزادي فكر مي
تمركزشان به هم بريزد و جو دادگاه عوض شود. نيري گفت: برو يك 

كل توقفم در دادگاه يك دقيقه  .متن بنويس كه به درد مصاحبه بخورد
سراسيمه و كف بر  نشده بود و هنوز پاسخي نداده بودم كه ناصريان

ي  ن متوجهي اذها دهان سر رسيد. ترسيدم همه چيز خراب شود. همه
اعتنا به او و حضور نا به  اش در دادگاه شد. بي او و حضور خشمگينانه

خواهم لنگم را به  اي نشان دادم كه مي اش در دادگاه، به گونه هنگام
چه كه بين ما  چشمم بسته و از دادگاه خارج شوم. ناصريان از آن

شته، چون حضور ندا ادعا كند كهتوانست  گذشته بود، مطلع نبود و نمي
زد و تقريباً  تكرار شود. در حالي كه بر شانه و پشتم ميبايد پس دادگاه 

ها پدر ما را  كشيد، رو به نيري كرده و گفت: حاج آقا اين خبيث نعره مي
اند! احساس غرور  اند. هيچ كدام حاضر به همكاري نشده در آورده

ن ها را چو كردم مالك دنيايم و آن عجيبي به من دست داد. حس مي
ديدم.  شمردم. عجز و درماندگي او را مي موجودات حقيري پست مي
اند. احساس سبكي عجيبي به  ام برداشته گويي بار دنيا را از روي شانه

ها را به اين فالكت دچار كرده بودند،  ها آن كه بچه  من دست داد. از اين
   باليدم. بر خود مي

اين بار با ديگر نوشتم.  ي از اتاق آمدم بيرون و دوباره يك انزجارنامه
به لحاظ محتوا با تري به اين كار دست زدم.  تر و فشار كم آرامش بيش

ش داده   كرد، فقط چند خطي شرح و بسط ها فرق چنداني نمي قبلي
ام كه قوانين را به  بودم. اضافه كردم در طول زندان هميشه سعي كرده

تر  ام و بيش هرسميت بشناسم و در هيچ حركت جمعي نيز شركت نداشت
ام. پيش خودم گفتم: اگر اين نوشته را به  گير و منزوي بوده آدمي گوشه

دهند، حتماً از تعجب شاخ در خواهد آورد! تقريباً هيچ حركت  لشكري
بردم، نبود  جمعي، جز يك مورد، در بندهايي كه من در آن به سر مي

پرداخت نكرده باشم.  كه من در آن شركت نداشته باشم و بهايش را
هاي بند يا نظافت و يا  ي شرايط نيز يكي از مسئوليت تقريباً در همه

  اتاق را به عهده داشتم. 

دسته افرادي را كه در  - ، دستهم به اوينعا عزيمت هيئت قتل با
ن ي دادگاه باقي مانده بودند، به بندهايشان منتقل كردند. اي محوطه

كه قرار بود اعضاي هيئت، آن روز را  به وقوع پيوست ماجراها در حالي
مانده  ي سرنوشت افراد باقي باقي مانده و در باره در گوهردشت

ي كساني كه از سوي او براي  كليه گيري كنند. از نظر ناصريان تصميم
ق اجراي حكم اعدام بودند. او رفتن به دادگاه انتخاب شده بودند، مستح

ها زنده باقي بماند. ساعتي قبل  يكي از آن ابه هيچ وجه مايل نبود حت
بود اين كه موفق شده  به چشم خود ديده بودم كه چگونه ناصريان از

اعضاي هيئت را براي نهار نگاه دارد، از خوشحالي در پوست خود 
تاده بود كه همه چيز به گنجيد. مطمئناً بعد از نهار اتفاق خاصي اف نمي

  يكباره تغيير كرده بود.

اند،  اي پخته پرسيد: پس ما چي؟ گفتم: براي ما آش ويژه "ص - د"
كمي تأمل كن به زودي سرو خواهند كرد! ما شش نفر بوديم كه باقي 
مانده بوديم. چند بار با پاسداراني كه در رفت و آمد بودند، برخورد 

دانستند با ما چه كنند. تا  نند. گويا نميكرديم تا تكليف ما را روشن ك
شان  جا نشسته بوديم. دل بعدازظهر، همچنان آن 6ساعت حوالي 

مان نيز نرسيده  آمد ما را راهي بند كنند و از طرفي دستور اعدام نمي
بود. ميان زمين و هوا معلق بوديم، چون شمعي در رهگذار باد سرگشته 

  را  و سپس مصطفي مرداني انيميان درنگ رفتن و ماندن. علي اصفه

  

  

  
  

كرد.  ها را به بند انفرادي منتقل مي ديدم كه زنده بودند و پاسداري آن
اي كه پاسدار همراهش  با تكان دادن دستش به گونه علي اصفهاني

  . ، با من خداحافظي كردودمتوجه نش

 در زندان گوهردشت در واقع آخرين روز اعدام زندانيان مجاهد امروز

تا  بود. ماه محرم فرا رسيده بود و از قرار معلوم، فشارهاي منتظري
- 18- 15- 12- 9- 8حدودي كارساز شده بود. ماشين كشتار در روزهاي 

م عا هشت روز در گوهردشت مشغول قتل يعني جمعاًمرداد  25- 22- 21
به همراه زندانيان  در شهريورزندانيان مجاهد بود. به جز چند نفر كه 

به شهادت رسيدند، زندانيان مجاهد در گوهردشت تنها در  ماركسيست
دعاوي هاي داده شده و  ي تاريخ اين روزها به شهادت رسيدند. كليه

  از سوي هر كس كه باشد، عاري از حقيقت است.  ،مطروحه در اين مورد

  

ماه محرم بود. مانند هر . مرداد 27مرداد و پنج شنبه  26چهارشنبه 
رفت. هر شب پاسداران به همراه  سال كشور در غم و اندوه فرو مي

ي  زني راه انداخته و در محوطه ي سينه زندانيان عادي بند جهاد، دسته
ي سلول  پرداختند. از الي كركره خواني مي زني و نوحه ندان به سينهز

ها را ديد. پرچم و علم و كتل نيز به همراه داشتند. يك دسته  شد آن مي
زني تقريباً كامل تشكيل داده بودند. ظاهراً براي مظلوميت حسين  سينه

نت زياد و... لع زدند و بر شمر و خولي و يزيد و ابن بر سر و سينه مي
اي صداقت در كارشان بود، بايد دچار  اگر تنها ذرهفرستادند.  مي
گذاشتند. به قول خودشان  ه و سر به بيابان ميشدپريشي شديد  روان

العابدين فرزند امام و پيشواي عاشورا، به خاطر بيماري از مرگ  امام زين
جسته بود و سپس آزاد شده بود. آن هم در دوراني كه بشر در جاهليت 

را روي برانكارد، در  برد. اما اينان ناصر منصوري تاريكي به سر ميو 
به بيماران  اآويز كرده بودند! حت حالي كه فلج قطع نخاعي بود، حلق

ن هم رحم نكرده بودند. كاوه چيا و مسعود رشت رواني چون عباس افغان
اش به ياد نداشت، در حالي كه دچار  كه هيچ چيز از گذشته ينصار
  رفته بود و... قربانگاهبه يافشاربود، قلمدوش ظفرشديد صرع شدهي  حمله

ي  رغم خطابه عاشورا بود، علي هبرخواهر، همسر و فرزندان حسين كه ر
چالي افتاده شوند و درد  آن كه به سياه پرشورشان آزاد شده بودند، بدون

را  سوز شكنجه و شالق و... را به جان بخرند. اما اينان منيره رجوي جان
بعد از تحمل شش سال زندان و رنج و شكنجه و سه سال پس از پايان 

را نيز  ترين هواداران مجاهدين  ساده حتاكنند.  محكوميتش اعدام مي
خواستم پنجره را باز كنم و فرياد بزنم از اين  گريزي از اعدام نبود. مي

   همه نامردمي و سالوس و ريا.
*  
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 روايت مهدي اصالني

  

  اي دارد براي آنكه بدانيم دريا چه مزه

  اي از آن كافي است تنها چشيدن جرعه 

  تسينيالكساندر سولژن                                                      

  

من ساكنِ بند هشت زندان گوهردشت بودم. اين بند  1367رتابستان سال د
سال اختصاص  10به محكومينِ چپِ زيرِ  1366بندي سال  در تقسيم

ي بيست ي دو بند هفت و هشت، نيز بند فرعيداشت. موقعيت جغرافيايي
ها كُشي از آن چپ يي روز اول و دوم پروژهزندانِ گوهردشت، كه سهميه

اي واقع شده بود كه ساكنان آن، بخش بزرگي از حوادث  تأمين شد، به گونه
را به تماشا نشستند. من به دليل عضويت در سازمان فداييان  "ماهآن يك"

  كردم. ام را سپري مي آذر) محكوميت شش ساله 16خلق ايران (

ي زندان بود. اداريتئاتر و ساختمان  بند ما مشرف به حسينيه و آمفي  
-بند هم  شويي با چشم زنداني در دوران حبس جز در بند و سلول و دست

مان را كه به سفر است. در روزهاي خروج از دادگاه نتوانستيم دوستان
سمت چپ روانه شدند، سير به تماشا بنشينيم. بيست سال پيش اگر 

حوادثي خواهم ي دانستم روزي فرا خواهد رسيد كه مجبور به بازگويي مي
ي آن لحظات را با كردم همه ام، سعي مي شد كه شاهد بخشي از آن بوده

ِ  ي وجود ببلعم. آخر قرار  نبود من مانند كالغي شوم قاصد مرگهمه
   ام باشم.هاي تن پاره

ي اسالمي، نيروهاي بارِ جمهوري و موقعيت فالكت 1367با آغاز سالِ 
ليات نظامي، وارد مرزهاي ايران شدند. سازماني مجاهدين در چندين عم

هاي آفتاب و چلچراغ به اجرا در آمدند.  ها با نام ترين اين عملياتمهم
اخباري كه ما از طريق راديو و تلويزيون و مطبوعات دولتي تعقيب 

ها بود. درست آن  تمامي بيانگرِ اوضاعِ وخيمِ حكومت در جبههكرديم، به مي
كرديم.  كه خوب بشنويم، تحليل مي ا پيش از آناست كه بگويم ما اخبار ر

ي اسالمي مانند هميشه با استفاده از ادبيات بوكسوري، مدعي بود جمهوري
كه عمليات منافقين با مشت محكمِ سپاه اسالم درهم كوبيده شده است. ما 

، در مقابله با لشگرِ 1367ي اولِ فروردين ماه سال  دانستيم در هفتهنمي
هفت خراسان، عملياتي موسوم به آفتاب در جنوبِ غربِ كشور (فكه) هفتادو

انجام شده است. عمليات آفتاب به صورت نمادين، توسط يك زن، مريم 
 رجوي، با استعانت به امام رضا آغاز شد.

ي اولِ تيرماه عمليات ديگري با نام  : در هفتهامروز مهران فردا تهران
ران وابسته به مجاهدين با هدف فتحِ بخش اي چلچراغ توسط ارتشِ آزادي

  ي فتح تهران خواندند. مهران انجام شد. مجاهدين اين عمليات را مقدمه

ي كشتار در گوهردشت، خدا  ي اولِ پروژه : با پايان يافتنِ مرحلهخوابِ خدا
كرد، سوت پايانِ  دره مي از خوابِ بيست روزه برخاست و در حالي كه دهن

فروشان هم نفس تازه  ي مرگ را به صدا در آورد. مرگ ي اولِ مسابقه نيمه
شستند، ترموستات  هايشان را مي گانِ مرگ ارابهكردند. راننده مي
- بسته بر كف كاميون هاي دلمه كردند، خونهايشان را خاموش مي خانه سرد

شهريورماه  5مرگ از بامداد   يي دومِ بازي كردند. نيمه هايشان را پاك مي
هم هايشان را به ريزان، دست پيچان، عرق شد. غساالن و كفن آغاز مي

كردند.  شان خُشك ميهاي گردنشان را با لنگ ماليدند و عرق پيشاني مي
نفسِ لودر كه  گانِ تازهي مرگ تصميم داشتند آن ها را با رانندهمربيانِ بازي

-يستادهند. آخر اين بار به نوبت ادر خاوران مستقر شده بودند، تعويض كن

گانِ مرگ به غسل و كفن نياز نداشتند. گوني به قدرِ نياز سفارش داده شده 
هاي جهنمي به  دانست كه خدا در آن شب بود. و خدا؟ كسي به درستي نمي
اش، فرزندانِ مجاهدش، ترين بندگانِ درگاهچه كار مشغول بود؟ زماني كه به

اش را تعطيالت تابستانيبريدند، چرا هيچ نگفت؟ خدا  را به نام او سر مي
اش سپرده بود. تعدادي از  گانِ زمينيگذراند و فرمان را به دست فرستاده مي

حسن خالقي، حسن  چون فرشاد اسفندياري، محمد شده، هممجاهدينِ اعدام
شان هم در زندان ترك نشده بود؛ فر، نماز شب خوانساري و مصطفي مرد

. آخر چرا خداي مجاهدين در مقابلِ شان جاي مهر بر پيشاني داشتندبرخي
  اش سكوت كرد؟گانِ مقربكشتارِ بنده

  كُشي در زندان گوهردشت شهريورماه؛ شروعِ چپ 5شنبه  

ساعتي از صبحانه گذشته بود و هم چون روزهاي ديگر در انتظار و 
كرديم. به ناگاه درِ بند باز شد و نگهبان نامِ دو نفر از  حالي سر مي  آشفته
بند بيرون.  بند را خواند: فرامرز زمانزاده و سياوش سلطاني، با چشم افراد

ها،  ي توقف مالقات خواهند به اين دو مالقات بدهند. بهانه تصور كرديم مي
هاي تلفنِ سالنِ مالقات بود. سياوش  ي سالن مالقات و تعميرِ گوشيخرابي

دم كه  ات ميسلطاني موقعِ بيرون رفتن گفت: تنها در صورتي تن به مالق
مالقات ديداري باشد نه شنيداري. اگه خواستن مالقات تلفني بِدن قبول 

  كنم. نمي

ترِ مواقع شد كه بيش فرامرز جز آن دسته از زندانياني محسوب مي  
ريشي داشت و فرصت نكرد  اش تهكرده و شيك بودند. آن روز صورت اصالح

اش دريافت كرده بود، بر تن  ادهاي كه در آخرين مالقات از خانو پيراهنِ تازه
ها تعدادي را به نام خوانده بودند و همه در  كند. از آغازِ اين روز در اكثرِ بند

مرگ از صبح زود در گوهردشت مستقر   كه هيئتخبر از آن انتظار بوديم. بي
  شده است. 

سياوش و فرامرز به اميد مالقات با خانواده از بند خارج شدند. فرامرز را 
خورِ خودش  اش كه تنها تن بينيم. هنوز پيراهنِ شيك سفيد تازه هرگز نمي

هاي بند هشت  با خط بد  بود، درونِ ساك سبز رنگي كه روي آن بچه
  زاده، جاي دارد. اند فرامرز زمان نوشته

عادي از بند باالي سرمان، بند هفت، به  هاي ظهر سروصداي غير نزديك
كوبيدند تا عالمت دهند كه در حال سقف پا مي ها بر رويگوش رسيد. بچه

گان خود نيز علت خروج از بند را  شده خروج از بند هستند. احضار
تئاتر يا  ي زيرين و نزديك آمفي مرگ طبقه دانستند. مكانِ استقرارِ هيئت نمي

  ي زندان بود. حسينيه

   ماهشهريور 6شنبه يك

ن درِ بند هشت باز شد و زمانِ زيادي به ظهر نمانده بود كه ناگها
پوش و  شان ناشناس بود، وارد شدند؛ سياهي برخي هايي كه چهره نگهبان
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توان با ماه محرم مرتبط دانست. اما سرهاي  تراشيده. پوشش سياه را مي سر
بند بزنيم و از بند خارج تر چشم تراش؟ دستور دادند كه هرچه سريع ته

نبود. لذا تعدادي را وادار كردند تا با بند در بند موجود  شويم. آن همه چشم
  هاي خود را ببندند. ديگري، چشم  ي ي حمام يا هر پارچه لنگ، حوله

رو كنارِ ديوار زندانيان را از بند خارج كردند و در دو سويِ راه ي همه  
نشاندند. ساعاتي را در همان حالت به سر برديم. غذاي ظهرمان را نيز در 

رو گوهاي راه دادند. به مناسبت ايامِ محرم از طريقِ بلند رو تحويلهمان راه
  شد. سر صداي آهنگران يا نوحه پخش مي يك

سرانجام انتظار به پايان رسيد و به نوبت به دو اتاق كه ناصريان و داوود   
ها همان بود كه اشاره ها مستقر بودند، داخل شديم. سئواللشگري در آن

اي پاسخ دادند كه  ي ما حدود هفده نفر به گونه كردم. از جمعِ هشتاد نفره
ي زندان با روي اصليرا در دوسمت راه  مانده به بند برگردانده شدند. باقي
، گويي  تراشيده گانِ سرجامه لحظاتي بعد سياه .چشمانِ بسته به صف كردند

ترين شكل با  كنند، به وحشيانه در مناسك حج به شيطان سنگ پرتاب مي
هايي پر از  را در انتهاي زندان در اتاق  گي مان افتادند و همهبه جانكابل 

شد، جاي دادند. بدون اغراق ذهنِ  ها بسته ميزنداني كه به زحمت درِ آن
دانست چه  كس نميكس در آن شرايط ياراي هيچ تحليلي نداشت. هيچ هيچ

ها،  . اين اتاقي بند را در سه اتاق دربسته جاي دادنداتفاق افتاده است. همه
جايي كه پنجره نداشتند، به اتاقِ گاز شهره بودند. اتاق اول نصيب من  از آن

  تر دويده بودند.و تعدادي ديگر شد كه در گريز از ضربات كابل سريع

  كرد  رو سوا مي  داشت درشتا

سيم در دست  ساعاتي بعد درِ اتاق به زحمت باز شد و نگهباني كه بي
بده زد: ده نفر اول نزد هيئت. هيئت؟ اين نخستين بار داشت، با خشونت عر

كه واكنشي نشان بدهيم، شنيديم. پيش از آن بود كه نامِ هيئت را مي
كند. من نيز جزو نفرات انتخابي  نگهبان ده نفر اول را خود انتخاب مي

شوم و به همين دليل وقتي به  هستم. آخرين نفري هستم كه انتخاب مي
گيرم. قصابِ اوين،  شويم، سرِ صف قرار مي هدايت ميبيرون از اتاق 

كند.  اهميتي را تحليل مي الجوردي، راست گفته بود: زنداني هر موضوع بي
آمديم.  ها، در صدد كشف معيارِ نگهبان بر روز گانِ آن مانده ها ما، زنده بعد

ه مان از بقي ها كه هيكل مشتركي در ما ده نفر اول نبود، جز آن هيچ مخرج
درشت تر بود. آيا به راستي نگهبانِ مرگ، انتخابي از سر اتفاق انجام داده 

  چين شده بوديم؟ هاي درشت دست بود؟ آيا ما ده نفرِ اول مانند ميوه

ِ زندانِ  به فرمانِ نگهبان در هزارتوي مرگ  ي نفرِ جلو دست روي شانه 
س بزند چه توانست حد يك از ما نمي  دشت به حركت در آمديم. هيچ گوهر

سرنوشتي در انتظار است. در ساعت صفر به سانِ آدم آهني با كنترلِ 
دنبالِ يكي از فرامينِ نگهبان، شديم. من به نگهبان به چپ و راست رانده مي

ي صف به هم به اشتباه، به سمتي ديگر پيچيدم. در نتيجه تركيبِ اوليه
خوش كه چند ماهي  ي اقليت، جهانبخش سرخورد. در تركيبِ جديد، فدايي

اش باقي نمانده بود، جلودارِ صف شد. بعد از ورود به  تر به اتمام حكمبيش
مرگ در آن مستقر بود، به  ي زيرينِ زندان، در كنار اتاقي كه هيئتطبقه

بخش  انتظار نشستيم. اولين كسي كه به نزد هيئت فراخوانده شد، جهان
كردند. داخلِ اتاق شد.  ميخوش بود كه اهل بند وي را جهان صدا  سر

كُنان از اتاق  گذشتند. چند دقيقه بعد، جهان غُرولَند لحظات به كندي مي
  .چپببريدش به  خارج شد. ناصريان با خشونت او را به نگهباني سپرد:

كس نديد. بر ما دانسته نبود كه تا دقايقي بعد چشمانِ  جهان را ديگر هيچ  
ي ي همهروزي وي جهاني كه آرزوي بهعسلي، نجيب و مهربانِ جهان بر ر
دانستيم كه چپ اسم شبِ  شد. ما نمي ساكنان آن را داشت، بسته خواهد 

ها سنت است كه به اعدامي فرصت ي زنداني خون است. در همه حسينيه
دهند. ما اما در آن لحظات حتا فرصت در  وداعِ واپسين با ياران را مي

هم نيافتيم. اي كاش منِ جنوبِ شهري گرفتن و بوسيدنِ جهان را  آغوش
آرم: آقا! برادر!  خيزم و فرياد بر توانستم آن لحظه از جاي بر دانستم و مي مي

هي حاجي! جاني! قاتل! جاكش! به جاي اون من بايد برم چپ، صف در اثرِ 
  جا شده. جاي من و اون بايد تغيير كنه. بهاشتباه من جا 

چنان وداعي با جهان داشتيم كه كابوسِ آن با زده و تلخ،   من و ما، بهت  
سه  ،هيچ گسلي از خاطر زدودني نيست. چپ، راست يا بزنيد تا بخواند

شد. جهان  موقعيتي بود كه به فراخورِ پاسخِ هر زنداني نصيبِ وي مي
هاي دار بر گردن ستبرش بوسه زد. اگر  شد و يكي از طنابچپ  ي سهميه

رفتم، شما امروز شايد به جاي خاطرات من، من جهت فرمان نگهبان را مي
خوانديد. اگر من تنها براي يك چيز زنده مانده باشم، خاطرات جهان را مي

  اين است كه نقالِ همين باشم. 

تن نفِر دوم مهرداد نشاطي بود؛ يكي ديگر از هواداران سازمان  در بين ما ده  
د. مهرداد را ناصريان، به فداييان اقليت. از قضا حكم وي نيز رو به اتمام بو

-زاده بود، اما به دليل مشكلي كه از زمانِ دستخواند. مسيحي نزد هيئت فرا

كردند. نيري  اش موجود بود، وي را مسلمان قلمداد مي گيري در پرونده
نتوانست حكمِ مرتد فطري را در مورد مهرداد به اثبات برساند. لذا حكمِ 

ايش صادر كرد. مهرداد به گروه كساني كه در بزنيد تا نماز بخواند را بر
كردند، منتقل شد. اين گروه در هر نوبت  مقابلِ خواندنِ نماز مقاومت مي
كردند؛ پنجاه ضربه براي پنج پا را تحمل مي  نماز بايد ده ضربه كابل بر كف

نوبت نمازِ صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. نفرِ سوم از جمع علي عليين از 
  سرنوشت مهرداد شد. آذر بود كه هم نزدهفداييان شا

  جا كه در مقابلِ هيئت تعدادي ديگر مسلمان بودن را نپذيرفتند، اما از آن  

ها به اثبات نرسيد. اسالم به اين  مرگ دفاعِ ايدئولوژيك نكردند، ارتداد آن
شد. ناصريان به برخي دسته عرضه نشده بود و بايد به كمك كابل عرضه مي

  د اين دسته، با حسرت گفته بود: حيف كه يك امضا كم داريد.از افرا

  بخش تلفنِ حيات

. با ورود به 1367رسيد؛ غروبِ ششم شهريورماه سال  انجام نوبت من فرا  سر
بندم را باال  اتاقي كه هيئت مرگ در آن مستقر بود، دستور داده شد چشم

ن و در پشت ميزي هاي حاكم شرع پاسخ گويم. در مقابلِ م بزنم و به سئوال
بزرگ، سه عضو هيئت مرگ نشسته بودند. به ترتيب از راست به چپ: 
مرتضي اشراقي، دادستان، حجت االسالم حسينعلي نيري، حاكم شرع و 

ي وزارت اطالعات. اولين رئيس هيئت مرگ، مصطفي پورمحمدي، نماينده
ن در طولِ پرسيد: مسلماني يا ماركسيست؟ م سئوال را حجت االسالم نيري 

ساليان حبس خود هرگز دفاعِ ايدئولوژيك نكرده بودم. همواره يا سئوال را با 
گفته نگذارم كه  كردم. اين را هم نا دادم يا از پاسخ فرار مي سئوال پاسخ مي

امكان مانور وجود داشت،  1360-63هاي  خالف سال در دوران زندانِ من، بر
زي نبود. لذا در پاسخ گفتم: از پدر مرگ راه گري ي رينگ هيئت اما از گوشه

ام، اما خود را به لحاظ فلسفي نه مسلمان  و مادري مسلمان زاده شده
  دانم نه ماركسيست. مي

  اما اتهام تو عضويت در يك جريان ماركسيستي است.   

خواهانه جذب فداييان شدم نه به خاطر مسائل  هاي عدالت من به خاطر شعار
  فلسفي.

هاي  هاي ماركسيستي در اين مملكت شعارتنها جريانغلط كردي. مگر 
  دادند؟ خواهانه مي عدالت

ي دادم كه تلفنِ رويِ ميزِ نيري به صدا در آمد. قاضي ها پاسخ ميبه سئوال
گاه سوي خط بود، ردوبدل كرد. آنشرع جمالتي را به احترام با كسي كه آن 

فرا  كارش را به رفتن  ي دست، دو هم گوشي را روي ميز گذاشت و با اشاره
خواند و به ناصريان كه در اتاق حضور داشت، به تلخي گفت: ببريدش تا 

شهريورماه از  9بعد. تاسِ من براي اولين بار خوش نشسته بود. تا صبحِ 
مرگ در گوهردشت خبري نشد. مرا به بيرونِ اتاق هدايت كردند و به   هيئت

مان، به سلولي بزرگ منتقل  نفره هاز  جمع د   مانده همراه شش نفر باقي
  كردند.

-   
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 ٢٢  110ي  آرش شماره

  شهريورماه؛ توقف كارِ هيئت در گوهردشت 7دوشنبه 

دشت، يكي  در زندان گوهر 1367از نقاط كور كشتارِ بزرگ در تابستان سال 
شهريورماه در زندانِ  8و  7هاي هم  آن است كه هيئت مرگ در روز

هاي من  اساسِ دانسته گوهردشت دست از كار كشيد. در اين دو روز بر
ي اين مسئله تا اين لحظه در خوانده نشد. چرايي كسي به نزد هيئت فرا

غروب بود و بوي بدي در فضا ها باقي مانده است.  زني  اي از گمانه سايه
ها گوش  شد؛ بوي نامهرباني. تا صبح نخوابيديم. به ديوار استشمام مي

اين روز جليل شهبازي در  سپرديم؛ به صداي مورس. در ساعات آغازينِ
ي مربا غرور به امانت گذاشت و رگ زد و  شويي صبح با شيشه نوبت دست

  ي خود پاياني آگاهانه بخشيد.گي به زنده

   شهريورماه 8سه شنبه 

كه چند روزي است  شهريورماه را تا صبح بيدار هستيم. با آن 8شبِ 
شويم، اما  هوش مييايم، كسي را ياراي خواب نيست. لحظاتي ب نخوابيده

رسانم: اگر بارِ ديگر  آيد. من تصميم خود را به اطالع ديگران مي خواب نمي
پذيرم، اما از نماز  در مقابلِ هيئت مرگ قرار بگيرم، مسلمان بودن را مي

كردم اگر كسي نماز را نپذيرد بايد تا سر  كنم. تصور نمي خواندن امتناع مي
ميم گرفتم كه تا سرحد توان از خواندنِ حد مرگ كابل را تحمل كند. تص

هوشي آمده بود. مرگ از پنجره  باز زنم. مجالِ خواب نبود، كه بي نماز سر
  گُل از راه رسيد. سراند. صبح به ساعت مرگ  خود را به سلول مي

   شهريورماه 9چهارشنبه 

يري شوم. نبرند. وارد اتاق مي روي مرگ ميي ما را به راهنزديك ظهر همه
كند:  اش را مطرح مي ، سئوال كليدي پس از پرسيدنِ هويت و اتهامِ گروهي
خواني  پرسد: نماز مي دهم: مسلمانم. ميمسلماني يا ماركسيست؟ پاسخ مي

آقا! تا حاال مثل بسياري از  دهم: حاجيا نه؟ سئوالش را با سئوال پاسخ مي
احترامي  ام بي غير واقعي كنم نماز خواندنِ ام. فكر مي مسلمانان نماز نخوانده

گويد:  كند. خطاب به ناصريان ميبه شما باشد. مرتضي اشراقي دخالت مي
-چنان بر نماز نخواندن پافشاري مي كند نماز نخواند. همببريدش! غلط مي

هايش را بتراشيد. گويد: بچه مسلمان بايد نماز بخواند. ببريد سبيل كنم. مي
گيرد و از اتاق بيرون ام را ميونت پيراهنخواند. ناصريان با خش نماز مي

و گويد: اول فورم را امضاء كند، بعد سركشد. نيري به ناصريان مي مي
  قدر بزنيد تا بخواند.اش را بتراشيد و نماز بخواند. اگر نخواند آنسبيل

سبيل در ميانِ مردان ايراني، به ويژه نيروهاي چپ، نوعي ارزش تلقي   
ي خود،  ساالرانه ن با آگاهي از اين امر، و البته درك مردفروشا شد. مرگ مي

 به تراشيدن سبيل من حكم دادند. همان دمِ درِ اتاق، عادل، مسئولِ خبيث
رمي هايم را به تحقير تراشيد و سپس ف فروشگاه، ابتدا يك طرف سبيل

رم كه از چندين بند ام گذاشت. در اين فمضا در مقابلنويس را براي ادست
شكيل شده بود، قيد شده بود كه امضاكننده مسلمان و شيعه است و ت

ويژه نماز را به جاي ي فرائض ديني، بهشود كه از اين پس كليه متعهد مي
 رم را امضا كردم. كساني كه آخر (نماز خواندن) را خط زدم و فآورد. من بند

كه من در ز اينا شدند. ناصريان اما كردند، به بند هدايت مي برگه را امضا مي
رم را پاره كرد و با مشت و لگد مرا به فرم دست برده بودم، خشمگين شد، ف

كشان در آن ساكن بودند، پرتاب كرد. در سلول  سلولي كه تني چند از ملي
ها را در همان روز نزد هيئت  كش متوجه شدم كه تعدادي از ملي

طريق مورس از ماجرا آگاه  بختانه اكثرِ افراد اين بند ازاند. خوش فراخوانده
وجه اشتراك ساكنان سلول همانا برخورد با بند مربوط به نماز  شده بودند.

دار، شالق بر راه دو پاسبود. چند ساعتي گذشته است كه ناصريان به هم
و چشماني كه از   اي خمار شود. با چهره ي سلول ظاهر مي دست، در آستانه

گونه كه بود  رم را همانكند: چرا فُوال مي، سئاندخونِ تابستان قي كرده
مان اش با كابل به جانراهدارِ همي ناصريان دو پاسايد. با اشاره امضا نكرده

  افتندمي

  

   دوباره بند هشت

مان را شويم. اول از همه سراغ دوستان به بند آشناي هشت بازگردانده مي
سرها در گريبان گيريم. احمد كجاست؟ داريوش؟ محمود؟ همايون؟  مي

گي، هها، به همين ساد . آن خورده است. اشك است و بغض و انفجارِ خشمِ فرو
  چانه به اختيار نبود.گي، بوديم. براي هميشه نبودند و ما، نه به همان ساده

   شهريورماه 10شنبه پنج

مرگ   شهريورماه، هيئت 10و  9شنبه، در دو روزِ، چهارشنبه و پنج
گذاشت. هنوز پنج بند باقي مانده  زهاي خود را پشت سر پركارترين رو

ها، بند شش، اكثريت قريب به اتفاقِ بند  بودند: بند نُه، بند ده، بند اويني
وگو با من پنج. برخي از افراد بند پنج كه در اروپا ساكن هستند، در گفت
نگرفتند. در تأكيد كردند كه ساكنان اين بند در مقابلِ هيئت مرگ قرار 

كنند كه زندانيان موظف شهريورماه فورمي در اين بند پخش مي 9تاريخِ 
ها: آيا هاي مندرج در آن پاسخ بدهند؛ همان سئوالهستند، به سئوال

  خواني يا نه؟ مسلمان هستي؟ نماز مي

پذيرند، اما در مقابلِ سئوالِ اكثريت قريب به اتفاقِ افراد بند اسالم را مي  
گذارند. ناصريان و لشگري تمامِ افراد بند  خواني يا نه؟ خط تيره مي ينماز م

كنند كه  جا اعالم ميدهند. تعدادي همان رو، در نوبت كابل قرار ميرا در راه
حاضر به نماز خواندن هستند. ديگران، همه، زيرِ كابل، وادار به پذيرش نماز 

راه ي افراد به هم الفاصله همهشوند. به روايت دوتن ازساكنانِ بند پنج ب مي
داران به بند بازگردانده شده و همه را در بند براي نماز تعداد  زيادي از پاس

  به صف كردند

ها  ي شديدي اعمال كردند. روزِ دوم يكي از نگهبانگيريروزهاي اول سخت
صدا براي خواندن نماز جا پيش رفت كه درخواست كرد فردي خوشتا آن

ها از  اي خيره نبود. نگاه كس به هيچ نقطه. به وقت نماز هيچداوطلب شود
ي  زده بوديم و نعره ترين فصلِ سال يخ شد. در گرم ديگر نيز دزديده مييك

: كه  آن اُزگلي كه كافر مسلمان كرده بود فضا را مي شكافت: قدقامت الصاله
  نماز گزاردم و قتل عام شدم.

-آنديگر ايستاده بوديم؛ بيدست در كنارِ يك گاني بوديم كه دستا اُفتاده دل  

توانست به ثبت آن دقايقِ ناب  كه به هم بنگريم. اي كاش دوربيني مي
اي از ي آن چند روز نبود. هر زندهگاه زندان به زالليبنشيند. شايد هيچ

- چشم را نمي ي گروهيگرفت. ناخالصي اي نشان ميقامت رفيقِ بربادرفته

اي كه متأسفانه و در ساليانِ اخير، به ويژه در تبعيد، در  كهنهزخمِ   آزرد.
  باز كرده است. هاي آن درد تاريخي دوباره سربرخي از روايت

شاد نشوند. كساني ديگر دست  ريختند تا دشمن بسياري در خفا اشك مي  
ها را چه بدهيم؟ بسياري  هاي بچه گذاشتند كه جوابِ خانواده بر سر مي

ها، كه اكثرِ رفقايش  گانِ بند اوينيمانده ياد علي محبي، از زنده دهچون زن هم
  گريست كه چرا زنده مانده را از دست داده بود، به سانِ كودكان مرتب مي

جستم تا  تر از خراب بودم به همه چيز توسل مي است. من كه خود خراب
م آن بود كه اگفتم. استدالل ي مغول و اعراب مي علي را آرام كنم. از حمله

در آن دوران هركس يك كتاب را از آتشِ بالهت چنگيزيان و اعراب نجات 
ام را چندان باور داد، نقشي در مقاومت به عهده گرفت. خودم هم كالم

كرديم كه اي كاش  هايمان. آرزو مي نداشتم. به چرك نشسته بود خنده
  مان در مقابل هيئت مرگ چون ما پاسخ داده بودند. دوستان

  هوا دلگير ، درها بسته، سرها در گريبان، دستها پنهان

  ماهشهريور 11  

اكبر  ي گوهردشت اهللاهاي نماز از ديوارهاي سربيپنج روزِ تمام در نوبت 
شود. از روزِ دهم به بعد براي  درميان ميها يكيبارد. بعد حضور نگهبان مي

ي بند را ناصريان همه كنند. روزي ي نمازِ جماعت به بند مراجعه نميبرپايي
هاي صليبي با  كند و مانند سردارانِ فاتحِ جنگدر حسينيه جمع مي

گويد: تعدادي را كه الزم بود از سرِ راه برداشتيم. ترين كالم چنين مي برهنه
ترين هركس به مقررات اسالمي تن ندهد سزايش همان خواهد بود. مهم
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ار تمومه! نه؟ تازه در صورت اش اين است: شما فكر كرديد كفراز سخنان
شيم. كرديد كه ما اشتباه زمانِ شاه را مرتكب مي موفقيت منافقين فكر مي

كردن و شما را  ها را باز مي گي درِ زندانفكر كرديد مردم!! به همين ساده
هاي  بردن. به جانِ امام آخرين فشنگ هاشون بيرون مي روي شونه

گذاري شده بود. اطمينان  شما خشاب ي زندان براي تك تك خانه اسلحه
داشته باشيد كه اگر قرار بود ما زندان تحويل كسي بديم جز تَلي از خاك 

آمد. سرِ اين موضوع ما با كسي شوخي نداشتيم و نداريم. هر  گيرِ كسي نمي
شد. افزون بر  نشين مي مان تهتر در جانگذشت عمقِ ماجرا بيش روز كه مي

ايم.  نهايت گنجايش آن صد نفر است، جاي گرفتهدويست تن در بندي كه 
ها  كنند. شبگي ميهايي كه گنجايشِ سه نفر را دارد، ده نفر زنده در سلول

خوابند. در اوايلِ پاييز در حدود نيمي از بند  مي  رو يا حسينيهتعدادي در راه
 ي ديگريها را هم به بند فرعي كش كنند. مليرا به بند هفت منتقل مي

  برند.مي

الغيب، كه كتابِ اشعارش نزد  ي ايران، معروف به لسان آوازه حافظ، شاعرِ بلند
مصرعي، صد سالِ قبل در شاهشود، حدود ششايرانيان مقدس شمرده مي

گونه به پيروزي بشارت داده بود: ديو چو گانِ تاريخ را اين آمده به ستوه
به اميد بيرون راندن ديو از نسالنِ من  بيرون رود فرشته درآيد. من و هم

به  اشانگيزي را ظاهركرديم كه بازگرداندن ميانِ آتش و خون، غولِ نفرت
ي حافظ تحقق بينيي انسان ايراني بدل شد. پيش ساله پنج و آرزويِ سي

  نيافت. ديو چو بيرون رفت. فرشته بر نيامد. 

*  
  

  
هاي فدايي ريكچسازمان  ي ازرهوادا به اتهام 1361مژده ارسي در سال 

ولي از آن جايي  .سال زندان محكوم شد 5به دستگير و  (اقليت) ايران خلق
زندان بود. و در  در سال 8يعني  1369كه شرايط آزادي را نپذيرفت تا سال 

هاي ي از زندانيان زن به عنوان مرخصياين سال به همراه عده ديگر
 .اجباري از زندان بيرون آمد

  

  

  ، 67سال 

  هاي درون زندان زات و حركتاوج مبار

  

  

  مژده ارسي

    

  زندانيان خسته اين خاك نيستيم. ما 

  زندانيان خسته اين خاك ديگرند.     

  زندانيان خسته اين خاك در بند كارخانه و كار ستمگرند.  

  ان خسته زندان كشورند.اندوه سرخ رنجبران امروز زنداني  

   )سعيد سلطانپور(                                                        

    

  

  

  
  

هاي درون زندان، اعتصاب غذاها و  اوج مبارزات و حركت 66و 65سال 
اي حساب شده از طرف وزارت اطالعات  اعتراضات بود. از همان سال برنامه

. تمام كه كشتار سراسري زندانيان سياسي را در پي داشت ريزي شد پي

 پرسش هايي درباره عقايد سياسي و يا بردند و تك مي زندانيان را تك

  66در اواخر سال  پرسش ها و نظرسنجي هاكردند. اوج اين  مي مانعقيدتي

داد و  هايي مي كرد، فرم شد. وزارت اطالعات زندانيان را صدا مي انجام مي
كه نماز  درآن نظرات مان را درباره اسالم، جمهوري اسالمي، درباره اين

ضر به مصاحبه هستيد يا نه؟ و نظر درباره جرياني كه خوانيد يا نه؟ حا مي
حتي در مورد اتفاقات و مسايل  "خاطرش دستگير شده بوديم و بعضا به

  سياسي جهاني، پرسيده مي شد.

بعضي از  ند:كرد گيري مي موضع ندبنا به ديدگاهي كه داشت زندانيان سياسي
ها پرسش اين كردند كهجريانات  درون زندان از اين ديدگاه حركت مي

كردند و  اعالم موضع مي برخي ديگردادند.  تفتيش عقايد است و جواب نمي
دادند.  نمي پاسخيها هم فقط  . بعضيكردندبه روشني اعالم مينظراتشان را 

برخورديم. در اين اعالم   67كه به موج سال  اين روال ادامه داشت تا اين
يد! نظراتتان را بدهيد، جو راحت باش"گفتند:  نظرها تمام مدت به ما مي

اما اين موضوع هميشه  "دمكراتيك است و دوران سركوب تمام شده است!
مورد تمسخر ما بود. به هيچ وجه باور نداشتيم كه در جمهوري اسالمي، 

  پايان برسد.  تواند به سركوب  مي

بود رسيده  به پايانحكمم مدت اين كه  بود كه مرا به خاطر 67اوايل سال 
 آسايشگاه اوين ر به پذيرش شرايط آزادي نبودم، به سلول انفرادِيو حاض

با امكان تماس در آنجا  .(نام سلول هاي انفرادي نوساز اوين بود) بردند
سازمان ها و كه اغلب از رهبران  به دست آمد انبند مردزندانيان گروهي از 
بودند. آنها يا اصال حكم نگرفته و حكم اعدام داشتند  آن ها .بودند گروه ها

. بعدها فهميدم كردندرا جداگانه در بند فرعي آسايشگاه اوين نگهداري مي
اعدام  ،سراسري كشتارها، آنان بودند. همه آنها را قبل از  اولين سري اعدامي
  *برگشتم. در سالن يك اوين» ها آزادي«موسوم به كردند. من به بند 

تعداد زيادي در هر اتاق . ودندب در بسته نگه داشته  اتاقچند در را همه ما 
بردند و  شويي نمي دست بيشتربيش از چهار بار ما را د. روزانه بودنزنداني 

ه مدت يك بدربسته مجاهدين   در اتاقمرا ابتدا شرايط سختي داشتيم. 
طور غريبي متوجه شدم كه موضع  هفته تا ده روز نگاه داشتند. در آنجا به

و  كردهتر برخورد  صريح ،1367، در سال مجاهدينتغيير كرده. مجاهدين 
بت هم ثكردند و جالب تر از همه اينكه پاسخ م مطرح ميرا هايي  خواسته

هواداران مجاهدين كه تا قبل از آن اتهام خود  ،مي گرفتند. در داخل زندان
كردند.  دوره خود را مجاهد معرفي مي اينكردند، در  معرفي مي "منافق"را 

   اين موضوع برايم عجيب بود. ،جاريبا توجه به مسايل 
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هاي تلويزيوني و يا در  عالوه بر اين، موجي شروع شده بود كه در مصاحبه
ها شاهد آن بوديم كه نظرات مردمي كه ضدجنگ بودند و خستگي  روزنامه

. در زندان با امكانات دادبعد از هشت سال انعكاس مي را شان از جنگ 
خواهد  ين نتيجه رسيديم كه رژيم ميمحدود مطالعاتي كه داشتيم به ا

  دادن به جنگ بود. جنگ را به پايان برساند. در واقع منافع رژيم در خاتمه

زمان  از جانب خميني، اين روال ادامه داشت. هم 598تا پذيرش قطعنامه 
فروغ با پذيرش قطعنامه، حمله مجاهدين به جنوب و غرب كشور به نام 

از آن  نام مي اد صعمليات مرتحت عنوان  جاويدان (رژيم جمهوري اسالمي
ها و تلويزيون مي  آغاز شد. ما اين اخبار را جسته و گريخته از روزنامهبرد) 

نظر من صدور حكم  گرفتيم. سخنراني رفسنجاني در نماز جمعه آن زمان به
در آنجا بود. جمعيت حزب اللهي كه از قبل  سياسي اعدام همه زندانيان
محارب "يا  "منافق زنداني اعدام بايد گردد!"ا شعار آماده شده بودند ب

ريزي  همراهي خودشان را با جنايت از قبل طرح "زنداني اعدام بايد گردد!
  ها اعالم كردند.   شده در زندان

هاي ارتباط ما را با دنياي خارج قطع كردند.  در پنجم مرداد تمامي كانال
راديو از بلندگوهاي بند، قطع قطع روزنامه، قطع تلويزيون، عدم پخش اخبار 

جز مسير رفت و آمد بين سلول و  ها، هواخوري و بهداري. به مالقات
وجود شويي آن هم با اسكورت نگهبانان زن، هيچ امكان تماس  دست
 ،. قطع تماس از طريق هواخوري و يا بهداري با زندانيان ساير بندهانداشت

شده ر اتاق هاي دربسته در سالن يك اوين دكامل ما شدن موجب ايزوله 
بود. در همين وضع، دوباره سوال و جواب درباره مواضع زندانيان زن آغاز 

  تمام زندانيان مجاهد را از پيش ما بردند.  و بعد از آن  شد

مريم پاكباز آشنا شده بودم كه از سال دختر جواني به نام در زندان با 
ندان چپ شده بود. از داخل زدر با اتهام مجاهدين دستگير شده و  1359

بردند،  طريق مورس با هم تماس داشتيم. وقتي داشتند او را براي اعدام مي
ها اعالم موضع گرفته بودند. . از آنمورس زدرا برايم  خبر دادگاهي شدنش

 "گيري؟ چرا تو؟ چه موضعي مي"پرسيدند. گفتم:  از او هم اين سواالت را 

گويم مجاهد و اعالم  هميشه مي من طبق روال"اش را گفت:  موضع قبلي
كنم و حاضر هم نيستم به آن  ام، نمي كه چپ شده موضع صريح برسر اين

 "كه تو قبال خاطر اين كنند، به اعدامت نمي"گفتم:  "جريان بگويم منافق.

در آن زمان تصور ديگري از  "اتهام مجاهد داشتي ولي االن اتهامي نداري.
م مبه خاطر همين پاسخ اعدا "نه! دقيقا" ابعاد فاجعه داشتيم. پاسخ داد:

زد، غمگيني را در او حس كردم.  از حالت ضرباتي كه به ديوار مي "كنند. مي
شد.  زدند، مشخص مي مورسي كه مي  ها دقيقا در نوع ضربه چون روحيه بچه

شوم  كه اعدام مي از اين "برايم توضيح داد:  .پرسيدماز او وضع روحي اش را 
، بيشتر از اين جهت ناراحتم كه چرا برسر چيزي كه اعتقاد ناراحت نيستم

  او را هم بردند.  "ندارم، اعدام خواهم شد؟ از اين ناراحتم.

زندانيان چپ رسيد. در  يها نوبت بازجويي ،بعد از بردن هواداران مجاهدين
كه جمهوري اسالمي را قبول داري  آغاز فقط دو سوال مي كردند؛ يكي اين

خواني يا نه؟ طبق روال گذشته تمام كساني  كه نماز مي اين يا نه؟ ديگري
كردند  خواندند. در مورد رژيم هم بعضي اعالم مي كه آنجا بودند، نماز نمي

دادند. من هم  جمهوري اسالمي را قبول نداريم، برخي هم فقط جواب نمي
رژيم جمهوري اسالمي را قبول ندارم و نماز نمي "موضع قبلي خودم يعني 

صورت هفتگي ادامه  به "ها تقريبا را تكرار مي كردم. اين بازجويي "نمخوا
نظر در مورد اسالم، نمازخواندن،  سواالتي ديگر مانندداشت. در مراحل بعد 

. بعد از بردن زندانيان از بندها و اضافه شدمصاحبه و جريان سياسي را هم 
خبر دقيق  بازجويي هاي مداوم، جو رعب و وحشت حاكم بود چرا كه هيچ

 ،هاي مجاهدين را كه برده بودند ابدي "كرديم كه نهايتا نداشتيم. اما فكر مي
 "يا كساني كه واقعا "ها آزادي"كرديم كه  اعدام كنند. هيچ وقت تصور نمي

اعدام كنند و يا حتي  را هم ديگر هيچ تمايلي به كار سياسي نداشتند
كردند. در نظر  رژيم همكاري ميها با  هايي را براي اعدام ببرند كه سال تواب

بگيريد كه همه اينها در جايي اتفاق مي افتاد و جلوي چشم كساني كه سال 
شكنجه و يا اعدام شده  ،ها خودشان، اعضاي خانوادشان، همبنديانشان

  نبود.   قابل تصوربودند ولي با اين حال ابعاد جنايت برايمان 

جز  هاي مجاهد به دن همه زنها رسيد. خبر دارز بعد از مدتي خبر اعدام
اي معدود. اتاق ما در كنار اتاق نگهباني زنان بود. خبرها را ما از طريق  عده

هايشان مي شنيديم. براي  نمونه  شنيدم كه  گوش كردن به صحبت
من ديگه طاقتش را ندارم. من ديگه "گفت  كرد و مي نگهباني گريه مي

 "يم دقيقا موضوع چيست. نهايتادانست  ما آن موقع نمي "تونم ببينم. نمي

فكر مي كرديم نگهبانان زن را براي شناسايي اجساد مجاهدين كه در 
برند. ولي بعدها متوجه شديم جنوب و غرب ايران كشته شده بودند، مي

ها تا تك تك  از دربان زندان اوين گرفته تا تك تك نگهبان، تمامشان
شته باشند و صحنه را موظف بودند موقع دارزدن حضور دا ،مسئـولين

هاي پاسدار كه  وظايفشان بود. به يكي از زن بخشي ازاين  مشاهده كنند.
گفتند بيا آنجا تا  "توانم نگاه كنم نمي "من واقعا"حامله بود و مي گفت: 

بايد آنجا  "كني ولي شوهرت هم حتما فقط پشتت را ميحظه آخرين ل
ما را منقلب كرد. زناني را حضور داشته باشد. مورد ديگري شنيديم كه همه 

كه دار زده بودند و موقع دارزدن دستانشان را در دست هم گرفته بودند، 
آورند هر كاري  ها را كه پائـين ميشود. آن بعد از مرگ بدنشان خشك مي

شد. نگهباني كه اين صحنه را ديده بود  ها از هم جدا نمي كردند دست مي
. "آنها از اين كارها منظوري دارند "گفت : كرد مي پيش همكارش گريه مي

خواهند بگويند كه بعد  آنها مي"گفت  كرد و مي وحشت كرده بود. گريه مي
. واضح است "گيرد از مرگمان هم قضايا ادامه دارد و خونشان گردن ما را مي

كه شركت دادن همه در جنايت به خاطر اين است كه فردا اگر ورق برگشت 
ي بگويد من فقط دربان ساواك بودم، آن يكي مثل زمان شاه نشود كه يك

مي بايستي بگويد من آشپز بودم. همه مي بايستي شريك جرم باشند. همه 
در جنايت دست داشته باشند به همان نسبت هم براي بقاي خودشان و در 

از شايد همچنين با شريك جرم داشتن و رژيم تالش و سركوب كنند 
سردمداران و سازمان  شان كاسته شود.عواقب احتمالي بعدي قتل و جنايات

دهندگان اين جنايت بزرگ، از همان آغاز راه گريز از مجازات را بري 
  خودشان باز نگه مي داشتند.

شنيديم ولي هنوز خبر دقيق از چگونگي و ابعاد كشتار  ما اين مسائل را مي
را  خالي شد و چند تن از زنان مجاهد سلولكه كنار ما يك  نداشتيم. تا اين

به آنجا آوردند. آنها همه خبرها را به ما دادند. يكي از آنها با مورس خبر داد 
كه دوست و رفيق عزيزم مريم پاكباز را هم اعدام كردند. او گفت كه همه 

دار زدند. همه كساني كه باكره بودند قبل از دارزدن  ،كساني را كه بردند
شكنجه كردند. او تعريف كرد ها را قبل از اعدام  بهشان تجاوز كردند. بعضي

سه بار دار مصنوعي زدند. براي من خيلي عجيب بود. مگر خودش را  كه 
كنند كه  جوري آويزان مي"شود كسي را دار مصنوعي زد؟  گفت:  مي

دهند كه موجب  موجب قطع نخاع نگردد و چهارپايه زير پا را طوري قرار مي
زنند و هر بار كه به  دار مي . او را سه بار به اين حالت"شود هوشي مي بي

. بعدها شنيديم به جز بيندجسد دوستانش را باالي دار مي  ،هوش مي آمد
او تمام افراد آن اتاق را  اعدام كردند و تعداد كمي از كل زنان مجاهد در 

  . ندزندان هاي تهران زنده باقي ماند

ان زني كه ياد دارم در زمان اعدام ها يك بار به ما هواخوري دادند. نگهب
بعدها شنيديم نفوذي مجاهدين بود و اعدام شد، در هواخوري مدام از ما 
مي پرسيد اتهامت چيست وقتي اتهاممان را مي گفتيم، نفس عميق مي 

خدا را شكر منافق نيستيد. شما حكم ارتداد مي "كشيد و مي گفت: 
بر طبق كمونيست، چپ و يا غيرمذهبي . حكم ارتداد براي زنان "گيريد

كه آنقدر با پرت كردن از يك بلندي به دره است و يا اين"گفته خودشان: 
. خالصه ما بايد كلي هم خوشحال مي "قران بر سرشان بكوبي تا بميرند

بوديم كه بالفاصله دارزده نمي شويم، بلكه بر طبق روايات اسالمي به عنوان 
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طبق گفته  ،زن كافر با ما رفتار مي شود. در مورد زنان چپ حكم ارتداد
ها عقلشان نصف مردهاست،  خودشان بدين گونه بود: از آنجايي كه زن

صورت مرد مرتد نابالغ ايمانشان نصف مردهاست، حكم ارتدادشان هم ب
بايد  فرجه داد تا فكر كند. اين فرجه را  . يعني به آنان شود صورت صادر مي

  نيز بايد زير كابل داد. 

شروع كردند. يك سري از آزادي ها در ها  به اين شكل كه اول از آزادي
ها  سلول بودند و يك سري ديگر را هم را از پيش ما بردند. به سبك سنّي

براي زنان (براي  نماز روزانه را پنج وعده كردند و هر وعده پنج ضربه شالق
. به اين ترتيب زناني كه شامل اين حكم مي بود مردان ده ضربه شالق)

و براي مرداني كه حكم مرتد ملي   نج ضربه شالقوپ بيستبا روزانه  شدند،
گرفته بودن روزانه با پنجاه ضربه كابل، بايستي به خاطر نماز نخواندن 

كشيدند  ها بيرون مي سر هر وعده نماز آنها را از سلولبر. شكنجه مي شدند
ها مجبور بودند كه كابل  زدند. تمام نگهبان بستند و كابل مي و به تخت مي

آورد،  توانم، بهانه مي گفت من نمي سفي يكي از نگهبان هاي زن ميبزنند. يو
تر  تر به او كابل زدن بدهند، كمي شل قبول نكردند. البته براي اينكه كم

ها  بزنند. بعدها ديدند كه دست زن  زد ولي همه مجبور بودند كه كابل مي
ريان كه در ناصزياد قدرت كافي ندارد، مردها اين وظيفه را به عهده گرفتند. 

زندان اوين به زنان نگهبان  طول اين شكنجه ها شخصا حضور داشت، در
  مي گفت: شما ضربات را حدر مي دهيد. 

، چهارده روز  سري اول حد زدن ها چهارده روز ادامه پيدا كرد. البته همه
شكنجه را تاب نياوردند. يك سري شرايط را پذيرفتند، بعد از چند روز دو 

دند كه متاسفانه يكي از آنان به نام سهيال درويش جانش نفر خودكشي كر
كه از  را از دست داد. يكي ديگر هم خودكشي ناموفق داشت كه بعد از اين

و سرپاسدار  از مسئـوالن زندان "مجتبي"خودكشي جان سالم به در برد، 
اش كرد. بعد از چهارده روز سري دوم را  كار شكنجه به خاطر اين  اوين،

كنند كه بيست و دو روز شكنجه ها ادامه مي يابد ولي از همان  شروع مي
  كنند.  اكثرشان اعالم اعتصاب غذا مي  روز اول

كه سري دوم حدها قطع شود، سري سوم را بردند. در تمام اين  قبل از اين
مدت ما در اتاق دربسته در بند آزادي ها و رفقاي ديگرمان در بند حكم 

م تا اسم خودمان و يا رفيق هم بند ديگرمان را منتظر بودي لحظهدارها هر 
بخوانند و به قتلگاهي كه رژيم به تازگي برايمان آماده كرده بود، برده شويم. 
نگراني ها تنها از اين نبود كه آيا اسم من هم خوانده مي شود يانه؟ نگراني 

برده مي شوم چقدر  "حدزدن ها"بيشتر از اين بود كه وقتي به قتلگاه 
  مي آورم، چند روز؟ طاقت 

 ،سري دوم و سوم "سري سوم حدود دوازده روز شكنجه شدند كه مجموعا
بيست و دو روز طول كشيد. دو نفر كه از سري قبل باقي مانده بودند 

پنجاه ضربه شالق خوردند. مرتضوي كه رئيـس زندان  و مجموعا پانصد
از آنها گفت، زد، به يكي  وقت اوين بود، هنگامي كه آخرين ضربات را مي

كنيم. چون اگر يك  فقط با تكان سرت بگو كه مسلمانم. ما كابل را قطع مي
  ميري. البته او نپذيرفت و حدش هم قطع شد. ضربه ديگر بخوري مي

خورد، متفاوت است.  هايي كه انسان زير بازجويي مي ها با شالق اين شالق
با يك آمادگي قبلي و خواهند و او نيز  زير بازجويي از زنداني اطالعات مي
داند كه  رود و مي تري زير شكنجه مي شايد بشود گفت با يك آمادگي قوي

به خاطر اعالم  "ها درواقع صرفا موقت است و تمام شدني. ولي اين شكنجه
خواستند زير  موضع، به خاطر نظر و عقيده بود. از زندانيان زيرشكنجه مي

. را بپذيرد مصاحبه  و نماز خواندنكابل اعالم كنند كه مسلمانند. زير كابل 

كرد. هيچ  نامحدود جلوه مي شكنجهبراي كسي كه زير كابل بود، اينجا 
  كند. انداز روشني نداشت كه تا كي اين شكنجه ها ادامه پيدا مي چشم

هنوز براي ما دقيقا روشن نيست به چه علت حدها قطع شد. ناصريان  
حد لغو نشده بلكه حدها قطع حكم "داديار زندان اوين تاكيد مي كرد 

  به ما  "كردند. مرتبا . بعد از قطع حدها ما را مدام تهديد به اعدام مي"شده

  

  

  
گفتند: همان باليي كه سر پسرها آورديم سر شما هم مي آوريم. خبر  مي

و يك سري ارتباطات ديگر به ما   هاي داخلي طريق مالقاتبند مردها از 
 "مسئـول وزارت اطالعات تقريبا "زماني"بود.  رسيد و حاال نوبت مامي

آمد و از ما  اي دو يا سه بار به بند آزادي ها كه من در آنجا بودم مي هفته
يك هفته ديگر "دادند:  به ما فرجه مي "خواست. مرتبا اعالم موضع مي

. فرجه "تا بيست و دو بهمن بيشتر زنده نيستيد"، "بيشتر زنده نيستيد

ها تمام شده. تمام كارهاي روزمره مان پا در  نكنيم اعدام دادند كه فكر مي
خنده دار جلوه كند كه نگران  ، ناملموس وهوا مانده بود. شايد براي خواننده

اين بوديم كه زمان شستن پتوهايمان رسيده و ما نمي دانيم چه كنيم؟ 
به زحمتش آيا و  ؟يم يا اينكه به زودي اعدام مي شويميپتوهايمان را بشو

 هايمغنمي ارزد؟ يادم مي آيد وقتي براي سالمت مان از فروشگاه زندان شل

- اين"مان رسيد، نگهبانان زن ما را مسخره مي كردند كه هسفارش داده شد

م غها را ببين چقدر الكي خوشند. براي تقوِيت كرم ها، بعد از مرگشان شل
ي كنيم. ياد . اما ما ياد گرفته بوديم تا آخرين لحظه زندگ"سفارش دادند

  گرفته بوديم با مرگ هم شوخي كنيم.   

هاي دربسته  ها در سلول به بند آزادياي   يك روز به شكل وحشيانه
مان را در جو رعب و وحشت  شبيخون زدند. تمام وسايلمان را گشتند و همه

بند به چشم  به گوهردشت منتقل كردند. چشم از اوين با اسكورت پليس
ي صندلي مي گذاشتيم. من در رديف آخر اتوبوس بايد سرهايمان را رو

نشسته بودم و پنهاني پرده را كنار مي زدم و با عالمت دست هاي دست بند 
زده شده به عابرين نشان مي دادم كه ما زنداني هستيم و ما را براي اعدام 
مي برند. تضاد عجيبي بين فضايي كه ما در آن قرار داشتيم، دست و پنجه 

مرگ و فضاي كند شده و آرام بيرون از اتوبوس احساس مي نرم كردن با 
كردم. تالطم دروني خودمان و تصوير كند شده حركت عابرين خارج از 

  اتوبوس. 

باالخره به گوهر دشت رسيديم. براي برخي از ما كه قبال در گوهر دشت 
بودند، محيطي آشنا و مهيب و براي ديگران كه نام آنجا را شنيده بودند 

غريب و مهيب بود. ما را به همان بند فرعي كه پسرها را از همان  محيطي
هاي خوني، حتي  بودند، منتقل كردند. حتي لباس  جا براي اعدام برده

دست  هاشان را به هايشان را آنجا ديديم. دمپايي هاي كوه شده، نوشته لباس
 آورديم. همه جا بوي خون مي داد. احساس مي كردي در و ديوار و پنجره

ها داستان ها براي تعريف دارند و تنها شاهدان كشتارند. شب ديروقت بود، 
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آمدند اسامي يك سري از ما را خواندند. من جزو سري اول بودم. ما را به 
خط كردند. خودمان را آماده كرده بوديم. درست همان صحنه هايي كه 

ند. اگر خواه شويم. اعالم موضع از ما مي شنيده بوديم: االن دادگاهي مي
برندمان همان جا در هواخوري  خواهند بگيريم، مي موضعي كه آنها نمي

برندش.  زنند. اگر كسي هم بپذيرد مسير ديگري مي گوهردشت و دارمان مي
ولي طوري ما را به خط كردند كه نتوانيم با هم صحبت كنيم. ما با هم قرار 

يان چيست با رود تو وقتي متوجه شد كه جر گذاشته بوديم هر كس كه مي
زنند يا انتقال به سلول  هاي از قبل تعيين شده بگويد كه دار مي يك عالمت

فهميدم جريان چيست؟  داد. نميانفرادي است؟ اما هيچ كس  عالمتي نمي
ها تكرار شد:  رسيد. درون اتاق درست همان سوالكه نوبت به من تا اين

جع به اسالم، نماز مشخصات، حكم، اتهام، نظر راجع به جريان، نظر را
خواني يا نه؟ و يك شماره تلفن براي تماس با خانواده. بعد ما را به خط  مي

اند. يك نفر در جواب به  ها را كرده كردند. فهميدم از همه همين سوال
هايي بودي؟ وقتي گفته بود گوهر (بين ما رسم بود به  كه چه زندان اين

م گوهر)، در مقابل گفته گفتي مي "رجائي شهر"گفتيم  گوهردشت نمي
رفتند حاال اگر شما  "دار"شان باالي  گفتند گوهر همه آنهايي كه مي"بودند 
. حتي روي كلماتي كه ما به كار "خواهيد زنده نباشيد بگوييد گوهر هم مي

كه با سري دوم تماس  برديم هم حساس بودند. بعد ما را بدون اين مي
مان  شب كه برگشتيم در فرعي همه بگيريم برگرداندند و آنها را بردند.

داديم كه قضيه  مبهوت بوديم كه جريان چيست؟ ولي احتمال زياد مي
  خصوص كه تلفن تماس از ما گرفته بودند.  اعدام باشد. به

بعد از چند روز از بلندگوها اخبار پخش شد: خميني عفو داده است. محرز 
ز اين عفوهاي تقلبي ها نخواهيم بود. چون هميشه ا بود كه ما جزو عفوي

شد. فقط به شرط تواب بودن و يا اظهار ندامت كردن، از زندان آزاد  داده مي
  شدند.  مي

شود. ما زندانيان زن ها هيچگاه فراموشم نمياولين مالقات بعد از اعدام
آماده جلوي شيشه ها ايستاده بوديم كه در سالن مالقات باز شد. خانواده ها 

دند. هر كس به دنبال فرزندش مي گشت و تا او را سراسيمه وارد سالن ش
نمي يافت آرام نمي گرفت. من فقط رنگ سياه مي ديدم. چهره ها همگي از 
ترس و وحشت اينكه فرزندشان را در بين زندانيان پيدا نكنند، كبود شده 

  بود. ديگر هرگز رنگ چهره هيچ انساني را به اين شكل نديدم. 

د و به اوين برگرداندند. در اوين تمام زنان چپ را ما را دوباره به خط كردن
دار، چه آزادي. با لحن خيلي دوستانه!؟ گفتند هر  جمع كردند چه حكم

خواهد  خواهد فردا آزاد شود و برود خانه بنشيند و هر كس نمي كس كه مي
بلند شود برود طرف ديگر بنشيند. ما همه همديگر را نگاه كرديم كه جريان  

پيمايـي گذاشته  خواهد، فردا يك راه اعالم كرد هر كس كه ميچيست؟ بعد 
  اش.  رود خانه جا هم مي كند و از همان پيمايي شركت مي شود، در راه مي

هاي چپ كه در آنجا بوديم، بلند شديم رفتيم طرف ديگر نشستيم.  تمام زن
پيمايي شركت كند تا اعالم  يعني هيچ كس در بين ما حاضر نشد در راه

هاي جمهوري اسالمي اصال كشتاري صورت نگرفته و  كه در زندان كنند
اي وجود ندارد. فقط سه نفر كه در بند ديگري بودند و اتهام چپ  شكنجه

  پيمايي شركت نكردند.  داشتند قبول كردند ولي در راه

هاي چپ مانده بوديم.  نفر زن 100زندان ديگر خالي شده بود و ما حدود 
ها جمع كردند و  م كه يك شب همه ما را از سلولدر سلول انفرادي بود

ها و جلوي بندمان را ديوار  هاي دربسته مثل بقيه زنداني بردند در اتاق
كه اينها وجود خارجي ندارند و گالين دوپل آمد و از  كشيدند يعني اين

ها ديدار كرد. البته با ما مالقات نداشت ولي با كسان ديگر و در بند  زندان
در جريان امور قرار گرفته بود.  " چند نفر مالقات داشت و كامالمردها با 

روز بعد از  10هاي جمهوري اسالمي امن است .  ولي بعد اعالم كرد زندان
رفتن او مرا به همراه عده ديگري دوباره به سلول برگرداندند. داد نگهبان 

  حت كنيد ما كنيد؟ اينها را هم دار بزنيد ما را را درآمده بود كه چه كار مي

خسته شديم به جاي اينها. هي بردينشان، هي آوردينشان. اگر اينها را هم 
  . "خورد كشتيد هيچ آب از آب تكان نمي مي

نفر باقي مانده بوديم.  80تا  70به مرور از تعدادمان كم مي شد. حدود 
هاي انفرادي آوردند. رئـيس زندان اعالم كرد كه از اين  همگي، را به سلول

بعد ما زندانمان فقط سلول انفرادي است. به هيچ عنوان ديگر بندي در به 
گيرند. در سلول انفرادي به هم راه  ها قرار مي كار نيست. همه در سلول

رفيقي در سلول كناريم سازماندهي بي نظيري براي تماس و پخش خبر در 
تي بين بچه ها را بوجود آورديم. او چشم بود و من دست، دهان و گوش. وق

او اعالم مي كرد منطقه امن است، من به بقيه خبر مي دادم و رفقاي ديگر 
در سلول همه با هم تماس مي گرفتند تا زماني كه من عالمت خطري كه 
رفيقم مورس مي زد را مي شنيدم و به بقيه اعالم مي كردم. او خبرها را 

ريزنويس  برايم مورس مي زد و من در حالي كه او مراقب بود همه خبرها را
مي كردم و براي هر يك از رفقايمان كه در سلول بودند يك بسته آماده مي 
كردم. در اينجا بحثي داشتيم من معتقد بودم بايد اخبار را به همه بدون 
استثناء رساند ولي نظري مي گفت حاضر نيست به كساني كه در بين ما 

الل من اين بود هستند و ما را ضدانقالب مي دانند، خبررساني كند. استد
كه من كار آنها را قبول ندارم ولي خودم هم نبايد به شيوه آنها رفتار كنم. 
در ثاني ما در شرايطي هستيم كه هر مقاومت و هر يك روز پايداري بيشتر 
در سلول انفرادي مجموعا به نفع انقالب است. به همين دليل با هر بدبختي 

رساندم. يك ابتكار عالي و خطرناكي شده بسته ها را در مالقات به آنها مي 
كه رفيقم كرد اين بود كه در سلولش را باز مي كرد و زماني كه نگهبانان در 
اتاقشان بودند باقي نوشته ها را به رفقايمان در سلول انفرادي مي رساند. 
روزها صحنه هايي كه او از شوكه شدن بچه ها از ديدنش در مقابل در ديده 

مي كرد مايه خنده و شوخي ما بود. يكي را تشبيه مي  بود و برايم تعريف
كرد به سالوادور دالي ديگري را به شخص ديگري. خالصه مدت ها سوژه 

  خنده داشتيم. 

حال و هواي ديگري داشت. بند باالي سرمان  69، 68فضاي زندان در سال 
كه معموال رفقاي پسر آنجا بودند، محل نگه داري زندانيان عادي مرد شده 
بود و غم از دست دادن عزيزانمان تحمل انفرادي را مشكل تر مي ساخت. 
ما را ديگر بازجويي صدا نمي كردند. انگار ما را به حال خود رها كرده بودند 

ان در هم بشكند. هيچ چيز بدتر از م تا در استحاله اي مرگبار مقاومت
يست. گويا استحاله و تحليل تدريجي نيرو، توان و چشم انداز مبارزاتي ن

-مسئولين وقت زندان بهترين مكان براي رسيدن به هدفشان، همانا در هم

مي ديدند. بعد از اينكه ديگر  "آسايشگاه"كوبي مقاومت ما را انفرادي هاي 
رفند نيز فايده الزم را نداشت و از تعدادمان ديگر به اندازه سابق كم تاين 

امه ريزي شد و آن هم رفند جديدي براي درهم شكستنمان برنتنمي شد، 
كردند يا انزجار  هاي اجباري بود. تعدادي از ما را كه مصاحبه نمي مرخصي

دادند، از جمله مرا را صدا كردند و بعد از مالقات حضوري به زور به  نمي
مرخصي فرستادند. من اعالم كردم مرخصي معني ندارد ما بايد آزاد بشويم. 

به زور "ناصريان داديار زندان گفت   كنم. و من برگه مرخصي را امضاء نمي
  . "كنيم جا ولت مي بريمت پارك وي همون مي

ما را در وحله اول به مرخصي سه روزه فرستادند و اين مدت مدام تمديد 
ها مي بايستي تماس تلفني مي گرفتند و اگر پاسخشان به  شد. خانواده مي

يا نه؟، منفي  اين پرسش: آيا زنداني حاضر به پذيرش شرايط آزادي هست
كردند. جو خيلي بدي بود چرا كه ما را با اين  ها را تمديد مي بود، مرخصي

شما به هيچ وجه در زندان متنبه نشديد و اين "ديد به بيرون فرستادند كه 
شود كه هيچ ديدي درباره جامعه  از حماقتتان است و از اينجا ناشي مي

رايط بيرون و جريانات را ببينيد، نداريد. اگر برويد شرايط جامعه را ببينيد ش
دهيد. ما براي اين شما را  گرديد اينجا انزجار مي خودتان با سر برمي

فرستيم و اگر كسي تحت اين شرايط هم اين كار را نكرد، آن وقت اعدام  مي
  سال زندان بودم مي توانم به جرأت بگويم فشار اين  8. براي من كه "است
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سال زندان نداشت و نياز به  8فشارهاي  مدت دست كمي از تمام
اين نكته مهم بود كه اين  مو پيگيري بااليي داشت. براي ، مقاومتهوشياري

امكان را از رژيم جمهوري اسالمي بگيرم كه تاريخش را اينگونه بنويسد كه 
زندانيان سياسي مخالف رژيم يا همگي اعدام شدند و يا همگي شرايط مرا 

وع در كنار انگيزه هاي مبارزاتي ديگر توان و نيروي پذيرفتند. همين موض
 ادامه كاري مي داد. 

كشتار نسلي بود كه تجربه مبارزاتي رژيم شاه  67كشتار دهه شصت و سال 
و مبارزه عليه رژيم جمهوري اسالمي را پشت سر داشت. از  57و قيام سال 

تمام مدت  شد. كمااينكه در ديد جمهوري اسالمي، اين نسل بايد نابود مي
كنيم، شاه اشتباه كرد يك  ما اشتباه زمان شاه را نمي"گفتند  به ما مي

تان را بيرون فرستاد. دوباره سر درآورديد و هركدامتان يك تشكيالت  سري
مانيد كه هوا به آنها نرسيده و يك گوشه  ل مارهايي ميثحاال شما م زديد.
ا به شما برسد همگي سر اند. به محض اينكه هو اند و خاموش مانده افتاده

دهيم  كنيم و اجازه نمي كنيد. ما ديگر اشتباه زمان شاه را نمي بلند مي
. متاسفانه نسلي از اين جنبش، نسلي با ارزش از اين جنبش "سربلند كنيد

را از بين بردند. نظر من اين است كه اين يك برنامه تنظيم شده بود كه بر 
ان پذيرش قطعنامه، حمله مجاهدين و... جرينظير بستر اتفاقاتي كه افتاد، 

هاي ديگري موجب  شد بهانه به اجرا درآمد. حال اگر به اين شكل طي نمي
  شد تا اين نقشه عملي گردد.  مي

  پانوشت:

ها كساني بودند كه حكمشان تمام شده بود، ولي حاضر  منظور از آزادي*
ماندند تا  باقي مي نبودند كه مصاحبه كنند يا انزجار بدهند. اينان در زندان

 "آزاديها"ذيرند. براي همين، آنها را در بند دخترها پزماني كه اين شرط را ب

  كردند. خطاب مي "كش ملي"سرها  پو در بند 

*  
  

  

  سهيال هرگز به بند بازنگشت
       

 

در جريان  است. او غيرعلني حزب توده ايران از اعضاي بخشِ يترا تهاميم
سال را  7بيش از  و شوديمدستگير  توده ايران يورش مرحله دوم به حزب

 در زير ه است.اوين سپري كرد هاي كميته مشترك، قزل حصار و در زندان

 خوانيد.مياز آن تابستان خونين  وي را روايت

  

 ميترا تهامي

  

شب در منزل دستگير  10، حدود ساعت 1362ارديبهشت سال  14ر د«
زمان عضو  را اعالم نكردند. در آن شدم. در زمان دستگيري، دليل بازداشت

 .بخش غيرعلني حزب توده ايران بودم

زمان  پس از بازداشت به كميته مشترك سابق ساواك و شهرباني كه در آن
 .شد، منتقل شدم ناميده مي 3000زندان توحيد، يا بند 

در مورد كميته مشترك ساواك و شهرباني مطالبي خوانده بودم. آنچه از زير 
 .هايم مطابقت داشت ديدم، با خوانده از فضاي اطراف مي بند، چشم

، كميته مشترك، محل نگاهداري و بازجويي از زندانياني بود 1362ال در س 
 د. شدن كه توسط سپاه پاسداران دستگير مي

به  1363سال در كميته مشترك بودم. در ارديبهشت سال  مدت يك به
سال پس از  2، يعني 1364زندان اوين منتقل شدم و در ارديبهشت سال 
سينعلي ح .رفتم» دادگاه«دستگيري به يك بازجويي مجدد تحت عنوان

حضور داشت. به پانزده سال زندان » دادگاه«عنوان حاكم شرع در نيري به
در زندان بودم. ايام زندان را در  1369. تا اواخرِ مرداد ماه سال محكوم شدم

ر جريان ر اوين سپري كردم. دحصار و به طور عمده د كميته مشترك، قزل
ساختمان  3، در سالن 1367عام زندانيان سياسي در تابستان سال  قتل

زمان بند زنان سر  در آن 3سالن .  موسوم به آموزشگاه در زندان اوين بودم
ابد و يا ان نرسيده بود و يا محكوم به حبسشان به پاي موضعي بود كه حكم

  زير حكم بودند. 

 5يمين فردين) هم كه در اين بند بود پس از گذشت فاطمه مدرسي (س

محسوب » زيرحكم«اش هنوز حكمي نگرفته بود و  سال از زمان دستگيري
شد كه احتمال اعدام آنان  شد. اصطالح زيرِ حكم به زندانياني اطالق مي مي

تعداد دقيق افراد اين بند را بياد ندارم. از تمامي جريانات شد.  داده مي
جا كه  آن ي. تان بند بودند به اضافه تعدادي از زندانيان بهايسياسي در اي

اي چند نفره در ه در گروه ماه ياد دارم زنان مجاهد را در نيمه اول مرداد به
قوع كشتار  س از بردن زنان مجاهد، احتمالِپ .طي چندين روز از بند بردند

ا به زندان كرديم به خود بقبوالنيم كه آنان ر اما تالش مي داديم؛ را مي
احتماالت به يقين  اه اند. پس از آغاز مجدد مالقات ديگري منتقل كرده

 67سال تابستان در   غير از زنان مجاهد، هيچ زني از بند ما  هد. بتبديل ش

، از اعضاي حزب توده ايران هم در سال »فردين«اعدام نشد. فاطمه مدرسي 
يد اجراي حكم شالق در ر مورد زنان غير مجاهد، به تهد. داعدام شد 68

ها،  كش نيده بوديم كه تعدادي از ملي. شصورت نخواندن نماز متوسل شدند
اند.  دليل نخواندن نماز حكم ارتداد گرفته از جريانات مختلف سياسي به

، نوبت 67شهريور سال  20ناميدند. در روز  مي» حد ارتداد«شالق ارتداد را 
 دارها رسيد به بند حكم

اي يا از سازمان اكثريت بودند) از  كه همگي توده( نفر 5ريور، شه 20در روز 
  از ميان افرادي كه در  .، حكم ارتداد گرفتند3دارها، يعني سالن  بند حكم

http://dialogt.de/



  توسط جمهوري اسالمي ندان، شكنجه و اعدامزسي و پنج سال 

 ٢٨  110ي  آرش شماره

  

  
  

را » حلوايي«و » نيري«حضور داشتند، » دادگاه«اتاق موسوم به 
عنوان حاكم شرع، حكم  االسالم نيري چند سال پيش به شناختم. حجت مي
اي براي  ساله مرا صادر كرده بود. مجتبي حلوايي نيز چهره شناخته شده 15

اي را  ها نقش ويژه زندانيان بود و در تمامي اقدامات تنبيهي و ضرب و شتم
  .كرد ايفا مي

ام سؤال كرد.  يري نامم را پرسيد. سپس از چگونگي وابستگي سياسين
داري؟ گفتم: بله.  اي هستم. گفت: هنوز حزب توده را قبول گفتم: توده

خواني؟ گفتم:  اي بوده است؟ گفتم: نه. پرسيد: نماز مي گفت: پدرت هم توده
نه. سپس نيري گفت: چون پدرت مسلمان بوده است، خودت مرتد محسوب 

شالق تا مرگ است. سپس حلوايي را  (مرتده) شوي و حكم زن مرتد مي
بار در روز)  5وعده نماز (بريد و در هر  مورد خطاب قرار داد و گفت: او را مي

صورت كتبي  زنيد تا زماني كه متنبه شود و به ضربه شالق مي 5هر نوبت 
ا را به بند انفرادي موسوم به . متعهد بدهد كه نماز خواهد خواند

بردند. هر نفر را به يك سلول فرستادند. پنج نوبت در روز، و » آسايشگاه«
اعتراض به صدور حكم شالق، هر بار پنج ضربه جيره شالق داشتيم. در 

مهرماه، تعداد ديگري را از  5دست به اعتصاب غذاي خشك زديم. در روز 
. براي اجراي حكم شالق به بند انفرادي موسوم به آموزشگاه آوردند 3سالن 

ياد   جا كه به ا آن. تاي بودند ه جز يك نفر، بقيه از سازمان اكثريت و يا تودهب
 22شهريور تا  20، يعني از تاريخ 3اول از سالن  دارم، از زمان آمدن گروه

كردند كه  ها ادامه داشت. در هر نوبت در ابتدا سئوال مي روز، زدن شالق
شد.  خواني يا نه؟ و بعد از شنيدن پاسخ منفي، حكم شالق اجرا مي نماز مي

نوبت  ي جيرهزدند. در روز آخر تنها  را به پشت مي )شالق نماز( نماز حد
بعد از ظهر، فروتن  3شد. در روز بيست و دوم، حدود ساعت  سحر زده

: فروتن گفت به اتفاق حلوايي به سلول آمدند و» رئيس جديد زندان«

 2عد از حدود . بتان را بخوريد. حكم شالق ديگر اجرا نخواهد شد غذاي

منتقل شديم. در زمان انتقال  3هفته پس از توقف حد نماز، دوباره به سالن 
 .حالت تعليق درآمده است طور موقت به دند كه حكم شالق بهاعالم كر

(از سازمان اكثريت) نيز  درويش كهن» سهيال«شهريور، سرور  20در روز 
ها بود، حكم ارتداد گرفت. سهيال هرگز به بند برنگشت.  كش كه در بند ملي

مسئولين زندان به خانواده او گفته بودند كه سهيال خودش را با چادر در 
 آويز كرده است ل حلقسلو

از زندان بيرون آمدم. تحت عنوان مرخصي ما را  1369در اواخر مردادماه 
كه در ايران بودم، حكم آزادي دريافت نكردم.  به بيرون فرستادند. تا زماني

هايم نيز  ام. ساك لباس تعهد و يا متني را نيز در رابطه با آزادي امضا نكرده
  .هاي اوين شده است كه خوراك موشست ا ها به احتمال زياد، سال

*  

  

  اويندر  67كُشتار  روايتي از
 

 

در  1336در شهرري است. از سال  1322محمود روغني متولد آذر ماه 
 1342شود و پس از آنكه در سال كارخانه چيت ممتاز مشغول كار مي

بعنوان  ،دهدميهمراه چند تن از دوستانش سنديكاي كارخانه را تشكيل 
شود. در همان ايام نيز، بعضويت گروه آرش حزب دبير سنديكا، انتخاب مي
شود. درآستانه انقالب بعنوان مسئول شعبه كارگري توده ايران پذيرفته مي

- تهران و مسئول دايره صنايع حزب توده، بصورت تمام وقت بكار حزبي مي

ركزي انتخاب و در حزب، بعنوان عضو مشاور كميته م 17پردازد . در پلنوم 
او در  شود .همراه ساير مسئولين حزبي دستگير مي 1361بهمن سال 17
 گويد:ي دادگاه خود ميباره

. با كردمحكوم به اعدام  مرااه، (نيري) در اولين دادگ 1364در سال «  

به رياست (آخوند  نيز كه دادگاه عالي قم، در دادگاه دوم ام،فعاليت خانواده
ه دادگاه سوم به بالخر را تأييد كرد. حكم اعدام شد،ل منتظمي) تشكي

 اهللاهمراه هبت 67. در سال سال محكوم كرد 15به  مرا) رياست ( مقتدايي

معيني كه او هم حكم ابد داشت به دادگاه مرگ برياست ( نيري ) برده 
شديم . من در پاسخ سواالت ( نيري ) گفتم كه مسلمان هستم و جمهوري 

هم قبول ندارم . پس از آنكه تعهد دادم  قبول دارم وحزب رااسالمي راهم 
مرا به  .كه هر وعده واجبات شرعي را انجام ندهم ده ضربه شالق بخورم

سپس همراه عمويي  بندي عمومي بردند كه آقاي اميرانتظام هم آنجا بود و
و فريبرز بقايي به بندي كه معروف به بند كيانوري بود و او و پرتوي هم 

كردند وگفتند كه به خانواده  منتقل شدم تا روزي كه مرا صدا ،بودند آنجا
ن كنم كه وثيقه بياورند و با تعهد اينكه هر دو هفته يكبار خود را معرفي تلف

و بازجويي پس بدهم مرا همراه عده بسيار زيادي جلوي مجلس سنا رها 
  ».كردند

 
  

 محمود روغني

 

راه  من به هم1367ر تابستان مقطع كشتار بزرگ زندانيان سياسي د رد
بند آسايشگاه بودم از  400تعدادي از اعضاي مركزيت حزب در اتاق 

 محمد ي،عباس حجر، لقدرال ذوعيسمااتوان از  ي اين افراد مي جمله

كه از افسران سازمان نظامي حزب قبل از  زاده؛ علي عمويي؛ ابوتراب باقر
د. بقيه ب در زندان بودنسال قبل از انقال25هر يك  ومرداد بودند  28

آيين،  محمد پورهرمزان، مسعود اخگر، امير نيكعبارت بودند از 
ديده، صابر محمدزاده، و كيومرث  اهللا معلم، آصف رزم هدايت

كه بند انفرادي آسايشگاه را حكومت اسالمي ساخت  . توضيح اينزرشناس
ختمان از طبقه بود و تمام اسكلت سا 4سلول انفرادي در  400كه مركب از 

بتون و به صورت مربع كه در انتهاي هر ضلع آن يك اتاق جمعي بود و در 
گوشه آن يك توالت با يك دوش. بدين ترتيب ديگر الزم نبود زنداني را از 

ته در مقطعي روزانه حدود نيم ساعت به حياط زندان باطاق بيرون ببرند. ال
در چهار طبقه به يك  سلول انفرادي 400بردند كليه اين  براي هواخوري مي

ها با يك زنداني عادي كه  شد. در همين هواخوري درب خروجي هدايت مي
شد به صورت محرمانه صحبت  براي كارهاي باغباني از وي استفاده مي

سوخت چرا كه ما اكثراً مسن بوديم.  مي كرديم. او ظاهراً دلش براي ما  مي
وز (شايد سه هفته پيش از ها را به ياد ندارم اما يك ر من دقيقاً تاريخ
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ي  كشتار) من و آقاي ذوالقدر را كه نوبت دندان پزشكي داشتيم به طبقه
اول بند در نوبت نشاندند. در اين موقعيت كسي بينِ من و آقاي ذوالقدر 

تعيين شده كه از اعدام تا » امام«نشست و خيلي تند گفت هيئتي از طرف 
د: مسلماني يا نه؟ آيا جمهوري پرسن آزادي اختيار دارد و سه سئوال مي

اسالمي را قبول داري؟ آيا حزبت را قبول داري؟ من صداي او را شناختم 
همان زنداني عادي بود. به اطاق برگشتيم و اين مطلب را با ديگران در 

عامي در زندان  ها قتل ميان گذاشتيم. آقاي باقرزاده گفت كه قطعاً اين
كاري وارد اطاق  د نفر با يك دستگاه جوشروز چن اند. فرداي آن تدارك ديده

هاي پنجره اطاق را كه در ارتفاع بااليي قرار داشت جوش  شدند و كركره
دادند. مدتي بود كه هواخوري و مالقات قطع شده بود. در اطاق يك 

شد. فرداي روزي كه خميني  تلويزيون قرار داشت كه از بيرون كنترل مي
بردند. دوباره اين سئوال پيش آمد كه چه جام زهر را نوشيد تلويزيون را 

اتفاقي در شرف وقوع است. آقاي باقرزاده كماكان معتقد بود كه پس از 
ها براي كنترل جامعه و رهايي از معضل زنداني  بس اين پذيرش آتش

ها اشتباه  ها خواهند زد. اين سياسي دست به يك تصفيه و كشتار در زندان
ن هم امروز اين نظر را باور دارم نه اينكه م شاه را تكرار نخواهند كرد.

تلفه برنامه ؤعمليات مجاهدين باعث آن شد. به باور من خميني و م
بهترين زمان پايان  و پاكسازي فرهنگي و سياسي جامعه را هميشه داشتند

ها قبل از كشتار هر از چند روز از زندانيان  كه از مدت ديگر اين جنگ بود.
كه اكنون نظر شما در رابطه با جمهوري  بني بر اينكردند م نظر خواهي مي

حزبتان چيست ؟بعنوان مثال روزي مرا به راهرو بردند  اسالمي و سازمان يا
جلوي من بهرام دانش  در صف پشت درب يك سلول انفرادي قرار دادند. و

ها را گوش كنم بازجو  توانستم صحبت من مي .بود بازجويي داخل سلول بود
بازجو  .دانش گفت خير ؟د آيا شما حاضريد مصاحبه كنيداز جمله پرسي

گر باز همان شرايط ادانش گفت البته  .ايد گفت ولي شما قبآل مصاحبه كرده
ژيال  عمويي و در سفري كه من و 1359خاطرم آمد كه سال ه باشد بله. ب
به مناسبت  بخش فلسطين شهال فرجاد به دعوت سازمان آزادي سياسي و

گرد اين سازمان به سوريه و لبنان داشتيم تمامي رهبران  يازدهمين سال
جمهوري نظرشان آن بود كه  عرفات و جرج حبشاين سازمان از جمله 

 شما كه با اًمخصوص، هيچ گروه ديگري راتحمل نخواهد كرد اسالمي شما يا

عرفات كه ما او را رفيق  شما را خواهند زد. ها . آنكنيد گارد باز بازي مي
ام كه با حزب توده چه كار  م گفت من از خميني و رجايي پرسيدهناميدي مي

زبان اسالمي ه خواهيد كرد؟ گفتند كه هيچ اما مراقبشان هستيم و اين ب
و ديگر رهبران منطقه  خالد بكتاشيعني وقتش كه برسد خواهيم زد. 

. تصور كردند مانند حزب كمونيست لبنان هم از مواضع ما تعجب مي

آورم) نگهبان پنجره  ها را دقيق به ياد نمي هريور بود. (تاريخكنم اوايل ش مي
با كليه وسايل. اندكي بعد حاج رضا  زرشناساطاق را باز كرد و گفت 

مسئول بند وارد اطاق شد. كيومرث مشغول بستن ساكش بود. من ضمن 
كمك به او كبريتي به او دادم. حاج رضا كبريت را از من گرفت و گفت چه 

يت ندارم و سيگار بهمني به من و كيومرث تعارف كرد و در خوب من كبر
همان حال كبريت را بازرسي كرد. من از او سئوال كردم كيومرث را كجا 

خواهيد  گفت حاج آقا مي يومرثكبريم بند عمومي.  بريد؟ گفت مي مي
ي كرد ظما خدا حاف كيومرث با .دين ببريد بزنيد ديگه چرا آدرس عوضي مي

را با كليه  ، بقيهروز آمدند بجز من و محمدعلي عمويي ظهر آن .دو او را بردن
ها  كه سال خداحافظي آخر با كساني وسايل صدا كردند. روز وحشتناكي بود

ش به من ا گي ي وكار كرده بوديم معلم با همان خنده هميشهگبا هم زند
 .زنده نخواهند گذاشت يك از ما را ها هيچ گفتم اين يبيني بهت م گفت مي

ريخت گفت اگر  مي كدر حالي كه مرا در آغوش گرفته بود و اش ينئآ نيك
هايم  كتوانستم جلوي اش من نمي. زنده ماندي دخترت را از طرف من ببوس

مرا در آغوش گرفت و گفت محمود اميدوارم تو زنده  حجريرا بگيرم آقاي 
ذا آوردند ها را بردند. شب شد و غ . بچهبماني و مردم بدانند بر ما چه رفته

يك  طرف، عمويي طرف ديگر. هيچ توانست غذا بخورد. من يك كس نمي هيچ
خواهي؟ من چند  باره عمويي پرسيد محمود سيگار مي زديم. يك حرف نمي

ماهي بود سيگار را ترك كرده بودم. گفتم آري. آقاي عمويي سيگاري نبود 
ابم. عمويي توانستم بخو و من نميها گذشت  اما هميشه سيگار داشت ساعت

را  آنرود بيا اين قرص واليوم را بخور من  مرا صدا كرد وگفت اگر خوابت نمي
 ما زنده مانده بوديم. روزي آمدند و خوردم و بخواب رفتم چند روز گذشت و

من و عمويي را صدا كردند با كليه وسايل ما با هم خداحافظي آخر را 
بود و او   معينياهللا هبتتنها بردند. در اين اطاق  365كرديم ما را به اطاق 

اند كه  گفت كه از بند زنان كه طبقه اول آسايشگاه بود فرياد زده وگفته
. چند روز گذشت. يك واالت چه هستئچنين دادگاهي تشكيل شده وس

خداحافظي  من و هبت با عموييرا صدا كردند.  من و هبتروز آمدند و 
ياسي در صف بودند. در راه با كرديم. در راهرو تعداد زيادي از زندانيان س

هم صحبت كرديم كه تو در اين دادگاه چه خواهي گفت. هبت گفت: من 
گويم جمهوري اسالمي را قبول  ام هستم و مي عضو كميته مركزي سازمان

ندارم و ماركسيست هستم. او از من پرسيد تو چه خواهي گفت؟ گفتم 
كه  د بگويم من عليرغم آنالبته بايگاه نگفته ما مسلمان نيستيم ( هيچحزب 

خواستم زنده بمانم) ما را پياده به  در بازجويي خودكشي كردم اما اكنون مي
 209آوردند. چيز عجيبي بود. نگهبان مسلح جلوي دربِ ورودي  209بند 

كليدي را از پنجره به داخل داد و از داخل كليدي به او دادند تا درب باز 
هرو كساني نشسته بودند و مشغول شود. داخل شديم در تمامي طول را

نوشتن. حاج مجتبي معاون زندان اوين با كابلي در دست كه هر از گاهي بر 
ها همان  آورد. نكته جالب اين بود كه تمام نگهبان سر كسي فرود مي

شناختم مانند حاج شرفي  ها را مي هاي كميته مشترك بودند من آن نگهبان
ي نعره و برخورد كابل بر بدن شنيده يا حاج موسي. از زيرزمين بند صدا

شد. من و هبت را رو به ديوار گذاشتند و بعد هبت را بردند و ديگر او را  مي
اخل اطاقي بردند. دو جز در خاطرم نتوانستم تصور كنم. يادش به خير. مرا د

طرف درب داخل اطاق دو نفر ايستاده بودند پشت ميزي بزرگي نيري در 
ر هم بودند كه گراقي و پور محمدي بودند دو نفر ديوسط و در طرفين او اش

كه من  شناختم. نيري نام و نام خانوادگي مرا پرسيد و اين ها رانمي نآمن 
. مسلماني يا نه؟ حزب را قبول وال رائداراي خانواده هستم يا نه و آن سه س

ها  من همه را مطابق معيار آنداري؟ جمهوري اسالمي را قبول داري؟ 
خواني  اند كه تو نماز نمي ب دادم . نيري گفت به ما گذارش دادهدرست جوا

كس نماز  پس چگونه مسلمان هستي؟ گفتم در بندي كه من هستم هيچ
اشراقي گفت ببين حاج آقا اين سومين نفري است كه اينطور  .خواند نمي
كني كه هر وعده  ويسم كه تو تعهد مين گويد. گفت بسيار خوب مي مي

ا انجام ندهي ده ضربه شالق بخوري گفتم بسيار خوب. مرا واجبات شرعي ر
من آنرا  نامه بود و به راهرو آوردند و كسي آمد وكاغذي آورد كه همان تعهد

جا ديدم آقاي  آوردند . در آن 209را به اطاقك هوا خوري بند م. كردم ءامضا
علي رصدي و علي الروي تنها صندلي آنجا نشسته بود و عبد جودتدكتر 
وشه اين اطاق دو متر در دو متر و ديوارهاي گجا بودند در  آن هم ويژگال

اصطالح هواخوري بند بود كسي نشسته بود كه ه پوشيده از ايرانيت كه ب
مرا بوسيد. برزو بود (فريبرز بقايي)  بجا نياوردم او برخاست و من ابتدا او را

من پرسيد دستگير شده بود. دكتر جودت از  سال قبل از ما 3حدود  او
وال كردند؟ من گفتم. او گفت از ما هم همين ئرفيق روغني از شما چه س

سال دارم اگر بگويم  84وال را كردند اما من گفتم حاج آقا من اكنونئس
ايم و  شود ما هميشه با شما روراست بوده ام اين سالوسي مي مسلمان شده

هم  من .والئهمين سباز  حاج آقا سه بار ما را فرستاد بيرون كه فكر كنيم و
مين ترتيب. برزو آهسته گفت ه رصدي و گالويژ هم به .همان پاسخ را دادم

ها بلند  ها بايد اعدام شوند. هر سه نفر آن اين قانون شرعي است وحاال اين
ت مرگ را به صداقت خود ئاند هي كردند كه توانسته خنديدند و تصور مي مي

بردند كه يك توالت  209انفراديهاين و برزو را به يكي از . مقانع سازند
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شويي در گوشه اطاق داشت. شب از راديو بند اذان  يك دست فرنگي و
گفتم من بلد نيستم گفت ما  پخش كردند وبرزو گفت بيا بايد نماز بخوانيم 

 .مين بهانه ما را خواهند كشته به ها مراقب هستند و اين ايم و تعهد داده

درب سلول باز شد و حاج موسي غذا  .نبيا هركاري من كردم تو هم بك
 ن پيراهن واما هيچ پوششي نداشتيم جز هم. سرد ورد. شهريور ماه بود وآ

روز مرا به بندي از بندهاي قديم اوين بردند.  4. پس از يژامه زندانپ
هاي حزبي و اكثريتي دور من جمع شدند و براي من چاي آوردند و  بچه

اي اميرانتظام آشنا شدم. او بسيار به من جا با آق پذيرايي كردند. در آن
محبت كرد و با اصرار زيرپيراهن و شورت و حوله به من داد و ماشين 

اش را داد و گفت ريشت را بزن و دوش بگير. پس از آن به  تراشي ريش
حياط بند رفتيم و ضمن قدم زدن پرسيد شما كجا بوديد و چرا با اين قيافه 

عام نداريد؟ و ماجرا را شرح دادم.  ا خبر از قتلآمديد اين جا؟ گفتم مگر شم
ها را  سوخته او با خنده گفت شما چقدر ساده هستيد و هنوز اين پدر

ها جراًت  خواهند در ما ترس و تزلزل ايجاد كنند اين ها مي ايد اين نشناخته
يك بار از تان است و من هم آمريكا.  ندارند مخصوصاً شما كه شوروي پشت

را  ين شايعه ارتباط شما با سازمان سيا چه بوده است؟ گفت ايناو پرسيدم ا
گوي دولت بودم و طبيعي بود كه با  ها القا كرد من سخن حزب شما به اين

كه  مريكايي بود بنام مونيكاآك خبرنگار يخبرنگاران مصاحبه كنم از جمله 
ابطه نا ها عالوه بر اتهام جاسوسي اتهام ر اين چند بار با من مصاحبه داشت و

دالوري بود يك بار  مشروع نيز به ما زدند. امير انتظام انسان بسيار شجاع و
كردند من ديدم  كه از زندانيان در مورد جمهوري اسالمي نظر خواهي مي

   در تمام تاريخ است بشري ضد م يكه او نوشت اين بدترين رژ

ا توضيحات الخره باچند روز بعد عمويي و برزو را به همين بند آوردند و ب
اين دو نفر امير انتظام باور كرد كه كشتار صورت گرفته. پس از يك هفته 

معروف به بند كيانوري بود منتقل كردند  كه 2من و عمويي و برزو را به بند
 و. ول بندئهم مس پرتوي هم بودند و امير معزز كيانوري وجا  كه در آن

   جا بودم من تا آخر آن

*  
  

  

   

  الن، استان گي67سال 
  

  محمد خوش ذوق

عام زندانيان هيچ معلوم نبود به چه مناسبت، قبل از متاركه جنگ و فتواي قتل 
سياسي به هواداران مجاهدين اعالم عفو كرده بودند! چون، بنا به تجربه جمهوري 
اسالمي براي فريب اذهان عمومي داخلي و جهاني، در اعياد مذهبي يا ايام عيد 

 كرد. در واقع مجرمان واقعي و  جرايم عادي، عفو صادر مي براي زندانيان سياسي و

 

 است انزلي بندر شهر ، در1327 ماه مرداد متولد محمد خوش ذوق

هاي فدائي خلق بخاطر تشكيل شوراي كارگري و هواداري از سازمان چريك
سراسري رژيم  هجومبا  1360خرداد سي  .شودميانفصال دايم از مشاغل 

 تهران ناگزير به ي او،خانه به شبانه حمله و سياسي هايسازمان   به فعاالن

توسط  1362مرداد  8 در تهران، مخفي دوسال زندگيپس از . رودمي
  .شودميدستگير  شپاسداران اعزامي از بندر انزلي، در محل كار

 )»اقليت(هاي فدائيان خلق ايران سازمان چريك«ي از هوادار شاتهام 

هاي: زندان بود. او در 1358 ماه بهمن در سازمانمجلس  اول دور كانديد و
 چالوس، مورد زندان تهران، در سابق مشترك كميته انزلي، بندر سپاه

، انزلي چنين در زندانهماو  گرفته است. قرار بدني شكنجه  بازجوئي و
زندان پل عراق واقع در  ابق،سزندان سپاه واقع در دبيرستان محمد رضا 

زنداني زندان شهرباني رشت ، زندان الكان، دريائي محوطه پادگان نيروي
 طول ماه 17 كه ايوحشيانه هاييجوي باز  دوره پايان از بعد او. بوده است

 مفسد هايبعنوان شفاهأ ،دقيقه چهار ظرف فرمايشي، دادگاه يك در كشيد،

سرنگوني رژيم مقدس خدا و پيغمبر،  برايمحارب با خدا و اقدام  عرض،اليف
و فريب كارگران و دانش آموزان و تبليغ مرام الحادي كمونيست به  اغفال

 از بعد و برد بسر حكم اجراي انتظار در كشنده ماه چهاركوم شد. حاعدام م

جوئي ماه باز17 يمحاسبه بدون و زندان سال 20 به را حكمش ماه چهار
در  ،اشسر انجام بعد از يازده سال از تاريخ سومين دستگيري .يل دادندلتق
  .داز زندان شهر باني رشت آزاد ش 1373خرداد  5

  

ناقضان قوانين انساني، براي كساني كه حقوقشان را خود زيرپاگذاشته بودند، عفو و 
با صدور عفو نابهنگام، اكثر زندانيان هوادار  68كردند! سال  بخشودگي صادر مي

 6يا  5كه حكم افرادي بودند  شدند.بايست آزاد مي مجاهدين در زندان رشت مي

كشي  دند يا به عبارتي مليوب هنوز در زندان  اما شان به پايان رسيده بود سال
در خبرهاي راديو  گي جن هاي متاركه بعد از اعالم عفو بود كه زمزمه .كردند مي

هاي  طور جدي باال گرفت. بخش زيادي از صفحات روزنامه ها به  تلويزيون و روزنامه
ا افراد گوناگون وابسته به رژيم يا مردم شده بود. مردم نظر يوميه پر از مصاحبه ب

داشتند.  ابراز مي ،ي هشت سال جنگ فرسايشي ويرانگر خود را در رابطه با خاتمه
ش و در واقع به منظور ا آنچه مسلم بود رژيم صرفاً براي ثبات و دوام عمر ناميمون

هاي مردم، جنگ را  ي مخالفت هاي سياسي و آهنگ رشد فزاينده سركوبي جريان
سوز  براه انداخته و به استقبال آن رفته بود. اما بعد از هشت سال جنگ خانمان

هاي مالي  الحال و تلفات سنگين انساني و خسارت توسط دو رژيم معلوم
  رفت كه دودمان هر دو رژيم را به باد نيستي بدهد.  ادامه آن مي ،ناپذير جبران

ي جنگ و به  با درك از عواقب ادامه ايران و عراق از همين رو بود كه هر دو رژيم
عمالً تن به متاركه دادند. اما جمهوري اسالمي به عنوان  ،منظور حفظ قدرت

اي از رژيم صدام خورده بود. در اين  انهحي جنگ در واقع شكست مفتض ازكنندهآغ
اخالقي حاضر نبود با مردم صادق باشد. لذا هر روز  مرحله هم به علت بي

رنگاران خودفروخته يا مأموران اطالعات را در كسوت خبرنگاري در كوچه و خب
ي جنگ  زمينه را براي متاركه كرد تا در جهت فريب افكار عمومي بازار گسيل مي

  پرده انجام پذيرفته بود فراهم نمايد!  كه از پيش در پسِ

نابع داشتن منابع نفت و ديگر م سران مذهبي با در دست اين بود كه واقعيت
زيرزميني و ميلياردها دالر ذخائر نقدي و غيرنقدي و با تكيه بر ماشين سركوب 

معلمان امور تربيتي و...  انجمن اسالمي، ارتش، سپاه، بسيج، مأموران امنيتي،
شود  كوچكترين ارزشي براي نظرات و آراء مردم قائل نبودند. اما يك دفعه ديده مي

بازي يك شبه دموكرات شده و با مردم  همين آقايان مستبد از روي شامورتي
دادند تا با نظرخواهي مردم به پاي صلح با صدام بروند! (سيه  مصاحبه ترتيب مي

روي شود هر كه در او غش باشد) تقريباً اواخر تيرماه و ساعتي بعد از مالقات 
جوشي ميان مجاهدين راهروي ما به وجود آمد. اسماعيل  و ، جنب2توابان راهروي 

كني؟ مصطفي هم پاسخ  گفت اگر در باز شود چه مي و خندان به مصطفي ميشاد 
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هاي چند نفري دور  طور عجيبي درگروه كنم. مجاهدين به  داد همه را درو مي مي
خبر داشتند و در انتظار وقوع   كردند. آنها از مسئله پچ مي  هم جمع شده پچ

روات تا پاسي از شب بيدار دند. داخل سلول ما علي قربانژاد و حسين طوب حوادثي 
  مانده با يكديگر گپ زدند. 

خوابند. از آن پس تا روز  ها با لباس مي ديدم تعدادي از مجاهدين شب با تعجب مي
ي مجاهدين (فروغ جاويدان) و مقابله به مثل رژيم (عمليات مرصاد) كه  حمله

دند. منجر به شكست مجاهدين شد مجاهدين حال و هواي ديگري پيدا كرده بو
رفتند  كردند همه در سكوتي محض فرومي ها راديو را روشن مي همين كه نگهبان

ها  روحيه ،گذشتند د. لحظات واقعاً به كندي ميبدهنتا مبادا خبري را از دست 
نبود. الاقل خودم چنين  ي من واقعيت اين طور ظاهراً عالي بودند اما به عقيده

برديم.  خو به سر مي اخالق و درنده بي ما در اسارت رژيمي زيرا !حالتي نداشتم
ها هيچ تضميني وجود نداشت كه زنداني  تجربه نشان داده بود كه داخل زندان

  سياسي تا صبح فردا زنده بماند. 

بازجويي  فكر نكنيد«تك ما گوشزد كرده بودند،  همانطور كه بازجوها بارها به تك
   »كنيم. را بازجويي يا اعدام ميتصميم بگيريم شما تمام شده است. ما هر وقت شما

سازي  ي جنگ را زمينه كرد در حين اين كه متاركه اين روزها رژيم سعي مي
كند جسته گريخته اخبار تحركات مجاهدين را هم در خطوط مرزي پخش  مي

رفته سران  شد. رفته تر مي  ي جنگ داغ گذشت اخبار متاركه نمايد. هر روز كه مي
تحركات نظامي مجاهدين در خطوط مرزي پنهان  رژيم نگراني خود را از

ي احتمالي مجاهدين همان قدر كه براي مجاهدين  داشتند. اخبار حمله نمي
  هيجان و شادي به همراه داشت در دل مسئوالن زندان هراسي به وجود آورده بود. 

سلولها براي  كردند جز در مواقع بازكردن درِ ها در طول روز سعي مي نگهبان
اي  آمدند بدون كلمه مي ي و هواخوري جلوي زندانيان ظاهرنشوند. هر باردستشوي

چپيدند. ظاهر قضيه اين طور به نظر  گذاشتند و فوراً به زير هشت مي در را باز مي
  رسيد كه اوضاع به نفع زندانيان در حال تغيير است. مي

طور  ون به هاي راديو و تلويزي تير ماه ناگاه از اخبار سراسري شبكه 27يا  26 
ي جنگ از راديو و تلويزيون  ي جنگ اعالم شد. زماني كه خبرخاتمه رسمي متاركه

ها با صداي بلند هورا كشيدند و موج هيجان و شادي  پخش شد در يك لحظه بچه
وصف ناپذيري همه را دربرگرفت. كينه و نفرت عميق زندانيان از رژيم سبب شده 

 ر آغوش گرفته و به خاطر پايان جنگ فرسايشيرا د ها شادمانه يكديگر بود تا بچه

شكست جمهوري اسالمي را به يكديگر تبريك بگويند! اما من به راستي  ،ويرانگر و
ي رژيم بلكه دقيقاً از  م نه از شكست مفتضحانها اي ديگر داشتم. شادي عقيده
آتشي كه رژيم براي حفظ و بقاء حكومت جهل و پايان نظر پايانش بود.  نقطه
هاي سياسي و در واقع  كردن احزاب و سازمان فه و به منظور قلع و قمعخرا
. داشتسال ادامه  8برافروخته بود و 1359هاي مردم در اواخر شهريور ماه  توده

و  شدن عام هزاران نفر از فعاالن سياسي به بهاي جان و معلول فرايندش ضمن قتل
  ام شده بود. ها هزار انسان ايراني و عراقي تم شدن صد گير زمين

خسارت باعث  ،هاي ويرانگر تاكنوني ي جنگ همه مانندجنگ  در عين حال
از طرف ديگر هاي زراعي  و نابودي زمين از يك طرف ناپذير مالي سنگين و جبران

ي جنگ خميني  بود. دو روز بعد از اعالم متاركه شده كشور هر دو براي
و  سرافكنده از فتح كربال ،تر از قبل با گردني آويزان عبوساو  ،احساس بي

در  ،دل از اين كه نتوانسته اماكن مذهبي عراق را در چنگ خود بگيرد خونين
اش به نفع اسالم و  ي جنگ را مانند شروع تلويزيون ظاهر شد و خاتمه  صفحه

  مسلمين اعالم داشت.

روزهاي اول و دوم مرداد ماه سران رژيم ترس و وحشت خود را از هجوم  
ماً آشكار كردند. براي حفظ دستگاه خالفت با التماس از ارتش، مجاهدين رس

خواستند تا نگذارند حكومت عبا و عمامه از دست برود.  سپاه، بسيج و حزب اهللا مي
روز سوم مرداد ماه اخبار راديو خبر حمله و پيشروي مجاهدين از سوي مرزهاي 

هاي پر از  چهره قصرشيرين به سمت كرمانشاه را پخش كرد. در اين لحظه ديدن
ي مجاهدين و هراس  اميد مجاهدين واقعاً تماشايي بود. آنها با شنيدن خبر حمله

دادند و در  رژيم به وجد آمده و در اوج شادماني دستان يكديگر را گرفته فشار مي

كردند. واقعيت اين بود كه  تابي مي شماري و بي زندان لحظه هايانتظار بازشدن در
  سبب نبود.  شان بي ي سازمان تابي مجاهدين از حمله شور و هيجان و بي

اشاره كردم آنها با تحليل  به اين موضوع »ماال « كتاب خاطراتمدر  طور كه همان
داشتند و با تحليل سطحي از توان خودشان اشتباهي كه از توانمندي رزمي 

تلفات  ،به اين باور بودند كه هشت سال جنگ فرسايشي ،ماشين سركوب رژيم
آنها هم چنين ماشين سركوب رژيم را از كار انداخته است.  ،ضعف روحي و گينسن

هاي مردمي و حمايت بخشي از ارتش زميني و  باوري منتظر خيزش با خوش
  هوايي از سازمان مجاهدين بودند. 

رفته به نفع رژيم تغيير يافت. از اخبار راديو و  روز دوم حمله بود كه خبرها رفته
وخوردهاي مجاهدين و سپاه را پخش كردند. رژيم اعالم  ايي از زده تلويزيون گوشه

اند. خبر  ي سپاه و بسيج قرار گرفته ي محاصره داشت كه مجاهدين در حلقه
داد  ي نيروي هوايي و هوانيروز به نفربرها و خودروهاي مجاهدين نشان مي حمله
د. از آن پس هاي خود دچار اشتباه شده بودن مجاهدين در محاسبهتا چه حد  كه

بخش  آور و موج نگراني جاي فضاي شادي ها، رنگ باختند و سكوت مرگ چهره
  گرفت.  روزهاي قبل را

عام چند هزار  راديو لحظه به لحظه خبر از پيروزي ماشين سركوب رژيم و قتل
اخبار تلويزيون  ،مرداد 5يا  4كرد. غروب  نفري مجاهدين را با آب و تاب پخش مي

ي  هاي سوخته و جزغاله شده لناكي از نفربرها و خودروها و جنازههو خبر تصويريِ
ي سپاه  از مجاهدين را نشان داد. بعد از آن محسن رضايي فرمانده زيادي شمار

گرفتن و قتل  قرار هي تلويزيون ظاهر شد و چگونگي در محاصر پاسداران در صفحه
ي اخبار  ال گويندهنفر از مجاهدين را به تفصيل شرح داد. در عين ح 4000عام 

هاي مجاهدين در  هاي هولناك خياباني هواداران و سمپات وقيحانه خبر از اعدام
كرد. اگر خبر قتل عام  ها پخش مي الهي باختران و شهرهاي اطراف را توسط حزب

ي بس  ضايعه، اين خبر ي مجاهدين حقيقت داشت هاي بالنده نفر از نيروي 4000
  رفت.  جنبش سياسي ايران به شمار مياي ي برناپذير دردناك و جبران

ي هولناك  ي آن فاجعه بعدها كه از كشور خارج شدم و با فردي از مرگ رسته
ي فروغ جاويدان  بخشي از نيروهاي مجاهدين كه در حمله"برخوردم او تعريف كرد

شركت داشتند از كشورهاي اروپايي حتا آمريكايي آمده بودند و بيشترشان از 
هاي نظامي برخوردار نبودند. طي مدت كوتاهي توسط سازمان  وزشآمادگي و آم

هاي كوتاه بود كه در حمله  . بعد از آموزشه بودندمجاهدين با سالح آشنا شد
طور  شركت كردند و بخش زيادي جانشان را از دست دادند. ضمناً او اضافه كرد به 

ردم محلي خود را به و به كمك م هاتفاقي از آن جهنم خونبار جان سالم به در برد
. سپس از آنجا به پاكستان و بعد از چند سال آوارگي در ه بودمرز عراق رساند

  ."آمده بودي سازمان ملل به اروپا  كشور پاكستان به وسيله

اش به داخل  دسته و مرداد عبدالهي رييس زندان سرمست از پيروزي به همراه دار 6
دند اما كماكان مانند گذشته با سلول ما آمدند. كمي داخل سلول جوالن دا

با خشم همه را تهديد به  ،دنماب اكترو شدند. عبدالهي نتوانست س به اعتنايي رو بي
مرگ كرد و از سلول بيرون رفت. بعد از راهروي ما به راهروهاي ديگر رفت و آنجا 

طور  نيز زندانيان را تهديد به مرگ كرد. بعد از رفتن عبدالهي فضاي سلول به 
  آوري سنگين شد.  مرگ

الوقوع چشم به در داشتيم. هرگز آن  اي قريب همه بدون استثناء در انتظار حادثه
رود. نگراني و استرس و فشار روحي همه را به سكوت  لحظات كشنده يادم نمي

پاسخ خوابيده بود اما كسي را  ها سئوال بي كشيده بود. پشت هر نگاه دهي دار معني
كردن به چشمان جوانان  اقعيت اين بود كه شخصاً از نگاهزدن نبود. و ياراي حرف

كردم. بيشتر آنها هنوز در  گرفت و احساس خفگي مي فداكار و مغرور دلم مي
ند. ه بودگرفتار آمد  بردند كه به اسارت رژيم سفاك عنفوان جواني به سر مي

فرساي بازجويان و  سال بود كه فشارهاي طاقت 6يا  5تك آنها بيش از  تك
تحمل كرده بودند تا به آرمان خود  اي زدني مسئوالن زندان را با غرور مثال

  وفاداربمانند. 

ي ما مطابق قوانين بدوي جمهوري اسالمي مراحل سخت بازجويي و دادگاه  همه
اي  كشيديم. ولي با اين وجود لحظه را پشت سر گذاشته و محكوميت خود را مي
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ي شكنجه و آزارمان را  گوناگون وسيله داشتند و به صور ما برنمي دست از سر
  كردند. فراهم مي

اطالع دادند فرزان ببري زنداني  2صبح زندانيان راهروي  10مرداد ساعت 7
ها افزود و تمام روز را  اند. اين مسئله بر موج نگراني چي را براي بازجويي برده انزلي
 دمردا 8او برنگشت.  ها گوش به زنگ بودند تا شايد فرزان به بند برگردد اما بچه

ها نشسته سريال ژاپني  بعد از صرف شام، در حقيقت شام آخر، بعضي از بچه
كردند. رمضان كشاورز،  شد تماشا مي اوشين را كه آن موقع از تلويزيون پخش مي

ها  تك بچه دار به چهره تك شد. ابتدا نگاهي معني 1ليست در دست وارد راهروي 
  ش را جمع كند.  خوانم وسايل را كه مي يكس اسامي هر :انداخت. سپس گفت

علي باقري،  :ي زندانيان انزلي را خواند اسامي بقيه ،به جز من و احمد موسوي
اسماعيل سنجديان، حسن فرقانيان، محمود اصغرزاده، ايرج ببري، مسعود ببري، 

هنديجاني، فرهاد سليماني، حجت هوشمند،  سعيد ببري، آراماييس داربيان، فريد
زندانيان لنگرود و   زاده، مصطفي عابدي، سپس اساميراد، هادي كياه اهرمظ

نژاد، حسين  علي قربان، علي شهبازي(پسر)، شهبازي(پدر) شهباز :رودسر را خواند
ها از ذهنم پاك  رضايي، متأسفانه اسامي بعضي خداپرستي، قاسم ناطقي، محمد

محرمي، فرشيد  احمد موسوي، حسن 1نفر راهروي  30شده است. از جمع 
خواه، حسين طراوت و من باقي مانديم. لحظات جدايي  سلطاني، غالم معادي

چقدر سخت و دردآور بود. به اميد اين كه دوباره يكديگر را ببينيم با هم به سختي 
  كرديم.  عودا

ماندند  رفتند و كساني كه باقي مي ها و وسايل عمومي را بين آنهايي كه مي كتاب
و همبستگي  دادم به منظور شكستن اعتراض آن موقع احتمال ميتقسيم كرديم. 
هاي مختلف  خواهند زندانيان را در زندان به فرم زندان مي 1بند  طوالني زندانيان

هاي تبهكار  كردم جرثومه گيالن يا ديگر نقاط كشور پخش كنند. هرگز فكر نمي
سراسر كشور  ي شومي را براي سالخي زندانيان سياسي ، نقشهيجمهوري اسالم
او با  .شهبازي را جمع كردند ها وسايل شهباز اند. بچه تدارك ديده ،در پس پرده

در شأن يك زنداني سياسي مغرورانه بر دو عصاي زيربغلش تكيه داد. بيش  يوقار
در آخرين لحظات  .بردم از يك سال بود كه با شهبازي داخل يك سلول به سر مي

رتش را بوسيدم. شهبازي استوار و مغرور به خروج او را در آغوش كشيدم و صو
  كمك عصا از در بيرون رفت. 

هاي انزلي متحمل  هاي فراواني را در انفرادي سعيد ببري يار و ياور نازنينم رنج 
شده بود. سعيد قبل از رفتن گردنم را بغل كرد در حالي كه احساسات بر او غلبه 

اگر كاري داري برايت انجام بدهم.  ممكن است آزادم كنند :كرده بود. با بغض گفت
سعيدجان به كساني كه سراغم را گرفتند و به شهر زيبا اما فقير انزلي  :گفتم

درودم را برسان. طفلك سعيد محكوميتش به پايان رسيده بود به همين خاطر هم 
شان  ريزي كرد آزادش كنند. اما سردمداران رژيم سفاك عطش خون فكر مي

  شد.  سيراب نمي

در حالي  ،ين دقايق جدايي حسن فرقانيان يك بار ديگر مرا در آغوش گرفتآخر
مواظب خودت باش. محمود  :كه اشك در چشمان هر دوي ما حلقه زده بود گفت

سر  ،محمدآقا :سرشت هنگام وداع گفت اين جوان نجيب و پاك ،اصغرزاده
و دلسوز  گيريم. آراماييس اين انسان زحمتكش شكن بهار آزادي را جشن مي موج

گردد. چندين بار گردنم را غرق بوسه كرد و با  انگار به او الهام شده بود ديگر برنمي
  غرور و سر برافراشته از در بيرون رفت. 

هاي خود را  ها ساك ها اجازه ندادند بچه بعد از آخرين وداع و تقسيم اشياء نگهبان
را با خود بردند. از ها  ببرند. آنها فقط وسايل خواب، وسائل بهداشتي و كتاب

ي مشرف به راهروي اصلي كه چسبيده به زير هشت بود باال رفتم و آخرين  پنجره
تك  ها با خشونت ابتدا به تك شان كردم. نگهبان بازگشت نگاهم را بدرقه راه بي

بند زدند و آنها را به داخل زير هشت بردند. هم زمان، زندانيان انزلي و  ها چشم بچه
  نيز با وسايل به زير هشت بردند.  2،3،1هاي  ر را از راهرويلنگرود و رودس

و صابر پورنصير و  10در آن موقع از زندانيان انزلي رضا شهرباني داخل سلول 
مرداد زندانيان باقي  9بردند. روز  به سر مي 2محمدرضا احمدزاده داخل راهروي 

چايي به داخل سلول منتقل كردند. عبدهللا لي 1را به راهروي  3مانده در راهروي 

بردم آمد. در حال خنده پرسيد  دومي از سمت چپ كه من در آن به سر مي
ي  ي سلول نشانش دادم. عبداهللا گوشه خوابي؟ جايم را در گوشه محمد تو كجا مي

خوابم. عبداهللا كنارم نشست و گفت:  مقابلم را نشان داد و گفت من هم اينجا مي
ها قبل كه  ين دارند نگرانم. البته از ماههايي كه حبس سنگ رفيق براي بچه

بيني شده بود اين  ي جنگ و آمدن مجاهدين به داخل خاك ايران پيش متاركه
ها از  مسئله هم مطرح بود كه در صورت درگيري بين مجاهدين و رژيم، زندان

  ي رژيم در امان نخواهند بود.  جويانه ي انتقام ضربه

ها جا خوش نكرده بودند كه  زديم و هنوز بچه عبداهللا كنارم نشسته با هم گپ مي
خوانم وسايل  اسامي كساني را كه مي :نگهبان ليست در دست به داخل آمد. گفت

خود را جمع كنند و بيايند بيرون. محمود اقبالي، خالق كوهي، خسرو دانش، احمد 
محتشمي، عبداهللا ليچايي، حسن نظام پسند،  بيژن قرباني، موسي محبوبي، عباس 

غالم نصرتي، حسين نگهبان، نقي  رشت،س پور، بهروز رجايي، محمد پاك صفوتي
زاهدي، ابراهيم طالبي، حسين حقاني، بهروز، محمد صفري، فخرالدين كوچكي، 

اين بار زندانياني كه باقي ماندند عبارت  غالمي، نادرسهرابي و علي شعباني... محمد
معاديخواه، حسين طراوت، جواد  بودند احمد موسوي، قادر، رحمان، مهران، غالم

من.  مشعوف، فرشيد سلطاني، ايرج فدايي، منصورعباسي، حسن محرمي و
صداي زندانيان خبر از نقل و انتقال  مرداد صداي جا به جايي وسايل توأم با10

ها را  بچه .ي مشرف به راهرو باال رفتيم داد. فوراً از پنجره مي 10زندانيان سلول 
  بردند.  خواب بر دوش به زير هشت مي چشم بسته و وسايل

شويي از حواس استراق سمع سود جستيم تا ببينيم  مرداد وقت دست10غروب 
و تعدادي تواب  10نفر داخل سلول  4اند.  باقي مانده 10آيا كساني داخل سلول 

 12تقريباً خالي از زنداني شده بود. تا 1باقي مانده بودند. بند  2داخل راهروي 

غالم معاديخواه را  عباسي، نوبت حسين طراوت، ايرج فدايي،  منصورمرداد به 
بردند، بعد از آنها جواد مشعوف هوادار راه كارگر را نيز صدا زدند، اينها را بدون 

سئواالت  ":وسايل بيرون بردند. بعد از چند ساعت جواد را آوردند. جواد گفت
ل و حوش تفتيش در كردند. طرح سواالت بيشترحو غريبي از من مي عجيب و

زد. براي مثال آيا سازمان مجاهدين را  مورد سازمان مجاهدين و جنگ دور مي
آيا حاضري آنها را  ؟ي مجاهدين چيست قبول داري؟ نظر شما در مورد حمله

محكوم كني؟ آيا جمهوري اسالمي را قبول داري؟ نظر شما در مورد جنگ 
ميرزايي به  نگهبانده بودند ساعت كه اولين گروه را بر 24بعد از  "چيست؟

عبداهللا  كعين :ها ظرف غذا گرفت و در عين حال گفت راهروي ما آمد و براي بچه
ليچايي را بدهيد. عينك عبداهللا را از ساكش كه داخل راهروي اصلي روي تخت 

  بود در آورده به نگهبان داديم. 

شخصي  ها با درخواست وسايل عمومي و گمان من اين بود كه بچه آن روز
مرداد،  14گمانم ه شان را به زندان ديگر به ما برسانند. ب خواستند عدم انتقال مي

را هم بردند. جواد مشعوف جوان فهيم و  جواد مشعوف و فرشيد سلطاني
چگونگي پيوستن خود و دوستانش را به راه كارگر برايم چنين  مهربان رود سري

هاي مردمي به سازمان  يري حركتگ همزمان با اوجو در مقطع انقالب ":نقل كرد
ام مهدي  مجاهدين پيوستم. سپس با دو تن از دوستانم كه يكي از آنها خواهرزاده

محجوب بود، با هدف آموزش و آشنايي نزديك با مواضع سازمان آزاديبخش 
فلسطين چند ماهي به آن جا سفر كرديم. در فلسطين بود كه با نظرات راه كارگر 

ه از فلسطين برگشتيم عمالً از مجاهدين فاصله گرفته و به راه آشنا شديم. زماني ك
كارگر پيوستيم. از آنجايي كه در محل به عنوان هوادار مجاهدين شناخته شده 
 بوديم با شروع بگير و ببند و سركوبي نيروهاي سياسي ما را هم به عنوان هوادار

مهدي محجوب و ي جواد،  از اين رو بود كه پرونده "مجاهدين دستگيركردند.
موسي قوامي با سازمان مجاهدين گره خورده بود. آنها نيز همراه ديگر زندانيان در 

در زندان نيروي دريايي رشت به دار  67فاصله هشت مرداد تا پانزده شهريور
   !يادشان گرامي باد .آويخته شدند

 مهران، رحمان، حسن محرمي، قادر،  3و 1نفر زندانيان راهروي  60از جمع  

مرداد احمد را به علت  16يا  15احمد موسوي و من باقي مانده بوديم. روز 
به زيرهشت بردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند.  پور درگيري با نگهبان اسماعيل
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برده و دستانش را به شوفاژ دستبند  3سپس او را به سلول سمت راستي راهروي 
ول ما را بستند و فقط در سلول سلول از چهار سل 3زدند. بعد از اين حادثه در 

  سمت چپ مشرف به راهروي اصلي را باز گذاشتند. 

به سلول ما آوردند.  10نفر مجاهد، كاوه، محسن، مهدي و خاكسار را از سلول  4
ها، تنبيه نموده داخل سلول سمت  سار را به علت اعتراض به رفتار نگهبانكخا

محسن و مهدي به ما ملحق  وه،راست مشرف به راهروي اصلي ايزوله كردند. كا
از  اي داخل بند ما اتفاق افتاد. كننده حوادث هولناك وگيجطي يك هفته، شدند. 

قطع مالقات توابان تا دستور  ،جمله تخليه عجوالنه و توأم با رعب و وحشت بند
هاي  ي زندانيان كه جواد خبرش را داده بود. كنايه گونه سواالت محاكمه ،ثانوي

 ما را دچار كشيد و... ايد كه نفس مي ها كه شماها شانس آورده نمستمر نگهبا

  استرس و سردرگم كرده بود. 

كند. هم  داد كه خطر بزرگي زندانيان را تهديد مي ي شواهد و قرائن نشان مي همه
، خريد از فروشگاه، دريافت مواد خوراكي از 2زمان با قطع مالقات توابان راهروي 

  ما را نيز قطع كردند. كامالً در قرنطينه قرار گرفته بوديم. ها و هواخوري  خانواده

 ،با توجه به فشارهاي روحي و عصبي ناشي از اتفاقات داخل و بيرون از زندان
م. تنها كنيتوانستيم اوضاع را به درستي تحليل  رسيد و نمي عقلمان به جايي نمي
معي زندانيان بود. عام ج قتل كرديم عمق جنايت عظيم و نمي چيزي كه به آن فكر

اعتراضي فرم  كردن زندانيان و شكستن جو هاي ما حول پراكنده بيشتر تحليل
  زندان بود تا كشتار جمعي زندانيان.

داديم كه  مي طوركه قبأل هم اشاره كردم اين احتمال را البته ناگفته نماند همان
حبس  جويي رژيم فرصت را مغتنم شمرده به منظور زهرچشم گرفتن و انتقام

الخصوص اين مسئله بعد از شكست  سال به باال را اعدام نمايد. علي 15يا  ها يابد
ي مجاهدين قوت بيشتري گرفته بود. آن روزها سران رژيم با عمامه و بدون  حمله

ي تلويزيون ظاهر  عمامه سرمست از پيروزي شمشير را از رو بسته در صفحه
دادند و  دفاع نيش دندان نشان مي بي هاي خود به زندانيان شدند. در مصاحبه مي

كرديم رژيم اقدام  كردند. با اين وجود هرگز تصور نمي جويي مي علناً تقاضاي انتقام
  عام زندانيان سراسر كشور نمايد و حمام خون براه اندازد.  به قتل

وكار داريم. در واقع طرح  واقعاً غافل از آن بوديم كه با چه جماعت ببرمنشي سر
ريزي شده بود. سردمداران رژيم تنها مترصد يك  زندانيان از قبل برنامه عام قتل

ي مرگ يك بار و شيون هم يك بار  موقعيت مناسب بودند تا با استفاده از شيوه
شان را چسبيده و موجب  زندان و زنداني سياسي كه خرخره گريبان خود را از شرٌ

المللي شده بود  خلي و مجامع بينآبرويي و رسوايي آنها در برابر افكارعمومي دا بي
توجه  كاري، و بي خالص نمايد. در اين رابطه رهبران سازمان مجاهدين نيز با ندانم

خطرانداختن جان انبوهي از  بهبا خويي دستگاه خالفت خميني و  هاز ميزان درند
اين فرصت را براي رژيم فراهم كردند تا  ،هواداران خود و ديگر نيروهاي سياسي

  به مورد اجرا بگذارد.  را ها پيش طراحي و تدارك ديده بود ي را كه از مدتجنايت

هاي تاكنوني درون حكومتي يا به عبارتي  ي جنايت نظر به اين كه طراحان همه
كشي مخالفان سياسي كه از بدو ورود  هاي درون تشكيالتي و نسل تصفيه حساب

اي و  يدعلي خامنهخميني آغازگرديد تنها شخص خميني نبود بلكه باند س
آنها از نفوذ خود  هاشمي رفسنجاني در طرح و اجراي آن دست داشته و دارند

ي مناسبي كه  رو به احتضار خميني و بهانه يِروي احمد خميني و شرايط جسم
عام زندانيان سراسر كشور  بهره جستند و فتواي قتل ،مجاهدين فراهم كرده بودند

  را از خميني گرفتند. 

اي خشم خود را روي ما فرو  شده و به هر بهانه ها به غايت خشن نگهبانرو  به هر
كرديم. با اين  ديديم و آن را كامالً احساس مي ريختند. ما خطر را پيش رو مي مي

ها  وجود از روي خشم و غرور همچنان در مقابل رفتار غيرانساني نگهبان
  ايستاديم.  مي

برد و تنها  شرايط بد به سر مي در يك 3احمد موسوي همچنان داخل راهروي 
ارتباط ما با او از طريق صداي سرفه در وقت دستشويي بود. خاكسار داخل سلول 

ها در سلول او را باز  برد و تنها وقت غذا يا دستشويي نگهبان مقابل تنها به سر مي
  دادند. اما از روز دوم در  ها خود غذاي خاكسار را مي كردند. روز اول نگهبان مي

  

  
  

ايستادند تا ما غذاي او را داده سپس در  جا مي كردند و همان سلول او را باز مي
  بستند.  سلول را مي

كرديم و آن را جاي ميوه  ي مربا شربت درست مي ما در طول روز يك بار از شيره
مان  شربت از گلوي ،خورديم. با حضور خاكسار داخل سلول دربسته دسري مي
رسيد كه شربت را به او هم  نن منظور فكري به خاطرمارفت. به همي پايين نمي

كردند نگه  اي را پيدا مي هايي بودند كه هر وسيله برسانيم. داخل زندان بچه
» بدار به درد خوره«داشتند تا روزي به كار آيد. يا به عبارت گيلكي خودمان  مي

ي تخت سرم شهبازي رو خورد) از همين رو زماني كه به شهباز به درد مي (نگهدار
وصل كرده بودند من در صدد بودم تا بعد از تخليه كامل محتوي شيشه شيلنگ 

  م را بردارم. سرَِ

به محض اتمام مايه داخل شيشه شيلنگ را جدا كرده و داخل ساكم كه از گوني 
برنج دوخته بودم قايم كردم. كاوه هم از تيپ زندانياني بود كه هر چيز را جمع و 

به كارمان  گروز شيلنآن كاوه نيز يك شيلنگ به همراه داشت. كرد.  نگهداري مي
داخل يك كاسه ريخته و يك سر شيلنگ را از الي شكاف دريچه به  آمد. شربت را

ي شربت قرار دادم.  زور به داخل سلول خاكسار فرستادم و سر ديگر را داخل كاسه
يم كاسه را به دست گير نشو ها غافل نقشه عالي بود و براي اين كه از سوي نگهبان

عالمت دادم شيلنگ را  دادم و به او گفتم به محض اين كه به تو  حسن محرمي
تا به محض بازشدن در زير هشت  چسباندمبكش. خودم گوشم را به در راهرو 

زير هشت صدا  شربت بود كه درِ به حسن را خبركنم. خاكسار گرماگرم مك زدن
بكشد. در اين فاصله نگهبان كشاورز در كرد. به حسن عالمت دادم كه شيلنگ را 

حال بازكردن در بود كه حسن شيلنگ را با تمام قدرت كشيد. هم زمان خاكسار از 
(آخ دندانم) كشاورز  واي مي دندان :آن سوي سلول با صداي بلند فرياد زد
ي مشرف به راهروي اصلي باال رفت و  بازكردن در را رها كرد و فوراً از پنجره

  كند.  ديد كه صورتش را گرفته آخ و اوخ مي خاكسار را

كشاورز فكر كرد او دندان درد دارد. موقعي كه كشاورز به داخل آمد هر كدام از ما 
از شدت خنده روي زمين ولو شده بوديم. او نگاهي از روي غيظ به ما انداخت و 

 چه شد و :بدون اين كه چيزي بگويد از سلول بيرون رفت. از خاكسار پرسيديم

بابا خدا خيرتان بدهد كوفتم كرديد. با دو دست دريچه را  :؟ گفتزديچرا داد 
داشته هگرفته بودم تا شيلنگ را قطع نكند. به همين خاطر شيلنگ را با دندان نگ

زدم. از نوشيدن شربت در حال كيف بودم كه در يك  و با لذت شربت را ميك مي
شيده شد، از درد دندان فريادم بلند ي دردناكي از الي دندانم ك آن شيلنگ با ضربه

  نفسم بندآمد.  و

روز بعد خاكسار را از مجرد پيش ما فرستادند. خاكسار، از اهالي رودسر و يكي از 
رفت. خاكسار و دو تن از  گيالن به شمار مي پهلوانان كشتي گيل مردي استان

ش، اولي كه برادرانش در رابطه با مجاهدين دستگير شده بودند. دو برادر بزرگتر
شود و دومي  گاه چالوس زير شكنجه مثله مي نامش را فراموش كردم در شكنجه

به همراه ديگر زندانيان در  67بود، مرداد و شهريور سال   2حسين كه در راهروي 
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  زندان رشت به دار آويخته شد يادشان گرامي باد.

خبري  شي از بيحسن محرمي را هم بردند. استرس و فشار نا ،مرداد 18گمانم ه ب 
 كرد ما را تهديد مي ي كهاز سرنوشت دوستانمان و عدم امنيت و نگراني از خطر

آمدند از ما آمار  ها نيز مي هر شب نگهبان ري ديگيسو ز. افرسا شده بود جان
اكبر بگويد.  شود اهللا خواستند تا اسم هركس خوانده مي ضمن آمار مي .گرفتند مي

ها نيز اين مسئله  داديم و نگهبان شده بود. ما جواب نميوز قوز باالقاين مسئله نيز 
آوردند. واقعاً كارشان مضحك بود. ما هشت نفر آدم در يك  حساب ميه را توهين ب

ها هر شب قبل از  قوطي سر و ته بسته در محروميت محض زنداني بوديم. مسخره
  ن جواب بدهيم! خواستند كه سر پا ايستاده و به آمارشا آمدند از ما مي خاموشي مي

پور كه ساديسم آزار زندانيان را داشت براي آمار آمد. تلويزيون  يك شب اسماعيل
. آمرانه از سر پا بايست تا آمار بگيرم. به حرفش اعتناء نكردم :كردم. گفت نگاه مي

تا برگ  :امتناع كردم. به او گفتم .خواست همراهش به زير هشت بروم من
. رفت زندان يا دادستاني نياورد به زير هشت نخواهمي رسمي از مسئول  احضاريه

لرزيد دست از پا درازتر سلول را ترك  پور در حالي كه از شدت خشم مي اسماعيل
 66اول نبود كه با اين نگهبان رواني برخورد داشتم. يك بار هم سال  كرد. اين بارِ

. آنها هر چه موقع آمارگيري با او و پاسدار مجنون حسني يقه به يقه شده بودم
  تالش كرده بودند كه مرا به زير هشت ببرند نرفته بودم. 

بعد از آمار و قبل از خاموشي در سلول را براي دستشويي باز كردند. از سلول كه 
زنند. طي  پور و حسين داخل راهروي اصلي پرسه مي اسماعيل ديدمبيرون آمدم 

ت به تجربه دريافته بودم كه هاي زندان رش زدن با نگهبان بيش از دو سال سروكله
گشتم  د. هنگامي كه از دستشويي برميرون دليل داخل راهرو باال پايين نمي آنها بي

آنها نزديك در سلول ما ايستاده بودند. مهران و رحمان چند قدم جلوتر از من به 
رفتند. زماني كه به سلول نزديك شدم مهران و رحمان تازه داخل  سوي سلول مي

راهم را قطع كردند و در يك آن  ها نگهبانشدن بودم كه  د. در حال داخلرفته بودن
مرا گرفتند تا به سوي زير هشت كه در چند متري بود بكشند. مهران و رحمان 
ها  متوجه ماجرا شدند فوراً به كمكم آمدند. حال نيمي از بدنم در دست نگهبان

 ،اي ديگربه كمك آمدنده رحمان. بچه قرار داشت و نيمه ديگر در دست مهران و
  ها من را به داخل كشيدند.  آنها ناگزير رهايم كردند و بچه

دادم داخل راهروي  ها و تنگي جا ترجيح مي ها به خاطر خُرخُر بعضي از بچه شب
مهران از سلول  ،بين چهار سلول بخوابم. وسايلم را پهن كردم تا بخوابم ،باريك

يا داخل سلول بخواب ممكن است در خواب ب :بيرون آمد و با نگراني به من گفت
بريزند سرت و شما را ببرند. از احساس مسئوليت او تشكر كردم و شب را داخل 
راهرو خوابيدم و اتفاقي هم نيفتاد. همان طور كه قبأل هم اشاره كردم بعد از 

كردند زندانيان نبايد  ها علت احضار را روشن نمي خاموشي تا زماني كه نگهبان
برديم تا  افتادند چون هيچ يك از ما در شرايط بازجويي به سرنمي ان راه ميدنبالش

  گاه بكشند.  شان كشيد ما را به شكنجه هر وقت كه ميل

بعد از چند روز احمد موسوي را آوردند و او را داخل سلول مقابل انداختند و در را 
روز نگهبان سه  غذاي احمد را به ما واگذار كرده بودند. در طول بستند. مسئوليت

يم. گاهاً از ددا كرد و ما غذاي او را كشيده به او مي بار در سلول احمد را باز مي
دادم. يك  غفلت آنها سود برده چاشني را زير غذاي احمد پنهان كرده به او مي

ي انگور را زياد داده بودند و ما انگور  وپنير و انگور دادند. سهميه شب شام به ما نان
ها طبق سنت زندان مقداري از آن را به عنوان  راي دسر نگهداشتيم. شباضافه را ب
يم. آن شب نگهبان اجازه نداد تا از انگور به احمد هم بدهيم. از اين  خورد دسر مي

رو دست به كار شدم، سهم احمد را داخل يك دستمال تميز ريختم و با دست 
م را داخل ليوان قرار آب انگور را داخل يك ليوان چالندم. سپس سر شيلنگ سر

دادم و سر ديگر را از الي دريچه براي احمد فرستادم. او از آن سو محتواي داخل 
  كرد.  زد و كيف مي ليوان را مك مي

 جمهوري اسالميحكومت  اندور سياسي هايي كه بر زندانيانِ متأسفانه سختي

هم است دل  ش نتوانستهافجايع عظيم يبا همه !و همچنان نيز ادامه دارد هرفت
ها و اشخاص سياسي را به  چون سنگ طرفداران بدلي دموكراسي برخي از سازمان

به  هنوز ها و اشخاص اين تيپ سازمان !شان را بيدار كند درد آورد و وجدان خفته

گران و آدمكشان  سنگ شكنجه ،ي طرفداري از دموكراسي و عدم خشونت بهانه
اند را به  ن عوض كرده و دموكرات شدهكه اكنون براي فريب مردم پاال 60 يدهه

دانند كه  ها و اشخاص بهتر از همه مي زنند! اين تيپ احزاب و سازمان سينه مي
همين ددمنشان دگرديسي شده، زماني كه شمشير برهنه در دستشان بود از هيچ 

اذيت و هاي مردم و زندانيان سياسي كوتاهي نكردند. آنها از ايذاء  جنايتي عليه توده
ي آزار و  ترين حق انساني يعني غذا را وسيله بردند و بديهي دفاع لذت مي سيران بيا

دادن كمي انگور به احمد  ،گرنهودادند.  اذيت جسماني و روحي زندانيان قرار مي
  ها انجام بدهيم.  چيزي نبود تا ما خطر كرده آن را پنهان از چشمان ناپاك نگهبان

كرديم  و با لغو محروميت هواخوري گمان ميمحروميت موقت هواخوري ما لغوشد 
گريبان خود را از پريشاني و استرس ناشي از  توانيم بر اوضاع مسلط شده و مي

كردن  گهناپي چند هفته گذشته خالص كنيم. سعي كرديم با هم در اتفاقات پي
رفت به نفع  خود با شرايط جديد وضع روحي و جسمي ما را كه رو به وخامت مي

بدهيم. به همين منظور ورزش و مطالعه را دوباره از سرگرفتيم. اما  خود تغيير
  واقعيت چيز ديگر بود. 

دو سال محروميت از  ،فكر آزاردهندي اعدام احتمالي برخي از دوستان و رفقا
تهديد و كنايه رييس  ،اطالعي محض از شرايط جامعه، رفتار غير انساني بي ،مالقات

شما شانس  يا ؛ام شما را به درك واصل كرده ها كه دوستان زندان و نگهبان
  اينها حقايقي بودند كه پيش روي ما قرار داشتند. .... كشيد و.. ايد كه نفس مي آورده

تك ما  نا مردمان از همان آغاز دستگيري صدمات جسمي و روحي فراواني به تك
ان وارد كرده بودند كه درمان آن به اين زودي و بدون كمك متخصصان مجرب رو

تالش فراواني براي آرامش روحي خود انجام  نهشدند. ما آگاها نمي درماني ميسر
اي دست از آزار ما  شديم. مسئوالن زندان لحظه داديم اما كمتر موفق مي مي

كردند. در حقيقت اين  داشتند و به انحاء مختلف براي ما مشكل درست مي برنمي
لك تربيت آخوند جماعت بود كه داري و مس هقوانين بدوي رژيم مذهبي و سرماي

كشي براي انسان مخالف، حق حيات  در ضديت با دموكراسي و خوي آدم
  شناختند. نمي

القلب است كه  داري همان قدر قسي ي حكومت سيستم مذهبي آخوندي در شيوه
حاكمان مسيحي قرون وسطا بودند. حتا سردمداران نظام نژادپرست آفريقاي 

تر از   پوستان خيلي دموكرات شان نسبت به سياه وتي قسا جنوبي با آن آوازه
توان تفاوت اين دور رژيم مستبد و بيدادگر را در خاطرات  حكومت ايران بودند. مي

  (راه دشوارآزادي) به وضوح مشاهده كرد.  نلسون ماندال

قادر و رحمان را بدون وسايل از بند بيرون بردند. ظاهراً آنها  تقريباً اواسط شهريور
براي بازجويي برده بوند. تا شب انتظار كشيديم تا از بازجويي برگردند اما نه آن را 
بلكه روزهاي بعد نيز برنگشتند. اين مسئله موجب شد تا تهديدات و  ،روز

ها در مورد قتل عام زندانيان بيشتر قوت بگيرد. آيا واقعاً همان  هاي نگهبان كنايه
ا قتل عام كرده بودند؟ اگر اين مسئله زندانيان ر ،گفتند ها مي طوركه نگهبان

 96ي آن  حقيقت داشت چه تعدادي از زندانيان را كشتار كرده بودند؟ يعني همه

  نفري را كه از بند ما برده بودند اعدام كردند؟ 

رو  برديم. از اين ي كامل به سرمي در آن شرايط ما در بحران روحي و در قرنطينه
الخصوص  ورد ارزيابي درست قرار بدهيم. عليعام را م توانستيم عمق قتل نمي

بودند. در حقيقت جنايتي با  مخلوط كردهزندانيان سر موضع با بعضي از توابان را 
  گنجيد.  اين وسعت باوركردني نبود و در مخيله ما نيز نمي

روز در انفرادي به سر بردند. موقعي كه كشاورز آنها  50رحمان نزديك به  اما قادر و
بفرماييد دوستان  :پريده به داخل بند آورد با تمسخرگفت ني نحيف و رنگرا با بد

اند. قادر و رحمان تمام مدتي كه در انفرادي بودند جز همان  شما برگشت خورده
اطالعات ديگري نداشتند. تنها چيزي كه  ،گفتند ها به ما مي چيزي كه نگهبان

طي مدتي كه در انفرادي بودند، ها خالي از زنداني بود.  انفرادي اين بود كه گفتند
بازجويان سعي داشتند آنها را وادار به قبول شرايط ننگين ندامت و انزجار نمايند. 

ي  . همهدالبته اينگونه موضوعات چيز جديدي از سوي بازجويان و دركل رژيم نبو
كساني كه از آغاز دستگيري در اتاق بازجويي به بازجويان نه گفته بودند هر بار 

شدند. بازجويان نيز پيوسته دست از تالش  تفتيش عقايد و ارزيابي احضار مي براي
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دادند. چگونگي جنايت  داشتند، ندامت و انزجار را شرط آزادي قرار مي برنمي
در زندان نيروي دريايي  1367شهريور ماه  15مرداد تا  8ي  عظيمي كه در فاصله

  :شنويمن شاهدي ميپل عراق رشت به وقوع پيوسته را از زبا واقع در

خواستند زندانيان را دار بزنند پاسداران وظيفه را(سربازان  هايي كه مي شب" 
هاي نگهباني معاف  پست طور موقت از ي سپاه پاسداران) به  ي سهميه وظيفه
باش تا دستور ثانوي حق خارج شدن از  كردند. سربازان در حين آماده مي

ما بهتران بودند. به جاي  ز سربازان كه ازها را نداشتند مگر بعضي ا آسايشگاه
هاي شب زندانيان را از  كردند. در نيمه سربازان از پاسداران ناشناس استفاده مي

كشيدند و به نوبت  هاي نزديك به اتاق بازجويي با وضع ناگواري بيرون مي بيغوله
دند. آور بسته به چاله سرويس خودروها مي نفره چشم و دست 5تا  4هاي  در گروه

طناب آويزان كرده بودند. زير هر طناب يك  ،هاي سقف سرويس ازقبل از تيرآهن
چهار پايه قرار داشت. پشت هر چهارپايه چند پاسدار مرگ ايستاده بودند. 

اي  رهذخواندند و بعد زندانيان را بدون  اي از قران را مي طور جمعي آيه  پاسداران به
  كشيدند.  احساس انساني به دار مي

ر شب بعد از اعدام جسدها را داخل ميني بوس حمل زندانيان يا آمبوالنس ه
  "بردند. از در زندان بيرون مي و گذاشتند مي

رشت و بند زنان رشت نقل  2بعدها زندانيان زندان مالك اشتر الهيجان،  بند 
مردان رشت  2نفر اعدام شدند. از بند  75از زندان مالك اشتر الهيجان ": كردند

نفر اعدام شدند. از  16زنداني داشت  25بند زنان رشت كه از ر اعدام شدند. نف 75
هاي بند انفرادي اطالع  نفر اعدام شدند. از تعداد اعدام 96كه ما در آن بوديم  1بند 

  "دقيقي در دست نيست.

هاي انفرادي به سر  نفر در سلول 30ها بيش از  تا قبل از اعدام": به نقل از زندانيان 
هاي گيالن نيز هيچ اطالعي در  هاي شهرستان از اعدام زندانيان دخمه "دند.بر مي

دست نيست. از تعداد زندانيان آزاد شده كه هم زمان با كشتار، ظاهراً براي معرفي 
و امضاء فراخوانده شده و در دم اعدام شدند نيز اطالعي در دست نيست. فرهاد 

ي  اهي در صدد بود تا با نمايندهبه منظور دادخو 1369پدر مجاهدي كه در سال 
ي  شود. فرهاد، قصه مي سازمان ملل گاليندوپل در تهران تماس بگيرد دستگير

ها بود از  پسرم مدت": اعدام دردناك فرزندش را با چشماني اشكبار چنين نقل كرد
اطالعات همدان او را احضار كرد تا  1367زندان همدان آزاد شده بود. مرداد ماه 

خواست  ي توضيحات خود را به زندان همدان معرفي نمايد. پسرم نميبراي بعض
گردن شكسته او را مجبور كردم برود و خودش را معرفي كند تا  برود ولي منِ

پسرم  :ريخت گفت مبادا برايش دردسر درست كنند. فرهاد، در حالي كه اشك مي
فتم و او را تحويل را سوار ماشين كردم به همدان رفتيم. با او تا پشت در زندان ر

زندان مراجعه كردم و سراغ پسرم را گرفتم،  هساعت كه ب 24قاتالنش دادم. بعد از 
دانست و به  فرهاد خودش را در اعدام پسرش مقصر مي "گفتند پسرت اعدام شد

گرفتيم او  همين دليل هم به شدت حالت افسردگي داشت. هر بار كه مراسمي مي
  بود.  اش دست رفتهاز فقدان عزيز ازگرفتهه بيشتر نشأتكخواند مياكهاي غمن ترانه

گاه نه تنها به قتلگاه صدها  اين سرويس ،ي چال سرويس زندان رشت اما قصه
نفر   96شمار زندانيان عادي تبديل شده بود. از  زنداني سياسي بلكه كشتارگاه بي

زمان چريكهاي آراماييس داربيان، فرهاد سليماني و عبدهللا ليچائي از سا 1بند 
فدائي خلق اقليت و جواد مشعوف، مهدي محجوب و موسي قوامي از سازمان راه 
كارگر بودند. به جز عبدهللا ليچائي كه در رابطه با انقالب ضدفر هنگي دستگير 

 .شان  با سازمان مجاهدين گره خورده  بود برده فوق پروندهمشده بود، پنج نفر نا

  دين بودند.نفر  از سازمان مجاه 90مابقي 

ها نزديك  دادند ساختمان تعويض روغن خودرو بعدها كه ما را به بند زنان انتقال
هاي هولناك خانواده و اعضاء فاميل  ما قرار داشت. در چند مورد شاهد فرياد

ي شادي خانواده و اعضاء فاميل مقتولي كه  شدند و هلهله افرادي كه اعدام مي
ايم. قساوت رژيم تا آنجا  ين چاله سرويس بودهخواهان اجراي قصاص بودند، در هم

ي  كرد تا در صحنه هاي قاتل و مقتول دعوت مي بود كه هنگام اعدام از خانواده
رو بود كه اعضاء فاميل قاتل هنگام اعدام عزيزشان  اعدام حضور يابند. از اين
كشيدند و هم زمان اعضاء و فاميل مقتول با تشويق  فريادهاي دردناكي مي

كردند. بعدها زندانيان بند قصاص  مداران توليد جنايت هلهله و شادماني ميسرد
هاي زيادي از اعدام دوستان خود در همين چاله سرويس را دردمندانه  نيز نمونه

شماري با جرايم مواد مخدر، قتل و  افراد بي "زندانيان عادي از نقل كردند. به نقل
اين چاله سرويس اعدام شدند. به  در هاي جنسي خارج از ازدواج و... ارتباط

ي پرهيزكار كه به جرم مواد  ي دستجمعي خانواده خصوص آنها از كشتار وحشيانه
مخدر و زدوخورد با پاسداران در شهر رشت دستگير شده بودند، دردمندانه ياد 

(اشاره به تنها  ي پرجمعيت جز يك نفر كردند. آنها تعريف كردند، از اين خانواده مي
طور جمعي در چاله سرويس به  اي كه در كنارشان ايستاده بود) مابقي را به دهبازمان

   "دار آويختند.

طور موقت از مرگ دلخراش  ام بودم و به   من شاهد اعدام اعضاء خانواده":پرهيزكار 
كردند هر روز صبح قبل  ديگر زندانيان بند قصاص تعريف مي و پرهيز كار "رستم.

شود، طناب دار را در گردن خود  باز مي يصداي هولناك از نماز كه در سلول با
لرزد و كنترل عصبي  كنيم. با صداي باز و بسته شدن در، تنمان مي احساس مي

دانم چرا نامردها اعدامم  نمي :گفت دهيم. يكي از آنها مي خود را از دست مي
هيكل مادر او شير زني چاق و قوي " :كنند؟ دوستان پرهيزكار تعريف كردند نمي

كشيد. موقع دستگيري  ي اعضاي خانواده را به تنهايي بردوش مي بود كه بارِ همه
اعضاء خانواده شجاعانه در مقابل پاسداران ايستاد و از فرزندانش دفاع كرد. مادر را 

دهند. سپس در  اعضاء خانواده دستگير و مورد شكنجه قرار مي نيز به همراه ديگر
اينجا  "كنند يگر اعضاء خانواده به اعدام محكوم ميبيدادگاه او را نيز مانند د

او را مجبور كردند تا شاهد به دارآويختن اعضاء " :كند پرهيزكارتعريف مي
در اعدام مادرم خيلي نامردي كردند. موقعي كه مادرم را  :گفت اش باشد. او  خانواده
يدگانم در در برابر دو  شود طناب پاره مي اوزدند به علت سنگيني وزن  دار مي

كند و سر و صورتش شكسته و خون آلود  گودي چاله سرويس سقوط مي
گردد. اما او را در حالي كه از شدت درد ناشي از فشار طناب برگردنش و  مي

كشيد و در عين حال عليه رژيم شعار  د و فرياد ميينال شكستكي سر و صورتش مي
  ".داد دوباره دار زدند مي

شمار جناياتي بودند كه شاهدان عيني غيرسياسي در مورد  هايي از بي اينها نمونه
شان در چاله سرويس محوطه زندان نيروي دريايي  به داركشيدن دوستان و فاميل

ها و اشخاص سياسي نبودند كه در چنگال  رشت نقل كردند. اين تنها گروه
آمده بودند بلكه ملتي در اسارت به سر  گرفتار داري مذهبي  هحكومت سرماي

اي را  عوامل رژيم خانواده بردند و اكنون نيز در اسارت قرار دارند. به جز مي
در امان بوده باشد. رژيم براي  آنهاتوان سراغ گرفت كه از گزند تيغ  نمي

هاي مردم عامداً به صور مختلف، درياي  گرفتن و به انقياد كشيدن توده زهرچشم
هد بودم يا از زبان ديگران هاي هراسناكي كه خود شا انداخت. قصه خون راه مي

ي ننگي است غيرقابل انكار به نام جمهوري اسالمي كه بر  شنيدم حقيقتاً لكه مي
ي  ي ننگ و رسوايي نيز مانند همه پيشاني مملكت ما حك شده است. اين لكه

فجايع تا كنوني جنايتكاران حكومتي با هيچ رنگي از پيشاني ميهن ما پاك نخواهد 
  شد. 

طور عموم سردمداران مذهبي تالش فراواني  كشتار زندانيان سياسي به  در رابطه با
را از  67الخصوص سال  علي 60كردند تا سالخي هزاران زنداني سياسي را از سال 

اذهان عمومي پنهان نگاه دارند. اما عمق جنايت آنقدر وسيع و فجيع بوده كه به 
وي سازمان مجاهدين و هم زمان كند. رادي ها درز پيدا مي سرعت به بيرون از زندان

عام سراسري زندانيان  هاي گروهي بين المللي قتل راديوهاي خارجي و ساير رسانه
 رسانند. سياسي را به گوش جهانيان مي

شهريورماه خبر كشتار زندانيان سياسي از راديوهاي " :ها نقل كردند خانواده 
ها تا چند  ده و بعضيخارجي پخش شد. اولين كساني كه خبر را شنيدند شوكه ش

دانستند چه تصميمي بگيرند. اما تجربه چند  ساعت در حالت بهت و ناباوري نمي
هايي سر وكار داريم. از اين رو  تك ما آموخته بود با چه درنده سال مصيبت به تك

 شما هم خبر را پرسيديمبا دلهره و نگراني  ،ها رفتيم سراسيمه به در خانه

  شان آري بود. جواب بيشتر ايد؟ شنيده

اي كه بود خود را به زندان رشت  همه جمع شديم با هر وسيله شهريور 17
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كه عزيزاني در زندان داشتند، مقابل  زياديهاي  ما خانواده رسانديم. قبل از
دادستاني و زندان  جمع شده بودند. صدها نفر از اعضاي فاميل زندانيان پريشان و 

ما را به ما نشان بدهيد. صداي گريه و شيون هاي  بچه :زدند سراسيمه فرياد مي
عام  مادران، خواهران، همسران و فرزندان اهالي محل دور و نزديك را متوجه قتل

ها جلوي  كردند تا خانواده زندانيان سياسي كرده بود. پاسداران مسلح تهديد مي
قه كه خورد. هر دقي زندان و دادستاني را ترك نمايند. اما كسي از جايش تكان نمي

ها  شد. اوضاع هراسناك آن روزها خيلي گذشت بر ميزان جمعيت نيز افزوده مي مي
اي درد خود را  را از پا انداخته بود. بعضي از مادران به حال غش افتاده بودند و عده

شتافتند. مسئوالن دادستاني و زندان از  فراموش كرده به ياري ساير دردمندان مي
  زندان به هراس افتاده بودند.  ها در مقابل تجمع خانواده

رعب و وحشت كردند. ايجاد كردن ما شروع به تيراندازي هوايي و  براي متفرق
ها را بازداشت كردند و بعد از تهديد و هتاكي آنها را  متعاقب آن چند تن از خانواده

رها كردند. با اين وجود كسي حاضر نبود قتلگاه عزيزان خود را ترك نمايد. چند 
ها از شهرهاي دور و نزديك پشت در  ي خانواده توالي از ساعت اداري همهروز م

مان را به ما نشان بدهند. سرانجام يك  خواستيم عزيزان شديم و مي زندان جمع مي
اش در  شود خانواده روز از پشت بلندگو اعالم كردند كه نام هر زنداني خوانده مي

 كس را ياراي نفس كشيدن نبود.آور هيچ  سمت ديگر بايستد. در آن لحظات مرگ

فقط بودند و لرزيد. بعضي از مادران پيشاپيش از پاافتاده  ها مي زد و بدن ها مي قلب
  رسيد.  شان به گوش مي  صداي ناله

كه از پشت بلندگو خوانده شد محمد خوش ذوق بود. هم زمان  اولين اسم
ه به همه دلداري ك تزدند. خواهر ها با فرياد به سر و صورت خود مي خانواده

اي كمك  (آخ جان برادرم) و از حال رفت. عده جان برار داد فرياد كشيد آي مي مي
تر از  ها به مراتب وخيم روز خيلي از خانوادهو كردند او را به سمت ديگر بردند. حال 

ها را با چشم ببينيد.  شرايط خواهرت بود. شما نبوديد تا شرايط دردناك خانواده
ها گذشته را برايت توصيف نمايم. بعد از  يستم آنچه كه بر خانوادهن من هم قادر

شما به ترتيب اسامي هشت نفر ديگر را از پشت بلندگو خواندند. چه بدبختي و 
ها هر اسمي كه از بلندگو خوانده  گير ما شده بود. بيچاره خانواده مصيبتي گريبان

ي  زدند. همه د ميي خو كشيدند با مشت به سر و سينه شد همه جيغ مي مي
هايي كه براي فرزندان خود كشيده بوديم توسط مردي  زحمات و رنج

شان  كه اسامي ينفر 9هاي  منش و رژيمي سفاك از بين رفته بود. خانواده ضحاك
از پشت بلندگو اعالم شده بود در سمت ديگر روي زمين نشسته به سر و كول 

نفري كه اعالم كردند  9اسامي كردند  زدند. تا اين لحظه همه فكر مي خود مي
  اند.  اعدام شده

ها به صداي  ي چشم بعد از آن چند دقيقه سكوتي دهشتناك به وجود آمد. همه
ها از روي  آمد. بيشتر خانواده پيام آوران مرگ دوخته شده نفس كسي در نمي

نفر جمع شده بودند. اما دقايقي بعد دوباره  9ي  همدردي و دلجويي دور خانواده
آوران مرگ از بلندگوي لعنتي بلند شد. اعالم كردند اسم هر زنداني كه  اي پيامصد

زندانيان را به ترتيب صدا زدند و   د جلو. اساميياش بيا شود خانواده خوانده مي
  اش قرار دادند.  در دست خانوادهرا اي كه محل دفن رويش نوشته شده بود  شماره

عدام شده است. با دريافت شماره صدها نفر گفتند زنداني شما ا  شرمي در كمال بي
به سر و صورت خود  ،از اعضاي فاميل زندانيان فريادهاي جگرخراشي كشيدند

ها طاقت  دانيد چه جهنمي براي ما درست شده بود. خيلي چنگ زدند. نمي
نياوردند و غش كرده و روي زمين افتادند. همه مصيبت زده بودند و كسي 

تر بودند به ياري ديگران  د انجام بدهد. آنهايي كه قويدانست چه كاري باي نمي
اند و  نفرگفتند زندانيان شما زنده 9هاي  شتافتند. از طرف زندان به خانواده

نفر نيز با توجه به  9هاي  خواهند به ديدار شما بيايند. خانواده خودشان نمي
هاي  يگر بيغولهاشتر الهيجان و د زندان رشت و زندان مالك عام صدها زندانيِ قتل

توانستند باور كنند كه عزيزانشان زنده باشند. خميني ضحاك  استان گيالن نمي
ها را نيز به همراه  ي اعضاي خانواده عام نكرد بلكه همه تنها عزيزان ما را قتل

  دار كشيد. هشان نه يك بار بلكه صدها بار ب فرزندان

  ر در مسجد پايگاه بسيج واقع دربه ما گفتند زندانيان انزلي را در حياط مسجد كلو

  

    
  

اند. ضمناً ما را تهديد  دفن كرده اي غرب انزلي به سمت آستار جادهكيلومتري  1
طور   ها را نداريد. روز بعد ابتدا تك تك و به كردند كه حق رفتن به سر خاك بچه

سم رفتيم. قبرها ا ها رفتيم. بعدها در گروه چند نفري مي پنهاني به سر خاك بچه
از شكل قبرها  كجا دفن شده است.چه كسي دانست كه  نداشتند و كسي نمي

نفر زن از  5اند، ولي محل دفن  هنفر مرد را جمعي دفن كرد 20معلوم بود كه 
   "مردان جدا بود.

همچون  يبله، هموطنان عزيز و گرامي باندهاي تبهكار حكومت ماقبل تاريخ
 7... ظرف يك ماه يعني از  اني واي و هاشمي رفسنج سيدعلي خامنه ،خميني

ي از پيش طراحي شده و فتواي مذهبي  با يك توطئه1367شهريور 15مرداد تا 
خميني هزاران نفر زندانيان سياسي را در سراسر كشور به دار آويختند و يا توسط 

  ي آن گوهران به خاك خفته جاويد باد. هاي مرگ تيرباران كردند. ياد همه جوخه

 2هاي كالني و منوچهر معصومي از بند  رسته را به نام زنداني از مرگ مهرماه دو تن

پوشيدند. از همين رو  به بند ما آوردند. آنها جزء كساني بودند كه فرم زندان را مي
بردند. منوچهر معصومي اهل رودبار به علت عدم تعادل روحي  2آنها را به راهروي 

به همين منظور هم او را از ، نداشت سازش ناشي از شكنجه با ساير زندانيان سرِ
ديگران جدا و در سلول سمت راست مشرف به راهروي اصلي ايزوله كرده بودند. 

شد و با  ي مشرف به راهرو آويزان مي هاي پنجره منوچهر در طول روز به ميله
ريختند  ها مي مغول رژيم و چنگيز رژيم. هر بار هم نگهبان :كشيد قدرت فرياد مي
آمد  كردند. اما منوچهر كوتاه نمي اي او را ضرب و شتم مي ز وحشيانهسرش به طر

كشيد مغول رژيم و چنگيز رژيم. ساعتي كه ما به راهرو  همچنان فرياد مي
ايستاد. هر بار از جلويش  آمد به تماشاي ما مي آمديم منوچهر از پنجره باال مي مي

ي بارزي از  چهر نمونهمنو زد. شرايط شدم با مهرباني به من لبخند مي رد مي
ي بازجويان رژيم سالمتي جسمي و روحي  شماري بود كه به وسيله زندانيان بي

  خود را از دست داده بودند. 

متأسفانه بخشي از عزيزان كه به لحاظ روحي صدمه ديده بودند تاب نياوردند و به 
هم  هاي جسمي و روحي اقدام به خودكشي كردند. آنهايي خاطر رهايي از شكنجه

دريغ فاميل و دوستان و  هاي بي حمايت عليرغم كه بر حسب قضا از مرگ رستند
  مراجعه به روانكاو و روانپزشك هرگز سالمتي كامل خود را باز نيافتند.

دادند  اي انتقال مي به داخل دخمه 1زماني كه ما را از بند  1367اسفند  27
مدتي از نگهبان حسين پرسيدم  همزمان منوچهر را نيز از بند بيرون بردند. بعد از

اش بد بود آزاد شد؟ با لودگي و كنايه گفت دوست شما  آن زنداني كه حال روحي
داروي نظافت خورد و تركيد. اگر اين خبر درست بود بحران روحي منوچهر 

ي اقدام به خودكشي بكشاند.  تر از قبل شده باشد تا او را به مرحله بايست وخيم مي
ناموثق بوده باشد يك چيز براي  و چهموثق چه هرمعصومي خبر خودكشي منوچ

 هاي فوق تحملِ شكنجه د؛ي كساني كه در اسارت گرفتار آمده بودند روشن بو همه

كرد. بازجوها با  بازجويان نه تنها جسم بلكه روان زندانيان را هم تخريب مي
نگي پيش كردند زندانيان مقاوم را تا مرز ديوا فشارهاي جسمي و روحي سعي مي
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ببرند. در اين رابطه ظرفيت و تحمل فشار بعضي از زندانيان در مقابل جنايت 
عمدي و هدفدار بازجويان نيز متفاوت بود. بعضي از عزيزان ما به داليل مختلف 
تحمل بربريت بازجويان را نداشتند و تعادل روحي خود را از دست دادند. بيشتر 

بندي خود  سلولي يا هم ي دوستان همرسته كه شاهد خودكش زندانيان از مرگ
هاي خود به عنوان سند جنايت رژيم  بودند اين مسئله را در خاطرات يا سخنراني

اند. به هر حال اميدوار بودم كه خبر خودكشي  به درستي منعكس كرده
  منوچهرمعصومي شايعه باشد. 

آوردند و  10هاي زندانياني را كه از بند برده بودند به داخل سلول  ساك يك روز
هاي مشرف به راهرو را ناشيانه  ها را هم با پتو پوشاندند. روي پنجره جلوي پنجره

ها  چند تن از بچه .ها را برانگيخت پوشاندند. پتوهاي روي پنجره كنجكاوي بچه
ها بود كه پنهان از ديد ما  داخل  هاي بچه دزدكي سرك كشيدند. انبوهي از ساك

هاي دوستان و رفقاي خود غمي  با ديدن ساك د.روي هم ريخته بودن 10سلول 
توانست دليل موثق اعدام زندانيان  بزرگ بر دلمان نشست. اما باز وجود ساكها نمي
به مدت طوالني  هاي شخصي ما را باشد. چون قبل از آن دو بار ساك و لباس

  ضبط كرده بودند. 

وشيدن فرم زندان ساك در بندر انزلي به خاطر امتناع از پ 1364ديماه  28بار اول 
به خاطر امتناع از باز هاي شخصي ما را ضبط كرده بودند. بار دوم هم  و لباس

هاي  ساك و لباس 1366تا زمستان سال 1365پوشيدن فرم زندان از اواخر ديماه 
ها  توانستم صرفاً  به خاطر وجود ساك شخصي ما را ضبط كردند. بنابراين نمي

مرداد ماه  8أييد كنم. واقعيت اين بود كه خودم تا صحت قتل عام زندانيان را ت
ها را  ي بچه توانستم بپذيرم همه ام داشتم نمي با خانواده را كه اولين مالقات 1368

ند و مابقي ا هها را اعدام كرد كردم بعضي اعدام كرده باشند. تا آن موقع فكر مي
  . كنند هاي ديگر نقاط كشور نگهداري مي ها را در بيغوله بچه

، كالني، 2ي آزادي زندانيان تواب و منفعل شروع شد. در راهروي  از آذرماه زمزمه
آمده بود و درگاهي، اهل انزلي از باقي  2اهل طالش و هوادار اقليت كه از بند 

خواهند  هاي تشكيالت جناح چپ انزلي را براي آزادي بردند. گفتند: مي مانده
به دور از شرايط را آزاد نمايند. هستند  2ي كساني كه داخل راهروي  همه

  العاده خوشحال كننده بود. يي هر انساني از چنگال رژيم  فوقو رهازندانيان، آزادي

شديم. در دو زمستان گذشته  با فرارسيدن شب  رفته رفته به شب يلدا نزديك مي
ديديم. شادمانه دور هم جمع  يلدا ميوه و ساير تنقالت را از پيش تدارك مي

ها كه طبع شعري  كردند. بعضي صدا هنرنمايي مي هاي خوش يم و بچهشد مي
خواندند.  كردند و برخي نيز حافظ مي داشتند اشعار خود و يا ديگران را قرائت مي

اي براي پيوند  مراسم سياسي وسيله بخش و شادي عياداي  جهنمي همه در زندانِ
  گرفتند.  عاطفي و تقويت روحي ما قرار مي

توانستيم بدون وجود دوستان و رفقاي ما كه از  اي امسال را چگونه مياما شب يلد
شان هيچ اطالعي در دست نداشتيم برگزار نماييم. شب يلدا را كوتاه و با  زنده بودن

يك دقيقه سكوت و چند شعر با ياد جانفشانان راه پر نشيب و فراز آزادي 
هاي تلخ و  كردم. خاطره برگزاركرديم. بعد از شب يلدا داخل سلول با خود خلوت

شان در برابر چشمانم به  تك ي تك شيريني كه با دوستان خود داشتم و چهره
شان را باور نداشتم با اين وجود جاي جاي سلول،  نمايش درآمدند. گرچه اعدم

كردند. از شدت  من زنده مي درسرويس و هواخوري خاطرات آن عزيزان را در
  اختيار اشك از چشمانم جاري شدند.  بيها  افسردگي ناشي از فقدان بچه

گذشتند. نرمش و  با شروع ديماه هوا خيلي سرد شده بود و روزها به سختي مي
 ي اهميت و شادابي كه براي سالمتي و تقويت روحي ما داشت فوتبال هم با همه

ساعت به يك ساعت آن هم وقت  3ها و تقليل هواخوري از  با توجه به فقدان بچه
ها تك تك ما  به افتاده بود. در حقيقت اخبار ضد و نقيض قتل عام بچهظهر از جاذ

نفر ما دچار افسردگي شده بوديم و از روي غرور  9را از درون داغان كرده بود. هر 
نفر از دوستان و رفقاي ما را كه در  96 ،بردار نبود آورديم. شوخي به روي خود نمي

ها تنگ هم  نشستيم و شب ييك سفره م سر طول زندان به تناوب با آنها
با كمال  و شادي هم شريك بوديم را از ما گرفته بودندو خوابيديم و در غم  مي

اند. خود ما نيز ضمن آزار و اذيت  گفتند همه را به درك واصل كرده وقاحت مي

ساعت در انتظار  24زد. در واقع در تمام  دايم سايه مرگ باالي سرمان دور مي
. هيچ تضميني نبود كه سر صبحانه، نهار يا شام ما را صدا برديم مرگ به سر مي

  رند. نبزنند و براي اعدام ن

بردم  من از روز دستگيري تا زماني كه حكم گرفتم دايم در انتظار مرگ به سر مي
. بود و سايه شوم مرگ و استرس و دلهره ناشي از آن دست از سرم برنداشته

د ديگر آن شور و نشاط گذشته در جمع ما جهنمي كه براي ما به وجود آورده بودن
كرد  گرفت و رشد مي وجود نداشت. تنها چيزي كه هر لحظه در درون ما قوت مي

  كينه و نفرت از رژيم بود. 

ي اول بهمن ماه بازجويي از انزلي به زندان رشت آمد و احمد موسوي را براي  هفته
مطرح كرد كه احمد بازجويي صدا زد و مهمالتي را به عنوان شرايط آزادي 

نپذيرفت. بازجوي انزلي به زير هشت آمده بود وگرنه به خاطر امتناع از پوشيدن 
شديم. بعد از احمد من را به زير هشت  بايست ضرب و شتم مي فرم زندان مي

شناختم، او ناصري نام داشت و زندانيان انزلي را بازجويي  بردند. صداي بازجو را مي
زنند  برادران شما را براي بازجويي صدا ميوقتي پرسيد: چرا كرد. بازجو با خشم  مي

از روزي كه به اين زندان منتقل شديم هر  :كني؟ توضيح دادم از آمدن خوداري مي
كشند و  هاي واهي تعدادي از زندانيان را به زير هشت مي به بهانه هان روز نگهبا

ام پا به زير  ي چه احضار شدهدهند. از اين رو تا ندانم برا مورد ضرب و شتم قرار مي
شما  ،ها گفت گذارم. بازجو خود را به تجاهل زد و با تمسخر به نگهبان هشت نمي

 :ش به زير هشت بياوريد! سپس پرسيد ا حق نداريد بدون مجوز زنداني را از سلول

ي دوستان شما را اعدام كرديم؟ اما شما شانس آورديد كه اعدام  داني همه مي
در جمهوري اسالمي  :شدم؟ پاسخ داد به چه دليل بايد اعدام مي :نشديد! گفتم

ارتداد و مخالفت با نظام جرمش اعدام است! ولي ما دستور نداشتيم شما را اعدام 
شما را اعدام كنيم همين جا يك تير در كه كنيم. اگر همين حاال دستور بدهند 

ننگين همكاري با كنم. بعد موضوع آزادي را پيش كشيد و  شرط  مغزت خالي مي
هيچ  :هاي سياسي و... را مطرح كرد. پاسخ دادم رژيم و محكوم كردن سازمان
 :پذيرم. او ظاهراً از پاسخ من عصباني شده بود گفت شرطي را براي آزادي نمي

ماني تا با عصا بيرون بروي تازه اگر شانس بياري اعدامت نكنيم.  آنقدر در زندان مي
آزاد شدند و بقيه نيز در شرف آزادي  2توابان راهروي  از اواسط بهمن چند تن از

  قرار گرفته بودند. 

ياد جانفشانان به را با يك مراسم ساده با يك دقيقه سكوت  1367بهمن سال  19
شان اطالعي در دست نداشتيم برگزار  فدائي و دوستان و رفقايي كه از سرنوشت

ب سال گذشته او شاد بهمن پر جنب و جوش 19آوري مراسم  كرديم. از ياد
 ، چهها اكنون در چه شرايطي قرار دارند كردم. فكر اين كه بچه احساس خفگي مي

و چه تعدادشان زنده هستند و اگر زنده هستند، االن در كجا  اند؟ بر سرشان آورده
اي آرامم  داد؟ فكركردن به زنده يا اعدام زندانيان لحظه برند آزارم مي به سر مي

  ي جنون برساند.  رفت تا من را به مرحله گذاشت و مي نمي

و  هاي كشور خبري در دست نداشتيم تا اين مرحله هنوز ما از ساير زندان
دانستيم كه رژيم هزاران نفر انسان بالنده و شايسته را با قساوت قتل عام كرده  نمي

يم مجاهدين را به زيرهشت بردند. او بعد از ن انهوادار از است. اوائل اسفند محسن
چه شده است؟ گفت: من را  :پريده برگشت. پرسيديم ساعت پريشان حال و رنگ

ام سياه پوشيده بودند. ابتدا گمان كردم  به زور به مالقات بردند و اعضاي خانواده
ام به من حالي كردند كه كسي از  كسي از نزديكانم فوت كرده است! اما خانواده

اند.  اسي را در سراسر كشور اعدام كردهفاميل نمرده است بلكه هزاران زنداني سي
كرديم. تمام اين  گفته بودند شما زنده هستيد، اما باور نمي به ما :مادر محسن گفت

رفتيم تا اين كه موافقت كردند تو را به ما  مدت را هر روز به دادگاه و زندان مي
أييد عام هزاران زنداني را ت ي محسن خبر قتل نشان بدهند. با اينكه خانواده

كردند با اين وجود براي ما مشكل بود باور كنيم هزاران زنداني داراي حكم را  مي
  اعدام كرده باشند! 

نيمه دوم اسفند دوباره همان بازجو از انزلي به رشت آمد و احمد موسوي و من را 
احضار كرد و شرايط ننگين آزادي را دوباره پيش روي ما قرار داد ما نپذيرفتيم و 

  رگشتيم.به بند ب
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    »سعيد ببري«

كش در بندر انزلي متولد شد. پدرش  سعيد بيري، در يك خانواده زحمت
آقاي ببري در كار ساختماني اشتغال داشت. سعيد  قبل از اعدام حدودأ 

هفت سال داشت. همانطور كه در (كتاب خاطراتم ماال) نوشتم، او و بيست 
نجه كدستگير و تحت شبطور اتفاقي به جرم هوداري از آرمان مستضعفين 

ماجراي اما ( سال زندان محكوم شد. 5جسمي و روحي قرار گرفته و به 
سعيد: بعد از پايان كار حدوأ ساعت يازده شب از محله ولي آباد  دستگيري

ريختند و فرياد زدند كه باالخره  ممردم سر خانبه منزل مي رفتم كه ناگ
هستم، كتك  يدهم كبدزد شب را گرفتيم. آنها اجازه ندادند توضيح 

هايم را تفتيش  مفصلي  به من زدند. در ميان آنها پاسداري بود كه جيب
 ها قبل درجيب شلوار كارم ماندهيك برگ اعالميه آرمان را كه از ماهو كرد 

يك ضدانقالب بنام كه سپاه خبر داد  هم بيس بود بيرون كشيد. او با بي
  ر كردم. يبري را دستگبسعيد 

و شخصيت آرامي بود. اجواني محجوب و بسيار كم حرف سعيد نازنين 
داشت. در زندان بندر انزلي، سعيد و من هفده ماه در سلولهاي انفرادي 

هم بوديم. در واقع ما شريك غم و  تنگ و تاريك و فاقد هرگونه امكانات با
هاي دايم از قبيل آنفوالنزا و اسهال، هاي بسيار، گرسنگي و بيماري رنج

و محروميت از پزشك  هز هواخوري، محروميت خريد از فروشگامحروميت ا
زندان هم عينأ گورستاني بود كه هر روز مرده دفن  جو متأسفانه يم.بودو... 

   .بودند شده  % زندانيان چپ و مجاهد تواب70مي كردند. 

شنبه و پنجشنبه دعاي كميل و ندبه برگزار  هرهفته روزهاي سه آنها
شدند و پا را به  از خاتمه دعا پشت سلول ما جمع ميكردند. آنها بعد  مي

كرد. همانطور كوبيدند و فرياد اهللا اكبرشان گوش فلك را پاره مي زمين مي
رود روزي  كه اشاره شد سعيد بسيار حساس و دلسوز بود. هرگز از يادم نمي

گر اتاق شكنجه و رئيس زندان وقت، خبر فوت كه جعفر پوررزاز شكنجه
به من داد. من با دلي پر از درد ناشي از فوت  اي يمل نامردكبه شمادرم را  

اي از سلول نشستم و سلول در سكوت  گوشهدر مادرم به سلول برگشتم. 
اي نگران به  را بلند كردم، سعيد با ديده ماي سر بود. لحظه همحض فرورفت
كرد. گفتم: سعيدجان مادرم سحرگاه امروز فوت كرد. سيعد  من نگاه مي

كني او فقط مادر تو بود، مادر  د شد و گفت: تو فكر ميناز جايش بل انگهنا
هم بود. چرا ميگي مادر من فوت كرد؟ و بغضش تركيد و صورتش را به  من

هاي گريست. من از جايم بلند شدم و دست روي  ديوار تكيه داد و هاي
ود. او : سعيدجان البته كه مادر تو هم بمو گفت ماو گذاشت مهربان هايشانه

ميرند اما  محمد آقا همه يك روزي مي :دست در گردن من انداخت و گفت
انصاف نيست در چنين شرايطي كه ما داريم خبر مرگ عزيزانمان را به ما 

ا و همي از رنجكبدهند.  بعد از خاموشي سر جايمان دراز كشيديم و من 
شب گذشته د گفتم. پاسي از يبراي سعرا هايي كه با مادرم داشتم  شادي

. او را تكان دادم و گفتم: سعيدجان مبود كه صداي گريه آرام سعيد را شنيد
سعيد عزيز  توانيم بگيريم.گونه اتفاقات را نمي آرام بگير ما كه جلوي اين

   خاطر فوت مادرم تا چند روز غمگين و افسرده بود. به

د و باز هم من ما را از زندان انزلي به زندان رشت انتقال دادن 65پائيز سال 
(شام آخر) را  67هم بوديم. غروب هشت مرداد ماه سال  و سعيد در كنار

(رمضان) ليست در دست وارد سلول شد و  قرمز خورده بوديم. نگهبان ريش
خوانم  گاه گفت: اسم كساني را كه مي به زندانيان نگاه كرد. آن هخريداران
شت چه سنگين بود. كسي بازگ بي و انگيز د. وداع غمنرا جمع كن شانوسايل

ريزي شده خبر نداشت. حكم پنج سال  از حادثه شوم و جنايت عظيم برنامه
كشي  سعيد خوبم به پايان رسيده بود و او حدودأ دو ماه بود كه ملي

زودي ه كه حكمش تمام شده و او را ب مان آنگكرد. موقع وداع سعيد به  مي
محمد آقا من به زودي  آزاد خواهند كرد دست درگردنم انداخت و گفت:

صي داري بگو تا انجامش بدهم. هيچ يك از ما اشوم، اگر كار خ آزاد مي
عام زندانيان را صادر كرده  آشام حكم قتل دانستيم كه خميني خون نمي

است. قامت بلند سعيد نازنين و برادرش مسعود ببري از آرمان مستضعفين 
به همراه ديگر زندانيان انزلي  بعد از كشتاررا كه به ده سال محكوم شده بود 

در يك كيلومتري  واقع پايگاه بسيج محله كلور، جمعي در در گور دست
اما در زماني كوتاه اين مخفيانه چال كردند.  جاده غربي به سمت آستارا،

ها توسط خانواده ي ميهنمانها خاوران در چهار گوشههمانند ده گور جمعي
  كشف شد.

زدني و بدون ترس از تهديد و آزار مأموران  الها با شجاعت مث خاواده
  روند. حكومت اسالمي، به خاوران بندر انزلي رفته و مي

  »65نوزده بهمن «

در پيش بود. داخل راهروي يك بند يك ما بيش از  65نوزده بهمن سال 
اي و بقيه از سازمان  ودهتنفر  2نفر هوادار اقليت و  5نفر بوديم. 30

ند ما در اعتراض به فرم زندان در شرايط تنبيه مجاهدين بودند. كل ب
محروم از مالقات و دربست قرار داشت. اما هواخوري ما روزي يك ساعت 

رفتند و از ضرب  برقرار بود. به جز چند نفر تواب و منفعل كه به مالقات مي
وشتم در امان بودند مابقي بخاطر امتناع از پوشيدن فرم زندان مدام مورد 

قطع مالقات  شتم روزانه وو گرفتند. تهديد و ضرب  قرار ميشتم  ضربه و
  ها داغان و غم و افسردگي جمع را آزار دهد.  موجب شده بودند تا اعصاب

نهاد دادند تا به مناسبت ها پيش افسردگي، بچه غم واز نرون رفتيبراي ب
ها كه تجربه ورزشي داشتند بگيريم. چندتن از بچه ينوزده بهمن مراسم

شرايط سركوب اجراي چنين تصميمي در اين عهده گرفتند. ه يت را بمسئول
داشت. با درنظرگرفتن شرايط و پيامدهاي آن چند  يهزينه سنگين ،محض

به يك نتيجه واحدي رسيديم. چند رشته  خوشبختانه جلسه تشكيل شد و
خواني داشته باشد و بشود  انجامش داد را ورزشي را كه با شرايط جمع هم

عبارت بودند از واليبال، فوتبال،  يهاي ورزش كرديم. رشتهانتخاب 
برگزاري  .ها)پاشو و شنا (يكي از تمرينات بدن سازي بازو و شانه و بشين

خوبي  العاده ها را تغيير داد و شور و هيجان فوقبچه روحي شرايطمسابقات 
ي ستاندبير آموزان زندانيان را دانش كثرسلول و بندها بوجود آورد. ادر بين 

دادند كه از انرژي و تحرك باالئي برخوردار بودند. بنابراين در تشكيل مي
شرايط سركوب وحشيانه حكومت و محروميت دراز مدت، نياز به تحرك 

    ويژه داشتند.

انگار ما در جهنم جمهوري اسالمي نبوديم. هر  بعد از اعالم برنامه مسابقات،
 كريشادماني براي رقيبان خود كربا  جوانهاي روز تا هنگام خاموشي بچه

هواخوري اولين مسابقه واليبال و  هنگام. صبح روز نوزده بهمن دندخوانمي
شروع شد. بعد از پايان مسابقات فوتبال و  يگيرفوتبال با شور و شوق چشم

پاشو و شنا  و هاي بشينرشته ،ها برگزار شدواليبال كه با شادي و فرياد بچه
پاشو و شنا شروع شد،  و موقعي كه مسابقات بشينفت. داخل سلول انجام گر

 هاي نمايش واقعأ تماشائي و سرشار ازشوق و اميد به زندگي شده بود.صحنه

جو خفقان و هراس زندان براي چند روز به دست فراموشي سپرده شد. 
 جهنمهاي جوان بدون توجه به گذشته پر از شكنجه و رنج محيط بچه

  .كردندبخش  ك محيط شاديرا تبديل به ي زندان

ذوق) در رشته  و من(محمد خوش ن از مجاهدينپور اهل تنكاب عباس صفتي
اهل خمام  ،پاشو بيژن قربان و به فينال رسيديم. در رشته بشينشنا 

ت) يجنوبي و مادر انزليچي (اقل ،پدراز طرف از(مجاهدين) و فرهاد سليماني 
انفجار سه راهي مچ دست راستش در اثر  پور صفتي عباس به فينال رسيدند.

پيرمرد من  :گفت زد و مي مدام دورم چرخ مي عباسرا از دست داده بود. 
- اي روي زمين قرار نميانگار اصأل در جهنم رژيم نبود، لحظه برم. مي تاز

اش آورد، مشت روي سينهميايستاد، صداي گوريل در گرفت. روبرويم مي
زدم و به او  رم. من هم لبخند ميب گفت: پيرمرد ازت ميزد و ميمي
گفتم: برو سرجايت بنشين سماق بمك. اما او ولكن نبود، ناگزير بلند  مي
روز مسابقه فرارسيد. من  سرانجام گرفتم. شدم گوشش را مي مي

  كه  50كننده بودم. اول شروع كردم تا نزديك  ، داور و شركتمديرمسابقات
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 ٣٩  110ي  آرش شماره

 و... بيش قپاني ياثر فشار شكنجه هايم دررسيدم روي زمين ولو شدم. شانه

خواني  همانطور كه كري آن اجازه ندادند ادامه دهم اما عباس ريزاندام از
بار از  55را با هكرد و مسابقاش روي من را كمرفته با مچ از دست بود،كرده

 خواني بر من برد. او تا چند هفته بعد از مسابقه هم دست از كري

  داشت.     ينم

انگيز بدون كارگردان و توأم  كمدي هيجانتئاتر يك  به پاشو و شينمسابقه ب
نشستند و  مي ربا 40شده بود. كساني كه بيش از  تبديل هابا قهقهه بچه

مانند مستان تا  دادند وشدند كنترل پاهاي خود را از دست مي بلند مي
 هم با شادماني دست هاخوردند. بچه تلوتلو مي به طرفين ،خرخره خورده

د. نبرو كردند از چهارچوب در بيرون زدند و يك صدا آنها را دعوت ميمي
عكس بررا نداشت با هر حركت به طرف  شواقعأ كسي اختيار پاهاي خود

نوبت بيژن و  شد. ها ميبيشتر بچه رفت و مايه خنده هرچه سكندري مي
 بار نشست و 70شروع مسابقه را اعالم كردم و بيژن بيش از  .فرهاد رسيد

  بلند شد و بعد كنترلش را از دست داد. 

به همين  نار بده آش وصدر اين ميان عباس صفتي پور به بيژن گفت: 
روي كاسه توالت  هدهم كه از يك هفت مي به تو نوشته . كتبأخيال باش

ها از آمادگي بدني  بچه .گفت واقع او راست هم مي نشستن محرومي. در
پاها براي مدتي مثل  بعد از مسابقه .دبرخوردار نبودن يچنين حركت سنگين

نشستند. طفلك  توالت مي يشد و به زحمت روي كاسه مي كچوب خش
زنان به ديوار سلول تكيه داده و به نمايش  نفس بيژن رنگ رو باخته و نفس

غرور بر او  لينبود و ربرخوردا اي ه قويثكرد. فرهاد نيز از جمي گاهفرهاد ن
 ،بار كه گذشت 90از  داد. اواي انجام نانهجا ي غلبه كرده و مبارزه

زده و  ها هم همزمان كفپاشويش به رقص عربي تبديل شد و بچه و بشين
سر آخر فرهاد هم به  ه!فرهاد يكي ديگ ه!يكي ديگ دفرها :زدندمي دفريا

جاي  هسرنوشت بقيه دچار شد و كنترل بدنش از اختيار او خارج شد. او ب
ها با رفت. زماني كه بچهمي به سوي ديوار ،در ببيرون رفتن از چهارچو

ها مانند نگهبان ،فريادهاي شادماني خود زندان را به لرزه انداخته بودند
گوش بودند تا بدانند ما در طي اين چند روز چرا اينقدر ه سگان هار ب

تا  واقع آنها از چنين حركتي تا كنون تجربه نداشتند و شادمان هستيم؟ در
خاطر يادمان نوزده بهمن چنين مراسم ه زندانيان گيالني ب آنروز هم

، چند نفر جان پرشكوهي برگزار نكرده بودند. با كمال دردمندي بايد بگويم
از جمله عباس  مان هاي بالنده شريف ميهنمجسمه به در بردند و مابقي آن

ه ب 67در تابستان شوم سال  صفتي پور، بيژن قرباني و فرهاد سليمان
اندركاران حكومت جهل و  دست يريزي و همكار برنامه خميني و دستور

  !دار آويخته شدند. يادشان گرامي باده نيستي، با گردني افراشته ب

 »عبداهللا ليچائي«

گيالن واقع استان شناس دانشگاه  عبداهللا ليچائي اهل رشت و كارمند جامعه
بداهللا ليچائي، ع .هوادار سازمان چريكهاي فدائي خلق بود در رشت بود. او

الحال  و دسته رژيم به سركردگي آخوند معلوم  ، هنگام هجوم دار59در پايئز 
دستگير و به  فرهنگي)دهادي غفاري به دانشگاه استان گيالن(انقالب ض

عبداهللا بعد از انشعاب تحميلي دوم سازمان  سال زندان محكوم شده بود.15
او مدت چند سال از اب كرد. چريكهاي فدائي خلق در زندان(اقليت) را انتخ

تبعيد شد. بعد از كاهش سركوب موقت در  زندان رشت به زندان گوهردشت
زندانهاي تهران، او را به همراه زندانيان تبعيدي به زندان رشت انتقال دادند. 

  برد و هواخوري ما مشترك بود.  عبداهللا در بند يك راهروي سه بسر مي

كرد. بيني مي ا قبل پيشه و عراق را از ماهعبداهللا متاركه جنگ بين ايران 
 هاي چپ درست تشخيص داده شد.بقيه بچه متاركه جنگ از نظر عبداهللا و

گيري و برخورد رژيم عراق با مجاهدين و شرايط و  مسئله موضع بعد از آن
نظرش سرنوشت آنها بعد از متاركه جنگ بحث روز زندان گرديد. عبداهللا 

 گ شكست خورده است و بعد از متاركه از زندانياناين بود كه رژيم در جن

  بخشي از زندانيان كه حبس او عقيده داشت در درجه اول. گيردمي انتقام

  

  
  

صراحتأ  اما رفيقانه عبداهللا، گيرند.مورد انتقام رژيم قرار مي ،هاي باال دارند
 ءجز ،برايت خيلي نگرانم، چون با شرايطي كه تو داري محمد رفيق"گفت: 

جان بادمجان بم  من هم به شوخي گفتم: عبداهللا "اولين نفرات خواهي بود.
كن روي  نباش. تازه اگر هم اعدامم كردند، لطف مزند و نگران را آفت نمي

تا باد برد بوي مرا به  /مرا جاي بلندي بگذاريد تسنگ قبرم بنويس(تابو
انستم هميشه ورد زبان مادرعزيزم بود. من هرگز ند شعروطن من) اين 

از زندان آزاد  73خرداد ماه سال  5 مناست.  شدهشاعر سروده  متوسط كدا
 (ابأ) صبح روز بعدش به گورستان انزلي رفتم. برادرم حسن كه ما .شدم

  ، شعر مورد عالقه مادرم را روي سنگ قبرش نوشته بود. مكني صداش مي

واقعأ رفيق شوخي را كنار بگذار "گفت:  در هر حال عبداهللا خيلي جدي
-آشام بخشي از زندانيان را كه حبس باال دارند اعدام مينگرانم، رژيم خون

به آينده همسرم  يبعد از دستگير"تعريف كرد:  يك روزعبداهللا عزيز  "كند.
شوم،  كه به اين زودي از زندان  آزاد نمي فكر كردم. به خود گفتم: خوب، من

روزها  ؟همسرم را تباه كنمس چرا جواني و آينده پشايد هم اعدامم كردند. 
آسان نبود، سرانجام به اين نتيجه  اًواقع .ها به اين مسئله فكر كردمو شب

رسيدم كه از همسرم بخواهم از من جدا شود و به راه خود برود. روز مالقات 
نظرم را به همسرم اعالم كردم و او را براي انتخاب آزاد گذاشتم. بعد از 

خواهد تقاضاي جدائي بكند. زماني  رد كه ميمدتي همسرم به من اعالم ك
  زد سرش پائين و چشمانش پر از اشك شده بودند. كه از جدائي حرف مي

زماني كه از راديو و تلويزيون سركوبي و شكست  67اواخر تيرماه سال 
 مجاهدين را به طرز وحشتناك اعالم كردند وقت دستشوئي عبداهللا به من

آنچه عبداهللا  "را براي روز وداع آماده كنيمرفيق ما بايد خودمان "گفت: 
تر از آن شد كه تصورش براي هيچ بيني كرده بود وحشتناك ليچائي پيش

  . امكان نداشتيك از ما زندانيان حتي مفسران و محققان سياسي 

 59عبداهللا به عنوان هوادار سازمان چريكهاي فدائي خلق در مهر ماه سال 

 67همراه ديگر زندانيان در مرداد ماه  او را او چر دستگير شده بود. چگونه

از نظر رژيم شرور  60در دهه  به عقيده من سالخي كردند، روشن نيست.
جمهوري اسالمي كساني كه تحصيالت دانشگاهي داشتند و بخصوص چپ 

- شمار ميه ب اتمخالف رژيم بودند، مفسد و محارب و مستحق اشد مجاز

هبي تازه به دوران رسيده ذان و دانشجويان م، تعدادي از كارمنداًند. دومآمد
را در دست  گيالن و ساواما دهي سپاه استاننهاي فرما دانشگاه گيالن پست

دانشگاه عنصري شناخته شده بود و مدام هم در خود گرفته بودند. عبداهللا 
نما درگيري داشت. آنها از فرصت بدست آمده استفاده  با آن جانوران آدم

رباني مقاصد شوم خود كردند. ياد عبداهللا ليچائي و هزاران را ق اوكردند و 
بخاطر  ،عمومي هانسان شريف كه بخاطر مهر و دوستي و بخاطر رفا

  !آزاديهاي فردي و جمعي جان باختند گرامي باد
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  »شهباز شهبازي«

ما زندانيان انزلي را به زندان جديد واقع در محوطه پادگاه  65مهر ماه سال 
به يونيفرم تحميلي زندان اعتراض  ما شت منتقل كردند.نيروي دريائي ر

 ايزوله كردند. بردند و1ما را به بند  دليلآن را نپوشيديم. به همين  كرده و

، جاي داده 2قبل از ما زندانيان رشت را ملبس به يونيفرم كرده و در بند 
به  هربه تهران تبعيد شده بودند دوبا 61 و 60زندانيان را كه از سال  بودند.

پوشيدند به استان گيالن  منتقل كردند. آنهائي كه يونيفرم زندان را نمي
 داًبردند. حدو مي2به بند  هآوردند. زندانياني كه يونيفرم را پوشيدمي1بند

  از زندانيان سر موضع پر شد.  1بعد از دو هفته بند 

اي بند غذا و چ بودند. و محروم از مالقات در شرايط دربسته1بند زندانيان 
ما به مداخله توابان در امور بند  رو از اين دادند.تحويل مي مارا توابان به 

نشيني كرده و  اعتراض كرديم. بعد از يك ماه درگيري مسئوالن زندان عقب
م غذا و چاي را به خودمان يول فرستادند و تقسلناگزير توابان را به داخل س
كردن غذا به ما يك چراغ نفتي  كردن چاي و گرم واگذار كردند. براي درست

مزه و فاقد كيفيت را با  داد تا غذاهاي بي دادند. وجود چراغ به ما امكان مي
و  در به ويژه مانند عيد، سيزده كمي چاشني قابل خوردن كنيم. براي مراسم

  .مخصوص مثل فسنجان و... درست كنيم يمراسم سياسي، كيك و غذا

عد از انقالب در دور اول انتخابات مجلس و ب بود شهباز شهبازي اهل رودسر
. اواخر ه بودشد فيعنوان نماينده مجلس معره از طرف مجاهدين ب 58سال 
سال سن و  25او و پسرش معروف به علي كوچولو كه بيش از  65سال 
 اًقدي نسبت شهبازي، دش بود به راهروي يك بند يك آوردند.ق 50/1اً حدود

ت و موهاي سرش نيز يكدست سفيد سال سن داش 60بلند و بيش از 
فعال بودم و  ملي از دوره جواني با جبهه": نقل كرد بودند. شهباز شهبازي

زندان و تبعيد دوره حكومت مستبد شاه را هم بارها تجربه كردم. بعد از 
 از طرف سازمان دور اول مجلس نيز انقالب به مجاهدين پيوستم و در

اول پسرم و چند تن از  60سال شدم.  فيمعر اي مجلسبعنوان كانديد
سال زندان  5رفتند و به گدوستانش را دستگير كردند. بعد از آنها من را هم 

تهران  محكوم شدم. بعد از محكوميت از زندان رودسر به زندان قزل حصار
تبعيد شدم. دوره زندانم تمام شد و براي آزادي از من تعهد و ندامت 

  "خواستند كه قبول نكردم.

 كردن د داشت تعهددادن در واقع يعني به جرم مرتكب نشده اعترافاو عقي

ه ك تر آن . مهمدانستنو خود را به ناحق مستحق مجازات  فتنو آن را پذير
اند و تو از عملي كه انجام  قبول كني جنايتكاران حكومتي به تو رحم آورده

تقاضاي اند  كساني كه حرمت انسانيت را زير پا گذاشتهاز دادي پشيماني و 
حقوق نه  آوردن به دستبخشش نمائي. در صورتي كه فعاليت سياسي براي 

تنها جرم نيست بلكه حق هر انسان آزادانديش است. شهبازي با استدالل 
به همين كرد.  دادند نكوهش مي درست كساني را كه براي آزادي تعهد مي

قبل از  ننوزده بهمن و ايام نوروز پيش ما بود. مكرد.  كشي مي مليدليل 
ها گرفتم و پيش خود  ريالي از بچه 50ريالي تا1هاي  سكه 66نوروز سال 

ريزي كرديم  نگه داشتم. از قبل با مسئول صنفي ايرج فدائي(مجاهد) برنامه
را به  هاترين زنداني سكهعنوان مسنه و من ب يموقع سال تحويل شهباز

م رفت و ته سال تحويل شهبازي به حمااز ها عيدي بدهيم. قبل بچه
او  احساس كردم در تراشيد و لباس تميزش را پوشيد. يريشش را حساب

هاي شود، به او گفتم: آقاي شهبازي بچهشوق و شادي خاصي ديده مي
پاسخ داد: محمدآقا ما وظيفه  .جوان عيناً ايام نوروز دوران كودكي شادند

ايد ه تدارك ديدهاي كها در زندان افسرده بشوند، برنامهداريم نگذاريم بچه
هاي جوان بلكه من پيرمرد را هم به وجد بسيار باارزش است. نه تنها بچه

   آورده است.

ديگر هم كيك  يهابچه .من فسنجان روز عيد را هم تهيه ديده بودم
از آرد نان خشك و خرما و شيره مربا درست  اًمخصوص زندان كه عموم

سال  من و شهبازي در گوشه  تدارك ديده بودند. بعد از تحويل را شد مي

يك آمدند با ما روبوسي كردند و ما نيز  ها يك سلول ايستاديم و بچه
 هديههاي شيطان بعد از دريافت شان را به آنها هديه كرديم. بچه عيدي

بازي كرديد به  صدا راه انداختند كه شما پارتي و رسو عليه ما تظاهرات 
  ي عيدي داديد. ريال 50ريال و به بعضي ديگر1ها  بعضي

ها خوش و در اوج فشار و ضرب و شتم براي چند روزي بچهگونه بدين
ها ند و فضاي وحشت و مرگ را به فراموشي سپرده بودند. روحيهدسرحال بو

آمدند باال رفته بود، بعد از هر ضرب و شتم از در زير هشت كه بيرون مي
. موسي محبوبي اهل آوردها را بيشتر به خشم ميشان نگهبان صداي خنده

قرمز گفت:  لش به رمضان ريشوخمام (مجاهد) با قد كوتاه و هيكل توپ
شهبازي كنارم نشست روزي خواد بزن تا خسته شوي. هرچه دلت مي

ار نيكي انجام دادي در اين جنهم بجا آوردن آداب يوگفت محمد آقا كار بس
  . اشتتأثير داي جوان خيلي ه جامعه مثل عيد در روحيه بچه و رسوم خوش

اش شهبازي به حمام رفت و زمين خورد و لگن خاصره 67بهار سال 
كارد به نساعت روي برا 48شكست. او را به بيمارستان شهر بردند و بعد از 

سلول آوردند. زانويش را سوراخ كرده و يك ميله آهني در آن جاي داده 
نفر در يك  8ي ما كيلوئي به ميله آويزان بود. با شهباز 5بودند و يك وزنه 

كردند. همان روز براي  ها هم در سلول را قفل مي ، بوديم و شب4×3سلول 
او را روي تخت قرار دادند. قرص  يك تخت سربازي آوردند و يشهباز

كشيد. چند ماه طول  شدت درد مي هاو ب مسكني كه داده بودند اثر نداشت و
الزم به ذكر . «برود كشيد تا توانست با دو عصاي زير بغل چند متري راه

 مفصأل در كتاب خاطراتم فسنجان و... داستان چگونگي تهيه مواد است

موقعي كه سفره پهن كرديم و عطر  اما »(ماال) توضيح داده شده است.
شهباز شهبازي در حالي كه  بلند شد، زنده ياد از كاچي دارچين و گالب
ام ياد اهل خانهه محمد آقا من را ب"صداي بلند گفت:  سرخ شده بود، با

دستت درد نكند. زماني كه اولين قاشق را در دهان گذاشت  ،انداختي
هم از اينكه  است. من ذچشمانش را بست گفت: آخ محمدآقا خيلي لذي
اش را باز يافته است به بزرگ مردي چون شهبازي سالمتي و  روحيه

ز دعوت شوخي گفتم: تر بياد بيبه، تي زاكان عروسي ره مره بعنوان آشپ
هايت من را بعنوان آشپز دعوت كني) (يادت باشد براي ازدواج بچه بوكون.

او قهقهه خنديد. همان شب نيز فسنجان بار گذاشتم و بعد از انتظار طوالني 
ها اي بشاش، خطاب به بچهها دور سفره نشستند، شهبازي با چهرهبچه

 ,يف كنيدك د وبخوري ،گفت: به رستوران آقاي خوش ذوق خوش آمديد

زدني يك انسان  انساني با غرور مثال فرداي ما معلوم نيست. شهباز شهبازي
ش علي كوچولو بخاطر رسال سن و بدني ناقص و پس  60با بيش از  مبارز

شان مورد خشم و كينه قاتالن مذهبي قرار گرفتند و به همراه ديگر  انسانيت
دار آويخته شدند. يادشان  هنامردمانه  ب 67زندانيان ميهنمان مرداد ماه سال 

  !جاويد باد

  »66نوزده بهمن سال «

 هاي شخصي ما را با ضرب و شتم شرايط بند تغيير نكرده و تمامي لباس

شجاعت . اما زندانيان باندو بزور ما را ملبس به فرم زندان كر هگرفت وحشيانه
 ها را از تن خارج كرده و با فرم مانند، هراسي به دل راه ندادند و بي

قطع بود از  نيز همچنانبه سلول برگشتند. مالقات  تزيرپيراهن و شور
و شتم روزانه و بحث لفظي با رئيس زندان  بهداري هم محروم بوديم. ضرب

مشغله روزانه ما شده بود. در چنين فضائي احتياج به  ءها جزو نگهبان
  ر داشتيم. يروحيه و تغي

و  1هواخوري راهروي  و از بخت خوب ما دستشوئي 66نوزده بهمن سال 
شد. هواخوري  مشترك انجام ميبه طور نفر بوديم  60كه بيش از 3راهروي 

ها  بهمن بود. بچه22تا  19گزاري مراسم رمشترك موقعيت خوبي براي ب
پيشنهاد مراسم دادند و بعد از بحث در مورد چگونگي انجام مراسم، زندانيان 

هاي ديگر  و دوتن از بچهمجاهد و چپ به يك نظر واحد رسيدند. من 
كه  يهاي بندي مسابقات را بعهده گرفتيم. رشته ريزي وتيم مسئوليت برنامه
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واليبال، فوتبال، كشتي، پرش طول و ارتفاع،  انتخاب شد، عبارت بودند از
متر 11× 40الزم به توضيح است حياط هواخوري« متر. 800و  متر 120دو

گرفت  ر رفت و برگشت انجام مي، متر سه دو100بود، به همين خاطر دوي 
به جز كشتي و پرش ارتفاع كه داخل سلول انجام  »متر120شد كه مي

شد. زماني كه  مي برگزار طگرفت، بقيه در ساعت هواخوري داخل حيا مي
هاي مختلف به پايان رسيد همه در انتظار انجام اولين  بندي رشته تيم

ها كه در  از بچه چندتن كردند. شماري مي مسابقه كه فوتبال بود دقيقه
از  ،نخورده بود پنويسي كرده بودند تا آن لحظه پايشان به تو فوتبال اسم

او  .رودسر(مجاهد) عجمله مامد حسن(محمدحسن صفري) از اشكبرات تواب
ش بود. گروه هادي كيازاده از آبكنار ا شوق فراوان منتظر نوبت بازي و با شور

ها را نيز با هيجان ويژه تشويق  ت، تيمانزلي(مجاهد) ضمن شركت در مسابقا
كرد. نوبت بازي ممد حسن رسيد، هر بار كه توپ جلوي پاي او قرار مي
 ، دودور دودود ممدسن،گرفت، هادي دودور دودودو ممدحسن مي

. طفلك ممدحسن بازي كه بلد نبود با ندكردممدحسن را تشويق مي

م كرده بجاي توپ به دست و پايش را گ اشو گروه تشويق و شيطنت هادي
ها  هكنند تشويق .رفت زد. بعد از آن تا چند متري سكندري مي هوا شوت مي

  كردند. نيز با سر و صداي بيشتر او را كالف مي

و او با ضربه بسيار  رفتگ رتا اين كه يكبار توپ جلوي پاي ممدحسن قرا 
قاسم  حادثه،د. از بد داپاس  هلوي دورازجي توپ را به قاسم ناطقي الع

را هو  قاسم ،زد. گروه هادي توپ را به هوا ،ناطقي از جلوي دروازه خالي
از  ممدحسن دستيك لحظه  خورد.عمل آنها به غيرت ممدحسن بر ،ندكرد

و با صداي  شترا با حالت تعظيم روي سينه گذا بازي كشيد و دستانش
له ممد ناطقي ضايع بكرد پاس مرا، ب ،ممدحسن زيبا بداد پاس را فت:بلند گ

 هحسن زيبا بداد پاس را ناطقي ضايع بكرد پاس مرا. اين يك بيت شعرگون
شعار گروه هادي كيازاده شده  ها و مايه خنده و شوخي بچه تا آخر مسابقات

  بود.  

هاي مختلف ورزشي در شرايط سركوب زندان بطور مخفي و با  رشته
در نظر گرفته  موفقيت انجام گرفت و براي نفرات اول تا سوم نيز جوايزي

  شده بود كه اهداء شد. 

زندان رشت كه 1نفر زنداني بند 106اما با هزار افسوس و درد بجا مانده از
نفر قبل از قتل 1سه سال از پوشيدن فرم زندان خوداري كرده بودند داًحدو

از مرگ نفر 9 .نفر ديگر خبري درست ندارم1عام آزاد شد و از سرنوشت 
هستند.  نفر چپ 5نفر ازسازمان مجاهدين و  4 ناز جان بدربردگا .رستند

در چاله  67در سال  از دوستان و رفقاي ما نفر96 يعني مابقي زندانيان
سرويس محوطه زندان نيروي دريائي رشت با گردني افراشته بدار آويخته 

  جاويد باد.  گرامي و يادشان ،شدند

سركوب در شرايط اوج  1366مراسم نوزده تا بيست دوم بهمن ماه 
نظير و به  هاي رژيم بعنوان يك تجربه ارزشمند و باشكوه و بي زندان

هاي  ها و بخصوص زندان يادماندني برگزار شد و در تاريخ مبارزات زندان
  استان گيالن ماندگار خواهد ماند.

*  

  
   

 

   يهده

  هاي انقالبيآرمان كشتارِ

 و زنداندر شهر، خيابان                                    

  

  

  

  

 همايون ايواني

  

  

  

  رويكرد به موضوع

اش، و گاه هر روزش با انبوه رخدادهاي دورانساز اي كه هر دورهنگاشتن درباره دهه
منفرد، كار سهلي نيست. اي همراه بوده است، آن هم در مقاله و يا نمونه وار تاريخي

وبگري اجتماعي و توان به تصوير و ذكر روندهاي اصلي پرداخت تا ماهيت سركمي
شكست  تر ساخت و داليلجمهوري اسالمي را بار ديگر روشن طبقاتي حكومت

را با سركوبگري سيستماتيك جمهوري اسالمي و 1357تا  1355روند انقالبي 
ارگانهاي امنيتي و نظامي گوناگونش توضيح داد. كاستي اين رويكرد، اين است كه 

و ملموس انساني به سايه مي رود. در نگاهي به روندهاي كلي، تجربه مشخص 
ا با تجربه مشخص و ملموسِ صدها هزار و شايد ميليونها انساني كه اين سالها ر

اند. شناخت مشخص از چهره زشت قاتالن و گوشت و پوست خود تجربه كرده
شكنجه گراني كه در مسند قدرت بوده و هستند، امري ثانوي مي شود و خطر آن 

هاي انساني و عدالتخواهانه زندانيان ي پايبندي به آرمانوجود دارد كه ارزشمند
سياسي از بستر مشخص اجتماعي، تاريخي و طبقاتي خود گسسته شود و به امري 

  فردي و ماوراء طبقاتي كاهش يابد.

رويكرد ديگر اين است كه مي توان وقايع نمونه واري را برگزيد تا تصويري از فضاي 
الب جمهوري اسالمي را به خواننده ارائه داد. كاستي نبرد جنبش انقالبي با ضدانق

اين رويكرد اين است كه پس از ذكر چندين رخداد مهم، انبوه حوادث مانع ديدن 
مي شود. به عبارتي ديگر،  1367تا  1357هاي ضرورت هاي جامعه ايران در سال

  انبوه درختان مانع ديدن جنگل خواهند شد. 

م در عين نگاه بسيار كوتاه به روندهاي كلي، بيشتر اتالش كردهدر نوشته كنوني 
هاي اخير اين وقايع مشخص و نمونه وار اين دوران را بازگو كنم. چون در سال

احساس برايم تداعي مي شود كه سرنوشت بشري تك تك زندانيان سياسي، به 
 گزارشات كلي و آمارهاي مختلف احاله مي شوند و جان كالم و خواست ما زندانيان

به همراه رفقايمان در خاورانهاي بيكران  1367تا  1357سياسي در سالهاي 
كشورمان دفن مي شوند و از روي آن با بولدوزر رژيم و يا ايده هاي نئوليبرالي مي 

  گذرند... 

پس با دست هايم يكبار ديگر خاك خاورانِ خواست ها و آرمانهايي كه برايش 
  كرديم را در اين سطور زير و رو مي كنم...جنگيديم و تاواني كه برايش پرداخت 
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از   را مي توان به چند دوره اصلي تقسيم كرد: 60ي دهه دوره هاي اصلي زندان
دوراني كه رژيم جمهوري اسالمي هنوز پايه هاي دستگاه  1360تا  1357

نيمه مخفي گروه ها و  - سركوبش را كامال مستقر نكرده و فعاليت نيمه علني
كه هجوم  1363تا  1360ياسي غير رژيمي هنوز امكانپذير بود. از سازمان هاي س

اي، شد و روزانه شاهد دستگيرهاي تودهسراسري به جنبش مردمي و انقالبي آغاز 
دوره اي است كه در  1365تا  1363شكنجه وسيع و اعدام هاي جمعي هستيم. از 

و رژيم در زندانها از  نام برده مي شود» ميثم كراسي«ادبيات زندان از آن به عنوان 
سياست چماق و نان شيريني پيروي كرده و اطالعات خود را براي مرحله بعدي 

كه  1367تا  1365كند. از جمع آوري مي 1367و كشتار سراسري سركوب 
طراحي و اجراي نسل كشي انقالبيون و زندانيان سياسي به انجام مي رسد. نسل 

توسط  1367دانيان سياسي در سال كشي اي كه به عنوان كشتار سراسري زن
سران سابق و فعلي رژيم جمهوري اسالمي در تاريخ معاصر ايران از آن نام برده مي 

تاكنون نيز سرنوشت زندانيان سياسي ايران تغيير  1367شود. پس از كشتار 
  ماهوي چنداني نيافته كه نيازمند پژوهش ها و نوشته هاي مستقل ديگريست.

      

  1360تا  1357

ها با دوراني مواجه هستيم كه رژيم هنوز قادر به سازماندهي حمله در اين سال
سراسري خود به مخالفين نيست. ضعيف تر از آن است كه دستگاه داغ و شكنجه و 
اعدام را در سراسر ايران به آن ميزاني كه براي سركوب مبارزه طبقاتي جاري الزم 

دام مي كند و آنجا كه نمي تواند به است، سر و سامان دهد. آنجا كه بتواند اع
مذاكره مي نشيند و خود را براي حمله بعدي آماده مي كند. با استفاده از سياست 

تالش مي كند كه اهداف اصلي اش را، نخست از » تفرقه بينداز و حكومت كن«
بقيه اپوزيسيون جدا كرده و سپس براي نابودي آن اقدام كند. گروه فرقان به 

اي بود كه ضربات رژيم به آن وارد گودرزي اولين هدف سازمان يافته رهبري اكبر
اي از پروندهآمد. پرونده دستگيري، زندان، شكنجه و اعدام فعالين گروه فرقان، 
  جنايات رژيم است كه تاكنون به اندازه كافي به آن پرداخته نشده است. 

ليه مردم حكومت اسالمي در كردستان كوشيد كه با اعالم جهاد خميني ع
 كردستان، دو سازمان محلي آن دوره يعني حزب دمكرات كردستان ايران و سازمان

ايران (كومله) و بزرگترين سازمان سراسري در آن  كردستان زحمتكشان انقالبي
مقطع، يعني سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران را از ميدان بدر كند. شكست 

تن مذاكره با هيئت نمايندگي خلق تهاجم سنگين به شهرهاي كردستان با پذيرف
كرد همراه شد. در تركمن صحرا، رهبران خلق تركمن، مختوم، توماج، واحدي و 

  جرجاني را خلخالي و رفيق دوست و... ربودند و به قتل رساندند. 

كوب رژيم را در شهرهاي دانشجويان با حفظ شوراهاي دانشجويي امكان تمركز سر
 1359هاي كشور در بهار ت دانشجويي دانشگاهگرفتند. در انتخابابزرگ مي

بيشترين تعداد نمايندگان شوراهاي دانشجويي، از دانشجويان پيشگام، كه در واقع 
سازمان دانشجويي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران بودند، انتخاب شد و اين 

ناميد و طرح ضدانقالب » ستاد جنگ«زنگ خطري بود كه خميني دانشگاه ها را 
نگي در دوره رياست جمهوري بني صدر و صحنه گرداني افرادي همچون فره

ها را به اجرا در آورد. براي بستن دانشگاه 1359عبدالكريم سروش در ارديبهشت 
كشته آماري بود كه ما از حمله رژيم و حزب اللهي ها به دانشجويان و جنبش  27

ي افزايش يافت، و دانشجويي در آن روزها داشتيم، اين آمار با خبرهاي بعد
كشته را در جريان سركوب جنبش  54كشته و اطالعات بعدي  38آمارهاي رسمي 

).1(دانشجويي تائيد كردند
    

دستگيري  »:حزب كارگران سوسياليست«يك نمونه: دستگيري فعالين 
بوحه دستگيري فعالين همه در خوزستان، در بح» چه بايد كرد؟«فعالين گروه 

بازتابي محدود در ميان خبرها يافت. به درخواست من، سيروس  ها و سازمانها،گروه
كفايي از دستگيرشدگان و شاهدين اين واقعه، گزارشي را ارسال كرد كه به عنوان 
مشت نمونه خروار، در اينجا مي آورم. اين گزارش، حال و هواي سركوب در 

وتاه شدة خوزستان و مناطق عرب نشين را در اين دوره آشكار مي كند. گزارش ك

حزب كارگران «سيروس كفايي از دستگيرشدگان اين واقعه كه فعالين 
 برايشان حكم اعدام صادرشده بود را در زير مي خوانيم:» سوسياليست

 خوزستان ساكن عرب ملت رهبر خاقاني شبير آل با مصاحبه براي قبلي قرار طبق«

 شهر راهي رديگ رفيق سه با خرمشهر در سوسياليست كارگران حزب جانب از

 آن روز شبير آل. ..رسيديم خاقاني شبير آل منزل به ظهر از قبل. شديم خرمشهر

 را ما اكيپ سرپرستي. داديم انجام ديگر تن چند و برادرش با ايمصاحبه. نبود خانه
 را تظاهراتي عرب خلق روز، همين ظهر از بعد. داشت به عهده زادهگرگ مصطفي

 براي آبادان و اهواز از نيز ما حزب اعضاي از نفر چند. بود ديده تدارك شهر در

  جانب از مسلحانه درگيري با آن روز تظاهرات. بودند آمده تظاهرات در شركت

 از شماري دستگيري و كنندگان تظاهر كشيدن خون و خاك به دولتي، نيروهاي

 ارچه اما گريخت، معركه از تلفاتي بدون ما اكيپ رسيد. پايان به كنندگان تظاهر

   .شدند دستگير هوادارانمان و اعضا از نفر

 رودخانه نشينان حاشيه دز، سد هاي دريچه مصنوعي بازكردن با زمستان در دولت

 به را هايشانزمين تا ريختند خليج به احشامشان با را) نشين عرب( كارون

 از تا كردند قطع آبادان در را عرب مردم هاينخل... كنند واگذار زراعي شركتهاي

 شهر... دارند برپا عرب غير اكثريت با را آبادان شهر مسكوني مناطق هايشانزمين

 ملت تركيب تا ساخت هويزه همجوار پهلوي سطنت دولتي، امكانات تمام با را يزدنو

 هاعرب تا شد فارسي كشور رسمي زبان... شود ريخته به هم منطقه در عرب

 از خوزستان ...بمانند عقب شرفتپي و تحصيل مزاياي از هااقليت ديگر همچون

 فرمانده مدني دريادار تيمسار. شد نصيبش نظامي حكومتي فقط ،57 بهمن انقالب

 در مدني عليه اي اطالعيه ما. شد خوزستان استاندار پهلوي، دريايي نيروهاي كل

 ما نيزعليه جرم مدرك به عنوان دادگاه در بعدها كه كرديم پخش شهر سطح

 مدني دريادار تيمسار: دارم به ياد اطالعيه در اين را تيتر اين هنوز شد.  استناد

  .شاهي رضا پوش چكمه

 لشكر تانكهاي است قرار كه دادند اطالع اهواز در حزب رهبري به ما نظامي رفقاي

 در بالفاصله ما. كنند حركت خرمشهر در عرب مردم سركوب براي اهواز زرهي 92

 تمامي در كه مطمئنم. كرديم منتشر رژيم دنكر محكوم بر دال اياطالعيه اهواز

 صداي. بود شب. بود شده انداخته نسخه يك رفتند مي خرمشهر به كه هاييتانك

 رفقايم با بود. زرهي 92 لشكر پادگان متري صد ما خانه. شنيديم را تانكها حركت

 ضربتي را ها اطالعيه و شديم جمع پادگان جلو دقيقه چند از كمتر گرفتم. تماس

 را اطالعيه اين). گرامي يادش! (بود ما همراه لحظه آخرين تا مادرم. كرديم پخش
  .كردند استفاده مان عليه دادگاه روزِ در بعدها

 خواسته محور. عرب خلق فرهنگي كانون بنام داشتند كانوني عرب مردم اهواز در

 تا .بود محلي مسئوالن و دولت جانب از فرهنگي امكانات خواستن عرب خلق هاي

 و سران بين سياسي هايدرخواست از صحبتي هيچ دارم به خاطر آنجايي كه
  نبود. كار در عرب خلق فرهنگي كانون بنيانگذاران

 تظاهرات خرمشهر در اسالمي انقالب هاي كميته و ارتش نيروهاي شدم خبردار

 مي غروب به كارون در آفتاب. كشيده اند خون و خاك به تانك با را عرب خلق

 محاصره تانك با اهواز در عرب خلق فرهنگي كانون كه دادند اطالع من به .رفت

 عرب خلق فرهنگي كانون مقر در اعضايمان از نفر پنج شنيدم بالفاصله. است شده

. شديم جمع نفري بيست. گرفتم تماس اعضا با. اند شده دستگير هايشان خانه و

 قرار. شد موافقت همگي شدن مخفي بر مبني پيشنهادم با. كرديم بررسي را اوضاع

 دو شب، دوازده حدود جلسه از بعد. كنند ترك  مدتي براي را شهر رفقا اكثر شد

 خلق فرهنگي كانون به سري و دهند آب به گوشي و سر گرفتد تصميم رفقا از نفر

 اين كه شنيدم شب هاي نيمه. شوم شانمانع نتوانستم شكلي به هيچ. بزنند عرب

  .اند شده دستگير و شناسايي انونك اطراف هم نفر دو

 اعضاي از گروهي خارج! ...باالخره شهر از نه و شدم مخفي نه من تصميم، برخالف

 با تماس منجمله كنند؛ دنبال را رفقا آزادي پيگيري تا آمدند تهران از حزب

 از مقامات و بود دادستان كه ستاريان به نام اسالمي انقالب دادسراي مسئوالن

   .استانداري
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 عرب، خلق سركوب و رفقايمان از طرفداري در اطالعيه پخش بار دو يكي از بعد

 اطالعيه و برويم نفت شركت جلو تهران اعزامي گروه با شد قرار صبح روز يك

 به. شد دستگير همانجا رفقا از يكي. شديم مي نفري ده كنم فكر. كنيم پخش

 دستگيري از ساعت دو حدود. بودند آمده تهران از اعزامي رفقاي كه برگشتم هتلي

 به مسلحانه امانيه، در مستقر پرستو كميته ضربت نيروهاي كه بود گذشته رفيقمان

 هتل، به حمله در. شديم دستگير من و از جمله گروه همه. كردند حمله هتل

 به را خود نشاني و نام نشديم حاضر بازجويي در ما. شديم دستگير نفر هشت

 براي را حق اين بازجويان. بود مدافع وكيل داشتن ما رطش پيش. بدهيم بازجويان

 در. دادند اسالمي انقالب دادسراي تحويل را ما ساعت چند از پس. نبودند قائل ما

 از بعد. بدهيم پس مدافع وكيل حق داشتن بدون بازجويي نشديم حاضر هم آنجا

 رفقاي بند در را ما زندان در. دادند كارون زندان تحويل را ما دادسرا در روز چند

. شديم رفقا تمامي شدن همبند خواستار ورودمان ابتداي از. ندادند جا اول گروه

. پنج بند در ما و بودند انفردي سه بند در اول گروه. كردند نمي قبول مسئولين

 با مالقات خواهان بلكه بودند ما با بند شدن يكي خواهان تنها نه اول گروه رفقاي

 تنبيه براي را اول گروه زندان مسئولين. بودند شده بودند، نفر دو كه هم زن رفقاي

 برگشت خواهان ما. زد غذا اعتصاب به دست اعتراض در ما گروه. بردند قرنطينه به

 بيمارستان به مرا. شد خراب من حال غذا اعتصاب روز سومين. شديم رفقايمان

 به  دوباره بعد روز دو شد گذاشته قرار. برگرداندند همانروز و بردند شاپور جندي

 گروه ببرند، بيمارستان به دوم بار براي مرا اين كه از قبل شب. برگردم بيمارستان

 باز را در من كنند، مي باز را در مامورين همين كه بازگشت، موقع گرفت تصميم

 ديگر درهاي مقابل اصلي راهرو در و شوند خارج بند از بتوانند رفقا بقيه تا دارم نگه

 بعد روز. بزنيم تحصن و اعتراض به دست بودند، محبوس عادي زندانيان كه ابنده

 و مشت با دادن اولتيماتوم از بعد زندان مسئولين. رفت پيش نقشه طبق چيز همه
. شد شروع ما در همراهي با عادي زندانيان اعتراض. برگرداندند بند به را ما لگد

. شد شروع بشقاب و قاشق گرفتن ضرب با ابتدا. بود ظهر از بعد دو حدود ساعت

 و پتو چه هر ما با همبستگي ابراز براي چهار بند زندانيان شب ده ساعت حدود
 مسئولين. سوخت مي دود و آتش در كارون زندان. كشيدند آتش به بود تشك

 قبول. نكند سرايت بندها ديگر به شورش تا شويم واسطه خواستند ما از زندان

 وارد خسارت زندان به تا برد مي به كار داشت توان در چه هر زنداني هر. نكرديم

 زندان وارد ضدشورش نيروهاي... و شكستند مي را ها شيشه و دادند مي شعار. كند

 گلوله ما بند به زندان بام روي از و كردند پرتاب چهار بند به آور اشك گاز. شدند

 با شورش شب نيمه يك ساعت حدود. برديم پناه هاتوالت به ما. كردند شليك

 به رفقا برگردان اسالمي، انقالب دادسراي به آنان بردن و زنداني چند دستگيري

 زندانيان از بعد روز. كرد پيدا خاتمه بندمان شدن يكي و رفقا نزد به ما بردن و بند

 كه شنيديم زندانبانان از. شدند تيرباران شورش جرم به زندانيان از نفر سه شنيديم

   .است شده كشته اندازي تير حين پادادشهر محله رد هم نفر يك

 از. مانديم بيدار بعد روز تا ديدار شوق و شور از پيوست، بهم گروه همه وقتي

 را عرب خلق مبارزين چگونه كه كردند نقل اول گروه رفقاي. گفتيم سخن هردري
 حاكم به عنوان سفرش در خلخالي. كردند اعدام اهواز اسالمي انقالب دادسراي در

 وكيل حضور بدون را عرب خلق مبارزين وقت، دادستان ستاريان با همراه  شرع

 ساعت كه بودند شاهد رفقا مورد يك در. كردند مي اجرا را حكم و محاكمه مدافع

 درخت سه هاي تنه به طناب با را عرب مبارز سه اعدام جوخه شب ده حدود

 نماز از قبل بعد ساعت چند و زدند پايشان به تير يك كدام هر به ابتدا بستند.

 مبارزين كردن كش زجر شيوه اين دليل زدند. سرشان به را خالص تير و برگشتند

[پايان گزارش كوتاه شدة سيروس كفايي، از دستگيرشدگان و شاهدين » بود. عرب
  اين رخداد]

دستگيري ها گستردگي بيشتري يافت.  1359با شروع جنگ ايران و عراق در مهر 
پس از روي كار آمدن رژيم جمهوري اسالمي بيش از پيش گسترش يافته بيكاري 

بود و بيكاران، به شغل هاي موقتي نظيرِ دكه داري در كنار خيابان ها روي آورده 
بودند. تمايل و همكاري جوانان و كارگران بيكار به همكاري و پشتيباني نيروهاي 

  كارگران و فارغ التحصيالني كهد. كمونيست و انقالبي براي رژيم غيرقابل تحمل بو

  

  

  
  

  

در دكه هاي كنار خيابان مشغول كار بودند، مورد حمله مداوم روزانه حزب اللهي 
ها، شهرباني و كميته ها قرار داشتند. حمله به تظاهرات بيكاران و دكه داران، 
دستگيري فروشندگان كتاب ها و نشريات سازمان ها و گروه هاي غيرحكومتي (و 

اما گروه هاي مخالف)، حمله به كتابفروشي ها و كتابسوزان و توقيف مكرر هر نه الز
نشريه اي كه زير كنترل حكومت قرار نداشت با پرشدن زندانها از جوانان كشور 
همراه شد. دستگيري كادرهاي شناخته شده اي همچون تقي شهرام، محسن 

ا سعادتي، حماد فاضل، مجتبي طالقاني (فرزند آيت اهللا طالقاني)، محمد رض
شيباني، سعيد سلطانپور و... آرزوهاي رژيم را براي نابودي همه مخالفين و 
سازمانهاي مخالف ملموس تر مي ساخت. دستگيري ها در سراسر كشور گسترش 
مي يافت و دستگيرشدگان از همه طيفهاي سياسي بودند: از مجاهدين خلق گرفته 

دي طبقه كارگر... سركوب و ظلم، همگاني و تا سازمان پيكار و رزمندگان در راه آزا
علي السويه بود. به همين دليل، زنداني سياسي موضوع روز و دستور كار ما مي شد 

دست مي » هيئت بررسي شايعه شكنجه در زندانها«و رژيم در زير فشار به تشكيل 
  زد!

 شايعه به رسيدگي براي امام فرمان«براي جمع بست اين قسمت از بحث به 

 ديروز ظهر از پيش«، توجه بفرمائيد: 1359در خبرهاي منتشره در سال » جهشكن

 رهبر خميني امام با كشور كل دادستان اردبيلي موسوي سيد عبدالكريم اهللا آيت

: گفت اردبيلي موسوي اهللا آيت ديدار اين از پس. كرد گو و گفت و ديدار انقالب

 تشكيل را هيئتي ها زندان وضع به رسيدگي براي كردند مامور را جانب اين امام

 فرمودند و بودند ناراحت سخت ها زندان در شكنجه شايعه از امام: افزود وي .دهم

 ثبوت صورت در نموده بازديد ها [از] زندان تمام از قاطعيت با بايد هيئت اين

 بيشتر اطمينان براي امام: داد ادامه وي. گردد قصاص گر شكنجه بايد شكنجه

 به تام اختيارات با هيئت اين و كرد خواهند منصوب هيئت اين در اي نماينده

 عرض به روشن طور به مسائل تا گرفت خواهد تماس زندانيان با و رفته ها زندان

 با ديدارش نتيجه كشور كل دادستان اردبيلي موسوي )2(».برسد ايران مبارز ملت

 و بودند راحتنا سخت شكنجه شايعه از ...امام«كرد:  اعالم چنين را خميني
 ثبوت صورت در نموده، بازديد ها زندان تمام از قاطعيت با بايد هيئت: فرمودند

 زمان هاي زندان در آنچه تا كرديم انقالب ما... شود قصاص گر شكنجه بايد شكنجه

 يقينا باشد، درست چيزي چنين اگر نگيرد، صورت ديگر گذشت، مي معدوم شاه

 بودند عبارت هيئت اين اعضاي.» بخشيد نخواهند را موضوع اين ايران ملت و امام

 محمد علي خميني، منتظري، پسر حسين علي منتظري و نماينده محمد: از

 و نگهبان شوراي سوي از جهرمي افتخار مجلس اسالمي، جانب از جهرمي بشارتي
  . قضايي عالي شوراي سوي از تهران دادستان دادگر حسين
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 نماينده منتظري، موسوم به محمد رينگو، د: محمدتحقيقات از قبل معلوم بو نتيجه

 و ها دادگاه و بازپرسي و ها بازجويي بر حاكم نظام« :كرد نظر اظهار چنين خميني
 ديده معدودي موارد اگر و نيست شكنجه بر مبتني وجه هيچ به ما، هاي زندان

 روش به وارده اتهام است. بوده مسئول غير افراد سوي از و استثنايي طور به شده

 )3(.»نيست صحيح وجه هيچ به كشور مقامات از يكي طرف از بازپرسي و بازجويي

 هر از پيش زندانيان: «داشت اظهار تحقيقات خاتمه در نيز تهران عمومي دادستان

 اصالً كه اين و گفتند مي خودشان بودن عفو انتظار در يا و بالتكليفي از چيز

  )4(.»كنيد مي را سؤال اين چرا و ندارد وجود شكنجه

تكذيب شد و دو ماه بعد از آن، ليست روزانة  1360در فروردين » شايعه شكنجه«
ها در روزنامه ها اعالم مي شد! حاال دورة كشف حجابِ اسالمِ نابِ محمدي اعدامي

اي، موسوي و موسوي اردبيلي فرا نهبه رهبري خميني و كارگزاري رفسنجاني، خام
روزانه گروه گروه از پرشورترين و آگاه ترين فرزندانش را  رسيده بود و مردم ايران،

  از دست مي داد. 

    

  : الجوردي و حاج داوود1363تا  1360

هاي سركوب در جمهوري اسالمي به نقطه ، تجديد سازمان ارگان1360در بهار 
عطفي نزديك شد كه آغاز حمله سراسري و پايان دوره نيمه علني و نيمه مخفي را 

ش هاي اجتماعي و نيز سازمان ها و گروه هاي سياسي در ايران اعالم براي جنب
 كهكشان ،1360 در كشتار منحني«كرد. فضاي اجتماعي و سياسي سال شصت در 

در سال شصت، بيدادگري و «شود: چنين توصيف مي)5(»مرگ سياهچال و انساني
ر چهارراه و سالخي مخالفين را تنها در زندان هاي حكومت شاهد نبوديم. بر سر ه

پليسي را مشاهده  -در هر گوشه و كنار مي توانستيم عمل كرد حكومت نظامي 
كنيم. اين سال، نمونه تمام عيار واكنش هاي اسالميون در لحظات بحراني و سقوط 
از قدرت است كه بر صغير و كبير رحم نمي كنند و نخواهند كرد. مردم عادي كه 

شكنجه مي كنند و به جوخه اعدام مي سهل است؛ حتي فرزندان خود را نيز 
براي » زندان«سپارند... فاجعه آن چنان عريان بود كه براي آن محيطي به نام 

  »جمهوري اسالمي كوچك مي نمود. بازجويي كف خيابان صورت مي گرفت...

 250تا  150بازرسي خانه به خانة محالت، دستگيري هاي وسيع خياباني، اعدام 

شكنجه بي مهابا و جانفشاني زندانيان سياسي براي نجات  مخالف سياسي در روز،
ساير مخالفين دستگير نشده، صحنه هايي از يك اردوي بزرگ اسراي جنگي را به 
گستردگي ايران نشان مي دهد. در همان هنگام، خبر ترور مخالفين و فعالين 

وهاي شناخته شده كنفدراسيون در خارج از كشور به ما مي رسيد. الجوردي و نير
ضربه به  مبتني بر» گازانبر سركوب«امنيتي رژيم در پي دامنه دار ساختن سياست 

هاي باالي تشكيالتي به همراه دستگيري انبوه هواداران و سمپاتيزان هاي رده
هاي اجتماعي نيروهاي چپ و پيشرو را سياسي مخالف بود. الجوردي، پايه نيروهاي

آن، بادبادك » چيدن«ا) تشبيه مي كرد كه با (يعني سازمان ه» دنباله بادبادك«به 
   )6(سقوط مي كند.

، رژيم هيچ برتري استراتژيكي در مقابل 1360با اين حال، تا انتهاي تابستان 
دستگيري ها و اعدام هاي رژيم تا اواخر «نيروهاي اپوزيسيون دست نيافته بود. 

بود. چاپخانه هاي تابستان هم چنان قادر به مهار فعاليت هاي اپوزيسيون نشده 
مخفي بار انتشارات را با تمامي خطراتش برعهده گرفته بودند و اغلب اعضاي 
مركزيت سازمان ها هم چنان در داخل كشور فعاليت داشتند. مهم ترين تاكتيك 
رژيم، سركوب و دستگيري كور و بي رحمانه بود. گزارشات محلي، لودادن هاي 

، يكي از منابع اصلي دستگيري ها در اين انجمن اسالمي كارخانجات و يا مدارس
   )7(»دوره به شمار مي رفت.

هاي پر از زندانيان سياسي تازه دستگير شده بود. براي نمونه، در نتيجه آن، سلول
زنداني در  160تا  120سلول هاي شش متر در شش متر در بندهاي اوين، شاهد 
هاي خشن و خونين  هر سلول هستيم. بخشي از دستگيرشدگان كه از بازجويي

بازمي گشتند، بايستي فضايي مي داشتند كه بدن ملتهب از كابل و شكنجه هاي 
جسمي گوناگون به دست و پاي زندانيان ديگر نخورد و اي بسا، زنداني بغل دستي 
نيز ساعتي پيش يا يك روز قبل از آن، با همين شكنجه ها دست و پنجه نرم مي 

به نوبت بود و براي خوابيدن تعداد بيشتري از كرده است. خوابيدن در سلولها 
) خوابيده مي شد. به اين وضع، "نيم تيغ"زندانيان بايستي به پهلو (به اصطالح 

  اعدام شبانه هم بنديان نيز بر دردهاي جسم و جان زندانيان مي افزود.  

هاي ديگر در تهران و حومه در خدمت با گسترش دستگيري ها، ظرفيت زندان
ي انقالب اسالمي قرار گرفت. گزارش از زندانيان سياسي، به ويژه دادستان

ها و بازداشتگاه هاي مختلفي ، را از زندان1360دستگيرشدگان پيش از تابستان 
نظير زندان قصر، كميته مشترك، پادگان جمشيديه و زندان قزل حصار داشته ايم 

 دوره اين در حصار، قزل (زندان هاي شهرستانها نياز به بررسي ديگري دارد). زندان

. بودند گرفته حكمشان را زندانياني بود كه بر فشار با رياست داوود رحماني مركز

داوود . شدند مي منتقل زندان اين به خود محكوميت دوران گذراندن براي هاآن
كارگزار سياست دولتي بود كه چهره هايي  1363تا تير ماه  1360رحماني از سال 

رفسنجاني، ميرحسين موسوي، موسوي اردبيلي و در انتهاي اين  همچون خامنه اي،
 جمعي هايشكنجه«اش مي كردند. اسداله الجوردي نمايندگي سلسله مراتب،

 زدن كتك. شد بسته كار به الجوردي و داود حاج توسط زندان اين در مختلفي

 م،اسال باب در "ارشادي" هاي بحث و قران مداوم پخش خوابي، بي مداوم، هاي

 كم بسيار زمان غذا، شديد كمبود نظير بسيار، هاي محدوديت با اي ويژه بندهاي

 به... و) خواب! "طبيعتا و( نشستن براي كافي جاي نبودن دستشويي، و توالت براي

   )8(».شد مي اجرا مردان و زنان بندهاي در وسيع طور

ن را نيز در سركوب حكومت، عالوه بر دستگاه امنيتي، شكنجه گر و زندان بان، توابي
. نمونه بهزاد نظامي از سرتوابان و )9(مقاومت زندانيان سياسي به كار گرفت

تواب هاي تحت «مسئوالن بند در زندان قزل حصار نشاني از فضاي آن سال است. 
رهبري او، زندانيان را به ستون هاي حمام مي بستند و با زنجير مي زدند. زندانيان 

خود توبه مي كردند و در سالن به طور جمعي » نفسانيهواهاي «مي بايستي از 
تصور چند صد نفر زنداني ». مرگ بر خود من، مرگ بر خود من«شعار مي دادند: 

سياسي را داشته باشيد كه بايستي عليه هواي نفساني خودشان شعار بدهند و از 
كسي به اساس منكر باشند كه انگيزه سياسي در مخالفت با رژيم داشته اند. اگر 

اين كار تن نمي داد؛ تزريق آمپول هوا مجازاتش بود. سرنگ ها را زندانبان تحويل 
زندان شهرستان ها هر يك به گونه اي خوفناك تر گزارش  …تواب ها داده بود

را » كافرِ نجسِ سرِ موضعي«شده اند. در يك قلم آن، چهارصد تواب بايستي چند 
ماي تابستان دزفول چهارماه در انفرادي با به نوبت سيلي بزنند. ديگري را در گر

دستبند به شكل صليب به ديوار بستند. گرما و تشنگي به همراه مگس و پشه اي 
كه نمي توانست از خود براند. جيره كابل و شكنجه نيز دركنار چنين وضعي 
سرنوشت يك هوادار غيرتشكيالتي بود كه بايستي از او انتقام تمام كفار جهان 

   )10(»شد. كشيده مي

دو خبر به دست ما در خارج از زندان رسيد: افتتاح زندان  1361در آذر ماه سال 
جديدي در گوهردشت كرج كه طرح آن در زمان شاه آماده شده بود و در دوره 

  جمهوري اسالمي به بهره برداري رسيده بود.  

ي زندان قزل خبر دوم، انتقال تعداد زيادي از زندانيان سياسي زن و مرد از بندها
انفرادي  1361 سال در حصار به سلولهاي انفرادي زندان گوهردشت بود. الجوردي

 اوين بازجوهاي«. گرفت كار به زندانيان شكستن مقاومت براي را هاي گوهردشت

 فيزيكي هاي شكنجه از بعد دستگيري، تازه افراد روحي شكستن هم در براي نيز

 قادر كابل با كه كاري تا فرستادند مي وهردشتگ هاي انفرادي به را آنان اوين، در

 افراد از بسياري. برسانند انجام به انفرادي مطلق سكوت با اند نشده انجامش به

 مطلق سكوت در ولي بودند آورده را ها كابل طاقت مجاهدين، "عملياتي"

 تا كردند اعتراف خودشان عمليات به خورد، برهم شان روحي تعادل گوهردشت

 الجوردي آرزوهاي جمله از. نمانند باقي ها انفرادي اين داخل و شوند داماع زودتر

  ).11(»"!داشتيم انفرادي يك زنداني هر براي كاش": كه بود اين

در زندان هاي تهران، افزوده شدن برابزارهاي سركوب  1361به  1360گذار از سال 
رگ آور، اعدام داخل زندان را نشان مي دهد. دستگيري هاي انبوه، شكنجه هاي م

با انفرادي هاي گوهر دشت، افزايش شكنجه هاي  1360هاي بي حساب در سال 
تلفيق شده بود. با اين  1361فيزيكي و رواني حساب شده و درازمدت، در سال 

http://dialogt.de/



  توسط جمهوري اسالمي ندان، شكنجه و اعدامزسي و پنج سال 

 ٤٥  110ي  آرش شماره

همه، سركوبگري اين رژيم، اگر افسارش را نكشيم، سيري ناپذير است. در سال 
 از بخشي در بار اين. گرفتند پيش در ديگر روشي الجوردي و داود ، حاج1362

 يك ارتفاع و سانت نود عرض متر، دو طول به قفسي زنداني هر براي حصار، قزل

 مردان و زنان بندهاي از مختلف زندانيان ،1362 آبان- مهر. آوردند وجود به متر،

 ميان در بعدها. شدند مي منتقل ها قفس اين به بسته چشمان با و چين دست

 حاج كه نامي از مرد زندانيان و گفتند مي "واحد جريان" روش اين به زن زندانيان

 افراد اين. كردند مي استفاده ،"قيامت" يعني بود، گذاشته شاهكارش بر داود

 چرنديات به و بنشينند بند چشم با حالت يك به مدت تمام در بودند مجبور

 خشپ شامل مغزي شستشوي. دهند گوش شد مي پخش بلندگو از كه اسالمي

 گونه هيچ حق و خوردند مي جايشان سر را غذا. شد مي نيز ها تواب  مصاحبه

 در. بود دقيقه 3 از كمتر ظرف، شستن و دستشويي زمان. نداشتند اضافي حركت

 بند، چشم بر عالوه زنان. داد مي كشيك سرآنها باالي نگهبان روز و شب مدت تمام

 به تن حال همان در و شدند پريش نروا .. بسياري.بودند نيز چادر تحمل به مجبور

 زناني توسط دوره اين در ها مصاحبه بيشترين. دادند آسا جنون هاي مصاحبه

 مي خويش "گناهان به اعتراف" وسطايي قرون شيوه به كه گرفت مي صورت

 مي. دانستند مي "نفس هواي" از ناشي را انقالبي مبارزه به خود پيوستن و كردند

 به گاه گريه، هق هق حال در. شدند مي آرام دوباره دند،كشي مي جيغ گريستند،

 انتظار در. كشيدند مي لجن به آنرا بعد لحظه چند و آوردند مي ايمان خود گذشته

 از را خود سالمت و زندگي بود، شده دريغ آنها از ها سال كه امنيتي و محبت

 ).12(.بودند داده دست

اومت هزاران هزار زنداني سياسي بود. با چنين فشاري، رژيم در صدد خرد كردن مق
با اين حال، علي رغم اعدامهاي گسترده، انفرادي ها، شكنجه هاي جسمي و رواني 

ها در قزل حصار، بازجويي و شكنجه هاي درازمدت كه در اوين، »تخت«ويژه نظير 
گوهر دشت و كميته مشترك دنبال مي شد و... رژيم از در هم شكستن مبارزه و 

دانيان سياسي در زندان عاجز مانده بود. ماشين سركوبگر سرمايه داري مقاومت زن
اسالمي در گند و كثافت خود غوطه مي خورد و از درون زندان ها، صداي مقاومتي 
برخاسته از آگاهي جمعي زندانيان سياسي ايران و خانواده هايشان را مي شنيد. 

ق حاكم بود. زمان تغيير گرچه در انفرادي ها، تابوتها و زيرهشت... سكوت مطل
 تاكتيك هاي سركوب طبقاتي از سوي سردمداران رژيم فرا رسيده بود. 

  مقاومت زندانيان سياسي و خانواده هايشان  

  بركناري الجوري و جانشيني مجيد انصاري

، رژيم به اين ارزيابي رسيد كه ضربات شكننده را 1363و بهار  1362در اواخر سال 
اق سازمان ها، گروه ها و احزاب سياسي مخالف و يا غيرقابل به اغلب قريب به اتف

اعتمادش در داخل كشور زده است و كنترل سياسي جامعه ايران را در اختيار دارد. 
اينك در ادامه اين سياست در زندان ها، بايستي به مضمحل كردن مقاومت 

  زندانيان سياسي بپردازد و آنان را در سيستم موجود ادغام كند. 

مل مهم ديگري كه سردمداران رژيم نمي توانستند از كنارش به آسودگي عا
بگذرند، مقاومت زندانيان سياسي با پشتيباني بي شائبه خانواده هايشان همراه بود. 

 1363تا  1360تظاهرات و تجمعات خانواده هاي زندانيان سياسي، در سال هاي 

ن به وحشيانه ترين شكل كه هر گونه حركت اعتراضي و اجتماعي در جامعه ايرا
سركوب مي شد، نقش عظيم و باور نكردني مبارزه خانواده زندانيان سياسي را 
نشان مي دهد. كافيست به خاطر بياوريم كه پس از آغاز تهاجم سراسري در خرداد 

، رژيم حكومت نظامي اعالم نشده اي را در سراسر كشور اعالم كرده 1360و تير 
بالفاصله با حمله و دستگيري پاسخ مي داد. دستگيري  بود كه هرگونه تجمعي را

  ها و يا جوخه هاي اعدام منتهي مي شد. اي كه معموال به شكنجه گاه

تظاهرات و تجمعات خانواده ها در چنين شرايطي به معناي پذيرفتن خطر شكنجه 
و اعدام براي زنان و مرداني بود كه عمري از آنان گذشته بود، بسياري در اثر 

ولت يا سكته، قادر به حركت طبيعي نبودند. براي مثال، در روزهاي دستگيري كه
اوين، شاهد بازجويِي تعدادي از خانواده هايي بودم كه  209ام، در شعبه شش، بند 

» ستاد پيگيري فرمان هشت ماده اي امام«در تظاهرات روبروي  1361در آذر 

  چشم بند منتظر شكنجه و اوين با  209دستگير شده بودند. در كنار راهروي 

  

  
  

بازجويي خودم بودم. در همان هنگام، از كنارم صندلي چرخداري گذر كرد و از زير 
چشم بند چادر چيتي را ديدم كه از كناره هاي صندلي، روي زمين كشيده مي شد. 
چادر چيت، برايم نشانه اي بود كه او تازه دستگير شده و چادر سياه اجباري در 

را نداشت. از محتواي بازجويي ها وصداي بازجو و پاسخ زني كه روي زندان زنان 
صندلي چرخدار بود، فهميدم كه او، خانم مسني است كه در تظاهرات براي آزادي 
فرزندش با صندلي چرخدار به تظاهرات رفته بود و با همان صندلي نيز مستقيم 

تاق بازجويي نيز براي بازداشت شده و به شكنجه گاه اوين آورده شده بود. او در ا
آزادي فرزندش از زندان دفاع مي كرد و بازجو بحث را عوض مي كرد و مي پرسيد 

شما با اين سن و سال، با صندلي چرخدار به تظاهرات معارضين اسالم رفته «كه 
  » ايد...

در اين جا، بايستي از هم بند جانفشانمان، محسن رجب زاده ياد و قدرداني كنم. 
روهاي دستگيرشده سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در سال محسن، از ني

هاي ، بسياري از دستگيرشدگان سال1360بود. با تهاجم رژيم در سال  1359
، همچون گروگان در زندان نگه داشته شدند. رفيق محسن، با اين 1360تا  1357

 از زندان آزاد مي شد، نيز گروگان رژيم جمهوري 1360كه بايستي در سال 

خبرهاي درون زندان را به خارج از  1361و  1360اسالمي باقي ماند. او در سال 
، نام او نيز 1361زندان منتقل مي كرد. با دستگيري ها و ضربات پائيز و زمستان 

كه در چنگال دشمن اسير بود، لو رفت. به خاطر رساندن خبرهاي شكنجه خودش 
سال حكم زندان مجدد  5شرع، به او  و همبنديانش به بيرون از زندان، مجددا حاكم

اي كه بايستي سال منتهي شد و زنداني 1367ه شهريور سال حكم ب 5داد. اين بار، 
به دار آويخته شد.  1367از زندان آزاد مي شد، در شهريور  1360يا اوايل  1359

  اين بهاي سنگين رساندن خبرهاي زندان به بيرون بود.

ن زندان، در پشت ديوارهاي زندان و در نوبت انتظار اعتمادي كه آرام آرام از درو
سالن هاي مالقات بين زندانيان سياسي و خانواده هايشان شكل گرفته بود، نيرويي 
بود كه آنان را به تظاهرات جلوي دادستاني، جلوي ستاد پيگيري فرمان هشت ماده 

گيرشان كردند، اي امام، به سوي دفتر منتظري در قم و... فرامي خواند. بارها دست
بارها بدنبال سازمان دهندگانشان گشتند ولي خانواده ها دوباره و دوباره به خيابان 
آمدند و صداي فرزندان دربندشان شدند. اين اعتراضات، خودش يكي از مهم ترين 

ها براي انتشار اخبار و وضع زندان هاي ايران در عرصه داخل و خارج از كشور تالش
  فشارهاي بين المللي نيز بر سياهه مشكالت حكومت افزوده شد.  بود. به اين طريق،

، تاريخ مصرف اسداهللا الجوردي و حاج داود رحماني به پايان 1363در اوايل سال 
رسيد و براي اجراي سياست جديد، گروه جديدي به رياست زندان ها منصوب 

  شدند
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  توسط جمهوري اسالمي ندان، شكنجه و اعدامزسي و پنج سال 

 ٤٦  110ي  آرش شماره

  : ميثم كراسي1365تا  1363

 طرف از هازندان بازرسي براي 1362 اواخرمنتظري از  جناح انصاري از مجيد

 تهران هاي زندان در مرحله، به مرحله را شد و ميثم تعيين "قضايي عالي شوراي"

 شريعتمداري حسين. كرد اوين در فروتن و حصار قزل در رحماني داود جايگزين

 و) رژيم هوايي سابق كيهان سردبير( سليمي نمين عباس ،)رژيم كيهان سرپرست(
 "قيامت". شدند فعاليت مشغول زندان فرهنگي بخش عنوان به معصومي حسين

 و باز حصار قزل هاي سلول درِ پاييز، تا 1363 تابستان از تدريج به. شد برچيده
 درِ ،1365 تابستان - بهار. داد رخ تر آرام اوين در تغييرات اين. شد عمومي بندها

 هاي انفرادي بازماندگان. افتي افزايش هواخوري زمان. شد باز 3 سالن هاي اتاق

  .شدند داده انتقال عمومي بندهاي به ها سال از بعد گوهردشت،

چنين مي ) 13(»كشتار بر درآمدي پيش:كراسي ميثم«در مقاله اي با عنوان 
 سال. است گرفته قرار توجه مورد كمتر ،1365 اواخر تا 1363 هاي سال«خوانيم: 

 قبول زندانيان خانواده از "شيرخشك" گاه. نبود 60-63 مخوفي به اوضاع كه هايي

 را ها خانواده توسط شده تهيه هاي"دارو" گاه دادند،مي "عفو" گاه و كردند مي
 مي راه به زندان در "كتاب نمايشگاه" گاه و پذيرفتند مي بيمار زندانيان براي

 زير در را كشور از خارج و داخل در اپوزيسيون هاي تشكل نشريات بريده. انداختند

 از را فرانسه تلويزيون فيلم كه رسيد مي جايي به كار. كردند مي نصب "هشت"

 داخل در زمان، همان در. دادند مي نشان كشور خارج اپوزيسون هاي فعاليت

 افراد زندان و شكنجه دستگيري، به منجر نوارهايي يا و اوراق چنين داشتن كشور،

  .شد مي

 وزن بر( "كراسي ميثم" شوخي به زندان از هايي گوشه در را آن ما كه اي دوره

 صف و بود متفاوت كه ايدوره. بوديم كرده گذاري نام )14()"كراسي جيمي"

. داد مي قرار پرده پس در را "شده شكنجه - گر شكنجه" از ايشده ساده بندي

 و شد وارد ها تشكل بر ضربات ترين سيستماتيك و بدترين دوره، همين در گرچه
  ».داشتند قرار رحمانه بي هاي شكنجه زير در بسياري افراد

در مقاله فوق، جزئيات دقيق تر اين دوره ترسيم شده است و در مطلب فعلي به 
مهم ترين تغييرات اين دوره اشاره خواهم داشت. بتدريج، محدوديت هاي زندان 
كاهش مي يافت و آرام آرام، روش هاي پيچيده تر پليس سياسي را در رفتار 

 به رنگي تلويزيون و كتاب ي و زندانبان مي ديديم. در اين دوره، روزنامه،دادستان

 درباره رژيم، مجلس و قضايي عالي شوراي هاي سخنران. شد فرستاده بندها داخل

 و مسئوليت از. كردند مي سخنراني زندان مسئولين برخي "نادرست رفتارهاي"
 بسياري. )15(شدند گذاشته ركنا "نهايتا و شد كاسته تدريج به ها تواب اختيارات

 كاهش با بودند، گرفته سنگين احكام 60 سال بحبوحه در كه زندانياني از

 احراز" رحماني داود و الجوردي شرط. (شدند آزاد انزجار و تعهد دادن و محكوميت

  .   )بود خودشان دلبخواه نيز آن شرايط تعيين كه بود، "توبه

شكل گرفت و خواسته هاي اوليه صنفي در بتدريج زندگي جمعي زندانيان سياسي 
زندان، به خواسته هايي با بار سياسي بيشتر تبديل شد. اينك زندانيان سياسي 
مقاوم، مسئولين بند، مسئولين داخلي سلول ها و مسئوليت ورزش را از ميان 
خودشان تعيين مي كردند. براي نمونه رفيق بزرگوارمان، مسعود طاعتي زاده 

تيم ملي بسكتبال ايران، در بند يك واحد يك به مسئوليت ورزش كاپيتان سابق 
زندان براي ايجاد اختالف بين » بخش فرهنگي«جمعي بند انتخاب شده بود. تالش 

زندانيان سياسي از طريق انتقال خبرهاي اختالفات سازمان ها و گروههاي خارج از 
عوض، زندانيان  كشور يا در منطقه مرزي كردستان، به نتيجه نرسيده بود. در

سياسي بحث ها و تبادل نظرهاي خود را منظم تر مي كردند. در اين دوره شاهد 
تجديد فعاليت فكري بخش وسيعي از زندانيان سياسي با تجربه و تئوريكي هستيم 
كه با تدوين بحث ها، نظرات و تجربيات بدست آمده از دوران شاه و جمهوري 

    ).16(همبندشان ياري مي كننداسالمي، در رشد آگاهي ساير رفقاي 

با فراتر رفتن خواسته هاي زندانيان سياسي از عقب نشيني پيش بيني شده رياست 
زندان، معادالت ميثم و دار و دسته منتظري بهم ريخت و دوباره چهره اسالميون 
در قدرت در زندان دگرگون شد! دوره تنبيهات فرا مي رسيد. از اين دوره توسط 

  ار، اوين و گوهر دشت گزارشاتي درسي زن و مرد از زندانهاي قزل حصزندانيان سيا

  

  
دسترس است. سياست چماق و نان شيريني به وضوح ديده مي شد، در بندهاي 

هاي با فاصله زماني كوتاه تر، ميز عمومي امكانات بيشتر، تلويزيون رنگي، مالقات
همان زمان، در بخشهاي پينگ پونگ و... در ويترين زندان قرارداده مي شد. در 

ديگر زندان كه براي تنبيه زندانيان در نظر گرفته شده بود، سركوب بي رحمانه 
زندانيان به پيش برده مي شد. چند رخداد، گوشه اي از تصويرِ كشاكش هاي 

  را به نمايش مي گذارند:  1365تا  1363سالهاي 

نقش خود را از  توابين نمي خواستند كه: 1364تا  1363، »شورش در زندان«
، در بند يك، واحد يك، 1363دوره الجوردي از دست بدهند. در پنجم دي ماه 

زندان قزل حصار حمله توابين و پاسدارها و دفاع زندانيان سياسي منجر به تشكيل 
زنداني سياسي مرد مي شود. درگيري چنين  25براي » شورش در زندان«پرونده 

 درگيري ها تواب منفورترين از يكي با نيانزندا از يكي بين«گزارش شده است: 

 چند فاصله به. بود زده سيلي ديگر زنداني يك گوش به تواب، اين. داد رخ لفظي

 را زنداني يقه بند وسط در كلفت گردن تواب پنج چهار گرفتن، زهرچشم براي ثانيه
. شوند زدنش كتك مشغول تنها و تك و ببرند هشت زير به كشان كشان تا گرفتند

 در خود  بدن با و آمدند خود دوست كمك به ها سلول از سرعت به زندانيان ساير

 و ها تواب بين ايديواره بودند، گرفته خود پشت در را هايشان دست كه حالي
 تا كردند مي تحريك داشتند بود، رفته لو ها، تواب بازي. كردند ايجاد خود دوست

 اما "!كشتند را اسالم توابين" :دهند گزارش بالفاصله و بزند دست آنها به نفر يك

 كنترل را خودش نتوانست بود كرده آغاز را مشاجره تواب با كه ايزنداني ناگاه به

 به مشتي دوستانش سر يباال از شود، رها  كمان چله از كه تيري همچون و كند

 را خون او. شد جاري خون تواب دماغ از بالفاصله. كرد پرت "محرّك" تواب طرف
 بقيه. ريختند بند داخل به پاسداران موقع همين در و ماليد خودش سروصورت به

-سلول داخل به خود ميان از را درگيري جلوي صف افراد و كردند ازدهام ها زنداني

 تا نشاندند ناهار سفره سر بر و كردند عوض را آنها لباس سرعت به. فرستادند ها

 هشت زير به هاسلول از نفر 25. بود شتهگذ كار از كار اما. نشوند شناسايي شايد

 هاي اتاق از يكي از كه بودند هايي كتك انتظار در بند چشم با. شدند برده

 دنده يك اول، ساعات همان تلفات. آمد مي صدايش وحشتناكي طرز به زيرهشت،

 شدن، عقيم احتمال با بيضه به شديد ضربه مهره، ديسك يك تركيدن شكسته،

   )17(».بود

براي بازجويي و دادگاه  1364تا ارديبهشت  1363نداني سياسي از دي ماه ز 25
واحد يك برده شدند. در اين دوره، » گاوداني«مجدد به اتهام شورش در زندان به 

در بند (اگر اشتباه نكنم) هفت واحد يك مجاهدين نيز درگيري ديگري رخ داد، كه 
مونيست، چپ و يا غيرمذهبي داشت، زندانبان با توجه به تجربه اي كه بازندانيان ك

سر و ته قضيه را در طول يك هفته هم آورد. از گروهي كه به اتهام شورش در 
زندان بازجويي مي شدند، نام هاي منصور توسلي (سازمان چريكهاي فدايي خلق 

اقليت)، سيف اهللا  غياثوند، داوود قريشي، بهمن قنبري (هر سه از نظاميان - ايران
ان) و از تنبيهي هاي مجاهد كه آن ها هم به گاوداني منتقل شده حزب توده اير

اعدام شدند. نام و يا وضعيت كامل  1367بودند، حسام الدين سماوي در شهريور 
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باقي زندانيان برايم در لحظه نگارش اين مقاله، متاسفانه در خاطرم نيست و يا برايم 
  نامعلوم است. 

 شامل حصار، قزل مجرد، واحد سه هفت بند ،1363 پاييز: 1364چادر رنگي، 

 درگيري از يكي اين بند نيز، شاهد شد.مجاهدين مي از تعدادي و چپ زنداني زنان

 و بهداري مالقات، براي كه بود چنين اجبار. شد "كراسي ميثم" با زندانيان هاي
 به رنگي چادر چپ، زنداني زنان. كنند سر به چادر زنان بند، از بيرون كارهاي

 همه كه داد دستور ميثم. بود آنها شناسايي براي عالمتي اين و كردند سرمي

 اين مقابل در آني العمل عكس. سركنند به مشكي چادر بايستي زن زندانيان

 ماه 10 تا. كرد قطع را ها مالقات بان، زندان مقابل در. بود آن رعايت عدم دستور،

 خانواده آن، متعاقب. بودند المالقات ممنوع نكردند سر مشكي چادر كه چپي زنان

 در و تحصن تجمع،. داشتند حركاتي قم و تهران در خود فرزندان از دفاع در نيز ها

نفر  40 .كشور كل هاي زندان سرپرست انصاري، مجيد ماشين برگرداندن مورد يك
 همان. شدند فرستاده متر 2×4 اوين در سلول هايي  209 زيرزمين به چپ از زنان

 چهل خوابيدن. بود چپ زندانيان شكنجه اصلي محل قبل ايه سال كه جايي

به اندازه كافي  روز، شبانه در دستشويي نوبت چهار سلول، كوچك فضاي در انسان
روشنگر فضاي باز دار و دسته منتظري در زندان بود. اين حركت از انتهاي بهار 

  . )18(ادامه داشت 1365تا اوايل  1364

: بند يك واحد يك در پائيز 1364بهمن  -ان، ديمبارزه عليه بيگاري در زند
با خواسته اي از سوي زندانبان روبرو شد كه غيرقابل قبول بود و تحميل كار  1364

 تميز مالقات، سالن نظافت«مجاني يا به عبارت ديگر بيگاري به زندانيان سياسي: 

 وظيفه عنوان به آشپزخانه غذايي اوليه مواد كردن تميز و "واحد" سالن كردن

 از نگهباني ديگر، وقت چند  تا": گفتند مي شوخي به برخي. شد اعالم زندانيان

 آغاز در "بيگاري" مقابل در واكنش "!گذارند مي خود ما عهده به هم را زندان

 به": شد گرفته زندانيان تصميم ماه دو يكي، از بعد ولي نداشت منظم سازمان

  "!دهيم نمي تن بيگاري

 كه اي پنجره بدون و تاريك سلول( زيرهشت هاي سلول به كرد، تمرد كه اول گروه

 اين از. شدند برده دادگاه و بازجويي براي.) شد مي استفاده قابل چراغ نور با فقط

 سه از بعد تازگي به كه بودند مجاهدين از نفر يك و پيكار از نفر يك نفره، 9 گروه

 نيز، ديگري اقليتي. بودند هآمد بيرون گوهردشت هاي انفرادي از اي خرده و سال

 "زندان در شورش" مورد در قبلي تنبيهي و بازجويي از كه بود ماهي چند هنوز

 زير در دادند، نمي تن بيگاري به كه بعدي "متمرد" هاي گروه. بود شده خالص

 اين روز چهل. شدند مي فرستاده بندها داخل به و خوردند مي كتك هشت

 شوهر( "ناصريان" داديارش همراه به ميثم انجامسر و انجاميد طول به درگيري

  )19(».نشستند عقب ،)رفسنجاني خواهر

: حركات و اعتراضات دوره 1365اوين، تابستان  3تحريم غذاي زندانيان بند 

ميثم تاكنون شامل بخشي از زندانيان مي شد. با اعتراضات و سرانجام تحريم 
ك ماه ادامه يافت، شاهد شكل در اوين بيش از ي 1365غذايي كه در تابستان 

گيري يك حركت جمعي و سراسري زندانيان سياسي در زندانهاي جمهوري 
اسالمي هستيم كه بن بست ميثم كراسي در درون زندان هاي جمهوري اسالمي را 

.  در گيري ها با ورود چند زنداني جديد، از جمله دو تواب )20(آشكار مي كند
 3سالن «اوين و نيز بابك زهرايي آغاز شد.  "اهآموزشگ" 3شناخته شده به سالن 

يك صدا با ورود توابين مخالفت كرده و حتي وسايلشان را از اتاق ها بيرون ريختند. 
 كس هيچ بر آنها ننگين عملكرد. ندادند را ها اتاق از يك هيچ به ورود اجازه آنها به

 كار اين با .. ميثم.ندنبود توابين با زندگي به حاضر زندانيان اينك و نبود پوشيده

 كند، واگذار آنها به را بند مسئوليت همه از اول. كرد مي دنبال را مختلفي اهداف

 مي اينكه سوم و باشد داشته كنترل تحت را بند درون اتفاقات تمام اينكه دوم

 پس تواند مي هم طريق همان به است  داده امكاناتي اگر كه كند يادآوري خواست

 او براي را زندانيان واكنش قدرت از ميزاني آميز، تحريك حركت اين. بگيرد

 به حاضر سالن كل كه بود درحدي زندانيان ميان در .. پافشاري.كرد مي مشخص

 و رسيد ها خانواده به اخبار مالقات هنگام. نشد توابين مقابل در نشيني عقب
 زدند اضاعتر به دست جمعي طور به ها خانواده از بسياري. يافت گسترش موضوع

 حركت تاثير. شدند خود همسران و فرزندان هاي خواسته به رسيدگي خواستار و

 عقب ميثم. رساند مي ياري زندان داخل هاي حركت به و بود مهم بسيار ها خانواده

  .شدند خارج بند از توابين و نشست

 به ديگر روشي ميثم. داشت ادامه چنان هم ديگر هاي خواسته روي بر تاكيد

 بند. شدند بند وارد اي تازه افراد و كردند تخليه را بند اول اتاق بار اين. كاربست

 بودند، شده منتقل زور به كه عادي زندانيان از نفر دو. گرفت خود به متشنج حالت

 جرايم مرتكب "عموما كه را افراد اين ميثم. گفتند سياسي زندانيان به را ماجرا

 به درگيري براي وعيد و وعده با بودند امياعد نيز آنها از بسياري و شده سنگين

 به و كنيد گوش هايمان حرف به اگر": بود گفته آنها به. بود فرستاده سالن درون

. "گيرم مي عفو برايتان و گذاشته تاثير حكمتان در كنيد، عمل گفتيم ما آنچه

 بهانه به آنگاه تا بود درگيري ايجاد و بند كشيدن تشنج به حركت اين از هدف

 بر طرحي. شوند عمل وارد سركوب براي پاسداران! "زندانيان خود داخل درگيري"

  زمستان در» شورش در زندان«موسوم به  حصار قزل يك بند درگيري ماكت اساس

 .تر وسيع ابعادي با 1363

 و چماق چوب، تعدادي آمدن هنگام ها عادي شد، معلوم كه نگذشت زيادي مدت
. شد اضافه فهرست اين به بعدها نيز چاقو و كارد. اند هآورد بند داخل خود با بطري

 بر مرگ". كردند دادن شعار به شروع و آمده سالن راهروي به واردين، تازه

... "...اهللا حزب فقط حزب" ،"منافق بر مرگ" ،"!نيست خدا گه مي آنكه كمونيست،

  .نكردند مشاهده العملي عكس اما كردند، تكرار را شعارهايشان بار چند

بيست ها عادي. گذشت منوال همين به مدتي. بود،.. شده متشنج "كامال بند جو 

 سالن افراد. گشتند برمي و دادند مي شعار آمدند، مي جلو قدم چند. شدند مي نفر

 شود، درگيري آغاز به منجر كه صحبتي يا حركت هيچ اما بودند، شده عصباني

 پاسداران اما دادند، مي شعار نفر 300 مقابل در نفر 20 ظاهر، به. دادند نمي انجام

  .بريزند بند داخل به سرعت به درگيري آغاز با تا بودند منتظر سالن در پشت

 از بعد. بازگشتند شان اتاق داخل به ها عادي شعاردادن، دور چند از بعد حال هر به

 كه بودند كرده تعريف برايشان. شد شنيده اتاقشان داخل از بيدادي و داد صداي آن

. كنند مي تان اخراج بند از و زنند مي تان كتك ها كمونيست ورودتان، محض به

 .كرد آب بر نقش را ميثم طرح تمام آنها، با شده كنترل و خونسرد برخورد

 عادي از را فروشگاه مسئول و بند مسئول. نكرد ختم جا همين به را قضيه ميثم اما

 به رفتن غذا، گرفتن قبيل از رددا كاري هر كس هر كرد اعالم و داد قرار ها

 براي بند افراد كليه. كند مراجعه آنها انتصابي مسئول به بايد... و فروشگاه بهداري،

 غذا، اعتصاب قبيل از پيشنهاداتي. نشستند شور به ميثم برخورد اين با مقابله

 طريق از) زندان جيره( نان و چاي غذا، نگرفتن نامه، دادن طريق از كتبي برخورد

 نگرفتن پيشنهاد. شد مطرح جمع در بند، از افراد اين اخراج آن كنار در و ها عادي

 اجرا به و شد پذيرفته بند، از افراد اين اخراج و ها عادي طريق از زندان جيره

 غذايي هيچ مدت اين طي در. شد معروف "غذا تحريم" به بعدها حركت اين. درآمد

 مي قرار استفاده مورد بند داخل در ذخيره غذايي مواد تنها. شد نمي گرفته تحويل

 داشتند، تر مناسب برخورد كه عادي زندانيان با مقطع همان در بند، افراد. گرفت

 نيست، آنها شخص با مخالفت موضوع كه دادند توضيح برايشان و گرفتند تماس

 .كند سوءاستفاده سياسي زندانيان برعليه آنها وضعيت از خواهد مي رژيم بلكه

 با ؛)بودند باال طبقه در كه( 5 سالن سياسي زندانيان غذايي هاي كمك رغم علي...

 مي كاهش آرام آرام نيز زندانيان انرژي آن همراه به و غذايي ذخيره تحريم، ادامه

 مالقات اول گروه شد، گرفته مالقات تحريم به تصميم حركت، ادامه در. يافت

 را مالقات تحريم و غذا تحريم حركت خبر و رفته مالقات به شدند موظف كنندگان
 پيش از تر وسيع "غذا تحريم" خارجي و داخلي انعكاس. كنند منتقل ها خانواده به

 آنها، "توبه" و سياسي زنداني نداشتن بر مبني رژيم تبليغات رغم علي. بود بيني

 يكي در فقط را سياسي زنداني 700 به نزديك 5 سالن پشتيباني و 3 سالن حركت

 .بود داده قرار رژيم روي در رو ايران، هاي زندان هاي شبخ از

 ميثم با عمومي صورت به گفتگو. شد مذاكره وارد بند با ميثم روز، 25 از بعد

 از آنها رفتن فشار زير موجب نمايندگان، يا نماينده معرفي چون گرفت، صورت

 چند از بعد .شد ميثم به ها خواسته مكتوب ارائه بر قرار "نهايتا. شد مي رژيم طرف
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 از را ها عادي از زيادي عده. شناخت رسميت به را بند انتخابي مسئول ميثم روزي،

 )21(».فرستاد.. بند به كتاب و روزنامه و كرد خارج بند

ميثم كراسي و گذار به تحريم غذاي سالن سه اوين نقطه عطفي شد كه پايان دوره 
  رقم زد.  1367ن سياسي را در سال يعني تدارك و اجراي كشتار زندانيادوره بعدي،

   

  :1367تا  1365

  تدارك و اجراي كشتار سراسري زندانيان سياسي 

 1367بنا به اخباري كه از عوامل وزارت اطالعات رژيم پس از كشتارها سراسري 

بدست آمده است، اين طرح پس از به پايان رسيدن دوره موسوم به ميثم كراسي از 
 1367آماده سازي بود. انتخاب لحظات بحراني تابستان در حال  1365اواسط سال 

و آتش بس ميان رژيم هاي ايران و عراق بود،  598كه مصادف با پذيرش قطعنامه 
دقيقا به همين خاطر صورت گرفت كه افكار عمومي داخل و خارج از كشور روي 
موضوع جنگ و آتش بس متمركز خواهد بود و كشتاري به اين وسعت در سراسر 

  ور، پژواك كمي در آن دوره خواهد يافت.  كش

شناختي كه ارگانهاي امنيتي رژيم و زندانبان از بافت و توانايي زندانيان سياسي در 
دوره ميثم كراسي بدست آورده بودند، به وزارت اطالعات كمك بزرگي كرد. پليس 

زاتي سياسي رژيم، اينك براي تفكيك نيروهاي زندان، ارزيابي توان سياسي و مبار
اشان، ميزان پايبندي به آرمان هايشان اطالعات وسيع تري بدست آورده بود. 

اش روزانه از زندانيان بدست طريق گزارشات توابين مخفي و علنياطالعاتي كه از 
و  1365در سالهاي  اطالعات مامورين وزارت هايي كهسنجي آورد؛ به همراه نظرمي

اين نظر در داخل حكومتيان بود كه با  انجام مي دادند، همگي در تاييد 1366
، بلكه بايد مقاومت آنها را در هم شكست و "كنار آمد"زندانيان سياسي نمي توان 

  در صورت لزوم تمامي آنها را نابود ساخت. 

 داخل در اپوزيسيون سازماني بي و زندان از بيرون در جنبش سنگربندي خالء در«

. شد آغاز مرتضوي آخوند جايگزيني و ثممي تعويض با رژيم خشن حمله ضد كشور،

 و سخت روزهاي امتيازات، گيري بازپس سر بر ،1367 تابستان تا 1365 از
 و روسي هاي ميگ عراقي، هاي موشك صداي. گذشت زندان بر پرتشنجي
. بود ساخته تبديل زندان بحران بر پوششي به را جنگ بحران فرانسوي، ميراژهاي

 كار به بندها در تري وسيع خشونت زندان، از بيرون در رژيم تعادل عدم تناسب به

 نابودي براي بلكه سياسي زندانيان راندن عقب براي نه رژيم تهاجم. شد مي بسته

   )22(».بود آنان

را در نوشته اي ديگر بيان  1367گزارش مستقيم خودم را به عنوان شاهد از كشتار 
را نيز در بحثي ديگر از » ن شد؟چرا چني«و كنكاشي در اين مورد كه )23(كرده ام

در اينجا، فشرده اي از آن چه تجربه مستقيم ما در  )24(منظر خودم نوشته ام.
  نويسم: بود را مي 1367روزهاي كشتار 

 خبر با شهريور اوايل در ماه يك از پس. بود شده قطع ها مالقات ماه مرداد در«

 مورس طريق از خبر چون  ولي. هستند اوين زندانيان "زدن دار" حال در كه شديم

 و كنيم شناسايي توانستيم نمي را خبر منبع بود؛ گذشته بند چند از و رسيده
 درپي كه ها خانواده تظاهرات خبر. بوديم گذاشته  خبر انتقال در را اشتباه از ضريبي

 ما به بودند، همسرانشان يا و فرزندان وضعيت شدن روشن خواستار ، مالقات قطع

 طريق از 1360 سال مانند شد نمي و بود زدن دار عام، قتل جديد روش. دبو رسيده 

 گروه، صدا، و سر بي زندانيان . برد پي ها اعدامي تعداد به خالص، تيرهاي شمردن

 اعدام محل به نزديك فاصله در زندانيان ساير آنكه بي. شدند مي آويخته دار به گروه

 ...شوند  خبر با موضوع اين از

. رسيد وحشتناكي پيغام گوهردشت 8 و 7 بندهاي از شهريور، نهم صبح در "مجددا

 شب تا و بودند برده بيرون به  نفره 80 و 70 هاي گروه در را 8و 7 بندهاي زندانيان

 بالفاصله بندها، آن در عام قتل بازماندگان. نداشتيم آنان از اطالعي هيچ آن از قبل

 شبانه مورس. داشتند ما به خبر اندنرس در سعي بندها  داخل به رسيدن از بعد

 دارند. نشويد سالخي شما باشيد مواظب اند، كرده سالخي را ما": بود چنين آنان

   )25(» ".ديديم را ها بچه آويزان جسد ما زنند، مي دار 

  در هر بند با حيله و ترفندي كوشيده بودند تا تعداد اعدامي ها را به حداكثر

  

  
  

ز حضور هزاران هزار مبارز سياسي با تجربه كه سالهاي طوالني برسانند به يك باره ا
شاهد وحشيگري، پوسيدگي و زوال اخالقي حاكمان در زندان بودند، خالص شوند. 
با اين حال، پس از موج اصلي كشتار، همچنان در پي ادامه قتل عام باقيمانده 

  زندانيان بودند:

 زندانيان اعظم بخش و) شهريور و مرداد( شد انجام كشتار اول دور كه اين از بعد«...

 را ها آن اصلي هاي پرونده بار اين كه  را، ديگري تعداد شدند، عام قتل ومجاهد چپ
 را چپ زندانيان از بخشي. كردند احضار دادگاه به بودند، آورده اطالعات وزارت از

 از فرن 28 ها، سري اين از يكي در. كردند خارج بندها از دادگاه  براي "مجددا

. شدند احضار  "مجددا بودند، مانده زنده و كرده طي را دادگاه اول دور كه زندانياني

 توصيف غيرقابل شد، ايجاد بند در ها زنداني مانده باقي بين موقع آن كه حالتي

 نداشته بازگشتي هيچ است ممكن رفتني  بيرون هر كه دانستند مي همگي. است

 ايجاد بودند مانده بندها داخل كه هايي بچه بقيه براي بدي بسيار روحي وضع. باشد

 نيري، ناصريان، "مجددا شوند؟ مي روبرو وضعي چه با نفر 28 اين بودند  نگران. شد

 دادگاه زمان. بودند  منتظر دادگاه محل همان در اطالعات وزارت نماينده و اشراقي

 كيفيت و وضع تا بودند كرده باز را ها پرونده و كشيد مي طول بيشتر بار اين

 دستشان از نيرويي اگر كه بودند هدف اين  درپي. كنند ارزيابي را زنداني نيروهاي

  .بدهند را اعدامش حكم بار اين است؛ رفته در زنده

 خميني، با منتظري هاي نگاري نامه جمله از رژيم، خود تضادهاي و برخوردها

 و بود كرده درز ها زندان زا  بيرون به اخبار. داشت حكومتي داخل جدال از حكايت
 قطع كاره نيمه را دوم دور هاي دادگاه كه شد اين خارجي و داخلي وضعيت مجموع

 داخل زندانيان از اي عده بود، ها دادگاه برگزاري حين در  كه آيد مي يادم. كردند

 و نيري. بودند دادگاه منتظر ديگري، تعداد. بودند آمده بيرون و رفته دادگاه
 و كردند حركت عصبي خيلي و كرده قفل را دادگاه اتاق درِ و آمدند بيرون ناصريان 

 همين اگر يعني... كنيد قطع را  ها دادگاه اين كه بود شده گرفته تماس گويا. رفتند

 تيغ زير از كه زندانياني مانده باقي نبود، كشور از خارج و داخل در محدود فشارهاي

 شايد. شدند مي كشته دوم دور در بودند، آمده بيرون زنده اول  دور در رژيم حمله

».بردند مي در به سالم جان زندانيان، از محدودتري تعداد
)

26(  

با گذشت چند دهه از كشتار سراسري زندانيان سياسي، هنوز بسياري از فجايع بر 
ما روشن نيست. هنوز خانواده ها اطالع دقيقي از آخرين لحظات زندگي فرزندانشان 

كومت روز به روز، قدمهايي بيشتري براي محو حقايق كشتار سراسري ندارند و ح
مي كوشد تاريخ را واژگونه » پژوهشگرانش«زندانيان برمي دارد و يا از طريق 

بنويسد و گريبان خود را از پاسخگويي به اين جنايت بزرگ رها سازد. اين سرفصل، 
  براي شاهدان عيني اين فاجعه همچنان گشوده خواهد بود...

  تا ... 1367

ماجرا با كشتار سراسري زندانيان سياسي تمام نشد... زندانيان سياسي زن چپ تا 
در انفرادي ها و زندانهاي تنبيهي مختلف بودند. تعدادي از همبنديان ما در  1369

سلولها باقي ماندند كه در نوشته وزير فتحي تحت عنوان ديدار با گاليندوپل به آن 
(اشاره شده است.

هاي شهرستان، هنوز زندانيان مقاوم نگهداري مي ر زنداند)27
شدند كه در كتاب ماال توسط محمد خوش ذوق گزارشي از اين سالها در دسترس 
است. تعدادي از همبنديان ما، دوباره در اثر تعقيب و مراقبت هاي بعد از زندان 
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 1367از هايي فوت كردند. براي ضربات بعد »صانحه«دستگير شدند و يا در اثر 

و دستگيري برادر بزرگتر  1368دستگيري هاي گروه وحدت كمونيستي در سال 
در ارتباط با سازمان چريكهاي فدايي خلق » مسعود باختري«رفيق جانفشانمان 

اما مجال ديگري الزم  …تيرباران شد 1369ايران را مي توان نام برد، او در سال 
  اسري زندانيان سياسي بپردازيم.است تا به دوره زندان هاي پس از كشتار سر

  نگاهي به منابع و يادداشتهاي موجود

براي نوشته كنوني، منابعي كه مورد مراجعه مستقيم قرار گرفته، در پايان مطلب 
ذكر شده است. خواننده عالقمند مي تواند به آنها براي دسترسي به اطالعات بيشتر 

اله، بيش از پيش، به ارزش تالش مراجعه كند. با اين حال، در حين آماده سازي مق
تك نگاري زندانيان سياسي زن و مرد، كارهاي جمعي زندانيان سياسي در مجموعه 
هاي گفتگوهاي زندان، مجموعه هاي ارزشمند كتاب زندان به ويراستاري ناصر 
مهاجر و ويژه نامه هاي نشريه آرش به سردبيري پرويز قليچ خاني توجهم جلب 

ا، شيفتگي به حقيقت و وفاداري به بيان درست و انساني شد. در اين نوشته ه
فاجعه قابل لمس است. در مقابل، به گرايش نه چندان جديد مستندسازان پروژه 
نويس نيز برخوردم كه هزاران، هزار انسان را البالي گزارشات اخته شده و بي روح 

را به سايه  البخود بايگاني مي كنند و جان مطلب را مي گيرند و آرزوهاي نسل انق
  رانند. مي

در همين بازنگري روايت ها و گزارشات مختلف بود كه در ذهنم بيتي از حافظ 
  تكرار مي شد: 

  آه از دست اين صرافان گوهرناشناسآه «

  ». هر زمان خرمهره را با در برابر مي كنند

به همين خاطر، الزم مي بينم از تالشهاي نشريه آرش و نيز نشر نقطه و همه 
آورند تا نسل كنوني بداند كه چه ج خود را به زبان ميزندانيان سياسي كه درد و رن

  بر نسل انقالب گذشت، تشكر كنم. 
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  63دهشتناك سال  فروردينِ

  

  
  

دو آنها از جانب مجاهدين خلق نامزد ام. هر  هاي پدر بزرگم عزيز زارعي است در مورد دو دخترش فاطمه مادرم و فتانه خاله نوشتة زير، بخشي از يادداشت
  دستگير و چند ماه بعد اعدام شد. 61ام سالِ  سيد. خالهبه قتل ر 67دستگير شد و در كشتار زندانيان در تابستان  60مجلس شده بودند. مادرم فاطمه سال 

ساله  آزاد شود. دو سال پيش از آن، پدرم موفق شد من و برادرم را بياورد پيش خودش به فرانسه در انتظار آزادي مادرم. شش 68قرار بود مادرم براي اوايل 
  بودم كه وارد فرانسه شدم، برادرم نه ساله بود. 

  . (*)هاي پدربزرگم بدستم رسيد. مدتي طول كشيد تا توانستم آن را به فرانسه ترجمه و منتشر كنم ود كه دفتر يادداشتبيست و سه سالم ب

مان است. مثل  اي از تاريخ هاي كور و مسكوت گذاشته شده كند كه نقطه ها پيداست، او جزيياتي را به ما منتقل مي همانطور كه در اين بخش از يادداشت
  . 67، پيش از كشتار بزرگ 63جمعي زندانيان در سال كشتار دسته 

 ي را از محدوده  ها دهد كه، در مقابل تحميل سكوت، اين واقعيت هاي پرقدرت و دلخراشي كه پدربزرگم براي ما باقي گذاشته، راهي را به ما نشان مي يادداشت
  مان بدانيم. ي جمعي خاطرات خانوادگي بدرآريم و آن را جزيي از حافظه

  هاي عزيز زارعي به زبان فارسي بزودي انتشار خواهد يافت. كتاب يادداشت*

  شورا مكارمي                                                                            

  

  

  

  

  هاي عزيز زارعي يادداشت

  

  

يس ديوان عالي كشور در ئبود كه يك روز ر 62درست اوايل بهمن ماه سال 
نماز جمعه گفت كه قرار بود حضرت امام يك عفو عمومي به  خطبه

نهاد كرديم اجازه فرمايند ما آنها را ها عطا فرمايند. ولي ما پيش گروهك
امتحان كنيم [تا] هر كدام كه واقعا تواب شده باشند آزاد شوند. نه آنكه 

گيري ها شوند. زيرا براي دست نسنجيده آنها را آزاد كنيم تا بروند جذب گروه

ايم كه  آنها شهداي زيادي داديم و ما تا كنون هم تعدادي از آنها را آزاد كرده
ي مذبور  اند. اين بود عين آن خطبه ها شده متاسفانه رفته و جذب گروهك

كه هنوز هم يادم مانده. بعد از آن خطبه، ناگهان بعضي از مقررات سخت بر 
داده شد در زندان كاردستي ها اجازه  روي زندانها تخفيف يافت. به زنداني

توانست  تهيه كنند. اجازه كتاب خواندن داده شد. هر كس مايل بود مي
دادند.  درس بخواند و امتحان دهد. بعضي اوقات به بعضي از آنها مرخصي مي

دادند. وسايل كاردستي از بيرون قبول  در زندان مالقاتي حضوري مي
  هايشان  ل خانوادههاي تهيه شده را تحوي كردند و كاردستي مي

خبر از آنكه زير اين  هاي ديگر. ولي بي دادند و خيلي از اين نوع آزادي مي
  ي بزرگي نهفته است.  كاسه يك نيم كاسه

در همان ايام هر دوهفته يك مرتبه مالقات حضوري به زندانيان با  خصوصاً
هاي  قدادند كه براي مدت نيم ساعت در يكي از اتا هايشان مي افراد خانواده

اجراي نظم خيلي مراقبت  شد كه بر خالف هميشه مامورينِ زندان برگزار مي
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چند روزيست «ها بود كه فاطمه گفت:  كردند. در يكي از همان مالقات نمي
اند داخل بند كه آنها خيلي خودشان  كه تعدادي زن و دختر مشكوك آورده

ي ديگراند كه به ها گويند آنها از شهرستان دهند. مي را انقالبي نشان مي
خورند. من هم  هاي ساده لوح هم فريب آنها را مي اند. بچه شيراز منتقل شده

 كنم كه به آنها برسانم كه مواظب خودشان باشند. گاهي اتفاقاً ت نميأجر

خواهند كه من  آيند پيش من از من راهنمايي مي هايشان مي هم بعضي
ون همه و همه مراقب دهم كه به من كاري نداشته باشند چ قسمشان مي

ي هر چند جزيي از من  حركات من هستند و فقط كافي است كه يك برگه
  »به دست بياورند.

خبر از همه جا خوشحال بودند از آن كه آزادي  و اما پدر و مادرهاي بي
هايشان داده شده. روزهاي مالقاتي همه شاد و خندان  بيشتري به بچه

دادند. در ضمن هر  رخصي چند روزه ميبودند. گاهي هم به بعضي از آنها م
 ،كردند. روزها جلوي دادگاه از شلوغي قيامت بود ماه چند نفر را مرخص مي

شدند، زنها همه يكي  هاي آنهايي كه آزاد مي كشيدند. بچه همه انتظار مي
هاي مرده  گشا در دست داشتند. خالصه نور اميد در دل يك كيسه مشكل

 چون همانطور كه قبالً» شود يا فردا؟ ام آزاد مي هامروز جگرگوش« :تابيده بود

شان بودند زيرا  هاي زنداني گل سرسبد خانواده ام بچه  هم متذكر شده
افراد  .شان يا دانشجوي سال سوم يا چهارم بودند يا دكتر و مهندس همه

كمتر از ديپلم در بينشان وجود نداشت جز چند زن هفتاد و چند ساله كه 
  نشان زنداني بودند.آن هم با دخترا

اما افسوس و صد افسوس كه عمر آن چراغ سبز خيلي كوتاه بود. طولي 
حال  .تمام شروع شد رحميِ م با خشونت و بيأنكشيد بگير و ببند مجدد تو

  داند.  كاسه بود خدا مي اي زير اين نيم چه كاسه

ي سختگيري در زندان شروع  فرا رسيد. زمزمه 63دهشتناك سال  فروردينِ
هايشان صد  هاي زنداني از ترس قالب تهي كرده بودند. خانواده شد. تمام بچه

هايشان متحيربودند كه چه پيش خواهد آمد. شايع شد كه  برابر بدتر از بچه
ها به  هايي در كار بوده است. اخبار از داخل زندان بندي ها دسته در زندان

اني و بر والدين آنها. هاي زند گذشت به بچه بيرون درز كرده. واي كه چه مي
فروغ، همه دستهايي  ها بي ها داغ بسته، همه چشم همه رنگ پريده، همه لب

خدايا تو خودت جوابگوي اين همه  .كه تلفن در دست داشتند، لرزان
مورين اطالعات مثل گرگ أهاي پريشان باش كه خيلي ظلم است. م دل

چه درآن مدت برسر  يد آنهاي بيزبان. الهي نيا گرسنه افتادند به جان آن بره
  ما آمد.

بود، درست ساعت هفت بعد از ظهر  63خالصه روز چهاردهم فروردين 
  »منزل فالني؟«تلفن زنگ زد. خودم جواب دادم. سوال شد: 

  »بله.« -

شخص  .بالدرنگ شستم خبر شد كه بايد خبري باشد. بله خبري هم بود
من جلوي پليس راه «تلفن كننده بعد از پرس و جو از مشخصات من گفت: 

اي داخل اتوبوس بود با دو برادر پاسدار. من پرسيدم:  بسته بودم. خواهر چشم
اما قبل از آن كه آن برادرها جواب » اين خواهر كيست و چه كار كرده؟«

من فاطمه زارعي هستم. ترا به خدا قسم «بدهند، خود آن خواهر گفت: 
يادداشت كني. شماره تلفن  دهم دهم اين شماره تلفن را كه به تو مي مي

اند تهران و خودتان برويد  منزل ما هست و به پدرومادرم بگو كه مرا برده
  »اند تهران. دادستاني شايد بگويند براي چي برده

البته قبول اين مطلب براي ما خيلي ثقيل بود چون ديگر رفتار آنها با 
وقت يك زنداني را با   براي ما شناخته شده بود كه آنها هيچ زندانيان كامالً

جورواجور دارند كه  قدرها وسايل حمل و نقلِ كنند. آن اتوبوس جابجا نمي
احتياج به اتوبوس نداشته باشند... خدايا ما در اين موقع ديروقت كه تمام 
جاهايي كه ممكن است از اين موضوع اطالع داشته باشند كه از آنها سوالي 

ديديم جز  ي را به روي خود باز نميبكنيم، تعطيل است. بنابراين هيچ در
آنكه بسوزيم و بسازيم تا صبح شود. آن شب لعنتي را تا صبح من و مادر پير 

اي است.  كرديم كه اين ديگر چه نقشه و ناتوانش نشسته بوديم و فكر مي
چون تشكيالت ستاد خبري كه همان ساواما باشد سعي داشت به هر طريق 

  ي روحي. اذيت كند مخصوصا شكنجه هاي مجاهدين را ممكن خانواده

اند  فاطمه زارعي را برده«خالصه صبح اول وقت رفتيم عادل آباد. گفتند: 
رفتيم » اند، برويد دادگاه. نه اينجا نياورده«آنجا رفتيم جواب دادند: » سپاه.

برگشتيم زندان سپاه » ما كاري به او نداريم.«دادگاه هم جواب دادند: 
اين شايعه ضد «وضوع تلفن را گفتيم. جواب داد: شب گذشته و م جريانِ

اطالع بودن  گي و بي روز سردرگمي و دونده 3خالصه بعد از » انقالب است.
  از سرنوشت فاطمه و ناراحتي در خانواده، ديگر ديوانه شده بودم. 

شروع به فرياد زدن كردم. به  ،بردم روز سوم در راهروي دادگاه به سر مي
دم چه گفتم. چون در روزهايي بود كه خسرو قشقايي طوري كه خود نفهمي

ها، شما آن كه تا ديروز  انصاف اي بي«زدم:  را اعدام كرده بودند. فرياد مي
ايد و بعد از  كردند، ظهر جلوي نماز جمعه شالق زده شتر جلويش قرباني مي

ظهر همان روز در فيروزآباد تيرباران كرديد و روز بعد جسد تيرباران شده را 
كه البته منظور » عام به دار كشيديد و نترسيديد. ألجلوي شهرباني در م

ي ناتوان و يك پيرمرد و  ديده حال از يك زن رنج« همان خسرو قشقايي بود.
پيرزن از پا درآمده چه خوف و هراسي داريد كه آن قدر زجر و شكنجه 

كنار در و  دهيد. اين هم چه آدمي، اهللا و اكبر و ال اهللا ال اهللا. روحي مي
كنيد؟  ايد و زير آن پرچم مقدس آن همه ظلم مي ديوار دادگاه را مزين كرده
ايد  است كه بتوانم انجام دهم؟ اگر اعدامش كرده آخر من چه ازم ساخته 

  »بگوييد چه طور شده؟ بگوييد تا من آنقدر سرگردان نباشم؟

و از دادگاه  در عين سر دادن همان داد و فريادها بود كه يك نفر مرا گرفت
بيرون كرد و جمعيت حاضر پشت در دادگاه هم مرا آرام كردند. دست آخر 

تو خودت جواب اين همه  ابدون نتيجه افسرده و نااميد برگشتم خانه. خداي
قوم ظالم را بده كه به اسم اسالم و دفاع از مكتب مقدس اسالم آن قدر ظلم 

  آن روزهم با آن همه اندوه سپري شد.  كنند. مي

اند زندان  اما شب همان روز فاطمه عزيزم از تهران تلفن كرد كه مرا آورده
توانيد بر حسب ترتيب حروف الفبا روز اول ارديبهشت بياييد  اوين. شما مي

اي از سردرگمي نجات يافتيم. قدري وسايل هم كه الزم  ديدن من. تا اندازه
ز تاريخ تعيين شده داشت سفارش كرد كه با خود بياوريد. يكي دو روز قبل ا

اي نشود  به اتفاق مادر و دو فرزند سرگردانش كه الهي نصيب هيچ خانواده
  عازم تهران شديم.

سفانه اسم فاطمه در أكنند. مت روز موعود رفتيم محلي كه اسامي را اعالم مي
اين گونه بود كه مادر و دو فرزندش نااميد برگشتند شهر. ولي  ليست نبود.

ا راهنمايي كرد كه برو جلوي زندان اوين شايد چيزي مور اطالعات مرأم
اي مرا برد جلوي  دستگيرت شود. چون راه و چاه را بلد نبوديم فرد خيرديده

زندان و محل مراجعين را نشانم داد. رفتم جلو و شرح حال خود را به 
» برو بنشين تا صدايت بزنم.«متصدي اطالعات بازگو كردم. جواب داد: 

فاطمه زارعي اينجا نيست. تا وقت «د صدا زده و گفت: ساعتي طول كشي
ي مالقات  تمام نشده زود برو لونا پارك من هم تلفن كردم كه بهت اجازه

  »بدهند.

صبح بود. آنجا هم  11به هر قيمتي بود خود را رساندم لونا پارك. ساعت 
تند بعد از طي مراحلي من را همراه با چند نفر ديگر، كه آنها هم زنداني داش

هاي اطراف آن را رنگ سياه زده  سوار يك ميني بوس كردند كه تمام شيشه
بودند. بعد از طي مسافتي ما را بردند جلوي يك راهرو كه پله به طرف باال 

ها سالن بزرگي بود. در آن سالن هم  مان كردند. باالي پله خورد. پياده مي
وري كه مغز نواخت ط يك تلويزيون بزرگ بود كه مرتب آهنگ مارش مي

ها را خواندند. رفتيم داخل يك راهرو كه  كشيد. آنجا هم اسم سر آدم تير مي
ها بود. بعد ازمختصري گشتن فاطمه را پشت يكي از  محل مالقاتي

  هاي تلفن پيدا كردم.  كابين
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در آن موقع هم او و هم من نتوانستيم از گريه خودداري كنيم. من از 
ف درآمده بودم و او از سرنوشت نامعلوم خود دچار گي به حالت ضع دونده

هايش مرده بود. رنگ صورتش  س و نااميدي شده بود. نور حيات در چشمأي
را دو   تيره شده بود. با يك دست قادر نبود گوشي تلفن را نگه دارد، آن

دستي گرفته بود. خالصه پس از رد و بدل كردن چند جمله و احوال پرسي 
الع از دليل انتقالش به تهران به همان طريق كه آمده معمولي و عدم اط

  بودم آنجا را ترك كردم. 

اش ازگريه غش كرده است. وقتي  ولي وقتي آمدم منزل ديدم مادر بيچاره
كرد براي  ام. خيال مي هم كه به هوش آمد باور نداشت كه فاطمه را ديده

پس از دو روز  ام. سپس گويم فاطمه را ديده تظاهر و خوشحال كردن او مي
رداد دومرتبه برگرديم م و قرار شد اول خيتوقف در تهران عازم شيراز شد

دوباره به اتفاق  63ديدن فاطمه. همانطور هم شد. اول خرداد  تهران براي
سفانه اين دفعه خيلي بدتر و أها از شيراز عازم تهران شديم ولي مت بچه

طبق معمول رفتيم به لونا  ي قبل بود. باز از دفعه تر خيلي  نااميدكننده
يك  ،پارك اما اسم فاطمه در ليست نبود. من خودم رفتم سراغ اطالعات

سالي متصدي اطالعات بود. البته جلوي اطالعات هم خيلي شلوغ  برادر ميان
اي منتظر  در گوشه» باش تا تحقيق كنم ببينم كجاست.«بود. به من گفت: 

   »پدر، مگر دخترت چه كاره بوده؟«فت: مل گĤنشستم تا صدايم زد. بعد از كمي ت

شغلش دبير فيزيك بوده در شيراز و اتهامش كانديداي مجاهدين در «گفتم: 
  »شيراز.

  »پس برو دنبال كارت و خودت را خسته نكن. دنبالش هم نگرد.«گفت: 

ي كوچك دارد و يك پدر پير و يك مادر فلج چه  آخر دو بچه«جواب دادم: 
كنم؟ حال محض رضاي خدا اگر شما راه و چاهي توانم رهايش ب طور مي

  »برم. سراغ داريد كمكم كنيد. چون در اين زندان بزرگ راه به جايي نمي

و آنجا  3000اند بند  پدر دختر ترا برده«دومرتبه بعد از كمي مكث گفت: 
رسد. كما اينكه دو تا از پسران خودم هم مدت  دست هيچكس بهش نمي

اند يا  دانم زنده كه تا كنون نمي 3000مان بند اند ه چند ماه است برده
مرده. حاال تو هم از من بشنو خودت را از پا نينداز. برو همان شيراز تا اينكه 
خودشان از زنده يا مرده بودنش خبرت كنند. چون اگر يكسال هم اينجا 

شود. چون تا آنجايي كه من اطالع  اي عايدت نمي گي كني هيچ نتيجه دونده
  »زنده بيرون نيامده. والسالم و خداحافظ. 3000ا كنون كسي از بند دارم، ت

جو فايده ندارد و برگشتم منزل.  و با گفتن اين جمله فهميدم كه ديگر پرس
سفانه مادر فاطمه از شدت ناراحتي غش كرده بود. وقتي به هوش آمد أمت

خره الاحالت جنون بهش دست داده بود. به طوري كه همه را ناراحت كرد. ب
بعد از چند روز توقف در تهران بدون نتيجه عازم شيراز شديم. آن چند روز 

رفتم اطراف زندان اوين يا لونا  هم كه تهران بوديم روزي يك مرتبه مي
ف زياد بود كه به قول معروف سگ اپارك. طوري ازدحام جمعيت در اطر

دام شدن زنان دم از اع ت زده بر سروصور همه ماتم .شناخت صاحبش را نمي
زدند. به طوري كه آن روز محشري را كه خداوند تبرك  فرزندانشان مي

اش در آنجا منعكس بود. در  است نمونه  اش را داده تعالي در قرآن وعده
زدند،  حالي كه وابستگان زندانيان اعدام شده به سر و صورت خود مي

 گفتند: مي دادند. مثالً پاسداران فاتح به تمسخر و غرور جواب آنها را مي

آنهايي كه » هاي ديگر از اين قبيل. اند يا حرف آنها فداييان رجوي بوده«
طاقت ديدن اين صحنه دلخراش را نداشتند غم خود را فراموش و آنجا را 

  كردند. خالصه جلوي زندان اوين قيامتي بود، قيامتي آشكار. ترك مي

مه كامال دست تكليف ما هم در اين ميان معلوم بود. از زنده بودن فاط
اند. منتها جوابش را  كردم فاطمه را هم اعدام كرده شسته بوديم. فكر مي

دهند. به محض وارد شدن به شيراز من و مادر فاطمه  شيراز به ما مي
سفانه شلوغي آنجا هم دست كمي از اوين أمستقيم رفتيم جلوي دادگاه مت

ند. ما كه تازه از كرد هاي دسته جمعي مي نداشت. شيراز هم صحبت از اعدام
  راه رسيده و خسته بوديم تحمل آن صحنه دلخراش را هم نداشتيم، آمديم

  ها همه شروع كردند به عزاداري كردن قبل از مرگ.  منزل. بچه 

رفتيم جلوي زندان، جلوي دادگاه. شايد خبري  معهذا روزهاي بعد مرتب مي
شنيديم كه هنوز  يسفانه جواب مأاز بود و نبود فاطمه دريافت كنيم كه مت

ها به سه  دانم. ناگفته نماند كه اعدامي تهران است. حال كجاي تهران نمي
رفتند كه نه جسدشان  دسته تقسيم شده بودند. آنهايي كه زير شكنجه مي

ايم، و آنهايي را كه به دار  گفتند كجا دفنش كرده دادند و نه مي را تحويل مي
ايم، برويد. ولي سر قبرش نه  كردهفالن جا خاكش «گفتند:  زدند و مي مي

و آنهايي را هم كه » نه گريه كنيد. جمع شويد و نه مجلس ختم بگذاريد و
مبلغ هفت تا ده هزار تومان بدهيد و «گفتند:  تيرباران كرده بودند مي

  »جسدش را تحويل بگيريد. اما حق گريه زاري و داد و فرياد نداريد.

دم هم به اين دليل بود كه اگر البته مطيع دستورات سپاه بودن مر
شد نصف شب چند نفر  كوچكترين تخطي از جانب كسي مشاهده مي

ريختند داخل منزل. چنانچه پسر يا دختري براي آن خانواده  سپاهي مي
بردند كه نجات يافتنش با خدا بود.  كردند و مي مي باقي مانده بود دستگير

نكه از اين اتفاقات خيلي كردند. كما اي اي بسا كه همان شب اعدامش مي
 .خواهد باشد هاي معصوم به هر سن و سالي كه مي زياد افتاده بود. جان بچه

سفانه أنفس كشيدن بلند را هم نداشت. مت أتحاكم كسي جر بنا بر جو
نصيب نماندند. در همين دفتر جريان  خانواده خودم هم از آن تنبيه بي

دادم و متذكر شدم كه در دادگاه  انتقال فاطمه از شيراز به تهران را شرح
اختيار شروع به داد و فرياد كردم. درست پانزده روز پس از آن واقعه  بي

شب چهار پاسدار مجهز به مسلسل يوزي و راديو فرستادند به  12ساعت 
الباب كردند. پس از نشان دادن  وسيله يك ماشين سواري شخصي آمدند دق

ها. البته  به گشتن گوشه و كنار اتاق حكم دادگاه داخل شدند. شروع كردند
سال نداشت  11فاطمه كه بيش از  آن هم يك نمايش بود. سپس به خواهرِ
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بايد بيايي با ما برويم براي چند جمله «و كالس پنجم ابتدايي بود گفتند: 
ي فاطمه افتاد به پاي آن پاسدار و شروع به فرياد  كه مادر بيچاره» بازجويي.

گذارم كه اين دخترم را هم ببري. دختر معصوم  شي نميزدن كه تا مرا نك
شروع كرد به لرزيدن. بعد همان پاسدار تلفن كرد به جايي و قدري صحبت 
كرد و از بردن خواهر فاطمه منصرف شد. اما بعد از مدتي كاشف به عمل 
آمد كه آن گوشمالي سزاي آن داد و فريادي بوده كه من چند روز پيش 

سر داده بودم. بله به اين طريق مردم را از بلند نفس  اختيار از خود بي
  دارند. كشيدن بازداشتند و باز مي

شود از اين  هاي ايران اعمال مي به طور كلي اين گونه ترفندها در تمام زندان
ها كه هم در  اند از والدين زنداني گويم چون افرادي بوده جهت اين را مي

ها در مشهد،  ي داشتند و بعضيتهران و تبريز و هم در شيراز زندان
ها هم اهل شيراز بودند و جاهاي  اند. خيلي بندرعباس و شيراز زنداني داشته

گذشت  هاي ديگر مي ديگر زنداني داشتند. بنابراين جرياناتي كه در زندان
  كردند. براي همديگر تعريف مي

قتل عام عمومي در زندان شيراز شروع شد.  63درست اول تير ماه سال 
زن و دختر را اعدام  74خصوصا يك شب ايام اول يكم ماه مبارك رمضان م

سالم موسوي تبريزي براي چند روز الكردند. به طوري كه گفته شد حجت ا
گفتند يك دسته بخصوصي  ها هم مي ها. بعضي براي اعدام آمده بود شيراز

  روند. ها هستند كه همه جا براي اعدام كردن آنها مي مور اعدامأم

هاي  ها را از زنداني خلوت كردند. بعضي از گروهك بطور كلي زندان 63 سال
ها  ديگر را هم به غير از مجاهدين آزاد كردند. شايد تعداد كمي در زندان

باقي ماندند. ولي دو مرتبه شروع كردند به دستگير كردن افراد باقيمانده و 
  ».سري دوم«اده. بقول معروف از قلم افت

فاطمه براي ما روشن نيست كه آيا هنوز زنده است و يا او  اما هنوز تكليف و
تند حال يا فگ هم به خيل قافله اموات پيوسته. چون به طوري كه مردم مي

حتي يك نفرهم از خانواده مجاهدين را «راست يا دروغ امام دستور داده: 
گفتند چون  از يك لحاظ راست مي .»زنده نگذاريد حتي پدر ومادرهايشان را

اي وابسته بداند كه در آن  كس جرأت نداشت خودش را به خانواده هيچ
حتي جرأت آمد و رفت معمولي را هم  ،خانواده افراد مجاهد داشتند

هايي كه از دوستان وآشنايان  دليل هم نبود. بودند خانواده ند. البته بيشتندا
و آمد هاي دور و نزديك كه با خانواده ما رفت  قديمي ما بودند يا از فاميل

مورين اطالعات آنها را أديرينه داشتند. پس از يكي دو مرتبه آمد و رفت، م
 داريد آشنايي چه آنها با بودند كرده والاحضار كرده بودند ستاد خبري و س

ها هم جرأت  حتي گنجشك و ديگر آمد و رفت نكردند. جاخورده هم آنها كه
  ين آنها بودند.پرواز به خانة ما را نداشتند. چون پاسداران در كم

  

گذرد تلفن منزل ما هنوز تحت  با اين كه مدتي از مرگ فاطمه مي
اي هم از دور و نزديك براي ما ارسال  كنترل است. حتي اگر نامه

ها  آورد. چه بگويم ازاين درد و دل شود سر از ستاد خبري در مي
گناه. فاطمه  زياد است. چه بهتر است برويم سراغ فاطمه. فاطمه بي

اي كه از سر هر  وم. فاطمه شجاع و همه چيز تمام. فاطمهمظل
ي و از هر قدمش آسايش رباريد و از هر كالمش د انگشتش هنري مي

و اطميناني. اي روانت شاد كه دنيا براي وجود تو تنگ بود و اي 
فرزندان اليق  ،لياقتي خود زا كه در اثر بي لعنت بر اين حكومت آفت
  رد. اين مملكت را زير خاك ك

* Chowra Makaremi, Le Cahier d’Aziz, Gallimard, Paris, 2011  
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   67 تابستان كشتار

  مشهد و نوشهر در زندان

   

  پوركريمي رضا

  

 دمكراتيك مطالبات خواستار خود نسالنِهم مانند به 57 انقالب از پيش

 شدم. خلق فدائيان وهواداران دوستداران از نيز انقالب پيروزي از بعد .بودم

 كهاين با ايران، خلق فدايي هايچريك سازمانِ در انشعاب وقوع از بعد

 اما بودند، اكثريت فدائيان خط حاميان از دوستانم ترينشريف و بهترين

 و برادركشي از ايكارنامه كه نظرتنگ حاكمان با اتحاد و آشتي از من
 اقليت فدائيان به. بودم رويگردان داشتند، ارتجاعي تمايالت و جنايت

 ماه بهمن از.  نبودم هم انتقادبي البته داشتم. بيشتري نزديكي احساس

 تعدادي آمدممي مرخصي به كه وقت هر رفتم. سربازي خدمت به 58 سال

 آباد شهر هوايي پايگاه به خودم با را فدايي جريان هردو هايروزنامه از

 مرخصي، روزهاي از كيي در شهريور اواخر.  بردممي امخدمت محل بجنورد

 در و مجروح شدت به چشم ناحيه از و شده رانندگي حادثه دچار

 گذشته اممرخصي پايان از روز چند. شدم بستري تهران فارابي بيمارستان

 فارابي بيمارستان در مداوا روزهاي. بودم خدمت اضافه و غيبت نگران بود و

 و كرد تعريف بود گذشته هآنچ از برايم و آمد مالقاتم به دوستانم از كيي
 . كنم فرار و نگردم بر پادگان به كرد تاًكيد

 به من برنگشتن و غياب روزهاي در كرد،مي تعريف دوستم كه طور آن

 ضربت گروه توسط امشخصي وسائل تمامي و سربازي كيسه هوايي، پايگاه

 هايكتاب و روزنامه و گرفته قرار تفتيش مورد پايگاه) ايدئولوژيك سياسي(

 21 مدت 1360 ماه مهر تا. بود گرديده ضبط جرم مدرك عنوانِ به موجود

بيست از روز آخرين 1360 مهرماه 12. گذشتمي امسربازي خدمت از ماه
 پايگاه به ورودم محض به. بود زندان هايميله و ديوار از خارج من سالگي

 دام به را ياحرفه چريكي كه گويي خودم، معرفي و بجنورد شهرآباد هوايي

 راسخ استوار فرماندهي به مسلح سرباز از پر جيپ ماشين دو باشند انداخته

 از پيش چندي تا او شناختم،مي را راسخ استوار. آمدند استقبالم به

 عوض رنگ زمان با متناسب اما بود هماهنگي ستاد و صدربني طرفداران

. بود تهگرف قرار ضربت گروه و اهللاحزب صفوف در اكنون و كرده

 ستوان توسط من از بازجويي بعد روز. شدم زنداني پايگاه دربازداشتگاه

 كرد،مي خدمت ضربت گروه در حال و دو ركن در شاه زمان در كه نريماني

  به پاسخ در شد، دگرگون حالم بازجو عنوان به او ديدن از. شد آغاز

 روبرويم تيوق او. داد نخواهم پاسخ جماعت ساواكي به گفتم او اول پرسش

 بعد روز. افتادم زمين به و رفتم حال از كه كوفت زانويم به چنان ايستاد

 آيدمي ادت: يگفت بازجويي از قبل ، داد ادامه فاتحي همافر  را امبازجويي

 از كيي من! مبارك پيوندتان فدايي مجاهد، همافر، ميدادند شعار مردم

 كار خودت از دفاع براي و سنگينه خيلي اتپرونده!  هستم همافران همان

 داشتم روزنامه تا چند من كنيمي بزرگش چرا جان آقا گفتم! داري سختي

 خاطر به شما هستيد پيچيده خيلي شما اتفاقا نخير گفت بازجو  كتاب! و

 افكار اشاعه و سازمان اين براي جاسوسي و اقليت فدائيان در عضويت
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 خراسان ارتش دادگاه و شهدم 77لشگر راهي پرونده تنظيم با ماركسيستي،

 و اسكورت با زده دستبند مرا بعد هفته ك. يشد خواهيد بازپرسي جهت
 و بازجويي جهت  مشهد در واقع 77لشگر خراسان ارتش دادگاه به محافظ
 . فرستادند محاكمه ادامه

 گنجايش زندانيان تعداد به نسبت خراسان 77 لشگر نظامي بازداشتگاه

 و بودند جنگ هايجبهه از فراري سربازان انيانزند عموم. داشت كوچكي
 كادرهاي از زندانيان مابقي مجاهدين، از هواداري با رابطه در سرباز سه

 مخدر، مواد قاچاقِ زنا، قتل، هايجرم به گروهبان تا افسر از بودند. ارتش

 و بود حاكم نظامي مراتب سلسله هم بازداشتگاه در...... و سرقت اختالس،
 تميز سلول سه در. بود زنداني افسران عهده به بازداشتگاه داخل مديريت

مي هم در زندانيان ساير عمومي سلول دو در و كردندمي زندگي افسران
 پتو دو زنداني هر به. بود شپش از پر و كثيف بسيار بازداشتگاه ، لوليدند

 از بازداشتگاه. بودند شپش اصلي ناقل پتوها همان كه شدمي داده سربازي

.  شدمي انجام تاخير با شستشو و نظافت و نبود برخوردار گرم آب و حمام

 پادگان حمام به مسلح سرباز دسته دو مابين را زندانيان باركي هفته دو هر

 بازداشتگاه بويناك فضاي از فرار و بردن پناه براي جا بهترين. فرستادندمي

 و پائيزي مرموز يسرما حتي بود، بازداشتگاه هواخوري اي حياط همان
.  دادممي ترجيح بازداشتگاه داخل محيط به را زمستاني جانكاه سرماي

 بازجويي اولين از بعد. پذيرفت انجام باقري سروان توسط من از بازجويي

 به دوستانم توسط من دستگيري خبر. كرد مالقات ممنوع مرا مقدماتي

 . شد داده امخانواده

 دنبال به و نيستم اقليت فدائيان عضو من بود شده متقاعد بازجو كهآن با

 امپرونده از را اتهام دو اين حالاين با است، واهي نيز جاسوسي اتهام آن

 . بود اللهيحزب سرباز دو گزارش به او استناد. بود نكرده حذف

 اقليت، فدائيان از هواداري اتهام به و دادگاهي 1360 سال ماه دي در

 شناخته محارب و مرتد كمونيستي، ضاله فكارا و كفر اشاعه جاسوسي،

 توجه با. شد من براي مجازات اشد خواستار شرع حاكم از دادستان و شدم

 حاكم نشد، ديده من از محاكمات حين در توبه و ندامت احساس كهاين به

. است اعدام مرتد اين حكمِ:  گفت و كشيد من پرونده روي ايستاره شرع

 جهت 1360 ماه دي اواخر در دادگاه ماجراي زا روز چند گذشت از بعد

 كي بند. شدم فرستاده مشهد آباد وكيل زندان به حكم اجراي و مجازات
 زندانيان به اختصاص شاهيستم رژيم يدوره از مشهد آبادوكيل زندانِ

 اسكانِ محلِ سلول هر دوران آن در كه مهم تفاوت اين با داشت، سياسي

 اين در را نفر 5- 6 تا شصت هايسال در كهآن لحا بود زنداني دو اي كي

 كي بند زندانيان جا كمبود علت به بعد چندماه. بودند داده جاي هاسلول
 كه ماه 4 مدت. كردند پيدا انتقال داشت نفره 12 سلولهاي كه 4 بند به

 هر غروبِ و كردنمي رهايم اضطراب و تشويش بودم حكم زير و بالتكليف

 در. شدمي خوانده اعدام به محكوم زندانيان اسامي بتنو دو تا كي هفته

 به تخفيف درجه كي با من محكوميت حكم 61 سال ارديبهشت اواخر

مي سر پشت بايد را زندان پايانبي روزهاي پس زان. شد اعالم ابد حبس
 پدر براي چالوس زادگاهم شهر از مشهد آباد وكيل دوري علت به. گذراندم

 به و بود دشوار بسيار مالقات تهران در خانواده اياعض ساير و مادرم و

 به ، نداشتم مالقات بيشتر بار 6 اي 5 از بيشتر هرسال من خاطر همين

 بعداز شوم، منتقل نوشهر زندان به كه داشتيم درخواست علت همين

 67 سال تيرماه اواخر در عاقبت انتقالي، تقاضاي از انتظار چندسال گذشت

 بود سپاه بازداشتگاه شبيه مراتب به نوشهر زندان. ذيرفتپ انجام انتقال اين

 فاصله هافرسنگ آباد وكيل زندان به شباهت اي زندان از من تصور با و

 اشتباه كه كردم قيني نوشهر، سپاه زندان به ورود بدو همان در. داشت

 از سال7 گذشت از بعد. امداده انجام نوشهر به انتقال بر اصرارم در بزرگي

 و بازجويي مورد مجددا اندكرده دستگير را جديدي زنداني كه گويي نزندا
   هفته. گذراندم انفردي در را هفته كي از بيش و گرفته قرار شتم و ضرب

  

  

  
  

 26 نوشهر سپاه شدم، بند هم زندانيان ساير با عمومي بند در مرداد اول

 ديگر زنداني 9 و مجاهدين از هواداري اتهام به زنداني 17 كه داشت زنداني

 خاتمه با بود مصادف روزهاآن. بودند چپ جريانات از هواداري اتهام به

 فروغ( مرصاد عمليات و 598 قطعنامه پذيرش و وعراق ايران جنگ

 شد اعالم بعد روز چند  كه كردم مالقات امخانواده با باركي تنها). جاودان

 بند از پاسداران توسط زني تلويزيون و راديو. است قطع موقتاٌ هامالقات كه

. كردند خارج بند از را مجاهد هوادار زندانيان كليه هنگامشب و شد، خارج

 را مجاهد زندانيان كه كرديمنمي فكر هرگز اما بوديم نگران و زدهبهت
 نظامي ورود براي موقتي تدبير زندانبان كرديممي تصور. ديد نخواهيم

 در مجاهد زندانيان غائله اين خاتمه تا و انديشيده كرمانشاه تا مجاهدين

 از ما و شد قطع هم هاروزنامه بعد روز. شوندمي نگهداري ديگري محل

 هوادار زنداني سه بعد روز دو. مانديم خبربي بيرون دنياي و حوادث تمامي

 افراد بقيه سر بر چه دانستندنمي هم آنها بازگرداندند، بند به را مجاهد

 وانمود طوراين بودند شده مجبور هم شايد اند،برده جاك به را هاآن و آمده

فاكشه: «گفت من به گيلكي زبان به هاآن از كيي هواخوري در روزي. كنند
 ساقط مردانگي از را او كه دادمي هشدار من به داشت زبانيبي زبان با» ايد

 نداد لو به مجبور كه گيرد صورت عملي اي حرفي او پيش مبادا و اند،كرده
 ستون درد ناحيه از شدت به من روزها آن در. گردد بازجو به گزارش اي

. بود آرزو برايم درد بدون رفتن راه و ايستادن صاف و بودم بيمار فقرات

. نبود خبري هم درمان و ودوا دكتر از بودم، درازكش زمين روي به بيشتر

 بندچشم زير از. بردند بازجويي قسمت به  بسته بندچشم مرا شهريور اوايل

 روبروي دانستمنمي. اندنشسته روبرويم تعدادي كه شدم متوجه گفتگو و

.  بگيرند تصميم امزندگي مورد در قراراست گويا كه امگرفته قرار كساني

 ماركسيست گفتم ؟ مسلمان اي ماركسيستي كه بود اين آنها سئوال اولين

 درد كمر كه آنجا از ؟خير اي خوانيمي نماز ؟ مسلماني پس گفتند. نيستم

 احساس وقت هر دادم جواب بخورم كتك كه ترسيدممي و داشتم شديدي

 كرد سئوال دوباره. خوانممي نماز بله كنم پيدا خدا با ونياز راز و تنهايي

 و خانه از سالگي 18 از من گفتم خير؟ اي داري قبول را اسالمي جمهوري
 7 من سرنوشت كه هم كنون تا و جداشدم جامعه از سربازي قصد به منزل

 اسالمي جمهوري مورد در توانممي چطور است زندان هايميله پشت سال

 كي! ينديدم چيزي مجازات و گيريسخت جز كه هم شما از كنم، قضاوت

مي حرف منافقانه و پهلو دو داري هم پشت گفت جمع آن بازجوهاي از
! شود كمتر هانتگنا بار كه كن توبه گفت ديگري متفاوت صدايي ، زني

 انفرادي سلول قسمت به مرا نگهبان پاسدار. ببرند مرا كه كردند اشاره گويا

 مورد من مشابه ديگر نفر دو فرستادند، عمومي بند به مرا بعد روز دو. برد

 قدير نوشهر سپاه زنداني ترينمسن هاآن از كي. يگرفتند قرار جووپرس

 عمو را او كه احترام قابل انسان ياربس و  بود نظام دو زنداني كه خانجاني

 ملي قهرمان صفرزاده اسماعيل ديگر زنداني و كردند،مي صدا قدير

 هواداران از آنها هردوي.  داشتنيدوست و شريف بسيار كه بود شطرنج
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 البته. فرستادند ساري شهر استان مركز به را هاآن. بودند اكثريت فدائيان

 ماه آبان اواخر. شدند بازگردانده سپاه اطالعات به هفته دو از بعد نيز هاآن

 و چالوس و نوشهر دادستان توسط شود داده مالقات ما به كهآن از قبل
 گردندنمي بر بند به هرگز مجاهد زندانيانِ تمامي كه شد گفته بازجوها

 حقيقتي اما سخت، هولناك اتفاق اين باور. اندشده اعدام همگي چون

 آوردممي ادي به را آنها همگي مهربان و  گناهبي و صوممع چهره. بود جانكاه

 در زنداني اراني و دوستان تمامي ادي به. گريستممي خود خلوت در و

 چه هاآن سر بر آمد،مي ادمي كي به كي هاآن همگي چهره. افتادم مشهد

 حتما گرفتممي نتيجه است؟ گونهاين داستان هم جاآن آيا است؟ آمده

 و شور و عمل آزادي مشهد آباد وكيل زندان در كه هاآن. ستا طورهمين
 سپاه بازجوهاي چنگال در اسير دوستان اين از بيشتر مراتب به شوقي

 و بود كالسيك زنداني و شهرباني زندان آبادوكيل زندان. اندداشته را نوشهر
 در نوشهر سپاه زندان اما داشتند، بيشتري عمل آزادي نظر هر از زندانيان

 سپاه بازداشتگاه در. پاسدار و بازجو نظر زير چيز همه و بود بازداشتگاه اصل

 داده سياسي واكنش ترينكوچك امكان بگويم توانممي جراًت به نوشهر

 حركتيبي و سكوت سكون، وقتهيچ مشهد آبادوكيل زندان در اما شد،نمي

 پرندگاني كه نوشهر زندانيان كهاين تصور. نبود زندانيان اي زنداني جانب از

 باشند مانده زنده مشهد زندانيان و گيرند قرار مورداعدام بودند بستهبال

 هااعدام ابعاد دامنه كه پذيرفتممي بايد اما بود خون دلم.! بود محالي تصور

 به فقرات ستون درد روزهاآن در. است من تصورات از ترگسترده خيلي

  بنشينم توانستممي نه شد،مي بدتر زرو به روز حالم و دادمي آزارم شدت

 و عليل موجودي چونهم. كنم صاف را امگردن و بروم راه توانستممي نه
 به عفو از بعد نوشهر سپاه زندانيان باقي. افتادممي زمين روي به ناتوان

 ما آزادي وعده. مانديم باقي زنداني 5 تنها شدند، آزاد امام عمومي اصطالح

آزادي پيگير بسيار من پدر  كردند،نمي آزادمان اما دادندمي اهخانواده به را
 امام عفو فرمان چرا كه بود معترض و رفت مشهد دادسراي به حتي. بود ام

 كه كن شكر برو گفتند او به مشهد دادسراي در! است؟ نشده پسرش شامل

 نپذيرفتيم ما كه بودند كرده اعدام تقاضاي برايش چون ، است زنده پسرت

! كنند آزاد را او خواهيمي تو حال!  نكرديم، ارسال نوشهر به را اشپرونده و

 مجدد بايد شود آزاد پسرت خواهيمي اگر گفت پدرم به مشهد دادستاني

 سپاه زندان از پسرت آزادي تصور صورتاين غير در برگردد، مشهد به

 نقل رمپد به مشهد دادستاني هايگفته كه بعدها!  باش نداشته را نوشهر

 مرا واقع در پرسيدند را هاسئوال آن من از تعدادي كه روز آن بردم پي شد،

 به محكوم هاآن زندگي و مرگ كنكور در من و داده قرار دادگاه كي در

 همان. شدم منتقل مشهد زندان به 69 سال ماه آذر.!  بودم شده مرگ

 از بسياري كه زنداني داشتم فراواني خاطرات آن در سال 7 كه زنداني

 بودند، گفته بدرود را زندگي بسيار هايپايمردي و پايداري از بعد ارانمي

 هايسلول و هاقرنطينه از.  بود بسيار خاطرات آورادي زندان اين جاي جاي

 بند ساخت تازه بند از و 4 عمومي بند تا قديم سياسي كي بند از ، انفرادي

 وقتي. شد مي تداعي دوستانم چهره با خاطرات ديدممي كه را هرجا......  5

 كند هدايت انفرادي سلول به مرا نگهبان كه گذشتممي ها قرنطينه كنار از

 چند از بعد. افتادممي بيشمار اتفاقات و هاكالس تحريم 64 سال ماجراي ،

 مانده زنده سياسي زنداني 24 تنها كه قرنطينه به انفرادي سلول از روز

 تمامي نفر، چند استثناء به دريافتم كه بود زمان نآ ، شدم فرستاده بودند

 شركت آن از بعد مبارزات و هاكالس تحريم در كه مجاهدم دوستانِ

  گرامي شانگيهمه اد. يبودند گانشدهبردار اولين داشتند

 به زندانيان از يكهيچ مشهد و نوشهر زندان دو در من مشاهدات بر بنا

 آباد وكيل زندان از 70 سال خردادماه در من. نشدند اعدام بودن چپ اتهام

  شدم. آزاد تعهد فرمِ دادنِ با و ملكي وثيقه قيد به مشهد

*  
  

  

  

  

  

تا  62از تابستان » اقليت«بيژن بهادري به دليل فعاليت در سازمان فدائيان 
در زندان هاي: كميته مشترك، سالن سه اوين، بازداشتگاه سپاه  67اسفند 

آبا مشهد زنداني بوده است، حكم شهد، و زندان وكيلسنگي مخيابان كوه
اوليه او كه توسط پورمحمدي دادستان و رازيني، حاكم شرع دادگاه انقالب 
مشهد صادر شد، اعدام بود. ولي پس از چند ماه به بيست سال حبس 

سال  2از زندان آزاد شد و حدود  67اسفند  18تخفيف يافت. او در تاريخ 
  ندگي مي كنداست كه در خارج ز

  

  

  

  شصت و هفتكُشتار تابستان 

 آباد مشهددر زندان وكيل

 

 

  بيژن بهادري

  

  

قعا به اينكه آيا واتشخيص ، ريمار دازندگي قرو «وقتي كه بين مرگ 
، قعيابه طور وي ست. چه چيزاكار بسيار مشكلي ، رزدادردسرش مي 

يا و غرور ، يك مدينه فاضله، آرمان، عتقاد؟ اردارزش داز زندگي ابيشتر 
  ست.»ديادي. فكر مي كنم آزابه خصوص آز، بله ؟دياآز

 »ان ميگويل دومورا«خو

  

و ز يادآوري ا 67كشتار و صلي باز ماندگان دهه شصت اهر چند كه رسالت 
ز اهولناك ي ين برههاز از فراموشي ابرهاي فراكندن اپر، تانتشار خاطرا

ز اين رهگذر به برخي از ان اتوما چه بهتر كه ب، ات ميهن ماستاتاريخ مبارز
كشف معبري ، حاصل آنتا شايد فكند اپا نخورده پرتو و دهليزهاي تاريك 
  دي باشد.اجديد به سوي آز

م اهركد  وند اچند سويهو متعدد ، بخصوص تاريخيو جتماعي ايات ارو
و مي باشند. انديشگي كنوني اجايگاه و وي اري زيستهي محصول تجربه

م پرويز قليچ خاني امياست دوست گراست كه به درخوايت من اين روا
، ت متعدداخاطرو د افراز هجوم اي گريز اما براي نشريه آرش تهيه شده ابر

و ن از دوستان جو، ارزشمند باشداند ام در جاي خود مي تواكه هر كد
كمك ، 67مون قتل عام تابستان است كردم با سوآالت خود پيرامبارز درخو
ين جهت من در ابنابر  غربال شوند.، نيمو ت آن پنج سال اخاطر  كنند كه

مون بررسي سوآالت اپير، ين جنايت هولناك تاريخ معاصراوري آياد
  ست.ادوستان عزيزم 

  زند : ميصلي دور امحور  3سوآالت حول  

  ن مشهداچگونگي شكل گيري آن در زندو ين جنايت اريشه يابي  -1

بخصوص و نان آن دهه اپاي جان جو نگيزه هاي مقاومت تاو اريشه ها -2
  د؟ز كجا آب مي خور، انيانازند

تن  5000ن در آن تاريخ به قتل عام حدود اروشن فكرو كنش مردم او -3
  ا؟چرو چه بود ، نيان سياسياز زندا
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هنگام مطالعه ، ماام. اختهاول پردال انم به دو سواينجا در حد توامن در 
كه به طور م آقاي فرج سركوهي برخورد زاي امون سوآل سوم به مقالهاپير

ند كه تاحد زيادي منطبق بر ديدگاه من اختهاين موضوع پردامختصر به 
ي اقلم شيوو ز زبان ا اين سوآل رامن هم بهتر ديدم كه پاسخ و باشد مي
ميوه و .  «بذر سكوت 67كشتار و ن اروشن فكر"نيد. نام مقاله ايشان بخوا

  ستاتلخ شرم» 

  

  ن وكيل آباد مشهدازند -  67د امرد 7

مامورين آمارگير منتظر هستيم. هايمان اتاقهمه در و عالم شده اخاموشي 
خفه و گرم ا هوها. شبحتي ، غ ها روشناچرو ست اشهرباني. پنجره ها باز 

 11ه اتاق من به همرابي اني بخوانمي تو، تا حسابي خسته نباشيو ست ا

ار تاق ما قراست. جهتي كه ا 2بند ز بجه هاي چپ در طبقه دوم انفر ديگر 
ر حايل بين دو بند اديوو متر  5با فاصله حدود ي، رد مجاور بند زنان عاداد
  ست.ا

ن در طبقه اتاق نگهباپنجره و پشت بام بند زنان يي، باالخوب ز تختا
، شالق ميزنندا عادي رزن نيان اكه زندو زماني ديده مي شود. ، پايين

  شنيد.ا ششان راضجه هاي جگر خرو ديد ا توان تخت شالق ربخوبي مي

-ند. بچهاي آمارگيري نيامدهاهنوز برو عالم خاموشي گذشته از انيم ساعت 

كنم ميست تالش اول اكنند. تخت من در طبقه رعايت ميا ها سكوت ر
ز تخت سوم از معمول كنجكاوم كرده. محمد اهاي بلندتر زمزمه   بم.ابخو
چه خبره. دونم نميبين. اه ها پاشين. نخوبچ"كند : بلند ميا يش راصد

  شود.رها شنيده مياهاي كناري هم همين هشدتاقاز ا"پاشين! ا! مامور

تاق امشرف به و ند. روي پشت بام بند زنان اهايشان بلند شدهز تختاهمه  
ستتار اري در اصرا  يستاده.ار مسلح اهر دو متر به دو متر يك پاسد، هاي ما

  رند.اخودشان ند

   ند.اين طرف آمدهاها به بچه، مشرف به حياط بندآن طرف، هاي تاقاز ا 

ز پشت است كه اين ارسد ولين كاري كه به ذهن ميايم. اهمه وحشت زده
ها بنشينيم. ساعت خاموشي عمالٌ رعايت تاقاكف و ها دور شويم پنجره
ند. مشورت مشغولو به گفتگو ، هر دو سه نفر، هاي هم خطشود. بچهنمي

رند. اكشتار دسته جمعي دو يم كه قصد يورش اين نتيجه رسيدهاهمه به 
كه ما نمي بينيم جمع شده باشند. ، دهيم كه پشت درهاي بندحتمال ميا

  كرديم. حتمال فكر مياهمه به يك ا چرا؟ چر

مكان ديدن اهاي سمت حياط به طبقه پايين كه ز طريق پنجرها اخبر ر
ز ارسانند. طبقه پايين حدود يكصد نفر مي، رنداندا پشت بام رو بيرون 
نفر  8-7و نفر مجاهد  40، نفر چپ 40طبقه باال حدود و هاي مجاهد بچه

چند ماهي ست كه ، ردابي نداين تاريخ هيچ توابهايي هستند. بند دو در 
شتند به بند يك برده بودند ولي در ارش دهي داكه وظيفه گزا نفري ر 5-6

   رد.اوجود ند  رتباطي بين طبقاتو اند استهبا بين دو طبقه ر

ه اهاي رز چريكانفر  200نزديك به ، دولت پرو، يناز ايك سال پيش 
قتل عام كرده ، رام به فراقدو ابه بهانه شورش ا هاي پرو رنادرخشان در زند

حتمالي اهمه به چنين   آنشبو ين حادثه هنوز در ذهن بچه ها بود ا   بود.
در و رسيد ي به ذهنش نمياچاره  ،ولي هيچ كسفكر مي كردند. 

  خل بند بوديم.ان مسلح به دامنتظر يورش مامور، بي فلج كنندهاضطرا

سامي اعالم خاموشي گذشته بود كه بلند گوي بند از احدود يك ساعت 
ند كه اخوميا همكي مجاهد بودند رو ز قرنطينه اكثر آنها انفر كه  10-12

شتيم كه اين تاريخ به ياد نداد معرفي كنند. تا به نگهباني بنا خودشان ر
ني بيشتر مي انگرو ب اضطراز بند به بيرون ببرند. اين ساعت ادر ا كسي ر

طاقها بمانيمتقريبا همه بدون توجه به انيم در اشود طوري كه ديگر نمي تو
  گفتكو مشغوليم. و عالم خاموشي در سالن به قدم زدن ا

مي ا نظرش ر  ه مي شوم.اهمر، رياسول برمن با دوست مجاهد زنده ياد ر
  خبار واكه ، شاره به عمليات نظامي مجاهدين در كرمانشاهاو با اپرسم. 

  

  

  
  

خبار از اسرشب و وي شكست كامل عمليات بود افيلم خبري آن كه ر
سازمان در غرب و ست اخبار دروغ اتلويزيون ديده بوديم! معتقد بود كه 

ين بچه احاال و سير گرفته اد زيادي اتعدو رد ادر كنترل دا كشور مناطقي ر
سامي ارد كه امكان دو اي رژيم به منطقه ميبرند اسراي مبادله با ابرا ها ر

  نند!اهم بخوا ديگري ر

بطه از بچه هاي مجاهد كه رادو سه نفر ديگر و ز آن با رسول امن پيش  
و كرده سياسي گفتك - صنفي مسايل بارها در مورد ، شتيماصميمانه تري د

قب بودم كه به خطوط قرمزي كه در بين اين گفتكوها هميشه مرادر   وم ا
ين ا  نزديك نشوم.، ما به تجربه به آن رسيده بوديمو رد اآنها وجود د

تبادل نظر بسته نشود تا كماكان و ه مشورت اين بود كه راي احتياط برا
ما اشد. شته بااهمفكري در مورد مشكالت صنفي وجود دو مكان همكاري ا

ين عمليات كه آن ادر مورد ا حتاٌ نظرم راآن شب آنقدر عصبي بودم كه صر
و چنين سطحي همو نستم ادمي "نظامي -خودكشي سياسي"يك ا ر

بيان كردم . مشخص بود كه رسول تحليل را خيالي بودن تحليل رسول 
و بيان مي كند ، كه تا آن لحظه به آن رسيده بودندا هاي سازمان ربچه
  .و نيستاهايش نظر فردي بتصح

با توجه به روحيات نسبتاٌ خوب بچه ها در آن دو روز بعد كه دسته دسته 
نم كه ابعيد نمي د،  برده مي شدند -نستيم به كجا اما نمي د -به بيرون

نتقال ادر ا ر   ي سازمان)اسرانتظار چنان وضعيتي (مبادله با اكثر آنها ا
  شتند!اخود د

طبق معمول آمار گيري شبانه ، سامي آن چند نفرا عالماز اپس و آن شب 
ينك اب بند كاسته شد. اضطراز از آمار گيري كمي اپس  .نجام شدا
و   ز مانورارژيم   ماا يديم.منتفي مي دا ن و قتل عام راحتمال يورش مامورا

وحشت و يجاد رعب و ان روي پشت بام ها ارار پاسداستقرو ان امحاصره زند
ين مانور زمينه سازي از ابه نظر من هدف ؟ ل مي كرددنباا چه هدفي ر

نيروهاي خودي   ون ارادر بين پاسد "م بهشورشاقدا "لقاي نظر ا  يابر
مهاي اعداي ايجاد زمينه برو ا  كرد)الن فرق مياجتماعي آنها با ا(كه بافت 
ن از زندانيان در آنوقت شب به بيرون از زندابردن چند تن   بعدي بود.

  . دن آن هم دستگير شدنارهبره و ه شورش سركوب شدينكايعني 

ز انفر  40 30سط روز دوباره ليستي شامل اواد امرد 8ي آن شب يعني. افرد
  ندند.انتقالي خواي ابرا مجاهدين ر

منظور به ، ني مي شودانتقال زنداز ان مشهد وقتي صحبت ادر زند 
نقالب) از ا(پيش  "ملله علاسدامير ادبيرستان "قع در اطالعات واشتگاه ابازد

نيان به آنجا به طور انتقال زنداين رژيم با است. بنابرسنگي اهدر خيابان كو
  نيان قطع كرد.ابا ديگر زندا رتباط آنها راكامل 
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ساختمان نوسازي بود كه درون محوطه ، 67ن سياسي مشهد در سال ازند 
ازي ساجدو نيان سياسي اسكان زنداي ابر 62ز سال ان وكيل آباد ازند

 3ين ساختمان شامل ار گرفت. استفاده قرانيان مورد از بقيه زنداكامل آنها 

بند يك شامل ، 67ري مشترك بود. در سال ادابخش و ز هم ا ابند جد
نبان به داليلي نظر مساعدي انياني كه زندازندو ردين اتازه و، بانيان توازند

  نيان حكم ازند نفر.  بند دو شامل 30- 120شت با حدود انسبت به آنها د

آنها قطع  "صالحا"ز اكه رژيم بود نياني ابطور كل زندو ها ملي كش، باال
) و 40چپ ها (تقريبا ) و 160ميد كرده بود. با تركيب: مجاهدين (تقريبا ا

چند و تاق دربسته ايا همان قرنطينه با دو  3بند نفر.   )10ها (حدود بهايي
، ني كه عمدتاٌ مجاهدازند 16- 15د تاق حدواين دو ادي بود. در انفراسلول 

ري اصر(ا شتند.اسكان دانفر آرمان مستضعفين بودند  3-2و نفر چپ  2-3
ا د كه ليست سي چهل نفره رامرد 8ز روز ا  رم).اندتعداد بر دقيق بودن 

  ها قطع شد.مالقاتو روزنامه ، تلويزيون، ندندانتقال خواي ابر

م. چه چيزي اروزنامه نيافتهو ن ي قطع تلويزيوامن هنوز دليل روشني بر
سري پخش شود كه ايا تلويزيون سرو ز طريق روزنامه كيهان اممكن بود 
گيريم كه   ؟نياناي زندانستند برامجاز نمي دا ن رامنيتي وقت امسعولين 

به گوش ما مي رسيد! ما كه در كرد و ميم گسترده بچه ها درز اعداخبر 
ي اجرابر و ين خبر بر ما اچه تاثيري   يم.شتارتباطي با بيرون نداآن موقع 

ين بود كه از همه به نظر مي رسيد احتمالي كه قوي تر ؟ اشتاپروژه آنها د
مرحله به ا ين برنامه راشت كه ارژيم قصد دو شت ام عموميت داعدابرنامه 

ا ي راكنش پيش بيني نشدهايا وو حتمال شورش و ارد ابگذا جرامرحله به 
، ز كشتار رفقاي شانادر صورت با خبر شدن ، نياناز طرف بقيه زندا

و تلويزيون ، ز درز خبراي جلوگيري ابه همين خاطر برو محاسبه كرده بود 
قطعا پايان يافت. بچه  'قطع كرد تا زماني كه عمليات كشتار ا روزنامه ر
ي ابرو نستند كه كجا ابه هيچ وجه نمي د، نده ميشداسمشان خواهايي كه 

  شتند.اد، ن كردماكه درباال عنوا غالبا همان توهمي رو چه مي روند 

ن مجاهدين در دسته هاي اراداز هوانفر  180د نزديك به اتا روز دهم مرد 
در آنجا هر دسته در    طالعات منتقل شدند.ان اچهل نفره به زند -سي 
ي اگويا هر نفر كه برگيرند و دربسته جاي ميو طاقهاي عمومي از ايكي 

ر اطاق بر نمي گشته. چوبه هاي داديگر به همان ، مي رفته گفتگو با مرگ
ز اكه سنگي همجاور خيابان كو، خوريار هواربست در پشت ديوابا نصب دا ر

 6-5گويا هر كنند و ميبر پا شد ميهاي آن طرف خيابان ديده نساختمان

  ر ميزدند.ابا هم دا نفر ر

طالعي در دست امرگ يئت هجهه با از چگونگي مودانم اميتا آنجا كه من  
نيان از بقيه زندا اين جنايت در محلي جداختم و نيست. در مشهد آغاز 

و مكان پذير نبود. ان اي ديگراچون آن برو ز چند اطالع انجام گرفت كه ا
ز انفر  5ز كشتار زنده برگشتند كه انفر  6شتباه نكنم فقط اگر اينكه اديگر 

، مرتضي عليان، مير غفوري، انيايدمحمود م"ن اآنها به نامهاي زنده ياد
 76ي مشهد در سال ادر جريان قتل هاي زنجيره "و ...حسين منتظري 

ين تا جايي ابنا بر   نشد.ا جساد آنها هم پيداحتي و نا پديد شدند و ربوده 
ين انيان مشهد هنوز در باره روزهاي آخر از كشتار زنداشاهدي ميكه 

  .ستافاجعه سخن نگفته 

ين جان باختگان در گورهاي دسته جمعي در امحل دفن  دانم،مي
  ست.ادر كنار بهشت رضا  60گورستان بدون نام بقيه جان باختگان دهه 

ز اچند تن و قرنطينه و نيان مجاهد بند دو انتقال كامل همه زنداز اپس  
با بيرون كامال قطع بود.   رتباطياههاي ابه مدت سه ماه كليه ر، بند يك

شش نفر و ني چپ اچند نفر زندو نيان بند دو شامل سي ادباقيمانده زن
ري ابا برقرو تاق هاي دربسته قرنطينه منتقل شديم. در آبان ماه ابهايي به 

ز كشتار دوستانمان با خبر شديم ولي تا چند ماه بعد به ها اتدوباره مالقا
  شتيم.اطالع ندامي ها اعداد دقيق از تعدابطور قطع و يقين 

نفر چهره  20م ها به همان حدود اعدار بوديم كه اميدوانوز ز ما هابعضي 
سازمان "بستگي به از وادر فرم هاي بازجويي و هاي شاخص كه علناٌ 

در و ولي كم كم ، باشده ختم شد، نام مي بردند "ن ايرامجاهدين خلق 
  ز تصور ماست. !ابعاد جنايت بسيار بيشتر اروزهاي مالقات فهميديم كه 

ز زنان مجاهد به نامهاي اشتيم كه دو نفر اياسي خبر دز بند زنان سا
شتن ام با داو نام بردهاز اكه در باال  "ريارسول بر"ر هاخو "رياشمسي بر"

بند زنان مشهد در آن   ند.ام شدهاعدا "سالمياشيرين "و فرزند خردسال 
  شت.اني داز بيست زنداتاريخ شايد كمتر 

ز بچه هاي انفر ديگر  13-12دود حو سم من ا 67ز روزهاي دي ماه ايكي  
ز اندند. هنگام خروج ام به سپاه خواعزاي ابرا يشات مختلف راز گر، اچپ

من متوجه نگاههاي ، نار شدن به ماشين مخصوص زنداسوو   صليادرب 
به كجا ا نستند كه ما رادينكه ميامثل ، ن شهرباني شدمانگيز ماموراترحم 
، شتيماب داضطرو است. همه دلهره اان نتظارماچه سرنوشتي در و برند مي
نديم. نزديك ابه سكوت گذرا شت گاه ران تا بازدافاصله طوالني زندو 
بزنيد. ا دند كه چشم بندها رادستور د  ،كه شديمسنگي وهكگاه اشتبازد
  د .هاي عمومي فرستادنتاقاز ابه يكي ا همه رو رد محوطه شديم او

نكته قابل   كرديم كه چه بكنيم! مشورت، ز دوستان هم خطايكي و من  
به شكل ، هامشورتو ين همهسال هنوز گفتگوها از است پس اين اتوجه 

ها بين گيريتصميمو گرفت نجام ميانفره  3-2در جمع هاي و محدود 
و نجام عملي كه مطابق ميل اهيچ كس در و هاي چپ كامال فردي بود بچه
ز نكات اين يكي ا  گرفت.نمير اشانتاژ قرو تحت فشار ، نش نبودايا تو

هر كس   ست.انقالب از انيان چپ پس ادرخشان در كارنامه زندو شاخص 
ولي ، لگوي رفتاري خاصي پيروي كنداز ، انيانامختار بود كه در جمع زند

و  "رهبر"ز احرف ، همه فهميده بودند كه در بين بچه هاي چپ
و ي رفتار اراگر دا  كسي همو رد اري نداخريد، ناخل زندادر د "تشكيالت"

صالح اثر برخورد جمع يا ابر و ز مدتي اپس ، بود "نوچه پروري"روحيه 
  يا منزوي .و ميشد 

عالم كردم كه به طور امن ، شتمايي كه با آن رفيق ددر گفتگو، به هر رو 
مسلماني يا "بر سوآل اين معني كه در براهم كرد به اخو  ضمني دفاع
ي اهنوز به نتيجهو شغول بررسي هستم م"هم گفت كه اخو "ماركسيست

هم گفت امربوط به قبول خط. سياسي فقط خوسئوال بر ادر برو  "مانرسيده
با همين و  "رماطبعاٌ قبول ندو رم از خط تشكيالت خبري ند، اخير"
لبته بعد تر كه به آن اهم نوشت. انزجار نامه هم نخوو استدالل مصاحبه ا

مي فهمم كه آن ، م فكر مي كنمتصميمي كه گرفتو روزها برگشتم 
كرد رودررويي با مرگ تغيير مير شايد د، 67بخصوص در سال ، تصميم

  نستم بپذيرم! اتوميا نم بگويم كه چقدر تغيير راتوولي هنوز نمي

حكم ، حاكم شرع، زينيادگاه وقتي كه رادر د، 63در سال ، من يكبار ديگر
ي شكستن از زبان بازجو كه بر، اابازجوييه  ز آن درايا پيش تر ، دام داعدا

 6در مدت و ن از آن در زنداپس ، و كردپيشنهاد همكاري مي، حكمم

ني ابين فشار رواز طرف تواهر روزه و ين حكم باالي سرم بود اماهي كه 
و در مصاف پنهان مرگ گرفت، مينجام ام اي تضعيف روحيهامستمري بر
ن انيان ديگر زندامثل همه زند پذيرفته بودم كهو ر گرفته بودم ازندگي قر

بكنم  "ندناتظاهر به نماز خو"ن بان ايا به قول زندو نم امشهد نماز بخو
ر يا اقعاٌ در پاي چوبه داكه ودانم نميولي ، ز آن نرفته بودماتر اولي فر

  كردم.ميچه ، مقابل جوخه

ي ما كه صدا باز جوييها شروع شد. هر رفيقي ر، ز ظهر همان روزا.... بعد 
حضار امن نفر چهارم يا پنجم بودم كه   گشت.ر نميتاق باديگر به ، زدند

شته اسعي مي كرد بر رفتارم تسلط د  شتم.ادلهره دو شدم. ترسيده بودم 
مي با اچشم بسته نشستم. باز جو با لحن آرو طاق بازجو رسيدم ابه   باشم.
  ل پرسي كرد.احوامن 
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كرد: سئوال بعد ، بيست سالگفتم   "؟ري اچند سال حكم د"پرسيد : 
دم : اب دايي كه مشخصا مي لرزيد جوابا صد  »؟«مسلماني يا ماركسيست

همه   گفتم : بله. "؟نيانماز مي خو"مشغول مطالعه هستم. بعد پرسيد. : 
م نيست. اعدمسئله انترس! ":  گفتنند.  باز جو ان نماز مي خوازنددر 

نزجار نامه مي ا«گفت: گفتم : نه.   "؟حاضري مصاحبه كني ديه.اصحبت آز
ن فعاليت سياسي از زنداولي تعهد ميدم كه خارج   نه.گفتم:  "؟نويسي
ز طرف تشكيالت باهات تماس گرفتن به ما خبر اگه ا"گفت: نكنم. 
   "؟ميدي

من   شته باشم.امن فقط تعهد ميدم كه هيچ فعاليت سياسي ند  نه.گفتم 
ي اري برابايد سند خونه بذ"فت: گرم. اخط تشكيالت سابقم رو قبول ند

مضا اي با همان مضمون فوق ابايد بپرسم. نوشتهگفتم  "؟ريادي. داآز
تاق ديگري برد. كه رفقاي ابه ا بازجويي تمام شد. نگهبان من رو كردم 

ز يك هفته به ابا همه همان برخورد شده بود. بعد   قبلي هم آنجا بودند.
من با گرو و ين شكل شروع شد اه ب  هاديان برگشتيم. روند آزازند
د ان مشهد آزاز زندا 67سفند ا 18م در تاريخ اشتن سند خانه پدرياگذ

نيان چپ و بهايي تا اهمه زندا!؟ نم چرادكه دقيقا نمي، شدم. به جز دو نفر
تقريباٌ با يك و    د شدند.ان آزاز زندابا سپردن وثيقه ملكي  67پايان سال 

 د شدند.اهم به همين شكل آز سال فاصله دو رفيق ديگر

  

  ؟كشتارا چر

ضروري و مه منطقي ادا 67كشتار سال ، سالمياجمهوري ز منظر ا
شروع شده ، 60د از خردابا برنامه و سركوبي بود كه به طور سازمان يافته 

بويژه و سريع همه جريانات مخالف و كامل و قمع بود. هدف رژيم قلع 
چه غير مستضعفين و آرمان ، مجاهدينز نوع مذهبي آن مانند اچه ها، چپ

ميد ريشه كن كردن هر ، و به اماركسيست آنهاي طيفمذهبي مانند همه 
كش و زحمت هاي هنند در بين توداز آنكه بتواپيش ، آنانتر چه سريع

ر افرو م اعد، از آناپس و  60طبقه كارگر رشد كنند. پي آمد سركوب سال 
رژيم   شبكه هاي علني سازمانها بود.تالشي و دستگيري و رهبري جريانات 

ز همين شبكه علني كه ا 60ز فضاي سال استفاده ابا و نست اهر چه كه تو

دستگير مي شدند ، يا در منزل پدريو مدرسه و ز پشت ميز درس اعمدتاٌ 
تالشي جريانات به و هايي كه در سركوب ت موفقيتازابه مو  م كرد.اعدا

بي ا ز آنجايي كه وضعيت راشد ولي كم مي هاماعداد از تعدادست مي آورد 
-ن مياكُشت با حكم سنگين به زندكه نميا هر كه ر، يددز آن مياتر ثبات

ز يكي دو ابعد ، ناب سازي در زنداشت كه با برنامه هاي تواميد داخت. اندا
با ، كه دستگير كرده بودا ناني راجوو نان اكثريت نوجواند همه يا اسال بتو

ز ا . بعدد كنداآز، خرد كردن بنياد هاي شخصي مقاومتو ي شستشوي مغز
رتباط با اشتباهش در رسيدن به هدف خود در ادوسال رژيم متوجه 

هاي حكمين ا"كرد كه ف مياعتراآنجا و ينجا و ان شده بود انيان جوازند
ختيم تو انداي ما! بچه رو اها مثل تف سر باال بود برين بچهاسنگين به 

قع ادر و، شتن الجوردياكنار گذ "ي خودش كادر شده!ان حاال برازند
در همان حال آغاز ورود به و بود  "ب سازياشكست پروژه تو"ف به اعترا

، نهاادر پشت تعديل نسبي فضاي زندگاه چ. من هي "پروژه تصميم نهايي"
نيان در انوعي غربال خود بخودي زندا ديدم! بلكه آن رنيات مثبتي نمي

ز دوستان مجاهدم كه يكي ابا ا ين نظر ر(انستم اي مي دمش نسبايط آراشر
و ن كردم اعنو، ندادمتياز مياآماده گرفتن ا حس مي كردم  وضعيت ر

، شاغم منش فردي رعلي ، ف به مسيريانحراو در ابسيار دوستانه به 
ها در يش فكري بچهاز گراقعي تري اينكه شناخت واي ابرو دم.) ار داهشد
تاق ادر ا بچه هاي چپ را بتدادست بياورد در بند دو  يط كم فشار بهاشر

به هم ا ز چند ماه دوباره تركيب راپس كنند و ميهاي مجاهدين. تقسيم 
رژيم ، رد. . به هر روگذاد مياتاق آزانتخاب ادر ا هاي چپ ربچهو ريزد مي

بارها در همه و ديد. بارها ميمسئله در حذف صورتا تصميم نهايي ر
ين تهديد به زبان مي آمد كه : امنيتي و اقضايي مسئولين ز زبان اها نازند

ز اريم روي دوش مردم اگذنمي  ند.ابعضيها فكر نكنند كه قسر در رفته"
  "ن بيرون برويد.ازند

كبر ادر پاسخ به كساني همچون و ين موضوع اهميت امن با توجه به 
و ت ه شصديگر كساني كه نگاهشان به كشتارهاي دهو سهيمي ، گنجي

ست به ذكر دو اديوي رژيم ار "تقويم تاريخ"به سبك وسياق.  67قتل عام 
  :زماين زمينه مي پرداخودم در شخصي ز برخوردهاي اسه نمونه 

  

  كميته مشترك - 62پاييز 

به سلولي منتقل ، ز چشم بندابهبود نسبي عاليم شكنجه و ز دو ماه اپس 
ل كميته هنري حزب مسئو "وبمحبصغر ا "در آنجا با زنده ياد و مي شوم 

صغر از جمله و است كه رده مياني حزب يايك هفته  ه هستم.اهمر، توده
ز صبحانه ابعد ، ز صبحاند. اشته اي گرفتن مصاحبه تحت فشار گذابرا ر
پريشان و تر خسته ،مروزا  گردد.بر مي ،ظهر موقع ناهارو حضار مي شود ا

پس ا عدس پلوي يخ كرده رو رد ار ندست. ميلي به ناهااز روزهاي پيش اتر 
مروزش مي شوم. استان ادال و حوامي زند. بعد چند دقيقه جوياي 

ين ا"صغر كه: اض اعتراب ابا سر بازجو باال گرفته. در جواش بحث
مترجم رو و ننده اخوو زنده اين نوا  ي بيچاره چه گناهي كردن!اهنرمند

رو بهش فشار ميارين كه ين به آذين پيرمرد ا  ؟ينجااي چي آوردين ابر
تحليل ن بنياو صغر ان اروو كه روح دهد ميبي اسربازجو جو، "؟چي بگه!

سالمي اجمهوري "هد : دمه نمي اداديگر به بحث ريزد و ميبه هم ا صغر را
ز ه اريم كه ريشه هر چي روشن فكراما حكم شرعي د، مام زمانهانايب آقا 

ل همشون اليبرو ملي و مجاهد و پيكاري و يي افداي و توده  بيخ بكنيم.
- همهلله كه ريشه انشا ا! اگه عمري بده خدو ادن اآقا حكمشو دن. مثل هم

ز امن پس  دهد.تن به مصاحبه نمي، صغر محبوبا "مي سوزونيم.رو تون
نمي و بينيم صغرمحبوب نمياز اديگر نامي شوم و ميوين منتقل امدتي به 

  ن.اتهر 67شهريور هاي اعداميست در ل  وشنوم تا حدود ده سال بعد 
  مي باد!ايادش گر
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  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالمي

 ٥٩  110ي  آرش شماره

  ت الجورديا. تهديد 62دي ماه  -  63طاق ا 'سالن سه  -وين ا

شوم. دم بند وين منتقل ميامه بازجويي به اداي از كميته مشترك برا
   گويم : نه!مي  ؟نياخونماز مي، قليتاگويم مي  ؟نگهبان مي پرسد: جرم

ز آستين او هم ، ات نگهبان ديگر مي دهدبه دسنويسد و ميكاغذي 
در ، 63طاق ا - 3سالن   به دنبال خودش مي برد.و ميگيرد  نمروپوش 

ز ابيوك) ، (حميد لله سعيديافرج طاق با زنده ياد اين انفره  40جمع 
و با هم آشنا  59ز سال ام. اني زمان شاه هم سفرهازندو ه كارگر ارفقاي ر
ز طرف اٌ اخيرو اگذرد ز دستگيريش ميايم نو حدود يك سال   رفيقيم.

و هم اشالق. و دوباره شعبه و ه كارگر شناسايي شده ابين راز توايكي 
و ساعات زيادي به بحث  ،هاي دربسته سالن سهطاقاست. در مياعدا

ه كارگر مشهد فعاليت مي ايامي كه با هم در تشكيالت رامرور و گفتگو 
ينكه چه شد كه و ازيم امي پرد ،دتشكيالت مشهد بومسئول و و اكرديم 

ب سر بازجوي كميته مشترك به از يك جا در آورديم. كه من جواهمه سر 
ز همين روزهاست كه جالد ايكي    كنم.و تعريف مياي ابرا صغر محبوب را
ز اي حكم شالق يكي اجراي اب براتوو ر ابا چند پاسد   وين (الجوردي)ا

و طاق آمدند او حرف زده بود به رفقا كه در مسير سالن مالقات با نفر جل
ر نيست در اما قر"ي حكم الجوردي شروع كرد به تهديد كه. : اجراز اپس 

ن امحارب كه زندو حكم كافر ، شته باشيمان داسالمي زنداجمهوري 
برين. وقتش كه فتخار حبس كشيدن رو با خودتون به گور مي، انيست

هاي ما حل نازندل مشك، زيماطاق كه ده تا نارنجك بندابرسه تو هر 
ترك كرد. ا طاق را ،كريهاي خنده و بها اتوو ن ارا. با تكبير پاسد"ميشه
  د !مي باايادش گر  ر آويخته شد.ابه د 63در سال  لله سعيديافرج رفيق 

  نقالب مشهداي ادسرازير زمين د - . 63بهار 

   را منفجر كرد!!حزب جمهوري سي كه دفترمهند 

ست كه هنوز هم هستند كساني كه امهم  ين نظراز اين خاطره انقل 
به ا سالمي رانفجار دفتر حزب جمهوري اقعه او، ز بي خبريايا و آگاهانه 

ين اليت مسئو(هر چند كه مجاهدين ، دهندسازمان مجاهدين نسبت مي
دانند. ميها دستاويز تشديد خشونتا آن ر، و به عهده نگرفتند)ا نفجار را

ست كه اقعيت اين واره تاكيد مستند بر ين خاطاز ياد آوري اهدف من 
ني در جامعه ايجاد زمينه روو اوحشت و ي تشديد فضاي رعب ارژيم بر

ز چنين روش هايي بارها ، اي كشتار هر چه وسيع تر مخالفين خودابر
  مام رضا» در مشهد.انفجار «حرم مانند است استفاده كرده ا

ي ادسراتهام به داي تفهيم است كه من چند روز پياپي برا 63د ماه ا... خرد
ز صبح تا عصر در زير زمين و ام مي شوم اعزسنگي اكوهنقالب در خيابان ا
عصر  و، شودنده نمياسمم خوا اچردانم نميولي  ،منتظر مي شوما دسراد

ز همين روزها در زير زمين با ايكي . گردمعصبي دوباره برميو خسته 
آشنا ، روپاييهااشبيه ، ي روشنموهاو با چشم ، ساله 26-25ا ني حدوداجو

مي پرسم كه كي و و نزديك مي شوم ابه ، ردان نداونيفرم زندامي شوم كه 
  ز كجا مي آيد.و ادستگير شده 

و م است كه دستگير شدهاحدود دو سال ، من طباطبايي هستم"مي گويد: 
ا چرا و . مي پرسم چر"ني هستمازند ين مدت در سپاه ملك آبادادر تمام 
شت گاه اك مشهد بازدا[سپاه ملك آباد يا همان ساختمان ساو  ؟بادملك آ

-كوهنتقال آن به خيابان و ا 60ز سال اطالعات رژيم بود كه پس اوليه ا

ز خودشان هستم. من ا   خهآ"گويد: ميدفتر مركزي سپاه شد] سنگي، 
ز چه ، اراينكه چه مقداحي امن طر  نفجار حزب جمهوري هستم.امهندس 

ي همين ادم. برانجام دا ار، شته شودانفجاري بايد كار گذاد امو، كجا، و نوع
م اعداني هستم. به زودي اعضاي سپاه زنداشت گاه مخصوص اهم در بازد

. "ماهينجا آمدامادرم به و پدر و مسر ي مالقات با هامروز برو ام شومي

فرصت ، نجام شدادلهره و با ترس و كه به سرعت ، ين صحبتاز ابيشتر 
، ز پنجره زير زمينامن و زدند. ا صدا سمش را  گوي ديگري نشد.گفت

پريشان با و ديدم كه آشفته ا ز بستگانش رادو سه نفر ديگر و همسر 

حافظي آمده ا خدو ر اي آخرين ديداكي براخور   وز ميوه اپالستيكي 
  بودند.

ثر ادر ، رندامروز ما كه جنبه هاي قهرماني كم رنگي دا«زندگي 
هاي خود ي آرماناني كه براديكي با زندگي مبارزنزو برخورد 

درستي بودند) و هاي زيبا انآرم، جنگيدند (كه علي رغم همه چيز
  غني مي شود».

  سپانيا)اخلي ادهاي جنگز مبارزين (اجوستو گارسيا 

  

، و  60ناني كه در دهه انند جوان من مايلند كه بداز دوستان جوابسياري 
ز ام شدند! اعد، اناسال در زند 7ن از گذراپس و  67بويژه آنان كه در سال 

   ؟ستنداخوچه ميو گرفتند ز چه چيز نيرو مي؟ اجنمي بودند!و چه جنس 
تا مرزهاي ا آنان ر، ست كه آن چناناخوز كجا بر مياتهور و آن شجاعت 

  د!؟ناهالك پيش مي رو نيستي 

با حدود  ستابند دو آن و مشهد  67ن ازند، يت مي كنماآن چه كه من رو
ز سازمان مجاهدين اري اداني كه هشتاد در صد آنان به جرم هوازند 200

سال بود  25تا  22كثر سن هشتاد در صد شان بين احدو ن بودند ادر زند
ند با درصد جزيي اين تركيب مي توا  سال. 32تا  25و بيست درصد بين 

سني در  ين تركيباشته باشد. اقعيت داو، ن هاي ديگراكثر زنداخطا در 
  نيان چپ نيز صدق مي كند.امورد بيست درصد بقيه يعني زند

زندگي گ و به مصاف مر 67نيان مجاهدي كه در سال اهشتاد در صد زند
ز پشت ميزهاي اناني بودند كه اجو  رفتند  مي نامم)گم مرادا (من آن ر

همچون ا ر 60ز آنها سال ابسياري ، سير شده بودندانشگاه ايا دو مدرسه 
ب شده ابر سرشان خركنند، ز آنكه فرصت انستند كه پيش اري مي داآو

و برج ي بيرون بكشند. همهن ز آا "زنده"ا نسته بودند خود راآنان توو بود 
ز رنج هايي اخشتز خود ساخته بودند با تك تك اين سالها ابارويي كه در 

و  قتاز صدابر مالتي ، ن بر گرفته بودنداحرمان كه در زندو مقاومت و 
بنا گشته بود. ، ن نسل بودي آلت كه خمير مايه همهاعدو هي اآرمان خو

كمونيست و يي افدو هايي به نام مجاهد نيد من تافتهاتا بدنويسم ا ميين را
  سم.شنانميدر آن سال ها و ..... 

يت ابا هد، جتماعيات ار مبارزاز آنها فرصت آزمون دشوام اهيچ كد 
، ز جامعهاز سالها دوري اپس  كه آنها نيزا! ه رنداخود خوو ن اني جوارهبر

ستي انيافته بودند. دشمن كه خود به ر، به رينگي خونين پرتاب شده بودند
آمريكا مي و ز آسيا تا آفزيقا ادر صورتهاي مختلف آن ا، نقالبي راين جوهر ا

آن  "با كفايت"در كف ا آن ر، با دست به دست كردن قدرت، شناخت
ترين ش تا سرحد نابودي خصوصياد كه مرز دشمنياد راچنان نيرويي قر

مي رفت. رژيم با دستگيري گسترده ا جلوه هاي تباين وتبارز فردي فر
به قصد خاموش كردن آن آتشي بود كه در ، هانان آرمان خواجوو نان انوجو

ن تاآمريكاي ايراز اميالدي  80و شمسي  60ي نان دهه اجوي دل همه 
نها انان در زنداشعله ور بود . رو در رويي جو  آفريقاز شرق دور تا و االتين 

و ترين حقوق فردي ز بديهيان بر سر دفاع از زندابا رژيم همانند بيرون 
ز انان اين جواز انساني بود. بسياري اخالق ي اترين جلوه هاشاخص
سالف اهاي قشر مرفه طبقه متوسط برخاسته بودند و همانند دهاخانو

- نفرصت پيوند آرما، شتندار داي قرافسانهان ارهبر ينك در موضعاخودكه 
نكرده بودند. بر چنين ا پيدا يشان با مطالبات زميني محرومان جامعه رها

نان اهر دم رشد يابنده جوو ن خصوصيات متناقض است كه در زنديازمينه
سهولت و به سرعت ، در تعارض با نا ماليمات طبيعي محيط محدود و بسته

    .گيردنقالبي مياپوشش و رنگ  وگسترش يافته 

با ا ي رين شور دروناكه ا هايي رگاهنسته بوديم گرهاز ما نتواهنوز بسياري 
نست اتوقع مياين خود در بسياري موابيم. بيا، زدپيوند مين بستر بيروني آ

به ا رن آ   ومطالبات مابدهد و ها ستهاترين خوييابتداقعي به اوابعادي فرا
  نيست مان مبدل سازد!و هست ي رك همهي بر تااستاره
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  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالمي

 ٦٠  110ي  آرش شماره

ز اترس "نساني و اكمكم حس دردناك ، ز گذشت هفت سالاپس 
سال هر چه كه  مايي كه در آن سن و، قعيت مااوو هستي ه ب،  "موشيافر

كشيد. پنجه مي، نبود  "من"به حكم و ي اجز بر، يك سر آن، كرده بوديم
در پيوندي ت، حضور هميتواوقتي كه تو در جايي نباشي كه ضرورت 

ت در هر كجا نقش وجودو هر لحظه ، موناقعيت پيرامستحكم با عناصر و
  هي آمد ...اثبات آن بر خوابه دنبال ، ر كنداتكرا ر

  ما منا 

  بر ، ز همهان بيش اخل زندات دار بر مبارزاتاثير گذو بر عناصر پيش برنده 

   ني براري زنداايدپو مقاومت و  "منيت"، "فرديت"ضديت بنيادين رژيم با 

نست كه ادنيز ميانبان زندو نم ادمن مي كنم.رتقا آن تاكيد ميو احفظ 
ز خطوط تشكيالت بلكه بر ان نه بر پيروي ات در زنداز مبارزابسياري 

درد مشترك صورت و ست امتشكل حول خوو مقاومت فردي هاي بنيان
، مل مي بودي ظرفيت تحاراگر رژيم به شكل بنياديني داگيرد يعني مي

مي ، يناز اپيش تر ، م شدنداعدا 67ل سانياني كه در از زندابسياري 
  د شوند.انستند آزاتو

   گيرد.ن مشهد شكل ميادر زند 67ست كه قتل عام در چنين فضايي 

ز آن در امل خارج ان به معناي ناديده گرفتن عواتاكيد من بر فضاي زند
ز جان انيست. شخصاٌ با بسياري ز طرف رژيم اين تصميم اپيشبرد و تخاذ ا

ز آنان ان مشهد دوست بودم. در مقطعي با چند تن اباختگان مجاهد زند
و ندم ان گذراكه در زنداست  يهاز پر بارترين دورهاطاق بودم كه اهم 

كه قادر به ا يي برخي رفتارهايي راچرو تر با آنان فرصت آشنايي عميق
و تاريخ نويسان و ز نويسندگان ابعضي  هم كرد.ايم فرابرا شان نبودم ردرك

يا و  "م مجاهديناعدا"ز ايا غرض و ز سر ناآكاهي امقاله نويسان 
ا نيان راقتل عام زند "و نويسند نها ميان گروه هاي چپ» در زنداراطرفد"

و كرده  داقلمد "چپ ها  "و نها پي آمد مبارزه مسلحانه مجاهدين ادر زند
ز تير ، استاه در تاريخ معاصر جهان كم نمونه كا ين جنايت عليه بشريت را

ضع سازش اي تحليل كنند كه در خدمت موايا به گونهو رس دور كرده 
  حال شان در آيد.و نه گذشته اكار

سازمان مجاهدين خلق در  دنبالها ر "مجاهد"نيان اينان به خصوص زندا 
- ن مشهد ميانيان مجاهد زندارد زندطمينان در موانند. من با ادن ميازند

ضع سياسي روز امو، جان باختند  67د از آنها كه در مرداگويم كه بسياري 
  شتند.امرزبندي هاي جدي با آن دو شته اقبول ندا سازمان ر

ي همهاٌ عمدو نيان آمده بود اشور بختانه دشمن به قصد نابودي همه زند 
م، حتوز مرگ مار اي فران فرصتي برانست به عنواتوكه ميا ه هايي رار

، ر گيرداستفاده قرامورد ، حيا شوندهو ار ارزشهاي پايدو ازين اباحفظ مو
ماركسيست شده ، ن مشهدانيان مجاهد در زنداز زندابسته بود. چند نفر 

در حالي كه چپ ، تهام مجاهد شناخته شده بودنداز آغاز به ايا و بودند 
  شدند.م مياعداد ارتداكه به جرم ا چر ،ه نجاتي نبوداينان هم راي ابر بودند.

عشق عميق به ، شناختمكه من ميآنان در وجود تك تك ، به هر رو
و شجاع ، آنان صادقد. لت شعله ور بواعتقاد به عدو ادي اميل به آز، زندگي

آنان ي به همها ين نوشته رو ام نمي برم م نااز هيچ كداه بودند. اآرمان خو
  تقديم مي كنم.

  مي باد.ايادشان گر

*  

  
  

  

  

  

   در اوينهاي شصت و هفت اعدام

 گو با رضا عليجانيوگفت

  

 اين براي را خودتان وقت كه تشكر و سپاس با ، عليجاني آقاي  :آرش*

  . داديد قرار ما اختيار در گو و گفت

  ايد؟شده دستگير اتهاماتي چه به و هاييسال چه در شما

  

شخص خودم  هر چند من ترجيح ميدهم كمتر در مورد :رضا عليجاني
    حرف بزنم و بيشتر مشاهدات ام را در باره ديگران بگويم

بار بازداشت شده ام؛ از چند ساعت تا چند سال، در مجموع هم  6من 
  . هفت سال حبس بوده ام

بازداشت  57بار قبل از انقالب بود كه توسط شهرباني قم در سال  اولين 
ي ايران) حدود ده روز ها در برخي از شهرها(قبل از حكومت نظامي شدم

بازداشت بودم و آزاد شدم. در آن هنگام يك نوجوان بودم كه همراه دو 
دوست ديگر به قم رفته بوديم و چون همراه مان يك ساك اعالميه هاي 

  سياسي بود بازداشت شديم.

به صورت اتفاقي و به عنوان ( 63بعد از آن؛ پس از انقالب در سالهاي 
 ولي پادگان اشت شدم و يك صبح تا غروب دردر خيابان بازد -مظنون

(  65 -)شدم آزاد ولي بودم بازداشت ،بعدي آباد عشرت بازداشتگاه و عصر

سال  4حدود  و شدم بازداشت موحدين با رابطه در تشكيالتي صورت به
گام فاجعه حبس بودم. در كميته مشترك و اوين و دادگاه انقالب قزوين. هن

مذهبي ها بازداشت شدم و  -در رابطه با ملي ( 79. سال در اوين بودم) 67
يا همان عشرت آباد حبس بودم كه شش ماه و نيم  59يك سال در زندان 

مذهبي ها ولي بيشتر به  - در رابطه با ملي ( 82. سال آن انفرادي بود)
شدم و دو سال همراه دو خاطر ارتباط با جوانها و دانشجويان بازداشت 

http://dialogt.de/



  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالمي

 ٦١  110ي  آرش شماره

بعد ( 88در سال  .در زندان دو الف اوين بودم)(هدي و تقي  مدوست ديگر
  )شديم آزاد بعد يكروز ديگر دوست دو همراه و شدم بازداشت از انتخابات

در اوين بوديد. آيا امكان دارد  67شما گفتيد كه هنگام كشتار تابستان  * 
چگونه  67براي خوانندگان ما بگوييد در كدام بند بوديد و كشتار سال 

   اتفاق افتاد؟ 

از موقعي كه رياست اوين به مرتضوي رسيد؛ مرتضوي يك  عليجاني:
بود، آخوند سيد و جوان و ماجراجو و تيكه پران و نيش زن و  زنجاني 

ها ثبات و تعادل نداشته باشند و تشكيالت ظاهرا به خاطر اينكه زنداني
داخل زندان نزنند؛ آن قدر زود زود بندهاي زندانيان را تغيير مي داد و 
مثل چرخ فلك در بين بندهاي مختلف ميگرداند كه گاه فراموش ميكنم 

ام ؛ اما آنقدر كه بخاطر چه ماهي در كداميك از بندها بودهكه چه سال و 
باصطالح آموزشگاه بوديم كه  6پذيرش قطعنامه در سالن  دارم قبل از

همزمان با پذيرش قطعنامه به بخش سيصد و بيست و پنج بند دوي پايين 
  .67هاي مابپردازم به مسئه اعداما تقل شديم.من

هاي شصت و هفت و در اي است. داستان اعداماين حكايت قصه پر غصه
ها و كساني كه در باناند تا زندانها صحبت كردهموردش بيشتر زنداني

اند. خاطرات بسيار زيادي گفته شده ند اطالعاتي امنيتي و قضايي بودهمس
ودش است. من هم حامل تجربه خودم هستم. در و هركسي حامل تجربه خ

افتاد، البته آن موقع متوجه ما بوديم من وقتي وقايع اتفاق ميسالني كه 
كه كنار  نبودم ولي وقتي از اين فاجعه عبور كرديم نقطه چين حوادث را

گذارم مي بينم كه مقدمه چيني و دورخيز بسيار هوشمندانه و به هم مي
ها در واقع به اين نقطه برسند كه گرفته كه زندانيعبارتي شيطاني صورت 
تر بشود و آنها عف قرار دارد و موضع شون راديكالحكومت در نقطه ض

 بتوانند تعداد بيشتري را بكشند. 

ت كه حاال به هر تجربه اوين البته متفاوت بود از تجربه زندانيان گوهردش
كه به نوعي به  دانمدانم پشت صحنه رو و فقط ميدليلي كه من نمي

ها رسانده بودند كه ماجرا اعدامه و مواضع يك مقدار تعديل بشود و زنداني
تعداد كمتري اعدام بشوند. ولي در اوين اينطوري نبود و مركز ثقل اين 

  حوادث بود. 

ها سالن ما يعني سال قبل از اعدام 66بهمن سال  22ما دقيقا در شب 
ها؛ در بسته دربازي بود مثل بقيه سالنآموزشگاه) را كه يك سالن  6(سالن 

هاي خودشان زنداني شدند مثل انفرادي ها در اتاقكردند. يعني زنداني
 گفتند كه افراد در اتاق بودند وهاي در بسته ميجمعي كه به آنها سالن

رفتند يا روزي چند بار براي روزي به مدت محدودي هواخوري مي
  روف مي رفتند. دستشويي و سرويس و شستن ظرف و ظ

شود يعني فضا بسته شده يك نوع قدرت مواقعي كه زندان دربسته مي
نمايي و اعمال اجبار و خشونت از باال هست براي ارعاب زنداني. يعني اين 

زنداني منتقل كردند كه ما در موضع اقتدار هستيم و هركار دلمون حس را به 
   بخواد مي كنيم.

هاي ارديبهشت كه االن روزش دقيقا يادم اما پس از مدتي در يكي از روز
نيست سالن را در باز كردند و ناگهان فضا چرخيد. برخوردها بسيار متفاوت 

كرديم و سئولين بند. ما كه مدتها تالش ميها ومشد توسط نگهبان
كشمكش داشتيم و اعتصاب داشتيم كه مسئول بند و مسئول بهداشت بند 

از طرف بيرون يعني ها انتخابي باشند و و مسئول غذاي بند و مسئول اتاق
همه خواسته هاي ما رو پذيرفتند. چنان  ،بانان انتخاب نشوندزندان و زندان

كه  در باغ سبزي نشان دادند كه در واقع اين حس به ديگران منتقل بشود
بان در موضع ضعف قرار گرفته و حتي آمدند و گويي اتفاقي افتاده و زندان

خواهيد كه ما چه كتابهايي و چه نشرياتي را مي شما ليست تهيه كردند كه
براي شما از بيرون تهيه بكنيم. يعني واقعا در باغ سبز نشان دادند. و اين 

قطعنامه رو پذيرفت. آن ادامه داشت تا اواخر تير ماه و روزهايي كه ايران 
 325هاي ما با بيرون قطع شد. از ساختمان آموزشگاه به موقع همه ارتباط

شد. بازهم اين تي خبرهاي راديو براي ما پخش نمينتقل شديم. و حم
  حس 

ها خواهند ما زندانياتفاقات عجيبي دارد مي افتد . ميمنتقل مي شد كه 
  متوجه اين اتفاقات نشويم. 

سوال مي  تا قبل از اين هواداران مجاهدين حتما بايد اتهاماتشون رو وقتي
ها اساميشون رو بنويسند و در زنداني دادند كهكردند و يا فرم ليست مي

خواستند، نوع ام و ستون بعد مدت محكوميت را ميستون بعدي نوع اته
، با آن ها ، در غير اين صورت»منافقين «اتهام را حتما بايد مي نوشتند 

مي » زمان سا«تر فقط افراد خيلي سرموضع .صورت مي گرفت  برخورد
گفتند اتهام هواداري از سازمان. ط ميگفتند. فقگفتند. مجاهدين هم نمي

اين به نوعي يكي از چپ ترين موضع ها بود. ولي وقتي كه از پنج مرداد تا 
هاي مجاهدين را به دادگاه ببرند خود پاسدارها پنج شهريور آمدند تا زنداني

گفتند هواداران سازمان بيايند! و خودشان ها خيلي محترمانه ميو نگهبان
يع كردند در بند كه ايران قطع نامه را پذيرفته و هيئت خبرهايي رو شا
  ها عفو بدهد.خواهد به زندانيعفوي آمده و مي

 نوعي طراحي و نقشه را مببينيد اين نقطه چين را كه كنار هم مي گذار

طراحي ماه  7تا  6 يعني حدوداٌ 67تا مرداد  66از بهمن ماه  بينم كهمي
قشه و اين برنامه ريزي بايد چند ماه قبل از آن اين ن و قطعاٌ . دقيقاٌشده بود

هم طراحي مي شد. حاال از اين به بعد خاطرات ديگر زنداني هاهم هست. 
ها كه خاطراتي گفته اند از جمله خانم رضواني مقدم كه بويژه خانواده

اند كه به اصطالح خط و همسرشون اعدام شدند. ايشون خيلي دقيق آورده
زندانيان مي كشيدند كه بيانگر يك تصميمي براي هايي كه براي نشان

هايي كه برخي اقوام ها و توصيهآينده بود . و يا در مواردي نصيحت
هاي امنيتي يا اطالعاتي يا سپاه بودند كه پيغام زندانيان كه در دستگاه

فرستادند كه به زنداني بگيد موضعش رو پائين بياورد و سكوت كند و مي
هاي خطرناكي در پيش است. يعني همه اينها برنامه هكيك كم راه بياد 

  طراحي شده بود. ،ها پيش اين نقشه و اين برنامهنشان مي دهد كه از مدت

بندم و همچنان حاال من اين پرانتز يعني خاطراتي كه ديگران گفتند رو مي
حامل خاطرات خودم هستم. وقتي كه مي خواست از پنج مرداد به بعد 

بشود، خود نگهبانها و خود مسئولين بند حتي پاسدارها و اعدامها شروع 
آمدند و برخوردهاشان اي ميء به شكل كامال آموزش ديدههاي جزنگهبان

اتاق به اتاق سوال مي كردند و ليست تهيه  .خيلي نرم و مودب شده بود
مي كردند از افراد و خود آنهايي كه تا روز گذشته و تا هفته گذشته چيزي 

 »هوادارهاي سازمان«ز منافقين بر زبان نمي آوردند مي گفتند رو به ج

شون رو بدهند. يعني دقيقا اين حس رو به زنداني منتقل بكنند كه ياسام
  و قطعنامه را پذيرفته و وضعش  هستجمهوري اسالمي در نقطه ضعف 

اال ببرند. به ها رو بخراب است تا زنداني هارا خام بكنند و موضع زنداني
  اي اين فيلم بازي مي شد. امال مزورانهشكل ك

بايد  ،العمل عمليات مجاهدين بودنكته بعدي اين هست كه اگر اين عكس
در زندان اينها بسيار عصبي مي بودند. بايستي با خشونت رفتار مي كردند. 
بايستي در واقع مثل دفعات ديگري كه ناگهان هجوم مي آوردند توي بند 

؛ نشان مي دادند يك اتفاقي بيرون صبي بودندبراي گشتن بند و حالت ع
افتاده و يا يك كاغذي ازطرف يك زنداني به بيرون فرستاده شده يا 

 نشون مي دادند. اصالٌ ؛ و عصبانيتشون رواندها كردههايي خانوادهمصاحبه

عكس العملي در رفتار اينها نبود. كامال طراحي شده و آموزش  و عصبانيت
  مدند.جلو مي آ ،ديده شده

از بچه هاي مجاهدين  هيئت نكته ديگرم اين هست كه در سواالتي كه
هاي چپ و نه هوادار مجاهدين گروه هوادارالبته من اتهامم نه (پرسيد مي
من در رابطه با يكي از گروههاي منتسب و مرتبط با افكار دكتر  ؛بودم

از هيچ سوالي راجع به همكاري و اطالع  شريعتي دستگير شده بودم.)
عمليات مجاهدين نمي كردند. يعني اگر اين دادگاهها براي تشخيص 
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خواهند ودند يا هوادارهاي مجاهدين كه ميكساني كه همكار مجاهدين ب
بكنند.؛ بايد  در حمله مجاهدين به داخل كشور با آنها همراهي و همكاري

با  اي در رابطهين بود. هيچ سوالي از هيچ زندانيها احداقل يكي از سوال
سواالت از قبل طراحي شده بود.  عمليات مجاهدين نكردند. چون اساساٌ

كل پروژه از قبل طراحي شده بود و اينكه اين رو مرتبط و متصل بكنند با 
اي بود. يعني عمليات مجاهدين يك تبليغات رسانه عمليات مجاهدين صرفاٌ

افكار عمومي اي در بيرون زندان براي در آن موقع يك محمل و بهانه رسانه
داخلي يا براي افكار عمومي بين المللي فقط فراهم ساخت كه اينها كل 

هاي اين عمليات اين پروژه رو روي اون خراب بكنند. در حالي كه طراحي
كه به نظر من خيلي ريز و دقيق طراحي شده بود و چون از قبل تهيه شده 

لي در اين رابطه از بود هيچ آيتمي به اين عنوان تعبيه نشده بود. هيچ سوا
  هيچ زنداني مجاهدين خلق نپرسيدند.

ام اين است كه خوب اگر مجاهدين اين كار رو مي خواستند استدالل بعدي
بايد فقط هواداران مجاهدين به دادگاه مي رفتند. ولي از پنج مرداد  ،بكنند

تا پنج شهريور دقيقا يك ماه كامال طراحي شده چپ هارا به دادگاه بردند و 
براي شما راحت تر است  !را تفكيك كنيم ند ميخواهيم بندهادرانه پرسيومز

آنهايي كه نماز نمي خوانند ؟ هاها بفرستيم يا نماز نخوانبند نماز خوان
خب سختشان است كه در بند نماز خوانها باشند. حاال شما رو تو بند نماز 

اين فريب و تزوير را ما خوانها بياندازيم يا تو بند نماز نخوانها؟ يعني باز هم 
در طراحي اين سوال در رابطه با بچه هاي چپ ماركسيستي و بچه هاي 

مذهبي مي ديديم كه باز هم تا حد امكان اينها رو با تعداد بيشتر قتل عام غير 
  بكنند.

من مجموعه اين حوادث را كه كنار هم مي گذارم و دور خيز و تهديد ها و 
آن دوران داشتند؛ مجموعه اينها االن همه  ريشخند هايي كه نگهبانها در

چراغهايش در ذهنم به صورت نقطه چيني از حوادث روشن مي شود و 
نشان مي دهد كه اين قتل عام قتل عامي طراحي شده بود. خبر داشتند 
كه آيت اهللا خميني بيمار است و ممكن است عمرش به پايان برسد. و خبر 

بپذيرند و بعد از پذيرش قطع نامه  داشتند كه مي خواهند قطع نامه را
ممكنه تحوالت سياسي زيادي اتفاق بيافتد. آنها مي خواستند از هياهو و 
سروصداي سياسي پذيرش قطعنامه در فضاي سياسي داخل و جهان و نيز 
از روزهاي آخر عمر آيت اهللا خميني و از كاريزماي رهبر جمهوري اسالمي 

استفاده بكنند. براي پايان جنگ، براي حل چند تا مشكل اساسي كشور 
براي پاك كردن صورت مسئله زندانيان سياسي به گمان خودشان، براي 
حل مشكل نائب رهبري و قائم مقام رهبري آقاي منتظري و برخي 
چيزهاي ديگر كه در واقع در آن چند ماهه آخر عمر آيت اهللا خميني 

  تصميم گيري شد .

يزي رها دليل ديگرم براي طرح  پكيج و مجموعه اي بودن اين تصميم
همانگونه كه در پايان عمر آقاي خميني  .اعدام ها از مدت ها قبل است

تصميم گيري براي پايان جنگ و پذيرش قطعنامه بود. بعد از مرگ ايشان 
شايد هيچ مسئول جمهوري اسالمي در آن فضاي احساسي و مذهبي 

  نامه رو بپذيرد. شهادت طلبانه كه ساخته بودند جرات نمي كرد قطع

همچنين در رابطه با بركناري آقاي منتظري و پاك كردن صورت مسئله 
در كنار هم اتفاق مي افتد، باز هم دليل  مجموعهزنداني ها. وقتي اين 

  .ديگري بر اين است كه از قبل دورخيز شده براي تحقق اين فاجعه

تبديل به  من فكر مي كنم كه اين فاجعه رو بايد مرتب بهش پرداخت. تا
  يك وجدان جمعي بشود براي جلوگيري از تكرار اين فاجعه .

در پايان مي خواهم افرادي كه در آن موقع در سيستم قضايي و يا امنيتي 
و اطالعاتي بودند و يا كارمند وزارت اطالعات بودند؛ در مقامات وزارت 

نها اطالعات بودند، دادستان كل كشور بودند، معاون دادستان بودند؛ اي
ايران. خاطرات خود را بگويند. اينها اطالعات گرانقدري است براي جامعه 

ما در رابطه با اين افراد ولو االن اصالح طلب شده باشند. نياز نداريم اينها 

براي ما تحليل سياسي بگويند و خط مشي سياسي براي ما تعيين بكنند. 
  ما ما بيشتر بهاز دانششون ما استفاده هم مي كنيم. مشكلي هم نيست ا

حافظه تاريخي اينها احتياج داريم. و متاسفم كه به جز حافظه تاريخي  
زندانيان باز مانده و حافظه تاريخي خانواده هاشون حتي يك خط ما از آن 
طرف اطالعاتي نداريم. حتي از سوي رئيس زندان اوين. من اين رو در يك 

 67در مقطع اعدامهاي گفتم. رئيس زندان اوين  صدای امريکامصاحبه با 

يكبار ناگهاني به مجله ايران فردا آمد و در دقايقي كه حرف مي زديم او 
پذيرفت كه يك فاجعه اتفاق افتاده و جنايتي اتفاق افتاده ولي هم خودش 
رو و هم آقاي خميني رو تبرئه كرد. گفت امام جنايتكار نبود. جنايتكارها 

ي كردم كه بدانم چي بود پشت اش كرده بودند. اما هرچقدر سعمحاصره
صحنه او يا نمي دانست و يا نميخواست بگويد و متاسفم كه ما حتي يك 

  خط اطالعات بيشتر از آنچه زندانيها گفته اند نداريم. 

ايراني  بايستي به يك هولوكاست 67در حالي كه به گمان من اعدامهاي 
نه ما انتقام تبديل بشود. به يك وجدان جمعي تبديل بشود براي اينكه 

بگيريم. نه براي اينكه طعنه بزنيم. نه براي اينكه كساني كه آن موقع در 
دستگاه سركوب بودند و االن اصالح طلب شده اند را در واقع نيش بزنيم. 
بلكه براي اينكه تبديل به يك وجدان اجتماعي بشود براي حفظ كرامت 

اي شصت و هفت را يك انسان كه ديگر در تاريخ ما تكرار نشود. من اعدامه
  .هولوكاست ايراني مي دانم

باره  كه من مدعي هستم حتي نگهبان هاي بند در 67تصميم اعدام هاي 
ها در ثل هر تصميمي مانند اجراي يارانه؛ ماجراي آن آموزش ديده بودند

يك مركزي تصميم گيري مي شود و آروم آروم طراحي مي شود و جلو مي 
يد تا يك كارمند بانكي كه بايد يارانه ها را به مردم رود. بعد آروم آروم مي آ

  بدهد هم آموزش مي بيند چگونه آن را اجرا كند.

داند. ولي بقيه مسئله رو كه مي حاال رئيس زندان پشت صحنه را نمي
گرفت و ز كساني بود كه دست زنداني را ميدانست. يعني خودش از يكي ا

اينكه چه كساني تصميم  مي برد داخل آن دادگاه. ولي پشت صحنه
گرفتند. به نظر من اين آش را وزارت اطالعات براي اين مملكت پخت. 
دادستان كل كشور. معاون دادستان كل كشور. معاون سياسي وزارت كشور 
در آن موقع. اينها قطعا خبر دارند. حاال به مراتب . اينها ممكن است 

يزي نمي دانيم . چون تصميم گير نبودند. ولي نمي توانند بگويند ما چ
نهادي بوده است كه اين تصميم در آن نهاد گرفته شده و پيش نويس را 
اينها برده اند و آقاي خميني هم يك امضا كرده است. آقاي خميني 
آمادگي ذهني، رواني، فكري و همه چي داشته است كه زندانيان را بكشد. 

العات رت اطولي خودش كه اين مسئله رو طراحي نكرده. اين در وزا
طراحي مثال ممكنه در آن دو هفته آخر به  طراحي شده. خب حاال در اين

نگهبان بند آموزش داده شده كه شما بايد بري با زنداني بسيار مودب 
  برخورد بكني. زنداني نترسه. 

من اين نكته رو فراموش كردم بگم. در اين دو ماه زندان اوين به صورت 
 حق – بوديم آنجا يكسره كه ما –ان باني قلعه در آمد. يعني هيچ زند

شت ه شيفت تا سه. بودند شيفتي اينها. بشود خارج زندان از نداشت
ساعته. اينها دو ماه در حالت آماده باش بودند. يعني هيچ پاسدار و نگهباني 

يعني خانه اش نرفت. پيش زن و بچه اش نرفت و  از قلعه اوين خارج نشد.
براي اين بود كه اگر اينها مي رفتند بيرون خبر نيامد. بعدها مي گفتند 

بصورت پچ پچ پخش مي شد و به آقاي منتظري مي رسيد و منتظري 
ممكن بود بياد وسط هاي داستان يك خورده شل كند اين تيغ اعدامها را. 
فقط وقتي شما از قبل طراحي مي كنيد ميتوانيد به دقت دوماه زندان اوين 

مثل اينها كه طراح سوال در كنكور هستند، آن  يعني كارمند ها تمام وقت
هفته آخر كه طراحي مي كنند اينها را مي برند در قرنطينه كه اينها نبايد 
از آنجا بيايند بيرون. نكنه سوال ها را به ديگران بدهند. دقت مي كنيد؟ دو 
ماه نگهبانهاي اوين در قرنطينه بودند. خب قطعا ديگر آنها مي دانستند. نه 
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ا اينها مي دانستند. زندانيان عادي كه ازشون براي نعش كشي استفاده تنه
  كردند. 

من هي خاطراتم دارد زنده مي شود. يكي از دوستان ما را به نام باقر 
برزويي رهبر يكي از گروهها به اسم آرمان مستضعفين يكبار بردند بهداري 

ز جاهايي كس مريض مي شد مي بردند بهداري. بهداري يكي اهر اوين. 
بود كه زنداني ها با هم تماس مي گرفتند. ما اصال اينجوري اول فهميديم 
كه اين اعدامها رخ داده است. ما كه روحمون بي خبر بود. ما ذهنمان 
اينطرف و آنطرف مي رفت و فكر مي كرديم زنداني ها را بردند و يكجايي 

سازي بكنند پنهان كردند تامجامع جهاني و حقوق بشري عليه ايران جو 
كه اينها گم شده اند و كشته اند و فالن.يك دفعه اينها را بياوردند در 
تلويزيون نشان بدهند كه ببينيد همه عليه ما دروغ مي گويند. ببينيد ذهن 

كه  آمد اين بود ما كجا سير مي كرد. اصال تنها چيزي كه به ذهنمون نمي
فت توي بهداري اوين يك اينها اين همه آدم را كشته باشند. وقتي باقر ر

؛ اون به كه تو نونوايي اوين كار مي كرده زنداني عادي كنارش نشسته بوده
جنازه  ،باقر ميگه ما كلي از زنداني هاي سياسي كه كشته شده بودند

هاشون رو گرفتيم انداختيم تو كانتينر. بار كرديم كه اينها از زندان ببرند 
ود اين جاسوس حكومته و عمدي بيرون. باقر برزويي چون فكر كرده ب

در نتيجه او  آورده اند كنار او بنشانند كه اين خبر دروغ به داخل بند بياد.
من اين  گفته بود فالن فالن شده تو اومدي اين دروغ ها رو به من بگي

. باهاش دعوا كرده بود. و عين اين رو آمد توبند خبر دروغ رو ببرم تو بند
يل باقر درسته. يعني اينها دارند دروغ مي گفت. ما فكر مي كرديم تحل

گويند كه مثال ما رو بترسونن و بگويند كه همه را كشتيم. ولي يواش يواش 
ديديم نه نگهبانهاي بند مي گويند خوب دروتون كرديم. خوب دروتون 
كرديم. بعد هم مالقاتها برقرار شد. مالقاتها قطع بود. اولين مالقات ما 

ن موسوي اردبيلي در نماز جمعه يك چيزي پريد. فهميديم. بعد از دها
هاشمي رفسنجاني در يك مصاحبه اي پريد. بعد هم مجامع جهاني آمدند 

  وسط و ما كم كم فهميديم نه واقعا درومون كردند. 

اش همه حاال اينكه دو ماه زندان رو قرنطينه كني. نگهبانها آموزش ببينند.
نگهباني كه فقط با مشت و  بودند. پيش بيني شده بود. واقعا آموزش ديده

گفتند طرف را ول نمي كرد زد و نگهباني كه تا منافقين نمي لگد حرف مي
ي گويد كه طرفدارهاي سازمان حاال خودش مي آيد و خيلي مودبانه م

شون رو بدهند. خب اين فيلمي كه طرف بازي مي كند قطعا آموزش ياسام
  ديده است. 

ا كنار هم مي گذارم مي بينم كه خيلي روشن حاال من وقتي اين حوادث ر
است. يعني پازل خيلي روشن است. من داليلي كه براي شما آوردم كه 
اينها از قبل طراحي كرده بودند و اصال حالت عكس العملي . عصبانيت و 
ناراحتي ازاينكه مجاهدين حمله كردند نداشتند. يعني عمليات مجاهدين 

ا در آن دوران كه قشنگ كل ماجرا را يك نعمت الهي بود براي اينه
بياندازند گردن مجاهدين. شما حمله كرديد و ما هم زنداني هاتون رو 
كشتيم. فرض هم كه اين باشد. خب ماركسيستها را براي چه كشتيد؟ اين 

كشتيد؟ آنها كه ديگه همه شما ماركسيست كشتيد. آنهارا براي چي 
ا قبول نداشتند. اصال جريانشون مجاهد نبودند اكثرا اصال مشي مسلحانه ر

  مسلح نبود. 

پرويز خان بذار اينجا به يك نكته در باره مرتضوي رئيس زندان هم اشاره 
  بكنم:

در  67وقتي در مجله ي ايران فردا بودم يك روز آقاي مرتضوي كه در سال 
رييس زندان اوين بود،  در ايران فردا به ديدن من آمد و  ،هامقطع اعدام

  زندانبان بود و  او روزي ي تاريخي ساخته شد و آن كهيك صحنه براي من

  مواجه با هم دو سه بار 67من زنداني و از قضا در همان زمان اعدام هاي 

 ام مانده بود.شديم و تكه پراني هايي مي كرد و در ذهن و حافظه

 

  

  
  

نشسته بوديم ديگر نه او زندانبان بود و نه من زنداني، شايد حدود نيم 
يك ساعتي بحث كرديم، آقاي مرتضوي گفت خميني جنايت كار  - ساعت

اش كرده بودند. من خوب با اين گزارش موافق نبود، اما جنايت كارها دوره
نبودم و با او خيلي بحث كردم اما در عين حال همين كه مي پذيرفت 
جنايتي صورت گرفته براي من قابل توجه بود. اما حتي يك جمله بر 

ي قبلي من اضافه نكرد كه اين اتفاق چگونه طراحي شد و چگونه دانسته ها
پيش رفت. همين سكوت سنگين خانواده ها را، قربانيان را و داغدارها را 
تحريك مي كند، عصباني مي كند و شايد يك مقدار حق دارند در برخورد 
احساسي و عاطفي و يك مقدار سياه و سفيدي كردن مساله، اما نيروهاي 

ه هر حال بايد جنبه هاي مختلف مساله را ببينند. شايد قربانيان سياسي ب
خشونت گروه ها هم اگر بخواهند فضا عاطفي باشد از آن ها بشود حكايت 
ها گفت، فيلم ساخت، به هر حال در اين جدال برخي افراد بي گناه يا كم 
ا گناه هم كشته شدند از افراد حزب اللهي و ديگران كه مي شود در رابطه ب

خانواده هاي آن ها، فرزندشان، همسرشان، مادرشان، پدرشان خوب به هر 
حال جو را عاطفي كرد. من ضمن اين كه تاكيد مي كنم متهم اصلي و 
درجه يك را حاكمان مي دانم، اما گروه هاي سياسي و منتقدين را هم بي 
اشتباه، بي نقص و فاقد خطاي استراتژيك و بعضا خطاهاي انساني نمي 

م. اما در عين حال اين هم يك رويكرد هست يعني رويكردي كه سياه و دان
سفيد مي كند، انتقام گيري مي كند يا با اصالح طلب ها تسويه حساب 

  سياسي مي كند.

يك رويكرد ديگر هم هست كه يك مقدار با عاطفي كردن، با ذهني و به 
دي مي گمان من سطحي كردن مساله يك مقدار به تعبير اهالي سينما هن

كنند مساله را و يك مقدار ببخش و فراموش كن را مطرح مي كنند كه من 
فكر مي كنم اين رويكرد هر چند يك مقدار شايد انساني به نظر آيد، ولي 
چاره ي كار سياست ما نيست و حداقل موضعي كه خانواده ي قربانيان 

ارند و اعالم كرده اند نشان مي دهد كه آمادگي پذيرش اين رويكرد را ند
  بعضا هم آن را يك سوئ استفاده ي سياسي مي دانند.

اما رويكردي كه من خودم معتقدم به عبارتي دادخواهي هست و تشكيل 
را به  67يك وجدان جمعي معذب، من در جايي گفتم ما بايد اعدام هاي 

  صورت يك هولوكاست درآوريم، يك هولوكاست ايراني. منظورم به هيچ 
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كه يك مشابه سازي تاريخي بكنيم چون اساسا مشابه هم وجه اين نبود 
نژادي نبودند كه به كوره ي آدم سوزي  -نيستند. زندانيان اقليت قومي

بروند، اصال داستان فرق مي كرد. منظورم آن كاري است كه در جوامع 
غربي اتفاق افتاده و سعي شده هولوكاست هميشه زنده بماند و تبديل به 

  د.يك وجدان معذب شو

اوج خشونت در جامعه ي ايران است. انقالب هميشه با  67اعدام هاي 
خودش مقداري خشونت مي آورد. به ويژه در آن دوران گفتمان حاكم بر 
جهان و مبارزين هم گفتمان انقالبي بود اين يك بخشي از خشونت را 
همراه خود مي آورد ضمن اين كه انقالب ايران نسبت به برخي انقالب 

ر درجه خشونت اش زياد باال نبو ده البته، انقالبي كه با راهپيمايي هاي ديگ
به نتيجه رسيده، شعار برادر ارتشي در آن داده مي شود و گل به جاي 
گلوله و تقديم گل به نيروهاي مسلح و ارتشي به هر حال در مجموع 
خشونت اش كمتر از انقالب هاي ديگر بود اما حاكميت بعد از انقالب خوب 

  يت اش فرق مي كند.حكا

در هر حال من فكر مي كنم كه ما بايستي خشونت هاي پس از انقالب را 
كه ابتدا از خشونت عليه آدم هاي بد شروع مي شود و بعد به آدم هاي 
خوب كشيده مي شود، دادگاه هاي بي نظم و ترتيب كه از دادگاه عليه 

هاي مبارز مي جنايت كاران حكومت سابق شروع مي شود و بعد به انسان 
رسد اين را، خطاهاي گروه ها، خطاهاي استراتژيك، تاكتيكي و انساني را 
نقد كنيم و جدا ازديدگاه و قضاوت سياسي مان در نظر بگيريم كه حكومت 
مقصر اصلي است در روند حذف و خشونتي كه بوده و مي خواسته قدرت را 

  به انحصار يك طيف و يك جناح خاص در بياورد.

رويكرد دو وجه دارد يكي دادخواهي است كه خوب شايد يك بخش  اما اين
اش در حوزه ي خصوصي خانواده ي قربانيان و آسيب ديدگان قرار بگيرد، 
اما باالتر از آن و فراتر از آن ضمن اين كه دادخواهي را الزم مي دانم ولي 
ن كافي نمي دانم تاريخ ما مرتب چرخه اي از خشونت را با خود داشته و اي

استعداد هم وجود دارد كه شكنجه شدگان حكومت سابق تبديل به 
شكنجه گران حكومت بعدي شوند. ما اين را در مورد برخي از شكنجه 
گران و برخي از روساي زندان بعد از انقالب ديديم. به عالوه ي آن كه 
جامعه ي ايران جامعه اي است كه االن به شدت آسيب ديده است. جامعه 

از نظر رواني آزرده است. مشكالت فراواني دارد و مستعد اي است كه 
خشونت است و حاال بسياري از بزه كاري ها و آسيب هاي اجتماعي در 
ايران همراه خشونت جمعي است. در عرصه ي سياست هم نفرت فرو خفته 
مي تواند منفجر شود و تبديل به يك خشونت گسترده شود و بايستي ابعاد 

عدي بشكافيم اما در عين حال به گمان من ما بايستي آن را در سواالت ب
بتوانيم در يك برخورد دو اليه هم دادخواهي را پيش ببريم و هم عزمي 
براي اين كه بتوانيم يك وجدان جمعي معذب به وجود بياوريم كه جلوي 

تكرار اين خشونت را بگيرد. من با اين مقدمه و اين نگاه كلي ام مي توانم 
  ي شوم.وارد بحث بعد

  

در زندان بوديد، آيا مقابل هيئت مرگ قرار  67شما كه در مقطع كشتار  *
گرفتيد؟ بر اساس مشاهدات شما، آيا نيروي مذهبي ديگري جز مجاهدين، 

  مقابل هيئت قرار گرفت؟ چرايي اين موضوع از نظر شما چيست؟

 67مرداد  5در فاز اول كه مربوط به مجاهدين بود از  اعدامها  عليجاني:

 325شروع شد.اكر درست يادم مانده باشد آن موقع دربند دوي پايين 

بودم. پاسدارها به بند و تك تك اتاقها مراجعه ميكردند و ميگفتند 
بيايند. اين خيلي عجيب بود. چون آنها قبال خودشان با » هواداران سازمان«

و حتما كردند برخورد مي» سازمان« اگر ميگفتند هوادار هواداران مجاهدين
حتي به ياد دارم مرتضوي رئيس زندان ». منافقين«ميخواستند فرد بگويد 

يكبار كه به اتاق ما آمده بود و اتهام هاي افراد را ميپرسيد وقتي فردي 
ميگفت هوادار سازمان است با طعن و تمسخر ميپرسيد كدام سازمان؟ 

  سازمان آب ؟ فاضالب!؟ 

د نه مجاهدين بود و نه چپ (گروه راد بناتهام من و معدودي از ديگر اف
كردند بالطبع ؛ بنابراين وقتي هوادران سازمان را صدا ميهاي ماركسيستي)

هاي چپ را مهرماه يعني يك ماه بعد بچه 5از شد. و وقتي شامل ما نمي
هاي خواستند بچهشد. اما به ياد دارم وقتي ميبردند باز شامل ما نميمي

هر بود كه نوبت به بند ما رسيد. از قضا من در چپ را ببرند نزديك هاي ظ
از پله ها باال ميرفتيم تا به ديدار  همان اتاق اول بودم. وقتي به صف داشتيم

درواقعيتي كه اندكي » هيئت مرگ«به گمان آن روزمان و » عفو«هيئت 
بعد فهميديم؛ برويم هنگام نهار شد. صف را برگرداندند كه نهاري كه براي 

هم البد خودشان  ود را بخوريم تا بعد دوباره صدا يمان كنند.بند آمده ب
هاي خواستند نهار بخورند و استراحتي كنند. بعد از نهار بجاي پاسدارمي

ما در اتاق ها بعد از نهار طبق معمول  .معمولي بند سرپاسدار خودش آمد
 دراز كشيده بوديم. سرپاسدار بند داخل اتاق آمده بود كه من در حالي كه

در دراز كشيده بودم و حالت خواب يا نيمه خواب بودم ديدم پايي به 
و پرسيد چپي يا راستي؟ گفتم مذهبي هستم . گفت بخواب!   شكمم خورد 

و سراغ افراد ديگر رفت. اما ديگر خواب پريده بود و بعد از مدتي ديديم كه 
اقها خالي ردند. وقتي همه اتگر برنميبرند و ديگاتاق به اتاق افراد را مي

رفته بود. اما هر نوع تحليلي به نظرمان گ وري بند را سكوت وهم آ شد.
ميرسيد به جزاينكه دارند همه را سالخي ميكنند؛ تحليلهايي همچون 
اينكه اول از گروه هاي بزرگ شروع كرده اند به بررسي براي عفو ويا به ما 

 ما يادشان ياشايد اصالراديكالتر است شايد و  اند و يا احيانا موضع مابدبين
نفر در بند باقي مانده بوديم كه  8- 7ايم در اين شلوغي و .... به هر حالرفته

فرقان و ... كه همه  -كانون –اتهام مان نه مجاهد بود نه چپ. موحدين 
مذهبيهاي غيرمجاهد بوديم و متاثر يا پيرو دكتر شريعتي و آقاي امير 

  انتظام . 

دانم . بود مذهبيهاي غير مجاهد اعدام شوند را نمياينكه آيا قراربود يا ن
هنوزخبر و اطالع مستندي در اين باره منتشر نشده و در دستورالعمل 
خميني هم كه منتشر شده استثنائي نكرده است و بيش از آن هم هرچه 

. ضمن مستند حدس و گمان و تحليل است تا خبر يا من بگويم  گفته شود

در قم و  وستان خود ما به اسم صادق عزيزي آن كه حدقل دو نفر از د
   هوشنگ عنبرشاهي را در تبريز در همين دوره اعدام كردند. 

  

*  
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 ي نمازشكنجه
  
  

  عفت ماهباز
  

  

اين پرسش مجله آرش مرا مي برد به سوي آذان و نماز، به سوي فوج 
 گاه برايكبوتراني كه پروازشان به همراه نواي آهنگران و مرا به شكنجه

اي كه پشت در انتظار نوبت خواندن نماز برده است. درست همان لحظه
اي كه با شجاعت به هيئت »سهيال«ها را مي شمردم براي خود بودم، كابل

مرگ نه گفته بود؛ و حاال در شكنجه گاه در هر وعده نماز دوباره از او 
  پرسيده مي شد:

  مسلماني ؟

  ؟نماز مي خواني

   ؟سازمانت را قبول داري

   .و سپس كابل بر سر و رويش مي باريد

   .و نوبت بعد به من مي رسيد

هنوز مورد بررسي قرار نگرفته و  "شكنجه نماز"ها بعد ازگذشت سال
قدر موثر بود و بسياري از ابعاد آن روشن نشده است. چرا اين شكنجه آن

اند كمتر كسي حاضر به اينكه چرا ديگراني كه تاكنون آن را متحمل شده
است. آيا مي خواستند ما به خدا باور آوريم و يا مسلمان ن گفتن شدهسخ

شويم؟ و يا قصد شكستن از درون به انفعال كشاندن و رخنه ترس در 
شكنجه "و  "هيئت مرگ"درون، زندانيان بود!؟ زندانياني كه  در مقابل 

   .ايستادند و نه گفتند. و گفتند آرمان شان را باور دارند"نماز

  پرسم:نگاه مي كنم، از خود مي "جه نمازشكن"سال وقتي به ابعاد  25بعد از 

ام؟ همه در رنج و عذاب و تنهايي بودهدر زندان آن 67ز چه رو بعد از سال ا
فراموشم "يعني زماني كه روايت  2005چرا بعد از آزادي تا حتي سال 

ويم. را نوشتم تا آن زمان نتوانستم از آن چه بر سرم رفت، سخن بگ "مكن
اين دو كلمه   "خوانمنماز مي"پس از آن گفتم من هم وادار شدم بنويسم 

ها صداي چه بود چرا اين همه درد با خود همراه داشت و هنوز بعد از سال
ي  بند پايين به گوشم است و رگ زدن هايش در چند »پرستو«فرياد 

  وعده نماز.

م به اين نتيجه وقتي اثرات شكنجه نماز را روي خودم را بررسي مي كن
رسيدم حكومتيان با وادار كردن ما به نماز خواندن و يا حتي  نوشتن اين 

با شالق و شرايط روحي وحشتناك،  گويي  "نماز مي خواني"دو كلمه كه 
  اند!به روح و جسممان تجاوز كرده

اند آنهايي كه مورد تجاوز قرار مي گيرند از نظر علمي روانشناسان گفته
ها و يا در شرايط جنگ تجاوزي كه در زندانگفتن نيستند. حاضر به سخن 

و شكنجه  - كه معموال منظور صرفا آميزش جنسي نيست-صورت مي گيرد 
هد بيشتر در اثر ميل به  گر  با قدرت جسمي يا به زور جسمي صورت مي

ها كسي كه به او تجاوز شده، سال دهد. جويي يا تحقير تجاوز رخ مي سلطه
خود نگه مي دارد و يا به سختي به حرف مي نشيند. در  اين درد را با

جسم او بلكه روح او دچار ضرباتي مي شود كه شايد تا ابد تجاوز نه تنها 
  قابل ترميم نباشد.

كشي سكوت در اين نوع شكنجه و اعتراف به خواندن نماز، هم تو درد مي
روست  . سكوت از آنكنيكني و با خود تنگ بلور تنهايي را حمل ميمي

داني! چرا كه وادار شدي تن بدهي به آنچه آنها ناهكار ميكه تو خود را گ
داني. اين ناهكار ميين  تن دادن  و يا شكست، خود را گخواهند. با امي

، سال هاست ادامه دارد بي آنكه "ي نمازشكنجه"سكوت سنگين قربانيان 
  بتوانند بگويند، بر روح و روانشان چه گذشته است. 

 67عروسي كه  به زندان آمده بود. سال   خاطر مي آورم حكايت آن تازهبه 

شاهرگ گردنش را زده بود. او را به » ي نخواندن نماز شكنجه«زير 
ي  گانه رسانند بعد از پانسمان گردنش، بالفاصله زدنِ پنج بيمارستان مي

  شالق در روز را آغاز كرده بودند. 

ه نماز خودكشي كرد و يا ساله زير شكنج 27سهيال درويش كهن 
  اش كردند. خودكشي

گيرند و محكوم  هايي كه در زندان در مقابل هيئت مرگ قرار ميناكثر آ
شان را كم و بيش در روايتشوند و من  مي» ي نخواندن نماز شكنجه«به 

اند. البته خوشبختانه ام، چون من، خودكشي كردههنگام زندان شنيده
  گذشت تا اينكه امروز بتوانم بگويم خوشبختانه! يق. بايد سالها مفنامو

، اثرات آن شكنجه را "شكنجه نماز"ها از زمان از اين رو پس ازگذشت سال
نويسم! براي اينكه بتوانم با كمك روانشناسان بعد از سي سال روي خود مي

اثرات زندان و شكنجه را در جسم و روحم كمتر كنم. و از طرف ديگر شايد 
نوشته شده كمكي باشد براي زندانيان ديگري كه در شرايطي  ياتتجرباين 

  اند.مشابه من بسر برده

ها  در جسم جان انسان چنان رخنه مي كند كه پس از برخي از  شكنجه
در  گذشت سالها بسياري از صداها و عاليم همچنان در رنج است. حتي

نعكاسي است. عمل هاي االمواردي هم رفتارش نه از روي آگاهي بلكه عكس
انگار ضربه با شدت به ساعد يا «روانشناسم در اينگونه موارد مي گفت 

گردد و دست يا پا زانويت اصابت كند. درد آني در تمام اعضا منتشر مي
  »جهد.ناخود آگاه به باال مي

 18. بعد از 2012در توضيح گفتار خانم روانشناس بر مي گردم به تابستان 

مي كنم. مالقات  "مالقات"پدر و مادرم، را در تركيه  ام منهايسال خانواده
ايي كه بعد از بكار بردنش در اين نوشته متوجه جالب است! دقيقا كلمه

ام ام ديدار كردهشوم كه به همه ديگران به جاي اينكه بگويم با خانوادهمي
  . "اممالقات كرده"ام بنا به رسم زندان گفته

چون از اينكه ديدم خواهرها و برادرها هم ديداري زيبا و روح پرور بود
ديگر را دوست داريم؛ شوقي بيشتري از بودن در كنارشان قديم، يك

ايي در آن دوهفته اقامتم در شهر زيباي استانبول، بشدت داشتم. اما مسئله
هاي من به هنگام اذان . واكنشام شدرنجم داد و باعث عذاب من و خانواده

  كيه بود.گانه نماز در ترپنج

تركيه كشور مسلماني است و بسياري از رسوم و عاداتش شبيه ايران است 
از سوي ديگر كلمات محاوره فارسي جاري در خيابانهاي استانبول ترا به 

و خاطرات دلپذير بسياري را زنده مي كند. اما در اين مكان تهران مي برد 
ا بياد زندان و زيبا روزي پنج بار زماني كه صداي آذان بر مي خاست مر

بشتابيد »: حي علي الصالة، حي علي الفالح، حي علي خير العمل، اهللا اكبر«
حي علي خَيرِ «، »حي علَي الْفَالحِ«، »حي علَي الصاله« براي شكنجه،

افتاد بشتابيد براي كارهاي خير .... تنم به رعشه مي   ،...»هللا و اكبر الْعملِ
ي شكنجه"در زندان اوين و شتاب داشتم براي  67ه تابستان گشتم بباز مي
  بر روي تخت شالق كه همان نيمكت مدرسه بود.!!.  "نماز

كردم، تا نشنوم. اما در استانبول نشنيدن آذان، دستهايم را در گوش فرو مي
امكان پذير نيست. حتي در صبح زود و شب دير هنگام از دهها نقطه 

اند همزمان صداي آذان بلند مي شود. در آن كليساهايي كه مسجد شده
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هاي استانبول، ناخودآگاه با هنگام درخانه و خيابان، در كوچه، پس كوچه
 ها خفه شدم.دادم! خاك بر سرا، كثافتصداي بلند فحش مي

-هايشان ميآمدم شرمنده خواهرام و برادر و بچهاي كه به خود ميهلحظ

ه قصد توهين به مذهب و ايمانشان را شدم. دلم ميخواست آنها بفهمند ك
دانم. از طرف ديگر، اش ميندارم زيرا اعتقادات هر انساني را عقيده شخصي

هاي نيك و مهربان روزگار ما بودند و من پدر و مادر مسلمانم، انسان
  دوستشان داشتم.

بعد از سالها  همچنان در من باقي بود. و  "شكنجه نماز"اثرات در واقع 
- كس العملي بود از درونم. دست در گوش و پرخاش كنان ميرفتارم ع

خواستم به زمين فرو روم تا صداي اذان را نشنوم، موهاي تنم سيخ شده 
افتد. كني! گوش كن! اتفاقي نميگفتم: عفت داري اغراق ميبود با خود مي

  جاري بود.  "شالق نماز"ها، شد انگار در زندان پشت ميلهاما نمي

گاه ،/ بشتابيد براي شكنجه! روان به سوي شكنجه ر العمل،حي علي خي» 
  1367در تابستان 

، چنين ثبت "فراموشم مكن"هايي از كتاب خاطراتم آن روزها در بخش
  شده است: 

بند سياه از راهروي تاريك، به  با چادر و چشمبراي دادگاه صدايم زدند "«
   داخل اتاق كوچكي بردند.

  اال و بشين. پاسدار: چشم بندتو بزن ب

را با  "مجتبي حلوايي"پنج نفر دورتادور اتاق نشسته بودند. قبل از همه 
شرع  (رئيس حاكم "حسينعلي نيري"كابلي كه در دستش بود، ديدم.. 

، معاون دادستان "رئيسي"دادستان انقالب.  "مرتضي اشراقي"اوين)، 
  (مصطفي پورمحمدي، نماينده وزارت اطالعات) 

  نام؟

  باز.عفت ماه -

  نام پدر؟

  سيد عيسي. -

  مسلمان هستي؟

  پدر و مادرم مسلمانند. -

  سازمانت را قبول داري؟ 

  بله -

   خواني؟ نماز مي

  نه -

  »ي نماز شالقش بزنين تا آدم بشه. برادر، ببرينش و در هر وعده«

در اعتراض به عمل شما از همين حاال اعالم اعتصاب غذاي خشك «گفتم: 
  » كنم. مي

  كشد.آيد. و شالق در هوا زوزه ميو نوحه آهنگران ميصداي آذان 

ساله، كه به خاطر شالق  27بعد از شكنجه من نوبت سهيال درويش كهن 
  ......نماز، كشته شد 

سلول را تميز كردم. و در سلولم چيزهايي يافتم كه هيچوقت قبال در هيچ 
ي شهشد. مثل چند سوزن زير پتوي سلول، يك تكه  شيسلولي پيدا نمي

. و باز صداي اذان بود قرار بودم براي نوبت بعدي. بي تيز و يك تيغ... و من

نوحه آهنگران بود و صداي گاري دستي و صداي ساعت دانشگاه ملي كه از 
  آمد.دور مي

 و دوباره و سه باره و چند باره شالق زدن ما در هنگام نماز.

رسيد ان به گوشم ميديگر تمركز نداشتم و فقط صداي آذان و نوحه آهنگر
 شد.اي قطع نميكه لحظه

نيمكت مدرسه! صبح شالق و شب شالق، گرسنگي و تشنگي بود و 
بيخوابي. نگراني و دلشوره، خستگي و گرسنگي و تشنگي باالخره مرا از پا 

 كابوس مي ديدم.سوختم؛ و انداخت. تب داشتم و مي

  

  

  

  
  

دريد. صداي قرآن و صداي  مي دوباره اذان بود و صداي آهنگران، كه قلب را
ي رفتن به سمت  دانشگاه. آمادهساعت پرواز فوجي از كالغان و صداي 

. تب شديدي سرم بودبند به چشم و چادر به  نيمكت و شالق بودم. چشم
 حركاتم كنترلي نداشتم. بر داشتم و 

او مرا كشيد و راه  هايم را نپوشيده بودم. پاسدار عجله داشت و من جوراب
  خواني؟ نماز مي -دانم.  ام بودم! چرا؟ نمي اد. نگران پاهاي برهنهافت

  نه.  -

  سازمانت را قبول داري؟

  بله.  -

تا اينكه بخاطر عادت ماهيانه مرا يك هفته از شالق زدن معاف كردند. 
ترديد بر جانم چنگ انداخته بود و توان فكر كردن و راه رفتن نداشتم. همه 

خواست بميرم و وجودم هول وهراس بود و انتظار برايم سنگين. دلم مي
م و سوختكردند. از تب ميكاش اعدامم ميگفتم اينباشم. با خودم مي

-ام و مادرم و ليال كوه، دوباره به سراغم ميگفتم. كابوس كودكيهذيان مي

  آمد.

اي خواست به همه چيز پايان دهم. در سلول تيغ بود و سوزن و تكهدلم مي
  ي تيز! من ديگر بيشتر از اين طاقت نداشتم. شيشه

  تيغ را برداشتم و بر رگ دستم كشيدم. نمي بريد و بيشتر كشيدم. 

گهان به خودم آمدم. چرا اين تيغ اينجاست؟ چرا آن تكه شيشه، آن و نا
اما با همه وجودم خواهند ما بميريم؟ ها اينجا هستند؟ آيا نميسوزن
اما مردن اصالٌ  انتظار شكنجه تمام شود. آرزوي مرگ داشتمخواستم  مي

  آسان نبود.

  ؟»"و من به خودم گفتم بر چه چيزي تيغ ميكشي

ايي از زنان چپ را در بند زنان آموزشگاه اوين، عده 1367در شهريور ماه 
شان نمودند. ماي محكوهاي چند دقيقهبه دادگاه ويژه بردند و در دادگاه

روزي پنج بار هنگام اذان، به شالق بسته شوند تا نماز بخوانند.! من هم از 
 سال 24جمله قربانيان بودم. از اين رو اثرات اين شكنجه را پس از گذشت 

ها هاي رواني مثل برخي از بيماريشكنجه و آسيب به روي كاغذ مي آورم.
 تواند تا ابد باقينيستند كه براي هميشه درمان شوند، بلكه آثارشان مي

  گردندبمانند و يا با حوادث ديگري باز
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 ، طرحي با برنامه  67عام قتل

  وزارت اطالعات از قبل تدارك مرگ شان را ديده بود

نام گرفته است، يعني » فاجعه ملي«در ايران سال از آنچه  بيست و پنج
- در زندانهاي ايران، مي 1367كشتار هزاران زنداني سياسي در سال 

در اين  -زنداني را دست بسته اعدام كردند 4000بيش از  - گذرد. 
به اشكال  67بيست پنج سال جان بدر بردگان و بازماندگان كشتار 

هنوز جهات ناروشن ده اين كشتارها بوده مختلف خواستار گشايش پرون
  فراواني براي داد خواهي باقي مانده است . 

در زندان و شاهد روز و  1369تا مرداد  1363من از فروردين سال 
در   67بودم. خودم در بيست شهريور   67شب هاي خونبار كشتار 

مقابل هيئت مرگ قرار گرفتم و به جرم الحاد و نخواندن نماز به 
  محكوم شدم. "نجه نمازشك"

هايي از اين نوشته با استناد به من از آن روزها سخن مي گويم. بخش
  است.    "فراموشم مكن"كتاب خاطراتم

، هيچ ارتباطي با عمليات مجاهدين و يا به 67از نظر من كشتار 
در هاي مخالف در زندان و بيرون زندان نداشته است.  هاي گروه خشونت

با برنامه از قبل تدارك ديده شد اين كشتار ايران عراق، ساله  8پايان جنگ 
هيچ دگرانديشي ابراز وجود نكند، به اجرا براي ايجاد ترس براي آنكه ديگر 

در آمد. آنها زندانيان سياسي با تفكرهاي مختلف را گروه گروه به جوجه 
امه البته  تالش شد برنامه اين كشتارها همزمان با برن اند.هاي اعدام سپرده

  فروغ جاودان مجاهدين (مرصاد ) انجام گيرد.

ها حاكم ي  بر زنداناشرايط ويژه 1366و اواسط سال  65از اواخر سال 
زندانيان روزهاي سخت و دشوارتري را مي گذراندند. در سالن كرده بودند. 

چهل نفر از هم بندانم از گروه  ،نفري بوديم 250حدود سه آموزشگاه اوين 
از  - د. با وجوديكه اين افراد به دليل حكم آيت اهللا منتظري مجاهدين بودن

عده از زنان و دختران جوان كه  حكم اعدام زنان لغو شد و اين 1363اواخر 
از تيغ حكم هاي بااليي داشتند هاي سخت را متحمل شده بودند هشكنج

 67تا  1366اما مسولين زندان مجاهدين را در فاصله  -مرگ جسته بودند 

مرتب  به بازجويي مي بردند و در هر بازجويي  67ه در سه ماهه بهاربويژ
توانستند كردند. (زندانبانان از اينكه زنان را نميآنها را به اعدام تهديد مي

اعدام كنند نفرتشان را با خشونت هاي فيزيكي و كالمي در شالق و 
ان مي شكنجه، با ناميدن ملحد و كمونيست و يا انواع تهمت هاي ديگر نش

  .دادند

-هنگامي ، در سالن سه آموزشگاه اوين،113در اتاقمان   67در تير ماه 

هايم از بازجويي به بند يكي از هم اتاقي -هوادار مجاهدين "فريده رازبان"
كرد بازجو به او چه  بازگشت با خنده و شوخي براي دوستانش تعريف 

مسخر آميز دختر لحن ت» گذارم زنده بموني؟مطمئن باش كه نمي«گفته: 
اش نسبت به اين گفته خشونت بار مرا نگران و متعجب كرد. آيا و خنده

 توانند به اين كار دست بزنند؟فكر مي كردند آنها نمي

روز افتتاح مجلس شوراي اسالمي،. شب هنگام  67ماه سال  *چهارخرداد
گروهاي مختلف  -در اخبار تلويزيون شنيديم چهار نفر از زندانيان 

را كه حكم ابد داشتند از جمله انوشيروان لطفي، داريوش كايدي  -سيسيا
پور و..... را اعدام كرده اند. اعالم اينگونه در رسانه ها با توجه به اينكه 

  .زندانيان حكم ابد داشتند زنگ خطر را براي همه به صدا در آورد

  

  تيرماه، آخرين ديدار  7

من و همسرم چهار نفر ديگر از آخرين مالقات داخلي  67روز هفت تيرماه 
صورت گرفت  در زنداناي مختلف چپ بودند،. ههمبندانم كه از گروه

محمد علي پرتوي(حكم ابد) از گروه سهند، عليرضا تشيد از سازمان راه 
كارگر، رحمت فتحي از سازمان فدايي اقليت (حكم ده سال) و همسرم 

  علي رضا اسكندري از فدائيان اكثريت (زير حكمي)

آمد. با از آن نمي 67مالقاتي كه بوي خوشي در اوضاع و احوال تابستان 
 »توانم شاهپور را از نزديك ببينم.اين وجود خوشحال شدم كه بار ديگر مي

ام؛ تو  عكس ليال را براي تو آورده«ي مالقات گفت:  همسرم در آخرين لحظه
  »هاي زيادي داري! هم مثل من از او خاطره

خواهم،  خواستم فرياد بزنم و بگويم: نه! نمي م؛ ميتنها نگاهش كرد
دانستم كه دوروبرمان چه خبر  خواستم بگويم بمان! نمي خواهم. مي نمي

در   است. چند پاسدار نگهبان آنجا حضور داشتند؛ هيچ حواسم نبود. نگاه
در دست، پشت شيشه مانديم تا اينكه پاسداري دستش را  نگاه، دست  

هايم  شد. دنيا برايم به آخر رسيد! نرسيد؟! دستكشيد و برد. تمام 
شد كه  ي سالن مالقات چسبيده بود و از آن جدا نمي همچنان به شيشه
هايم كنار بزند. پاسداري دو عكسي را كه از دست او گرفته  اشك را از گونه

خواست فرياد  ها، قلبم را به آتش كشيدند. دلم مي بود به دستم داد. عكس
گرداندم. شايد  ها را به او برمي خواست عكس رو... دلم ميزدم: نرو ن مي

كرد. تغيير نكرد. در درونم چيزي فرو ريخته بود. احساس  چيزي تغيير مي
داشتم. انگار زمين زير  سختي گام بر مي  وجودم را گرفته بود. به  خال، همه

  .پايم كش آمده بود

 7در پايان روز  شگاه اوين:بنا به گفته زندانيان مرد آزاد شده از سالن آموز 

 -عليرضا اسكندري  –يعني همان روز مالقات داخلي من و همسرم  تيرماه،

هاي باالي ده سال را، از بند زير حكمي، حكم ابدي، و حكم همه زندانيان
 -بنا به گواهي خانواده همسرم -اوين به سلول هاي انفرادي مي برند 216

دهند. با خانواده هاي شان مالقات ميدر اواخر تير ماه به آن زندانيان 
سرنوشت همه آن زندانيان را بعد از جريان حمله فروغ جاويدان مجاهدين، 
و يا به قول حكومت، حمله مرصاد روشن مي كنند. بسياري از اين افراد از 
جمله همسرم عليرضا اسكندري را در همان شب حمله، يعني پنجم مرداد 

واده هاي اين افراد كه بنا به داليلي احتياج به ماه اعدام مي كنند. (به خان
گواهي مرگ عزيزشان را داشتند. گواهي فوت به مرگ طيبعي را در همان 

  اند)مرداد را صادر كرده 5روزها از جمله 

- مرداد به غرب ايران مربوط مي 4آيا سرنوشت اين زندانيان به اين حمله

گويد وزارت اطالعات از ما نميهاي ها از جمله آخرين مالقاتشد؟ آيا نشانه
  بود است؟ قبل تدارك مرگ شان را ديده

  

  منير رجوي

شود. زندانيان مرد بود كه خبر رسيد مالقات قطع مي 1367اواسط تيرماه 
ن به اعتراض چنين، اعتصاب غذا كرده بودند و هماوين بخاطر شرايط زندا

گاه، هنوز مالقاتشان گرفتند اما بند زنان، سالن سه آموزشروزنامه هم نمي
ن و روزنامه داشتيم. منير رجوي  خواهر مسعود  وقطع نشده بود وتلويزي

هايش به خانه رجوي را كه در كنار ما در سالن سه بود را براي ديدن بچه
فرستاده بودند. منير زنداني آرامي بود. كاري به كار كسي نداشت. و با همه 

غير رسمي زندان اين بود كه به رفتار خوبي داشت. تا آن سال مقررات 
توانستند به ديدار شد و آن ها ميهاي تواب مرخصي داده ميبعضي از بچه

خانواده شان بروند. در بند ما كه بند سر موضعي ها بود چنين اتفاقي هرگز 
نيافتاده بود. و منير رجوي هم  جزو سر موضعي هاي مجاهدين بود. منير، 

دستگير كرده بودند. او دو  1360داو را در سال ساله بو 40 -35زني حدوداٌ 
  بچه داشت. 

اين مرخصي آنهم به منير رجوي، در آن اوضاع و احوال، عجيب به نظر مي 
رسيد. منير به ديدن كودكانش رفت و بعد از دو روز  با وضعي آشفته و 
گريان به زندان بازگشت. در بيرون او چه شنيده بودو چه خبري براي 

  د؟ ما غم بي حدش را به حساب مادر بودنش گذاشتيم.يارانش آور

چند روز بعد، چهارم مرداد ماه جريان حمله مجاهدين به مرزهاي غربي 
ايران پيش آمد. اين كار يعني فرستادن منيررجوي سر موضعي به مرخصي 

اش در آن شرايط، آيا دادن نوعي پيام به مجاهدين بيرون از و ديدن دو بچه
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ني: اوضاع زندان آرام است و ما (وزارت اطالعات و مرز نبود كه يع
زندانبانان) هيچ گونه اطالعي از برنامه و حركت فروغ جاويدان شما 

اي از نداريم.؟ آيا فرستادن منير رجوي، به مرخصي در آن شرايط  نشانه
  اطالع حكومت از برنامه مجاهدين براي حمله به ايران نبود؟.

  

  1367هاي  اعدام

ادماه حوالي ظهر بود كه پاسداران بند اعالم كردند: با حجاب چهارم مرد
شناختيم شان. ظاهراٌ براي سرشماري بود ولي در كامل. سه مرد بودند. نمي

ها اتاق به اتاق از تمام زندانيان نام و  آمده بودند. آن واقع بازجويي به بند 
از شان را پرسيدند. آيا نم نام خانوادگي، وابستگي سياسي و حكم

  دهيد؟ خوانيد؟ آيا گروهتان را قبول داريد؟ و سرانجام: آيا انزجار مي مي

اين پرسش ها در واقع بازجويي همگاني و در حضور جمع صورت گرفت 
  موقع در زندان مرسوم نبود. روش و اين سواالت تا آن  اين

اقليت، اكثريت  -(هواداران خط سه، راه كارگر، فدائيان   هاي چپاكثرا زن 
حزب توده، رنجبران ) در بند سالن سه آموزشگاه ، تا آن تاريخ،  -آذر 16 و

دادند. آنها در پاسخ به  جزو سر موضعي هاي زندان بودند و انزجار نمي
سالن   ، نام گروه خود را كامل ذكر مي نمودند. زنان چپ"ماتها"پرسش 

در بندهايي ها قبالً  اگرچه چند نفر از آن خواندند. سه آموزشگاه نماز نمي
داليل مختلف نماز خواندند. اما آن روز پاسخ  زندگي كرده بودند اجبارا به

اكثر زندانيان چپ به سوال آيا نماز مي خوانيد؟ نه بود. آنها همچنين 
  براي نمونه : گفتند از گروه فكري خود، حاضر به انزجار نيستند.

  نام: صديقه  

  نام خانوادگي: تنكابني  

  خلق اكثريت  اتهام: فدائيان

  نماز مي خوانيد: نه 

ها زماني كه از آنها در بازجويي -تا قبل از آن روز -مجاهدين خلق معموال  
دادند: منافق. (آنها در طي چندين سال شد اتهام؟ پاسخ مي پرسيده مي

زندان مجبور به چنين پاسخي بودند در غير اين صورت بايد شكنجه 
روز به طور استثنايي  تقريباً همگي در  سختي را متحمل مي شدند) اما آن

  ؟ جواب دادند: مجاهدين خلق ايران.  "اتهام"پاسخ به پرسش 

  نام فضيلت 

  نام خانوادگي عالمه  

  نماز مي خوانيد؟ بله 

  اتهام: مجاهدين خلق ايران  

  

مان كرد. آيا مجاهدين سالن  آن روز اين پرسش و پاسخ بيش از حد نگران
آمد  پي "مجاهدين خلق ايران"ه  اتهامشان و گفتن  سه در لحظه پاسخ ب

  كردند؟  بيني مي را پيش آن

اي از طرف مجاهدين به  شان رسيده بود كه حمله اما به طور يقين به گوش
شان را دو  ايران صورت خواهد گرفت. اكثر اين زنان جوان موهاي سر
ها  ود كه آنسانتي كوتاه كرده بودند. در زندان معموال اين به معني آن ب

كردند  اند. و يا شايد هم فكر ميخود را براي شرايط دشوارتري آماده كرده
درهاي زندان اين بارگشوده خواهد شد ؟ آيا مي دانستند اعدام خواهند 

  شد؟ 

عصر چهارم  بعد از رفتن بازجويان، زندانيان دلشوره و آشوب داشتند. 
جاهدين به مرزهاي ايران م«مرداد ماه، در اخبار تلويزيون شنيديم كه: 

سپس گوينده ». اند آباد وارد كرمانشاه شده ها از مرز شاه اند. آن حمله كرده
و فيلمي ». شان را به درك واصل نموديم همه«در پايان خبرها اعالم كرد: 

كشور. اجساد يع و چگونگي حمله مجاهدين به غرب داد از وقا را نشان 
  د.مجاهدين روي زمين انباشته شده بو

تلويزيون هنوز روشن بود پاسدارها داخل بند شدند. و تلويزيون را بردند. از  
  فرداي آن روز روزنامه بند ما را هم قطع كردند. 

. مرداد ماه سكوت رعب انگيز و  غمباري در بند حاكم بود. 4غروب 

زندانيان گرفته و خسته بودند. هركس تالش مي نمود تا در درد و غم غرق 
  نشود.

زدم تا اندكي از آن غم خالصي يابم. هنوز از  نوزده اين در و آن در مي به«
) كسي را نبرده بودند، اما در آن لحظه 113هاي مجاهد اتاقمان ( نفر بچه

هاي آهني و  ي ميان نرده اتاق خلوت بود. پشت پنجره رفتم. در فاصله
له.... موج شيشه رو به سلول هاي آسايشگاه فرياد كشيدم: چمخاله..... چمخا

موج، دريا به ساحل خورد. انگار صدايش را مي شنيدم. چمخاله. اين ساحل 
ها مي شناختند و برخي چون من با آن پيوند زيباي شمال را خيلي

احساسي داشتند. روزهاي خوشي را كنار همسرم در چمخاله گذرانده بودم. 
ه برخي دانستم چمخاله تنها يك ساحل شني آشنا براي زندانياني كمي

شناختم نبود. انگار با فريادم بار همه خاطرات را در شان را از نزديك مي
هايش رها كردم و به دست باد سپردم تا پيام مرا به همسرم و ديگر موج

گذراندند هاي آسايشگاه برساند. آنها روزهاي سختي را ميزندانيان در سلول
   خاله. چم…با شور و عشق فرياد زدم: چمخاله... چمخاله

آن شب بدون تلويزيون و در سكوت و درد شام خورديم. ظاهرا همه سرگرم 
روز، سه نفر از  ساعت ده شب همانو مشغول كارهاي معمولي مان بوديم. 

دانستيم  مريم گل زاده غفوري و... نميهما، مجاهدين بند ما را صدا زدند. 
اعدام؟ با نگراني در  برند. دوباره بازجويي؟ دوباره شكنجه يا ها را كجا مي آن

بار با  دانستيم كه اين راهروي بند براي خداحافظي ايستاده بوديم. مي
هميشه فرق خواهد داشت. آن سه را بردند و در را پشت سرشان بستند. 

  كردند. پچ  مجاهدين با نگراني با هم پچ

  

  صف اعداميان 

ها قشب از يازده گذشته بود. به خاطر ساعت خاموشي بند، چراغ اتا
ماند. زندانيان تازه در خاموش بود. تنها چراغهاي راهرو تا صبح روشن مي

ها هنوز نيم خيز رختخواب هاي پتويي شان خزيده بودند. بعضي از زنداني
در جاي شان نشسته، پچ پچ مي كردند. من در راهرو، رو به روي اتاق 

هان صداي هاي روز قبل را مي خواندم. ناگ، نشسته بودم و روزنامه113
هاي آسايشگاه همهمه گنگي از دور از پشت ديوارها بين آموزشگاه و سلول

اوين به گوش رسيد. در آن شب، در آن سكوت اين صدا عجيب مي نمود. 
هايي كه بيدار بودند گوش تيز كردند. صدا نزديك شد. زندانيان به همه آن

مارش نظامي تر. صداي چكمه پاسدارها و همهمه بيشتر. گويي هم نزديك
  است. تپه هاي اوين پشت سر ما قرار داشت.

همه گوش شديم. صداي شعارها در شب پيچيد و به پشت پنجره سالن سه 
مرگ بر ملحدين كافر. مرگ بر ملحدين «آموزشگاه رسيد. همان جا ماند: 

داد!. رنگ به رنگ شديم. شعارها از مرگ و نابودي چپ ها خبر مي» كافر.
  ي پرسيديم چه خواهد شد؟! با نگاه از هم م

زد. صداي رگبار سينه شب را دريد. سپس تك تيرها. هيچ كس حرف نمي
-چند نفر يا چندين نفر اعدام شده بودند. تا صبح صداي پارس سگ ها مي

آمد. چه كساني بودند؟ آيا مجاهدين بودند يا چپ ها؟ هما و مريم يا شاپور 
فرقي مي كرد كه چه كسي  و رحمت و محمد علي و خليل و منصور؟ مگر

آن جا پشت ديوار به گلوله بسته شده و غرقه در خون به زمين افتاده 
است؟ همه انسان هايي بودند كه اكثرشان، به خاطر اعتقادشان اعدام شده 

  بودند.

صبح فرداي آن شب، يعني پنج مرداد، زهره تنكابني از فدائيان اكثريت را 
هاي دو ي برند. او هنگام بازگشت حرفبراي معالجه  به بهداري زندان م

پاسدار را شنيد. ظاهرا آنها بي توجه به حضور او، در مورد حمله مجاهدين 
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زدند: به مرزهاي ايران و يا همان حمله مرصاد بلند بلند با هم حرف مي
  ؟»ديديد چگونه ملحدين و كافران را سر به نيست كرديم «

  »كافرها كه در حمله مرصاد نبودندو پاسدار ديگرگفت : ولي حاج آقا اين 

  كفار بدتر از منافقين هستند! -

فردا در بين زندانيان اين زمزمه بود آن سه همبندي ما، سحرگاه ديشب 
اعدام كردند. برخي ديگر گفتند بردنشان دوباره زير شكنجه. به زندان سه 

  هزار . بعضي هم هنوز اميدوار بودند كه باز خواهند گشت. 

د نفر ديگر از مجاهدين را بردند. باز هم ناباورانه خداحافظي شب بعد چن
ها به بند بازگرداندند. دقايقي نگذشته بود كه  كرديم. آن شب يكي از آن

مهين قرباني،  111حس كرديم مجاهدين دگرگون شدند. روز آخر در اتاق 
چه فردي در  گفت: آن مجاهد بازگشته موقت از مرگ، گفته است؟ چنان

بازجويي خود را مجاهد معرفي كند حتما حكمش اعدام است. حتي ي  ورقه
  اگر حاضر به مصاحبه و انزجار بوده باشد.... 

زن مجاهد از دادگاه اتفاقي نبود. زندانبانان با اين   شك بازگشت آن بي
كردند. تا ترس و وحشت را  آور را به بند منتقل  شيوه، اخبار ناگوار و ترس

  دهند.  فزايش بين زندانيان بيشتر ا

اهللا موسوي اردبيلي امام جمعه  نماز جمعه از راديوي بند، پخش شد. آيت
و » مرگ بر منافق ـ مرگ بر منافق«موقت بود. در نمازجمعه شعارهاي 

   .داده مي شد»زنداني منافق اعدام بايد گردد«شعار 

اهللا موسوي اردبيلي اعالم كرد: حكم  ي نماز جمعه آيت آن روز در خطبه
اند. مطمئن  اهللا خميني گرفته اي براي اعدام همه مجاهدين  از آيت يژهو

  اند. شديم همبنديان ما را اعدام كرده

يا هشت نفر از مجاهدين را از بلندگو، خواندند. ديگر   دوباره اسم هفت فردا 
ها باز نخواهند گشت. ديگر هنگام خداحافظي كسي  مطمئن بوديم كه آن
دانستيم چه بگوييم. كالمي جز  شان نمي . در آغوشكند خود را كنترل نمي

دانستند كه براي هميشه  ها مي كنم رد و بدل نشد. آن فراموشت نمي
رفتند  همين سادگي از در بيرون مي . بهروند. بازگشتي در كار نيست مي
  . هيچ بازگشتي بي

  

 شام آخر، ماست و خيارها
بند را داده بودند.  ، روز گرمي بود. شام1367غروب هفتم مرداد سال 
ها اين شام ساده را دوست  هاي درشت. اكثر بچه ماست و خيار با كشمش
ها، سفره را آماده كرده بودند ناگهان آخرين سري  داشتند. كارگرهاي اتاق

 ساكن بودند، صدا كردند. 111ها در اتاق  هاي مجاهد را كه اكثر آن بچه

طرفه و  حافظي كرديم. راه يكها روبوسي و خدابچه با چشمي گريان با آن
توانست امتناع كند و يا حتي  بازگشت بود. مجبور بودند بروند. كسي نمي بي

رفتند. رفتند. براي همه ما اين وداع چقدر دشوار كمي تاخير كند. بايد مي
  .بود. در بسته شد. سفره اتاق ها دست نخورده ماند

اش، ه داشتم از پشت پنجرهرا خيلي دوست داشتم. درآن اتاق اجاز 111اتاق  
هاي  دانشگاه ملي و مردم در حال گذر را تماشا كنم. در اين اتاق بچه

كردند؛ از جمله سهيال درويش كهن*  اكثريت و مجاهد با هم زندگي مي
زير شكنجه  67كرد (سهيال در سال  (اكثريتي) هم در آن اتاق زندگي مي

  گفتند خودكشي كرده است)بانان به خانواده اش ننماز كشته شد... زندا

سرانجام نام مهين قرباني را در سري آخر براي اعدام خواندند،. مهين 
ازجمله اعضاي مجاهديني بود كه ديگر خط مشي فكري مجاهدين را قبول 

خواند. دوستان نزديكش را براي اعدام برده بودند. اما او  نداشت و نماز نمي
ها به دليل  رسيد. مهين در اين سال رانه! ، از ديگران غمگين تر به نظر مي

تغيير ايدئولوژي، تنهايي و شرايط سختي را تحمل كرده بود. اما با اين 
اش را علني به زندان بانان اعالم نكرده بود. او از اين  وجود هيچگاه موضع

ترسيد مبادا همه همفكران سابقش را اعدام كنند و او زنده بماند. عصر  مي
  ابستان سياه هراسان ازخواب پريده بود. مهتاب و يكي از روزهاي آن ت

  

  

  
  

  

فردين جلوي در اتاق نشسته بودند. مهين پريشان و گريان خوابش را براي 
  ها تعريف كرد آن

سوراخ كرده بود.   خواب ديدم منو براي اعدام بردن. گلوله، تنم رو سوراخ«
س هاي هاي سپ» تمومي هم نداشتن. تموم بدنم از خون لزج پر شده بود.

گريه. از زنده ماندنش آن روز وقتي صدايش كردند خوشحالي خود را 
كه همراه بقيه مي رود دست در گردن همه   پنهان نكرد. با شادي از اين

شد خورد. بعد از رفتنشان، سكوتي  انداخت و وداع كرد. ديگر شام را نمي
ندتند در راهرو زا در بند حاكم بود. زندانيان با حالتي عصبي ت تلخ و ماتم

 رنگ باقي ماندند.  هاي بزرگ سرخ رفتند. ماست و خيارها، در سطل راه 

ها  ها برگشتند. بچه بچه«اما هنوز ساعتي نگذشته بود در بند باز شد. 
ها برگشتند.! از سر بند يكي با شادي و شعف بسيار، بلند،  بچه» برگشتند.

ها بيرون  و ملخ از اتاق بلند داد مي كشيد: زندانيان در لحظه، مثل مور
تر  شان، دوباره محكم خنديد. ناباور بازگشت شان مي بار چشمان آمدند. اين

 111آغوش بر هم گشوديم. با تعداد زيادي از زندانيان بند به اتاق آخر 

جا نشستيم. مجاهدين با خنده تعريف كردند كه زماني كه  رفتيم و آن
 شان نرسيد!  ته بودند، اما نوبتصدايشان زدند به انتظار نوبت مرگ نشس

هايي داده بودند تا موضع و نظرشان را نسبت به مجاهدين و  ها فرم آن  به
ها نگفته  بود. به آن  جمهوري اسالمي بنويسند. نظرخواهي براي كشتن

  .بندند زنند يا به گلوله مي بودند كه دارشان مي

راه مرگ بازگشته  هحضور عزيزاني را گرامي مي داشت كه از نيم 111اتاق 
زدند؟ كاش مي شد به زمين  ها را دوباره براي مرگ صدا مي بودند! آيا آن

نقبي زد و مخفي شان نمود و كاش مي توانستند پرنده باشند و از ميله ها 
به بيرون پرواز كنند. آيا در آن جمع كسي اميدي به زنده ماندن داشت؟ 

يشد. در آن لحظه همه فكر در آن لحظه كسي نخواست به اين موضوع بيند
دادند اند. همه ترجيح  كردند اين عزيزان نازنين از راه دشوار مرگ بازگشته 

ي غصه را كنار گذارند. همه احساس گرسنگي ادم را غنيمت شمرند. لحظه
خوريد؟ پاسخ آري بود. ماست و  ها شام مي كردند. كارگر اتاق پرسيد بچه

هاي ديگر هم  فره گذاشتند. زندانيان اتاقهاي پر بر سر س خيار را در بشقاب
سر سفره به مهماني نه به ضيافت آمده بودند. ماست و خيار با كشمش و 

هاي بسيار  نان لواش چقدر خوشمزه بود. آن شام، ضيافتي بود با مهمان
كردند.  دارتعريف  هاي خنده هاي مجاهد با شور و شوق خاطره عزيز، بچه

جا حضور  انگار نه انگار مرگ لحظاتي بيش تر آن مان بلند بود.  صداي خنده
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داشته. ما از مهمانان عزيزمان پذيرايي كرديم. صبح نهم مرداد، بار ديگر 
ها را دوباره خواندند. ما در دوطرف  صداي مرگ از بلندگو پخش شد. نام

راهرو سالن سه آموزشگاه به صف ايستاديم. توامان بارش اشك بود و لبخند 
مان  پتكي بر روح و جسم  هدين. صداي بسته شدن در، چونوداع با مجا

 ها پايين رفتند. كجا رفتند؟ فرود آمد.   تمام شد. از پله

ي پايين صداي پاسدارهاي زن را پشت در  زندانيان بند يك اتاق در بسته
كشند.  دسته دختران مجاهد را به دار مي گفتند: دسته شنيده بودند. مي

هاي هم را گرفته  د ديدي چگونه آن باال انها دستها گفته بو يكي از آن
 بودند؟! 

خواب مهين تعبير شد. آيا او را به دار آويختند يا چون خوابي كه ديده بود 
  اسامي برخي از مجاهدين اعدام شده:تيرباران شد.؟ 

و مادر دو  "منيره رجوي"، "فرحناز ظرفچي"، "شهربانو (اعظم) عطاري
مريم " "ناهيد تحصيلي"، "مهين حيدريان"، "ميترا اسكندري"فرزند، 

، دكتر "مريم گلزاده غفوري"، "مژگان سربي"، "محمدي بهمن آبادي
، "مهين قرباني"، "مهري كريميان"بهمراه خواهرش  "شورانگيز كريميان"

، "سهيال محمدرحيمي"بهمراه خواهرش  "فرنگيس (مهري) محمدرحيمي
 "سيمين بهبهاني"و  "رزهرا شب زنده دانشجوي پزشكي تهران دا"

دانشجوي  "فضيلت عالمه"و  "فريبا عمومي"دانشجوي پزشكي تهران، 
مادر يك فرزند  "مهناز يوسفي"، "مهري قنات آبادي"دانشگاه تهرا، 

آسيه "، "فريده رازبان"، "مليحه اقوامي"، "سوسن صالحي"خردسال، 
هتاب م"، "سيمين نانكلي"، "ليدا حميدي"، "فرشته حميدي"و  "فتحي
زاده آ« ،"سهيال فتاح"، "فرزانه ضيا ميرزايي"، "اعظم طاقدره"، "فيروزي
همه از اعضاي مجاهدين بودند. با طناب به دار آويخته شدند. زنان » طبيب

رفعت خلدي در بند و مردان جواني كه سرودخوانان مرگ را پذيرا شدند. 
ودكشي نمود. يك سالن دو آموزشگاه، با تيزاب سلطاني در همان روزها خ

مي گفتند در زمان اعدام زنان مجاهد، رفعت را براي تماشاي اعدامشان 
برده بودند. اكثرشان در آغاز جواني در زمان دستگيري دانشجو و يا حتي 

سالگي  18مثل آزاده طبيب دانش آموز بودند. برخي شان در زندان به 
ن، لبخند بر لب رسيدند. جواني و عشق را با خود به گور بردند. با مرگشا

مادران و پدرانشان براي هميشه خشكيد. مگر چه كرده بودند؟ بسياري را 
در خيابان دستگير كرده بودند. مجله مجاهد فروخته بودند و يا  1360سال 

  شايد در تظاهراتي چند شعار داده بودند

ساله از  27از سالن سه دو زن چپ كشته شدند: سهيال درويش كهن 
كشته و يا  "شكنجه نماز"زير  67ثريت در شهريور فدائيان خلق اك

خودكشي كرد.. آخرين اعدامي از بند عمومي سالن سه آموزشگاه بند 
از اعضاي مركزي حزب توده  تهراني (فردين)زنان اوين فاطمه مدرسي 

بود. او را همانگونه كه وحشت داشت بعد از كشتار بقيه همراهان و هم 
بخاطر ندادن انزجار از حزب توده  1368فروردين  6بندانش در روز 

 . ايران با حكم ويژه آيت اهللا خميني اعدام نمودند

بود كه فردين (فاطمه  67در ششمين روز عيد خونين، پس از كشتار  
سمت اتاقش آمدند.   هاي كمون ما، همه به مدرسي) را صدا كردند. بچه
مان فردين ها پيدا بود. رنگ ياسي سفيد چش غم وغصه و درد در چهره

ها، من از  اي واي بچه«به غم نشسته بود. اما مثل هميشه خندان گفت: 
طور مجبوريد، هر بار با من  كشم كه اين  روي شما خجالت مي

خواست، كاري  خواست و يا همه دلشان مي دلم مي».خداحافظي كنيد
كنند شايد مانع رفتن او شوند. اين تن نحيف، اين موهاي سپيد. اين 

خواست  پرمهر تا امروز چقدر رنج كشيده بود. اين عزيز كه مي هاي چشم
ي  به همه  برود چقدر پر زمهر همه بود. عشق به همه آن همبندانش، 

گاه به آزار كسي نشسته بود؟ آيا كسي را به  مردم. آيا در زندگيش هيچ
خاطر  اي كه به  اش؛ عقيده رفت به خاطر عقيده درد آورده بودند؟ او مي

  .ها را تحمل كرده بوده شكنجههم  آن

بيشتر مالقات ها قطع شده بود و  1367از اواخر تير ماه تا اوايل آذر ماه 
بسياري از زندانيان  67ها ازفرزندانشان اطالعي نداشتند. در سال خانواده

سياسي حكم آزادي داشتند و يا مدت زندانشان رو به پايان بود و مي 
از آن آزاد مي شدند اساس برنامه حذف  و يا حتي قبل 67بايست در سال 

  .مخالفان بود؟ براي آنكه ديگر هيچ دگرانديشي نتواند ابراز وجود كند

هايشان  بسياري از زندانيان سياسي مرد چپ سر موضعي كه خانواده
(هئيت  "هيئت سه نفره"مسلمان بودند، دردادگاههاي چند دفيقه ايي 

از دين اسالم » ارتداد«ام به اته -همچون اوايل سال شصت - مرگ)، 
محكوم به اعدام شدند. زندانيان چپي كه خود را در دادگاه مسلمان 

  شدند. ناميدند، با شكنجه روزانه وادار به نماز خواندن 

اهللا خميني اعدام نمودند و فاطمه زنان مجاهد را بنا به حكم ويژه آيت
دام نمودند و اع 68نيز در فروردين - -مدرسي تهراني از حزب توده را 

زندانيان زن چپ نماز نخوان را در دادگاههاي سه نفره با شكنجه روزانه در 
شدند، زندانياني سياسي كه   پنج وعده نماز، محكوم به نماز خواندن 

شكنجه نماز در موردشان اعمال شد نه براي مسلمان شدن آنها ، بلكه تنها 
  به قصد شكستن اراده و روحيه زنداني بود 

  بر اثر فشار چند زنداني زن خودكشي نمودند:  67تا  66از 

  پروين گلي آبكناري، مهين بدوئي، رفعت خلدي مجاهد  

رئيس زندان عوض شد و اوضاع زندان كمي تعغير كرد. براي مدتي شكنجه 
 ها قطع شد. و ديگركسي را وادار به خواندن نماز نكردند. 

فضاي سالن سه آموزشكاه بند ، دوباره مالقات دادند. اما 67در آذر ماه  
ها خالي از زندانياني بود كه تا چندي  اتاق .زنان، آكنده از رنج و مصيبت بود

رسيد: خيلي  ي  مياند. هر روز خبرهاي پر درد تازهكنارت زندگي مي كرد
خوانند.  از مردها را اعدام كردند. زندانيان مرد گوهردشت همه نماز مي

  اند. و..... مه انزجار داده. هاند شان را زدهيل هايبس

فرا رسيد. ولي آن سال از سبزه خبري نبود. غم و اندوه،  68نوروز سال 
رفته را پر كرده بود. بند شده بود گورستان.   هاي از دست جاي همبندي

ها آمده بوديم.  بوديم؛ اما انگار براي عزاداري از دست رفته دور هفت سين 
خواستند عيد را از خود دور كنند. به  ميگويي زندگي تمام شده بود. همه 

راستي ما زندگان آن سال، زندگيمان را مديون چه كسي بوديم؟ چطور شد 
 ما زنده مانديم؟

  

  و مادران خاوران هنوز سوال مي كنند چرا:

: اگر اقدامات مقامات قانوني بوده است، چرا اعدامها از كنيمماسئوال مي«
اگر اين اقدامات موجه بوده چرا  چشم همگان پنهان نگاهداشته شد؟

گردد، چرا بايد مالقاتها كه حق طبيعي هر فرد زنداني صريحا اعالم نمي
است قطع شود؟ چرا فرزندان ما را در حصاري كه حتي بسياري از 

گردند، گروه گروه به در آنجا تلقي مي "نامحرم"مسئولين نيز بعنوان 
  .....»كنيم: چرا هاي اعدام سپرده اند؟ ما سئوال مي جوجه

تالش جان بدر بردگان و كوشندگان حقوق بشر براي گشودن حقايق براي 
تكرار نگردد. قبل از هر چيز تالش براي لغو اعدام و كمك   67اينكه ديگر
   .كميسيون حقيقت ياب براي فرداي ايران استترويج به تشكيل 

 چنداني نيست بين اين سو و آن سوي عدالت قرار گرفتن فاصلهاز انجائيكه 

هاي دوطرف براي شنيدن حرفبراي رسيدگي به حقايق پنهان اين فاجعه 
الزم است براي تبديل درد شخصي به درد اجتماعي در جهت شكل گيري 

كميسيون حقيقت ياب براي فرداي ايران تالش نمائيم. خواست و ترويج 
تشكيل كميسيون حقيقت را به يك خواست عمومي تبديل كنيم تا در 

  ينده دوباره اين فجايع تكرار نگردندآ

*  
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  اوين 67 يبازماندگان فاجعه
  

  رضا رئيس دانا

  

 بعد از انقالب و رضا رييس دانا فعال سياسي زمان شاه و جمهوري اسالمي؛

ژيم سلطنتي با اعالم موجوديت سازمان راه كارگر به اين  فرو پاشي ر
 دوران بازجويي وو شد دستگير 1364در اريبهشت سال . هسازمان پيوست

بعد از كشتار  .گذرانددر بازداشتگاه توحيد و زندان اوين  اش رامحكوميت
همراه ديگر بازماندگان ، در اواخر اسفند ماه 1367زندانيان سياسي در سال 

فعاليت مبارزاتي خود در اين  به كشور از خروج از شد و بعد آزادن كشتار  آ
  .ادامه داد سازمان

  

كند. دوره دستگيري و ر زنداني سياسي سه دوره را طي ميه معمولن
  بازجوئي، دادگاه و محكوميت، و دوران گذراندن محكوميت و سرانجام.

با آنكه  ،نقطه عطفي است يك فعال سياسي دستگيري در زندگي يلحظه
ناگهان  دستگيري و زندان حداقل ترين همزاد ذهني و هميشگي اوست.

. بودن در اجتماع و خانواده جاي شوددگرگون مي بگونه اي عيني همه چيز
جاي زندگي روزمره مناسبات عادي و عاطفي و شرايط و خود را به تنهائي، 

مسائل  ميدهد. همچنين خود را به خشونت و رودروئي مستقيم و فيزيكي
ممكن قرار  هايفشار شديدترين تحتاعتقادي  ، وعاطفي، روحي، فكري
اگر شانسي براي زنده ماندن  ، ومحكوميت ،گاهد.  متعاقب آن دادنميگير

و دوران انتظار  است. محكوميت سپري كردن دوران ،وجود داشته باشد
در رابطه كه حوادث تلخ و شيرين آن در زندگي روزمره عمدتن  ييكنواخت

-شكل مي ،دنبراي زندانيان تعيين ميكن هاكه زندانبانآنچه و ، هم بنديها با

 است. آزادي كهاعدتن پايان دوره محكوميت و حبس گيرد. و سرانجام و ق

 ، و نا متعارف ، تاريك انديش اما از آنجائيكه رژيم جمهوري اسالمي رژيمي

در آن تابستان ديگر گونه شد اين سر انجام بوده است ،  غيرقابل پيش بيني
از آستين جهل و بربريت بيرون آمده ، و بر  بتي رقم خورد كه اراده به و 

  . هاي بتي ديگر ساخته شده بود ويرانه

 كشتارهاي زندانيان جمهوري اسالمي در ادامهشصت و هفت  در تابستان

نمود كه دوران  يزندانيان دسته جمعي دهه، اقدام به كشتار آن سياسي
برخي از آنان در آستانه آزادي قرار حتا  .محكوميت خود را ميگذراندند 

ي را كه در باال اشاره قبل روندهاي يتمامو عاقبتي  سرانجام انداشتند. چن
اندوهي استخوان سوز، و  تمام وجودم را از، و تحت الشعاع قرار داد ، شد
فرزندان رفيقانم كه ناب ترين  دست دادن . اندوه ازپر كردي ناباورانه بهت

 جاهل، واپسگرا، و سفاك.رژيمي حد بي   سبوعيت از بهت و بشريت بودند،

يكي شده است، و بهتي كه پس از اينهمه سال  اندوه و بغضي كه با من
  هنوز از آن رها نشده ام.

به  كهمن از معدود بازماندگان فاجعه تابستان شصت و هفت اوين هستم 
 ،ابد محكوم شده بودم. در سال شصت و شش از سالن سه بند اوين حبس

ه انتقال يافتيم. ب 325ه بند بابد حبس  همراه اكثر زندانيان محكوم به
  ناگهان تعدادي از پاسداران  بود، غروبكه هنگام ورود به بند جديد  حضم

  

  

  
  

 از نظر ما بي معنا. اين حركت م به شليك هوائي كردندادر حياط زندان اقد

. ما داشتپيام نابود كردن بود، و قدرت نمائي نوعي ولي از طرف رژيم  بود، 
زيرا وقعي نگداشتيم كه سرگرم استقرار در بند جديد بوديم به اين حركت 

زنداني كميت از مدتها در فضائي بزرگتر قرار گرفته بوديم كه به  پس
و بزرگتر شدن  بازشدن اتاقهاي در بستهتغيير مكان،  ما اين .برتري داشت

پذيرش و تن دادن زندانبانها  را، كاهش محكوميت اعداميها به ابدو  فضا ،
زندانيان تلقي ميكرديم.  يتمحكومبراي گذراندن  مساعد مين شرايطأبه ت

 سال از 15در همين بند بود كه زندانيان ديگري هم با حبسهاي باالي 

  .زندانهاي ديگر به ما پيوستند بندهاي ديگر اوين و

با كنترل  ات،متناقض از همان لحظ ناگهاني، پي در پي، و اين رويدادهاي 
م مستعار ابه ن ، شخصيو هدايت مسئول وزارت اطالعات مستقر در اوين

رئيس  دولت "دادگستر" وزير ،زماني يعني همين مصطفا پور محمدي
. از يكطرف با قطع مالقاتها، بردن گرفتانجام مي حسن روحانيجمهور 

خود تلويزيون از اتاقهاي بند، نداشتن روزنامه هاي معمولي خود رژيم، 
ي بردن بيماران به بهداري ، و از طرف ديگر داشتن هواخور داري از 

طوالني ، عدم ممانعت از انجام ورزشهاي دسته جمعي ، دادن غذاي مريض 
كه تا آنزمان نميدادند ، داشتن كتابهاي مطلوب براي مطالعه ، داشتن 
تاكتيك حداكثر تهاجم و برخورد تعرضي به نگهبانان از طرف زندانيان 

با  شروع انتقال مجاهدين از بند ،مجاهد ، پايان جنگ و  خوردن جام زهر 
القاء جداكردن مسلمانان از كمونيستها ، يا جدا كردن نمازخوانها از بي نماز 

شرايطي را ، مجموعه حساب شده به داخل بند غلط و القاء اطالعات  ، ها
بود كه بدليل كنترل شديد وزارت اطالعات ( به سرپرستي  خلق كرده

موجود  اتدرست از تغيير يناتوان از تحليل و درك،  )مصطفا پور محمدي
  . بوديم

رژيم قبل  زندانيان از كه برخي شان بخاطر مي آورم كه عده اي از زندانيان
بودند ، در يكي از اتاقها  ي سياسياز كادرها و رده هاي باالي جريانها، و 

تا بتوانيم حركتهاي رژيم  بوديم دور هم جمع شده، بعد از بردن مجاهدين 
ارزيابي كنيم . حسين صدرائي در رابطه در زندان را  بوجود آمده و تغييرات

من كه نميتوانم چيزي  "حركت ضد و نقيض رژيم گفت : ين با چند 
 از آب تحليها يم درست ! بر مي آيد وئيدبگويم . هر چه از اين دم بريده بگ

   " ! در نمي آيد

جابجائي زندانيان مجاهد و قطع مالقات توجيه ش اين بود كه تا مشخص  
زندانيان و اطالع به خانواده ها قطع مالقات منطقي است  شدن وضع جديد

در  . پايان جنگ بعد از اصرار به ادامه جنگ ، شكست و عقب نشيني رژيم
تحليل  .هيچ دليلي براي فكر منفي وجود نداشت ،و در مجموع ،  آن مقطع

، براي رژيم  يتن وضعآخوش بينانه و مثبت تا آنجا پيش رفت كه با ادامه 
  .  به نظر مي آمدداز آزادي زندانيان سياسي قريب الوقوع چشم ان
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نفرمان خوانده شد  24ها رسيد. اسامي حدود بعد از مجاهدين نوبت به چپ
 ، مصطفا حقيقي ( حزب توده ) كه به بيرون بند برويم. سيف اهللا غياثوند

، عليرضا تشيد، كمال صدر، كاظم خوشابي، حسين صدرائي، )(رنجبران
، حاجت ..... كامبيز (رزمندگان ) ي مقدم، منصور جهانگيريسعيد حداد
مجيد سيمياري (آخرين  ،(سربداران) ، خليفه مرداني)آذر 16( گل چوبيان

 و مسئول انتخابي بند از راه كارگر)، ديگراني كه نامشان به يادم نمي آيد،
از بي ميخواهند بند نمازخوانها را  كه كردندن القاء مينادر ابتدا نگهبامن. 

وقتي  هدايت كردند. 209با كنترل شديد ما را به بند  كنند، و نمازها جدا
مصطفا حقيقي (رنجبران) سعي كرد از زير چشم بند به اطراف نگاه كند، 

 منجر به قرار گرفته و بگو مگو بينشان درگرفت كه انمورد اعتراض پاسدار

هم ايستاده . همانطور كه در راهرو بند كنار او شد شديد ضرب و شتم
 تو قرصا رضا": گفت بود كنارم كه بند، دكتر –بوديم، سيف اهللا غياثوند 

دارو در دسترس نداشته  مدتي براي كه ببرند جائي رو ما ممكنه آوردي؟
اين چنين بود كه حتا در آخرين لحظات به همه چيز فكر  ........... و "باشيم!
  كرديم به جز اعدام.مي

ش پرساين  بعد از به دادگاه برده شديم و، ترل شديدبا كن و بعد يكي يكي 
، و بيرون خوانيد يا نهنمازهاي يوميه تان را مي ،مسلمان هستيد يا نه كه

كه تعداد  را ما را در دو صف جداگانه قرار دادند. صف ماآمدن از آن اتاق، 
و  .....،ايرج  من، معدودي بوديم به يكي از بندها برگرداندند. باقر برزويه،

توانستيم براي هم بگوئيم كه در دادگاه از ما چه . ما فقط ميديگران
چه اتفاقي افتاده  دانستيمنمي هم هنوز .داديم يپرسيدند و ما چه جواب

. تا اينكه مالقاتها اند و با ما چكار خواهند كرداست و بقيه را به كجا برده
واقعه را به ما  . با آنكه در نخستين مالقات خانواده هامجددن شروع شد

توانستيم باور كنيم كه چگونه ممكن است اينهمه زنداني را نميگفتند، 
كه بعد از دومين مالقات كه تعداد معدودي از  اعدام باشند. تا اين
  . شته استمطلع شديم كه اعدام رفقاي ما واقعيت دا ،بازماندگان داشتند

عقب نشيني  اوريِخوش بيعني فضاي فكري بوجود آمده قبل از اعدامها، 
متعاقب عقب نشيني در جنگ از يكسو، و اعدام عزيزترين ، رژيم در زندانها

از  زندگي كرده بوديم، و در كنار هم با هم شب و روز رفقايمان كه سالها
 لشكه تحم گير انداخت متناقضي روند ذهني ما را در چنبره ،سوي ديگر

ريختگي رواني اكثر درهم اي بود. حاصل چنين فاجعه برايمان دشوار
بازماندگاني بود كه همرزمان خود را از دست داده بودند. تأثر اين فاجعه 

ام يكي شده انساني و اقدام عليه بشريت با من كه شاهد عيني آن بوده
همفكران خود را در آن و ، ناست. من و امثال من نه تنها رفقا، همرزما

ي در شرايط سخت با بلكه بدليل زندگ، از دست داديم واقعه ي شوم
و آزادي  يكديگر مانند عضو خانواده در عطوفت و دوستي قرار داشتيم.
  تعدادي انگشت شمار از بند ابديهاي زندان اوين، سرانجام ما بود.

  چه خوش است حال مرغي كه قفس نديده باشد

  چه نكوتر آنكه مرغي زقفس پريده باشد 

  پر و بال ما شكستند و در قفس گشودند

  ا، چه بسته، مرغي كه پرش شكسته باشد  چه ره

و بي  ،زندان تناقض بين فاجعه رخداده با آن ابعاد آزادي از از لذا پس 
اطالعي مردم بدليل ممانعت رژيم از انتشار اخبار مربوط به آن و در نتيجه 

آزاردهنده بوده ، برايم بسيار دردناك و بي تفاوتي نسبت به اين فاجعه
و ، با مقاومت خانواده جانباختگانو  خوشبختانه كه امروز خوشحالم است.

تالش بازماندگان آن فاجعه روز به روز از ابعاد آن جنايت پرده برداشته 
شد افشاگري از ركه با   ياد آوري شود كه همين جا بجاستو  .شودمي

زمينه سوء استفاده از آنهم گسترش يافته است و كساني ، ابعاد اين جنايت
باختگتان نه تنها اند كه به آرمانهاي آن جاندرت گيري كردهآنرا وسيله ق

  اند. وفادار نبوده، بلكه با آن بيگانه

هاي آزاديخواهانه، تواند جدا از آرمانياد آوري از آن جانباختگان نمي
برابري طلبانه و عدم مداخله نيروهاي بيگانه در امور ايران باشد. زيرا كه 

  ن نهادند. اين پيما سر رب  آنها جان

با پرداختن به كشتار زندانيان سياسي دهه كه با تشكر از مجله آرش 
شصت بويژه شصت و هفت سهمي در افشاء اين جنايت رژيم جمهوري 

  عليه بشريت را بعهده گرفته است.اسالمي 

 

   باختگانبه ياد جان

،  67كشتار ناباورانه و تدارك ديده شده زندانيان سياسي اوين در سال 
تي براي بيان آمال و آرزوهاي دور و نزديك زندانيها باقي نگذاشت . فرص

اكنون مي توانستيم شاهد يادگاران  اگر آنها فقط اندك فرصتي ميداشتند ،
بسياري از عالي ترين و پاكترين حس انساني ، از خود گذشتگي، و خواست 

 . ولي افسوس كهيمباششان در انعكاس كلمات، بهترين براي مردمانمان

به انهدام اقدام وجود رژيم نابهنگام و ددمنش جمهوري اسالمي نه تنها 
از انسان و توانست نشاني نشاني از آنها را كه مي بلكه هرآنها نمود، فيزيكي 
  . شان باشد، معدوم كرد سترگ و آرمانهاي، انسانيت

با قطع ارتباطات خانوادگي، خارج از دسترس  ،در تدارك براي كشتار
و ، وسايل ارتباط جمعي، محدود كردن ارتباط زندانيان با يكديگرقراردادن 

دادن اطالعات غلط براي گمراه كردن، فرصت براي نوشتن وصيت نامه را از 
  سلب كرد .  67زندانيان اعدامي در 

ها و آرزوهاي قلبي شاهد خواست، در طول زندان و دوره هاي متناوب
  ند.اتهذهنم نقش بس در زندانياني بودم كه هنوز

در آسايشگاه  ،در دوره طوالني انفرادي در مقطع دستگيري و بازجوئي 
در صدد برآمدم با زنداني سلول ، حاكم بر آن جانكاه زندان اوين با سكوت

ماه انفرادي با كسي حرف زده  8الي  7تا بعد از ، مجاور ارتباط برقرار كنم
زدن مورس ي از طريق شيوه ارتباط گيربا   باشم. متأسفانه زنداني مجاور

مگر ضرباتي ، گرفتمنداشت. هر چه به ديوار مي كوبيدم جوابي نمي آشنائي
و كه نشان از بودن  مفهوم به ديواربي هايضربه زدنآن نامفهوم. بعد از 

طول در بود، تصميم گرفتم مورس را به او ياد بدهم. در نتيجه ارتباطمان 
رساندم و ميي سلول باالي پنجرهك نزدياي خود را به روزها  به هر وسيله

  "حروف الفبا در چار ستون !"  :گفتممي

- و بسرعت پائين مي آمدم، و در پائين سلول با زدن ضربه آنرا تكرار مي 

كردم. ذره ذره اين ارتباط ما به دور از چشم نگهبان نتيجه داد، و باالخره 
اوليه، او گفت از ارتباط مورسي ما برقرار گشت. بعد از اعتماد سازيهاي 

است، عملياتي بوده و در  "ارسالن كريميان"مجاهدين خلق، و اسمش 
سرقرار عملياتي دستگير شده است. او گفت كه سيانوري كه در دهان 
داشته، با تزريق آمپول در هنگام دستگيري خنثي شده و در انتظار اعدام 

كه هيچوقت  دهند؟! گفتاست. از من پرسيد كه آيا غذاي كافي به من مي
شود. گفت كه برادرش اعدام شده و دهند و سير نميغذاي كافي به او نمي

هاي برادرش در شهرستان نزد پدر و باشد. بچههمسر برادرش در زندان مي
هاي برادرش بود. او از من خواست اگر مادرش هستند. خيلي دلتنگ بچه

ديكي چالوس روستاي زادگاهش در نز "خَريم خَن"زماني آزاد شدم به 
اش بگويم كه او  دستگير شده است. بگويم كه دلش براي بروم و به خانواده

ها و هاي برادرش تنگ شده است! بگويم كه كتابآنها، مخصوصن بچه
هاي برادرش بدهند! مكالمات ما اش را به يادگار به بچهوسايل باقيمانده

ي بود، كه ناگهان ادامه داشت و شرايط طوالني و جانكاه تنهائي را مرحم
  مرا به سلول ديگري منتقل كردند. 

 "ستار كياني"توانم زنده ياد شود نميوقتي صحبت از خاطرات زندان مي

هاي باور نكردني از را بياد نياورم. در زندان جمهوري اسالمي پديده
مقاومت، رزمندگي، و وفاداري زندانيان ديده و شنيده شده، كه كما بيش 

  يكي  ستاركيانير زندانيان جان بدربرده ذكر شده است. در خاطرات ديگ
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از افرادي بود كه شگفتي آفريد. او دوبار از زندان جمهوري اسالمي گريخته 
. او كه با فريب رژيم به همكاري، فرار  64و بار دوم  60بود. بار اول در سال 

ن رابط خود را طراحي كرده بود، بعد از پاك كردن اطالعا ت و فراري داد
  سازماني

بعنوان آخرين رابطه خود، از دست نيروهاي امنيتي و محاصره آنها 
گريخته، و بعد از چند ماه مخفي شدن و ارزيابي و تدارك امكانات، براي 
خارج شدن از كشور، سرانجام از مرز خارج شده، ولي بدبختانه در بازرسي 

روهاي انتظامي در اتوبوسي كه او هم يكي از سرنشينان آن بوده، توسط ني
تركيه دستگير و به ايران بازگردانده شده، و سپس با مراقبت ويژه توسط 

شود. در اين دوره بود كه رژيم نيروهاي امنيتي رژيم به زندان برگردانده مي
با توجه به ارزش اطالعاتي نداشتن او اقدام به تخريب روحي و شخصيتي او 

و بويژه بعد از فرار، او را  67اوائل تا  63نمود. در طول مدت چهار سال از 
ايزوله كرده و مانع ارتباط او با ديگر زندانيان شده، و با بردن او به راهروي 
بازجوئي و نگهداشتن او پشت درب اتاقهاي بازجوئي، و برگرداندنش به بند، 

كند. رژيم با استفاده از ها القا كرده بودند كه او همكاري ميبه ديگر زنداني
طالعي فعاالن خارج كشور از فرار و دستگيري مجددش، به آنها هم بي ا

  اين مفهوم را القاء كرده بود. 

و بردن مجاهدين، او را به بند عمومي  67چند ماه قبل از اقدام به كشتار 
آمد كه سال اولين بار بود كه به بندي مي 4آوردند. بعد از نزديك به 

اشتند. اينجا بود كه فرار خود را با زندانيان قابل اعتمادي در آن وجود د
گفت كه رژيم جوسازي جزئيات كامل براي رفقاي خود توضيح داد. او مي

عليه او را فقط محدود به داخل زندان نكرده بود، بلكه بازجوها در بازجوئي 
به نشريات اپوزيسيون چاپ شده در خارج از كشور استناد كرده بودند كه 

  گفت : د. او با خنده مياو را خائن خطاب كرده ان

    "اگر در تركيه بدشانسي نياورده و دستگير نشده بودم، اآلن قهرمان بودم!"

-توانست تمام بي رحميبود كه مي ستار تنها انساني با شخصيت مبارزاتي

ها، فشارهاي روحي، رواني، و فيزيكي اين رژيم درنده خو را تحمل كرده، و 
بماند. او به محض رسيدن به شرايطي كه هنوز به آرمانهاي خود وفادار 

امكان فعاليت بود، دوباره ساختار حاكميت را با امكان محدود زندان زير 
كرد. نگاه تيزبين خود قرار داده، و تغيير تحوالت آن را پيگيري و تحليل مي

اش را كه ناشي از اطمينان به هاي اميدوارانهكنم صداي خندهفراموش نمي
هاي رژيم، فرار مجدد و شجاعانه او كه علي رغم تمام تالش اين واقعيت بود

به گوش مردم و فعالين و مبارزين خواهد رسيد، و رژيم در كتمان فرار او و 
  تخريب شخصيت او ناموفق و ناكام خواهد ماند. 

عملياتي، قبل از مجاهد و دو علي صدرائي همراه با  ستار كيانيرفيق 
، با كليه وسايل به بيرون از بند  67ابستان شروع به اعدام مجاهدين در ت

برده شدند. بعدها مطلع شديم كه آنها را در حسينيه زندان گوهردشت بدار 
  اند. يادش همواره گرامي باد !آويخته

يكي از ويژه گيهاي زندانيان سياسي در رژيم جمهوري اسالمي اين بود كه 
آرزوي در آغوش گرفتن  بسياري از زندانيان داراي همسر و فرزند بودند و

فرزندانشان در شرايط آزاد و بدون حضور نگهبان و محدوديت ، از آرزوها و 
خواستهاي آنها بود كه به شكلهاي گوناگون خود را نشان ميداد. فراموش 

را كه يكروز از خواب بعد از  "مجيد سيمياري"كنم رفيق عزيزم نمي
خواب سهند را ديدم ! " ظهر بيدار شد و با هيجان و صداي بلند ميگفت

   "خواب سهند را ديدم ! داشتم باهاش بازي ميكردم ! چقدر خوب بود

كه هنگام تولد فرزندش شعري براي او و همسرش  عليرضا تشيدو يا 
سروده بود و اين شعر را با مراقبت بسيار ، همراه خود از اين سلول به آن 

ر را از ساك خود بيرون سلول، و از اين بند به آن بند مي برد. گاهي شع
اش خواند. شعري كه بعد از اعدامش هرگز به دست خانوادهمي آورد و مي

ي نرسيد. علي در آن سروده، همسرش را به گلي، و فرزندش را به غنچه
  ي كه بارور خواهد شد،  تشبيه كرده بود. "اميد"

ه او روا نام برد و از فشارهاي مضاعفي كه رژيم ب عليرضا تشيدنميتوان از 
داشت صحبت نكرد. او نه تنها به علت وجود برادرش به عنوان يكي از مي

افراد مؤثّر سازمان مجاهدين تحت فشار بود، بلكه هميشه به بهانه هاي 
مختلف او را مورد اذيت و آزار قرار ميدادند . زماني در مورد ورزشهاي 

، به اتفاق دو دسته جمعي و چگونگي پيشبرد آن كه مورد اختالف نظر بود
تن از رفقاي ديگر بحث ميكرديم . ناگهان نگهبان سرزده به داخل بند آمد 

اي مشغول بحث بوديم. مستقيمن و به اتاق ما سرك كشيد. ما در گوشه
سراغ عليرضا آمد ، يكدسته كاغذ كه جلوي او بود و او يادداشتهاي خود را 

رد. طولي نكشيد كه او را البالي آنها جاسازي كرده بود برداشت و با خود ب
زير بند خواستند، وقتي برگشت گفت كه يادداشتها را ديده اند ولي او انكار 

اش نوشته بود آورده، و كرده است. آنها سپس نامه هائي را كه براي خانواده
با خط يادداشتها تطبيق داده بودند. او باز هم از پذيرش آن سرباز زده بوده 

اجرا نگذشته بود كه او را صدا كردند، و دو ماه به است. هنوز از توضيح م
انفرادي تنبيهي فرستادند. علي رغم تمامي فشارهاي طاقت فرسا، انديشه، 

، درس پايداري و بردباري بود. هنوز هم عليرضا تشيدمنش، و مرام 
  مقاومتش در گوش مبارزين طنين انداز است كه ميگفت : "سوگ سرود"

  محال است زير درد بشكن تنم زير شكنجه،" 

    "رازي تو بشنوي ز من و همرهان من    

شد. گاهي هايش نميهاي عليرضا اين بود كه مغرور توانائيگييكي از ويژه 
  گفت: هايش را به زبان مي آوردي ميكه بندرت رشادت

اي ؟! هنوز كارهاي نكرده زنم كه با تعريف خوشحال شدهبخود نهيب مي"
   "بسيار است!

- م آخر آنكه او با حسرت از آرزوي ديدار همرزمان و رفيقانش ياد ميكال

  گفت: ، و با لحني كه نشان از صميميتي عميق داشت ميكرد

دلم خيلي براي رفقايم تنگ شده، ولي بيش از آن دوست دارم بدانم چه  "
  "كنند ؟! مي

روزي اميدوارم بتوانيم جوابي شايسته به او و تمامي آناني كه شادي و به 
زحمتكشان و رنجديدگان ميهنمان، دل نگرانيشان بود، داشته باشيم! ......  

  !آنها جان بر سر اين پيمان نهادند
   2013برابر با اكتبر   1392مهرماه 

*  
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  هزاران نفر

  شدند نشان نام و روانه گورهاي بي 

  

  حسين ملكي 

  

هاى  به نامهايم  همراه دو تن از پسرخالهه ب 1358ر ارديبهشت سال د
 ،فرقانگروه پور مشكوك به داشتن ارتباط با  محمدرضا و حسن ملكى

زاد كردند. محمد آمارا  ابتدايي، از دو روز و بازجويي پسدستگير شدم. 
بان همان سال در آتا . او رضا را بار ديگر بعد از يك هفته دستگير كردند

اتهام عضويت در دستگير شد و به  1360بار ديگر در سال . وي زندان ماند
و گير  دست 1359سال  در شهريور بار ديگر فرقان اعدام شد. حسن را هم

به اتهام   بيست سال بيشتر نداشت تنها كه  در حالي 1360در سال 
اه سال م دوم در اوايل مهر براي بارن . مفرقان اعدام كردند گروه هوادارى از

روز اول و دوم را . مدستگير شد عنوان مشكوكه ب رخيابان انقالبد 1359
م گذراندم، ولي چون يكي دو ا  در همان كميته نزديك به محل دستگيري

انتقال  به اوين مرا روز بعد از دو راه داشتم، به هم هاي فرقان را جلد از كتاب
هاي پايين كه  بردند و در اتاق 209ر بدو ورودم مرا به ساختمان . ددادند

كه از دريچه اتاق مرا نگاه  اي كريه رهها داشت با چه اختصاص به بازجويي
 ي.اسداهللا الجورد قصاب اوين كرد مواجه شدم. او كسي نبود جز مي
اوين  209هاي  با بازجويي را در انفراديتوأم اول دستگيري هاي  ماه

خانواده  بار با حكمي. در اين مدت دو سه بدون هيچ دادگاه و .گذراندم
بازجويى همراه با كابل و  طور روزانه به مالقات داشتم. هفته اول و دوم
 ت واى يكى دو بار و بيشتر با نصيح هفته ضرب و شتم همراه بود. ولى بعداٌ

ر مدت دوران د .طرفه بازجو همراه بود هاي ارشادي يك هديد و بحثت
انفرادى يك روز با يك گروه سه نفره متشكل از محمد منتظرى، دكتر 

تحت عنوانِ  ها نآلم مالقات كردم. هادى و على محمد بشارتى در سلو
 »امام خمينى«كه ما از طرف  اعالم داشتند» هيئت بررسي شكنجه«

ها شكنجه هست يا نه؟ از من  يا در زندانآخواهيم ببينيم كه  و مى آمديم
 و به شما اعتماد ندارم. گفتم: جوييم را سؤال كردندزجريان پرونده و با

دانيد شكنجه وجود  خيلى خوب مى شماچرا كه  حرفى براى گفتن ندارم
را  نآشما اگر شكنجه شديد به ما بگوييد، ما گزارش  :گفتي دارد. بشارت

براى  ازى هيئت قطعاًب طمئن شدم كه اينارائه خواهيم داد. مخدمت امام 
خواهند  ها است و اينكه مى بر روى مسئله شكنجه در زندان نهادنسرپوش 

ها شكنجه  كه گفته بود در زندان صدر) (بني دهن رئيس جمهور وقت
با يك گزارش سرتا پا كذب ببندند. كه البته حدسم هم  را كنند مى
قرائت  60در گزارش اين هيئت كه از تلويزيون دولتي در سال نبود.  ربط بى

هاى زمستان  در يكى از شب ها شدند. شد منكر هرگونه شكنجه در زندان
بند بزن و بيا بيرون. من را به همراه  خواب بيدار كردند و گفتند چشماز  مرا

چند نفر ديگر سوار ماشينى كردند و به بيرون از زندان بردند. در طول راه 

ام و يكى ديگر از هوادران فرقان  خاله نستم حسن پسرابند تو با وجود چشم
شناختم شناسايى كنم. ماشين  رضا اميرى را كه از قبل مى به نام مسعود

 زنم اتوبان بود وارد يك منطقه نسبتاٌ كه حدس مىبعد از طى مسافتى 

. مرا به تنهايي در يك سلول شد اختمانس ارد يكو شلوغ شهرى و سپس
. فردا شب در همان ساعت حدود ده شب دوباره مرا به دانفرادى انداختن

همراه جمع سوار بر يك ماشين كردند و بدون هيچ سؤال و جوابى به اوين 
فرصت كرديم دور از چشم نگهبان  سير برگشت. در طول مدبرگرداندن
مسعود اميرى گفت كه ديروز قرار بوده صليب مان را مبادله كنيم.  اطالعات

در دوران بازجويى  سه تن را كه براى همين ما دسرخ از اوين بازديد كن
چند ماه شكنجه شده بوديم از چشم صليب سرخ پنهان كردند. مسعود را 

 1360مسعود را در آبان سال بود. مجروح ايش هنوز پاهي ستگيرد پس از

اعدام كردند.                                                                                              
م ا بعد از حدود هفت ماه كه از دستگيري: عباس عبدي در اوين

ه بود وارد سلول من را پوشاند گذشت يك روز يك نفر كه صورت خود مي
ولي بازجوها از بسته نبود  زنداني چشم اوين 209بند  زمان در نآشد. در 

(شبيه به  ر نگيرندكردند كه مورد شناسايي زنداني قرا روبنده استفاده مي

ها). اين آقا پس از ورود به سلول شروع به صحبت كرد.  كالن كوكلوس
د. به هنگام رفتن من بايد رو باش مي» خط امام«متوجه شدم از دانشجويان 

به ديوار نشسته و تا او نگويد رويم را برنگردانم. من كمي زودتر برگشتم و 
صورت وي را به شكلِ كامل ديدم و البته با واكنش تند وي اما بدون تنبيه 

هاي  روز مرا به بند عمومي و نزد ديگر بچه فيزيكي مواجهه شدم. فرداي آن
كه ديروز در انفرادى با  روز در بند جديد فردى. عصر همان فرقان بردند

 .و عباس عبدي از دانشجويان خط امام بودا .ديدم را من صحبت كرده بود

مشاور  خرين سمت اوآكرد.  بخش فرهنگي زندان كار مي در اًكه ظاهر
 باس عبدى را بعدها در دورانع بود. نقش در دادستاني ها موسوى خوئينى

به بعد حسين شريعتمدارى بازى  63دان در سال ه اصطالح فضاى باز زنب
در سركوب زندانى سياسى  ها تمامي جناح دهد كه رد. اين نشان مىك مى

دليل اينكه عنصر ناباب تشخيص ه القولند. بعد از دو هفته من را ب متفق
كه متعلق به زندانيان باقيمانده از كودتاي  5بند  305ساختمان  دادند به

ثار باقيمانده از شكنجه بر آ. در اين بند من خود شاهد نوژه بود فرستادند
ثارى كه آنوژه بودم، همان  يروى بدن بعضى از زندانيان متعلق به كودتا

خاطرش گريه هم كرده بود، ولى در ه محمد منتظرى هم ديده بود و ب
معيت اين بند ج فى كرده بود. تاقبل از سى خردادن را نآمصاحبه تمام 

ها  ستگيريد و شروع گسترده 60بود ولى بعد از سى خرداد ر نف 50 حدوداٌ
مجاهدين  شده هم هواداران تازه دستگيراً سه برابر شد و اكثر بند جمعيت
بر روى يك . مرا صدا زدند 1360ر يك روز پاييزى سال بودند د خلق
.چشم بند را كه باز  را بردار تنشستم و صدايي گفت چشم بند يصندل

ن فرد در آو  اشتقرار د لويم يك قفسه كتابج نيم مترىبه فاصله  .كردم
رحيم دادگاه شما الاهللا رحمان  بسم ن نشسته بود. صدا ادامه داد:م پشت سر
 ي؟به چه كسي داد چه كار كردى؟ ار ها سلحهاگو ببينم ب .شود شروع مى

قا اين آاج : حبود گفتيم بل از اينكه جواب بدهم صدا ديگرى كه بازجوق
وباره همان فرد اول گفت خوب با ما د .پرونده اين تو راهه ،اون نيست

جواب  كنى؟ وباره پرسيد مصاحبه مىد .جواب دادم خير كنى؟ همكارى مى
او هم بالفاصله گفت از نظر ما سرباز يزيد با  بودم.ن اي دادم من كه كاره

ها كه دادگاه  در واقع كل اين صحبت خود يزيد فرق نداره و بلند شو برو.
 يش از دو دقيقه طول نكشيد. بعد از يك هفتهب ن بود بدون اغراقم

غذى را جلوى من اازجويم در سلول را باز كرد و در حضور ديگران كب
عد از خواندن متن فهميدم كه حكم دادگاه ب .مضا كناگذاشت و گفت 

 ن نوشته شده بودآده بود و باالى ش است كه روى كلمه اعدام خط كشيده

بد محكوم شدم. بعد از ابه حبس  ظرف چند دقيقه ن منسا بدينابد. 
كه اكثر قريب به  رستادند. جاييف دادگاه مرا به سالن شش آموزشگاه اوين
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ها اختصاص داشت به  دوتا از اتاقاين بند نوجوان بودند.  زندانيان اتفاق
هاي قديم و جديد  هاي فرقان كه تركيبي از دستگيري هچسري از ب يك

طور  با سنين باالتر و همين جاهدين وليم تعدادي هم هوادار فرقان بودند،
 حجت و هاي ناصر، دفتر هماهنگي بني صدر به نامء عضاا سه تن از

كي از خاطرات بسيار ي .يكي از اين سه تن مسؤل سالن بود حميد.
باشد. در  هاي زندانم مربوط به اين سالن مي دهنده من در طول سال آزار

 و تحويل گرفت مرا شناخت مرا از قبل ميكه دار نقده دفتر آموزشگاه پاس
او مرا  . جلوي در منتظر بوديم تا در باز شود وبرد به سمت سالن شش

به يك  باره ديدم كه نقده به كنار در رفت و ل سالن دهد. يكئوتحويل مس
پتوها  زير كوبيد و گفت كه آدم شديد يا هنوز نه؟ ديدم كه كپه پتو لگد

بعد از . اند شستهن متوجه شدم كه زير پتوها چند نفري .خورد ميتكان 
تعدادي  به چه علترا مورد پرسش قرار دادم كه  ها چهب جابجا شدن يكي از

 ها را آنعريف كرد كه ت او  اند؟ بيرون سالن به اين شكل نشسته از زندانيان

جوخه در حاضر نشده بودند  برده بودند كه دو شب پيش براي جوخه اعدام
بعد از  ت كنند و حاال تنبيهي نشاندندشان بيرون سالن. يكي دو شب شرك

خاموشي سرو كله پاسدار نقده پيدا شد و من فهميدم كه امشب اعدامي 
هاي كم سن وسال را شكار  مده بود كه چندتايي از اين بچهآو نقده  داريم

وقتي . بيايند ها . من بيدار ماندم تا اين بچهكرده و با خود براي جوخه ببرد
جوخه در  تعدادي سهميه تنبيهي شدند چون حاضرنشده بودند برگشتند
زير شكسته  هاي مضطرب و در هم تعدادي هم با صورت كنند و شركت
از هاي شب  ديدند و نيمه كابوس مي ها شان خزيدند. تعدادي از آن پتوهاي

قان هاي فر به همراه تعدادي از بچه1361پريدند. در تير ماه سال  خواب مي
بند بزرگي با جمعيتي  ل شديم.منتق 3قزلحصار بند يك واحد  به زندان
گونه بود كه اكثرا اتهام چپ  دينب ندب نفر. تركيب جمعيتي 450بالغ بر 

داشتند. تعدادي هم مخلوطي از مجاهدين و آرمان مستضعفين و تعدادي 
گير دستكارگري خاطر اعتصابات ه ارگر كارخانه زامياد كه بمتهمين كهم 

گونه بود كه  سال محكوم. ظاهر بند بدين 6تا 2هاي به زندان شده بودند و
كرد بند آرامي است و به اصطالح ويترين زندان براي  در ابتدا آدم فكر مي

كه  را داشت ير خاكسترز تشآاما در واقع شرايط بند حكم  ها. بازديد كننده
به رحماني  ج داودوماه بعد از رفتن حاد .هر لحظه ممكن بود منفجر شود

 تشفشان فوران كرده بود و خودش را نشان داد. توابين ديگر هيچگونهآ مكه

. زندانيان مناسبات سياسى را كه در دوران دنداشتن ها سلطى بر روى بندت
سركوب بهزاد نظامى و توابى ديگر به نام مجتبى ميرحيدرى و صد البته با 

تند دوباره تا حدودى احيا حمايت حاج داود از دست داده بودند توانس
 كنند. وقتى حاجي از مكه برگشت در اولين حضورش در بند تعداد زيادي

را به باد كتك گرفت و چند روز بعدش هم جمع زيادي را راهي 
جوردي معتقد بود كه اگر امكان داشت ال .هاي گوهردشت كرد انفرادي

ونه كه دلش گ نآ اندكرد تا بتو براي هر زنداني يك انفرادي درست مي
حصار و  فرستادن زندانيان تنبيهى از قزل خواهد زنداني را بار بياورد مي

سه  تا 2غاز اين پروژه بود. بعد از آر واقع د هاى گوهردشت اوين به انفرادى
هاي الجوردي هم نتوانست كاري از پيش ببرد و  سال فرضيه انفرادي

  . كوتاه نيامدند اعتقاداتشاناز ها  زنداني

شود بدترين دوران زندان قزلحصار دانست. در اين  يرا م2136-3361سال 
 ها، ابوتت سر از ها كهنآشد، چه  روى زندانيان اعمالبر رسال اوج فشار 

وردند و چه ديگران كه در بندهاى عمومى و يا در بسته بودند. آها در قيامت
حاضر  ها ايى بود كه خيلى در اين سال شرايط در زندان قزلحصار به گونه

ند. مانر قزلحصار ند شوند ولى  هاى گوهر دشت منتقل بودند كه به انفرادي
روانى از  هاى روحى و ترين شكنجه دهاى طوالنى كه در زير شدي مصاحبه

هاى  انونق داديم ها گوش مى آنشد و ما بايد به اجبار به  زندانى گرفته مى
ن آو به بهانه  به اصطالح ضد كمون حاج داود در زندان حاكم شده بود

  گرفت روا  را ناديده مى وانين حاجير زندانى كه قب هرگونه تنبيهى را

  

  
  

را به  ها جاى خود جناح سركوبگر رژيم در زندان 1363در سال داشتند  مى
ر زندان د جناح معتدل داد. حاج داود رحمانى جاى خود را به ميثم

   انقالبيون بايد بروند. آيند يمها  كه ليبرالي خودش وقت حصار داد و به قول قزل

هاى  چنانى و كالس آن هاى از مصاحبه رشرائط زندان تغيير كرد بود و ديگ
موزشي همچون آ معلمين در دوران ميثم ويديويى خبرى نبود. آور عذاب

را به  ودخ تناقض از زندان رفته و جاي 200موسوي معروف به آخوند 
كه در حال ، ه برادر حسينافرادي همچون حسين شريعتمداري معروف ب

باشد، همچنين معاونش معروف به برادر  ل روزنامه كيهان ميسئوحاضر م
مد و گفت اگر مشكلي در آمعصومي داده بودند. يك روز معصومي به بند ما 

ي كنم. ابتدا كسي زياد توجه گتا من رسيديد رابطه با زندان داريد بگوي
او هم  داي به مشكالت صنفي كردن هها اشار نكرد سرانجام يكي دو تا از بچه

كرد كه موضوع را به مسايل  ها سعيبجاي جواب دادن به اين سوال
ها شود وبچه سياسي بكشاند. بعد از كلي تالش وقتي ديد كه موفق نمي

ارد اين مسايل بشوند دست از پا درازتر بلند شد و و اصال حاضر نيستند
اي گفت كه براي  ش جملهياه رفت ولي قبل از رفتنش در البالي صحبت

سازي بود. او در تحليل  لهئمن و شايد خيلي كسان ديگر، جمله مهم و مس
لين دادستاني و زندان سه سئواز نظر ما يعني م :زندان و زندانيان گفت

از ، را پذيرفتند ما كه تواب شدند و يهاي ـزنداني1تيپ زنداني وجود دادرد:
را  زندانياني كه ما-2ال زندگيشان.نظر ما بايدآزاد شوند و بروند دنب

 عداز شناساييب نپذيرفتند ولي با ما هم ديگر سر جنگ ندارند. ما اينها را

پذيرند  نمي رادسته سوم زندانياني هستند كه نه تنها ما ـ3كنيم. زاد ميآ
شكل دارند. ما با اين دسته هم برخورد الزم را خواهيم م بلكه همچنان با ما
مرا به زير هشت بزرگ فرستادند.  1364وزهاي تابستان كرد. در يكي از ر
اهللا منتظري  ها يك آخوندي كه خودرا ناصري و نماينده آيت در يكي از اتاق

عد از معرفي او از من سؤال كرد كه اگر ما ب كشيد معرفي كرد انتظار مرا مي
وي؟ ر كني؟ آيا باز هم بدنبال فعاليت بر عليه ما مي زاد كنيم چكار ميآتورا 

به  يا حاضرآيا فرقان را هنوز قبول داري؟ حاضر هستي مصاحبه كني؟ آ
 ؟هستيسالمي ا  انزجار از گروهاي مخالف نظام جمهوري دادن و نوشتن

را  آنفرقاني ديگر وجود ندارد كه من   من هم در جواب گفتم اول اينكه
واهم دنبال زندگي خه زادي باز آ دوم اينكه بعد !قبول داشته باشم يا نه

اي؟ تشكيالتي يا مثل بقيه مردم؟ گفتم  رفت. او بالفاصله پرسيد چه زندگي
علومه مثل بقيه مردم. من كه گفتم ديگر فرقاني وجود م قا خوبآكه حاج 
ن بخواهم دنبالش بروم. مصاحبه را قبول ندارم ولي حاضرم كه م ندارد كه

م و متعهد شوم اي مخالف رژيم بنويسه را به تمام گروه عدم وابستگي خود
گونه فعاليتي بر عليه رژيم انجام ندهم. او با من خداحافظي كرد و  يچه كه

نم چند ماه ك ورم ولي فكر ميآ مرا دوباره به بند فرستاد. دقيق به ياد نمي
حكم و  دبزرگ فرستادن به زير هشت بعد از اين گفتگو يك روز دوباره مرا
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به  ها معروف شد حكم تقليلِ و  اين عفوسال زندان بدل شد.  8ابد من به 
حصار تخليه و زندانيان به  قزل 1365منتظري. در تابستان سال عفوهاي 

 6ابتدا در سالن  اوين و گوهردشت منتقل شدند. من به اوين منتقل شده و

 5وديم بعد از مدت كوتاهي ما را به سالن ب آموزشگاه به حالت در بسته

ديگر باز گذاشتند. تركيب سالن ما به هم را ها  منتقل كردند و در اتاق
هاي چپ  با هواداران مجاهدين بود و تعداد كمي هم بچه اٌهامي اكثراظ اتلح

هايي  وزارت اطالعات در پرسش پاسخ 1366. در سال و خط شريعتي
هايي نظير نظرتان در باره  جديد، تك تك زندانيان را فراخوانده و پرسش

ها  چيست پرسيدند كه اكثر پاسخ جمهوري اسالمي و جريانات سياسي
درآمد طرحي بود كه به طرح  ها پيش ديگر بود. اين پرسش شبيه يك

بندي زندانيان معروف شد. به باور من تصميم به قتل عام زندانيان  طبقه
در سال  اجرايي شد در همين زمان گرفته شد. 1367سياسي كه در سال 

ند يك پايين و بقيه را هم به را به ب محكومين باالى ده سال بند ما 1366
بند سه پايين بندهاى چهارگانه اوين منتقل كردند. در زمستان همان سال 

ذاى يك غ در حاليكه ما در اعتراض به تضيقات زندانبان دست به اعتصاب
اى زده بوديم، مارا به زندان گوهردشت منتقل كردند. بعدها شنيديم  هفته

ادند، يعنى زندانيان باالى د نجاما مه در گوهردشت كه همين جابجايي را
 اند. در واقع رژيم داشت تمهيدات كشتارِ ده سال را به اوين منتقل كرده

هاي مجاهدين و تعدادي  تعدادي از بچه به همراه چيد. من زندانيان را مي
هاي كوچك كه به فرعي معروف بود  هم از خط شريعتي به يكي از بند

گذرانديم. در يكي از  در همين فرعي 67ا خرداد سال ت فرستاده شديم
ها  هاي هواخوري متوجه زندانياني شديم كه تا بحال هيچ يك از آن ساعت

زندانياني بودند كه از زندان كرمانشاه به گوهردشت  ها آنرا نديده بوديم. 
در  كه هم اولين سري بودند 67عام  در جريان قتل و ورده شده بودندآ

ما را به يكي از بندهاي  67ر ماه خرداد د دندبه دار كشيده ش گوهردشت
و همگي هم  نفر 140-150 عمومي زندان منتقل كردند. جمعيتي بالغ بر

از هواداران مجاهدين. تعداد محدودي هم كه از هوادران خط شريعتي 
هاي  ديد، كانون ابالغ انديشهجشامل فرقان، آرمان مستضعفين، توحيدي 

  دند.بو شريعتي و موحدين انقالبي

و نوشيدن جام زهر از جانب خميني و  598پس از پذيرش قطعنامه 
عليرغم خوشحاليم احساس خوبي نداشتم ولي هر  من شادماني اهل زندان،

ماست. در اواخر تير يا اوايل ظار كردم كه چه چيزي در انت گز فكر نمي
ند به بند ما گفته شد كه همه وسايلتان را جمع كنيد، از اين ب مرداد ماه 
شويد. بعد از جمع كردن وسايل در حياط بند منتظر بوديم كه  منتقل مي

ا يك طرحي داريم به نام م ناصريان گفت كه مدند.آناصريان و لشكري 
سپتيك براي سيستم فاضالب زندان. شما را بطور موقت به قسمت پايين 

ر كنيم. وقتي كه طرح تمام شد دوباره ب زندان روبروي بند جهاد منتقل مي
مد، ما اعتراض كرديم و گفتيم آگرديد به بندتان. وقتي اسم بند جهاد  مي

كه همه  اين هديد كردن وت رويم. ناصريان شروع كرد به به بند پايين نمي
ا م بايد برويد و در اين ميان چند نفري را هم به باد كتك گرفت تا باالخره

تصميم گرفت در قبول كرديم و به بند روبروي جهاد رفتيم. اما كل بند 
و زندگي عادي را شروع  مان را باز نكرده اعتراض به اين موضوع وسايل

جاهدين به نام م نكنيم. دراين فاصله ما از اخبار تلويزيون متوجه عمليات
. ندفروغ جاويدان شديم. تلويزيون ما را از بند بردند ولي روز بعد برگرداند

خورده بود. در  و شكستعمليات مجاهدين توسط رژيم سركوب شده بود 
اولين نماز جمعه به امامت موسوي اردبيلي ما متوجه شعار منافق زنداني 

طور خطبه خود موسوي اردبيلي حكايت از  ردد شديم و همينگاعدام بايد 
ن نداشتيم. از طرف آكه ما هيچ اطالعي از داد  يك اتفاق در زندان مي

ه بود. عليرغم تمام اين ا اطالع ثانوي تعطيل شدت ها هم ديگر مالقات
هاي ديگرجدا شده بود و حالت جزيره دور  از بند مسايل بند ما كه كامالٌ

اصريان ن داد. يك روز اي را داشت كماكان به اعتراض خود ادامه ميه افتاد

به بند جهاد رفت. بعد از چند معروف  راست به بند روبروي ما مد و يكآ
ها رفت به ناصريان اعتراض كرد كه  چهدقيقه برگشت. در بين راه يكي از ب

جا ببر به بندهاي باال. ناصريان اورا به  جا بمانم. مرا از اين خواهم اين من نمي
مد و اعالم آبعد از چند دقيقه پاسدار بند  جا بود برد. آندفتري كه  داخل

جا بماند بيايد بيرون. همه بند رفتند  خواهد اين كرد كه هركس كه نمي
كرد و سؤال جواب  ي صف ايستاديم. ناصريان يكي يكي صدا ميبيرون و تو

ايستاد  رفت كنار ديوار جدا از بقيه مي كرد. از هر چهار پنج نفر يكي مي مي
هايي  چهب كردند گشتند داخل بند. پاسداران هم مراقبت مي بقيه بر مي و

ماس ال واقع نشدند، تسئويند با بقيه كه هنوز مورد آ كه از دفتر بيرون مي
گشتند من كساني را ديدم  نگيرند. در ميان كساني كه به داخل بند بر مي

ورده شده بودند. آكه به بودن در اينجا معترض بودند و با كتك به اين بند 
جا بمانند و اين  ها قبول كردند كه همين آنولي حاال كه وقت رفتن است 

ريان اتهامم را ن شد و رفتم داخل. ناصم انگيز بود. نوبت براي من تعجب
جا  خواهم اين وال كرد تا گفتم فرقان گفت برو داخل بند. گفتم من نميئس

گم برو گمشو تو بندت تا بعد. من بر گشتم به بند  بمانم. با خشم گفت مي
گونه  نجاهد داشتند هم هميم هاي غير هايي كه اتهام در مورد بقيه بچه

گفته بود برو داخل بند. در برخورد شده بود. به محض گفتن اتهام ناصريان 
ناصريان گي مجاهد بودند را  كه همهي نفر را س نهايت از بند ما در حدود

  جدا كرد و برد.

ما همچنان در همان وضعيت مانديم تا دو سه روز بعد از جمع سي نفره  
دوازده سيزده نفر برگشتند. هيچكدام حالت معمولي نداشتند و  

. بعد از چند بودند شده زدههاي شوك دمآ توانستند صحبت كنند. مثل نمي
كنند، با  اعدام ميا ر ها نستند به حرف بيايند. گفتند كه دارند بچهادقيقه تو

م. چه اعدامي؟ چه يشنيدن اين جمالت اين ما بوديم كه دچار شوك شد
ود. ولي متاسفانه واقعيت ب اي؟ پذيرشش در ابتدا غير قابل قبول محاكمه
گرفته شده بود كه  زندان مستقر شده بود و تصميم  مرگ در يئتداشت. ه

تهديدي كه در اين سالها راحت شوند.  براي هميشه از شر زنداني سياسي
 شنيديم س زندان يا داديار زندان و يا پاسداران ميئيگاه و بيگاه از دهان ر

 ئت مرگاز هي ها بچه شد. اال فرصتش فراهم شده بود و داشت عملي ميح

نيري و اشراقي. نفر سوم كه بعدها  .را شناسايي كرده بودند فقط دو نفر
كشي گذشت .  شناسايي شد مصطفي پورمحمدي بود. تمام مرداد به مجاهد

چنان  شدند و ما هم نشان مي نام و دوستان ما يكي يكي روانه گورهاي بي
مالقاتها در اواسط  تا شروع شود؟ منتظر بوديم تا ببينيم كه نوبت ما كي مي

ان يا اوايل آذر ما هنوز نمي دانستيم كه ابعاد فاجعه چقدر است. ما حتي بآ
  به چپ كشي گذشته و بسياري از دوستان نمي دانستيم كه شهريور هم 

واري بود كه آها شدند. اولين مالقات بسان  هم در اين ماه روانه خاوران چپ
و مان  بسياري از دوستان ديگر بر سر ما فرو ريخت. فهميديم كه

  مان را نخواهيم ديد. بنديان هم

گفت: حسين اين  افتادم كه هميشه به شوخي مي جت اليانحبه ياد 
. ددار دست از سرمان بر نمي دجمهوري اسالمي تا سر همه مارو نخور

از  جت اليانح. اين حقيقت گواهي داد كش شدنش، به حجت با طناب
ت مرگ از او چه ئدانست هي يهواداران سازمان طوفان عليرغم اينكه م

ت را بپذيرد و بعد از اعدام ئهاي هي والي خواهد كرد، حاضر نشد خواستهئس
در زندان گوهر دشت سهميه خاوران شد. با هر مالقاتي ليست دوستان از 

داديم  كرديم و فقط كورسويي اميد به خودمان مي دست داده را تكميل مي
تري  برهاي وحشتناككه شايد تمام اين خبرها درست نباشد. از اوين خ

ها در اوين به مراتب بيشتر از گوهر دشت بود،  گي اعدام رسيد. گسترده مي
كه اوين تبديل به شهر مردگان شده بود. در اواخر شهريور يكى از  طوريبه 
وردند. او با تعجب از ما آعياران را از اوين به گوهردشت و بند ما  ءاعضا

با مده. آهم  ت اينجائگفتيم چرا هيجا نيامده؟  ت به اينئپرسيد مگه هي
 جا تعداد خيلى زيادى توانستند جان بدر  اين معلوم است پستعجب پرسيد 
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نفره ما فقط شش نفر  120از بند  ببرند، ولى اوين تقريبا خالى شده. مثالً
چه را كه او تعريف  آنزنده ماندند. بعدها كه به اوين منتقل شديم به عينه 

  .ر اوين تعداد كمى زنده مانده بودندكرده بود ديديم. د

 زندانيان موسوم به خط اوين و گوهردشت رتا جايي كه من اطالع دارم، د

.  ت مرگ مواجه نشدندئبا هي (تمامي نيروهاي مذهبي غيرِ مجاهد) شريعتى

 جز سندى كهه ظهار نظر كرد. بان  آدر مورد البته نمي توان به طور قطع 

  ورده، تا آتاب خاطراتش ك طه با اعدام مجاهدين دراهللا منتظرى در راب يتآ

به امروز هيچ سند ديگرى در ارتباط با زندانيان چپ و جريانات خط 
دست نيامده. به شهادت بعضى از زندانيان چپ در گوهردشت ه شريعتى ب

ت مرگ ئشود و هي باره متوقف مى شهريور به يك 13جريان دادگاه در روز 
يا آدانم.  كند. دليل اين توقف را من نمى رك مىزندان را ت  ن روزآدر 

ها به بيرون درز كرده بوده؟  يا خبر اعدامآهاى منتظرى بوده است؟  مخالفت
  كرد شده بود؟ چه كه رژيم فكر مى نآها فراتر از  يا حجم اعدامآ

من و يكى از هواداران مجاهدين را به دفتر زندان و  67در اواخر شهريور  
مرگ بردند. حدس مى زدم  يروهاى موسوم به راهروسپس به سمت راه

چنان با  نباشد. نوبت من شد و به داخل رفتم ولى هم در كار كه دادگاه
وى يك صندلى نشستم ولى تقريبا مطمئن شدم كه جريان ر بند و بر چشم

م و اينكه كى تمام ا حكم ي در بارهدادگاه نيست. از من چند تا سؤال 
تمام ا نامه پرسيد. بعد از حبه و نوشتن انزجارطور مصا شود و همين مى

 ؟گى تفتيش عقائد است و پاسخ نمى دهم سؤاالت به من گفت ديگه نمى
بلند شو فالن فالن شده برو تو بندت. در واقع اين سؤال و جواب در رابطه 

بان همان سال مرا دو باره به دفتر زندان بردند و يك آبا پايان حكم بود. در 
ذر و دى همچنان در شوك آ هاى اهدر مسال به من دادند  15حكم جديد 

به بهمن رسيديم. در اين ماه بعد از اعالم عفو . جانكاه بوديم كشتارِاين 
خمينى تمام زندانيان باقيمانده در گوهردشت را به اوين منتقل كردند. تا 

زاد شدند و تعدادى از جمله من در زندان مانديم آ اى عده 1367پايان سال 
قول الجوردى ته دخل رژيم براى روز مبادا باشيم. الجوردى بار دوم ه تا ب

ها كه  مد در جواب يكى از بچهآكه به عنوان رئيس سازمان زندانها به اوين 
هر  :گفت؟ كنيد زاد نمىآها را اعدام كرديد پس چرا ما را كه خيلى شما

  .دارد كاسب عاقلى يه چيزى ته دخلش براى روز مبادا نگه مى

به زندان  67ها تغيير كرده بود. ضربه سال  شرايط زندان با قبل از اعدام
اگرچه خيلى سنگين بود و روحيه جمعى ما را و همينطور مقاومت جمعى 

اى  وانسته بود خدشهنتوليه ما ا صوِلاسرى  از بين برده بود ولى در يك را ما
چه زندانيانى كه تا زاد شدند و آوارد كند. از جمله اينكه چه زندانيانى كه 

ها بعد ماندند بجز تعدادى شايد كمتر از انگشتان دست، بقيه كف  سال
مقاومت در زندان را يعنى همكارى نكردن با رژيم و تواب نشدن را رعايت 

زادى را آبه راحتى شروط  و رفتندآن  ها حتى فراتر از كردند، و بعضي
  پذيرفتند. نمى

كه با  بدون اين زندان بازديد كرد و گاليندوپل ازو  فرا رسيد 68سال 
مانده از كشتار و يا حتي ليست زندانيان كه خود داده  زندانيان اصلي باقي

 بود، مالقات كند اقدام به يك گزارش تحريف شده و غير واقع از زندان كرد

يا بقول حاج داود رحماني گزارش سوختي رفرميستي داد. اين از جمالت 
ن آكادمي علوم سياسي تعريفي براي آدر هيچ  قصار حاج داوود بود كه

همان چرت وپرت  ايشقول معروف معنه توان پيدا كرد جز اينكه ب نمي
  است. خودمان

ارديبهشت سال  30سر گذاشتم تا اينكه در  را هم پشت 69و  68سالهاي  
زاد آسال با دادن تعهد و گذاشتن وثيقه از زندان  11بعد از حدود  1370

 ،هايش و نشيب اي از زندگي خودم با همه فراز تن گوشهشدم. با گذاش
  .هايش ها و دوباره ايستادن افتادن

*  

 

 

 احمد شاملو                  
 

 جخ امروز

 ام از مادر نزاده

 نه!

 .عمر جهان بر من گذشته است

 .هاست ي قرن ام خاطره ترين خاطره نزديك

 مان كشيدند بارها به خون

 ،به ياد آر

 آورد كشتار و تنها دست

 .بركت ما بود ي بي قاتق سفره ي بي پاره نان

 ام دادند اعراب فريب

 ي خويش بر ايشان در گشودم برج موريانه را به دستان پرپينه

  گان را بر نطع سياه نشاندند و مرا و همه

 .گردن زدند

 نماز گزاردم و قتل عام شدم

 ام دانستند. كه رافضي

 نماز گزاردم و قتل عام شدم

 .ام دانستند كه قرمطي

 مان يكديگر را بكشيم و گاه قرار نهادند كه ما و برادران آن

  اين

 !ترين طريق وصول به بهشت بود كوتاه

 به ياد آر

 آورد كشتار كه تنها دست

 .قدرِ عورت ما بود ي بي پاره جل

 ي برادرت تُركان را آواز داد بيني خوش

 تو را و مرا گردن زدند

 گيزيان را آواز دادسفاهت من چن

 گان را گردن زدند تو را و همه

 مان نهادند. ن يوغِ ورزاو بر گرد

 گاوآهن بر ما بستند

 مان نشستند بر گرده

 مرز شيار كردند و گورستاني چندان بي

  گان را كه بازمانده

 هنوز از چشم

 .خونابه روان است

...........  

..............  

          *  
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   پيش! سال پنج و بيست

آباد شيرازعادل زندان روز هولناك درسي  

  

  تهمورث كياني

  

بود. من در زندان دستگرد اصفهان  1363به گمانم اواخر زمستان سال 
دوران محكوميت خود را مي گذراندم. زندان اصفهان در آن دوره در زمره 

بود. بهترين زندانهاي ايران بود؛ از تواب سازي و تواب بازي چندان خبري ن
زندانيان در تشكيل جمع هاي كوچك خود براي غذا خوردن و كارهاي 
صنفي آزاد بودند و از نعمت هواخوري تمام روز برخوردار. بخش عمده اي 
از آن به سبب نفوذ و نظارت كساني چون آيت اهللا فقيد، و وارسته،منتظري 

ي، سيد و تا حدي آيت اهللا طاهري، ميتوانست باشد. برادر زاده آقاي طاهر
سازمان "فخر،كه براستي فخري بود براي هم بندان،نيز به جرم همراهي با 

دوران محكوميت خود را در بند ما سپري ميكرد. بخشي  "مجاهيدن خلق
نيز،به نظر من،مي توانست ناشي از سنت پايدارترِ دين و دينداري بالنسبه 

بود. در چنين  راستينِ اصفهاني ها بود،كه به تزوير و دورويي كمتر آلوده
بنديان به زندان اصفهان  "وعظ و اندرز"براي  "خلج"ايامي،شيخي به نام 

درآمد. در نشستي كه براي بحث و گفتگو، و پرسش و پاسخ، بنديان با او 
اختصاص داشت، من با او درگير بحث و جدل شدم. نمي دانم در پاسخ 

مال كرد؛ او گفت:  درماند يا از شيوه من در خشم شد كه ناگهان رازي را بر
برخي از شما زندانيان با رفتار و گفتار خود چنان مي كنيد كه سرانجام 

(زندانيان  "زندانيان گروهكي"ينظر برخي از مقامات و مسئولين درباره
سياسي) به مرحله اجرا درآيد. يكي از بنديان از او درباره چند و چون آن 

مي گفتند  "احب نظرانص"پرسش كرد. به گفته آقاي خلج، آن  "نظر"
زندانيان سه گروهند:  يگ گروه تقريبأ چند درصدي را بايد در زندان نگه 

بوده و تعداد آنها در انظار  "قابل مديريت"داشت. گروهي كه از نظر آنها 
عادي خواهد بود. گروه  "جهان سومي"ها بالسنبه براي يك كشور خارجي

د، بايد سر به نيست گردند. دوم كه حدودأ بيست تا بيست و پنج درصدان
گروه سوم نيز بايد پس از دوره كوتاهي آزاد گردند. خَلج مي گفت نگهداري 
اين همه زنداني در دراز مدت نه ممكن است و نه در چشم جهانيان به 

  صالح حكومت. از نظر او آزادي همه، نيز، خطرناك بود. 

ديگر از  به سبب آنكه چنين سخناني پيش از آن نيز از سوي برخي
مسئولين زندان شنيده شده بود، برخي از ما زندانيان بر اين باور بوديم كه 
دير يا زود محتمأل برخي از زندانيان كه پيشاپيش به حبس محكوم شده 

كس اما، بر اين گمان نبود بودند به جوخه مرگ سپرده خواهند شد. هيچ
بوديم كه جناحي كه قتل عامي كامل در پيش خواهد بود. ما بر اين گمان 

در حكومت، كه دست برتر را در قوه قضائيه و اداره زندانها داشت، در صدد 
برخواهد آمد تا در فرصتي، شماري از چهره هاي مهم زنداني منتسب به 

هاي ترين مراكز استانهاي مختلف سياسي را در تهران و برخي از مهمگروه
م تا به رغم فضاي بهتر كشور، به قتل رساند. به همين سبب من برآن شد

در مقايسه با گوهر دشت كرج، اوين و قزل حصار  -زندان دستگرد اصفهان
بكوشم با بهانه كردن فاصله  -تهران، عادل آباد شيراز، و وكيل آباد مشهد

شدند تا از نورآباد فارس ام ،كه براستي متحمل رنج زيادي ميزياد خانواده
د، تقاضا كنم تا با انتقال من و برادرم به براي ديدار با ما به اصفهان بيĤين

زندان كوچك نورآباد موافقت گردد. من بر اين باور بودم در صورتي كه 
برنامه كشتاري در دستور قرار گيرد، زندان محلي نورآباد با زندانبانان و 

  دادستاني محلي و آشنا براي من امن تر خواهد بود. 

ا بالنسبه خوب بود. ارتباط نزديك با دوران زندان نورآباد بسيار كوتاه ام
اي از همشهريان و دوستان به لطف سيستم همه اعضاي خانواده و عده

ساده تر و محلي زندان،از يك سو،و محبت و خوبي پاسداران هم محلي 
لُر،كه چندان با سيستم و سختگيريهاي آن آمبخته و آموخته نبودند، از 

فراهم كرده بود براي مطالعه،  سوي ديگر، محيط بالسنبه آرام و خوبي
ورزش كردن، و حبس كشيدن. به زودي بر اساس طرحي از مركز، 
زندانهاي سياسي در شهرهاي كوچك برچيده شده و قرار شد زندانيان به 
مراكز استانها منتقل شوند. آگاهي از محيط وحشتناك عادل آباد، كه در 

د،كه با برساختن سيطره افراطيوني نظير مجيد تراب پور و خلوصي بو
ها جهنمي در آن پديد آورده بودند، موجب شد تا ما از لشكري از تواب

رهگذر خانواده مصرانه در صدد شده تا دوباره به اصفهان بازگرديم. تالش 
ما، اما، به جايي نرسيد و ما ناخواسته به عادل آباد برده شديم. بعدها در 

براي بازگشت به اصفهان با خبر  يافتيم برخي توابينِ عادل آباد از قصد ما
شده و با ارسال طوماري به دادستاني خواستارِ بردن ما به زندان عادل آباد 

  شده و با پشتيباني خلوصي به خواسته خود رسيده بودند. "بازپروري"براي 

سه سالي از ورود به زندان عادل آباد گذشته بود كه طوفان مرگ از راه  
، بند 3بود كه انتظامات بند  67مرداد ماه مرداد  رسيد. به گمانم نيمه دوم

سياسي زندان، شماري از زندانيان را براي برده شدن به دادستاني فراخواند. 
تا آن موقع به ندرت نام اين همه، در حدود بيست نفر، از محكومين كه 
ارتباط پرونده اي، نيز، با هم نداشتند براي برده شدن به دادستاني 

ه بود. برخي گمان كردند كه براي ارزيابي قابل عفو بودن يا فراخوانده شد
نبودن است. به زودي هر روز برخي از كساني را كه برده بودند برگردانده و 

خواندند. همزمان برخي را تعدادي ديگر را براي بردن به دادستاني فرا مي
كه اي مي بردند. بزودي ما دريافتيم دوباره فراخوانده و با دسته تازه

فراخواني ها ارتباطي با عفو كردن ندارد. دو هفته اي گذشته بود كه در 
مالقات هفتگي زندانيان با خانواده شان برخي، از جمله نگارنده،شنيدند: 

مي گويند قرار است عده اي از زندانيان را بكشند. سازمان مجاهدين "
 "ده اند.هشدار داده و برخي از راديوهاي خارجي فارسي زبان نيز خبر دا

من باور نمي كردم. يكي دو روز بعد، هنگام قدم زدن در هواخوري، عباس 
ميرائيان، يكي از هواداران مجاهدين، جوانمردي از هموطنان عرب 

آقاي كياني كمي وقت داري با هم "خوزستاني، به من نزديك شد و گفت 
. عباس آن روز بسيار هاج و واج و شوكه به نظر مي رشيد "صحبت كنيم؟

اند و اين فراخواني ها، براي او گفت كه زندانيان را براي كشتن فراخوانده
عفو يا بازجويي معمولي نيست. هيئتي از زندانيان بازجويي كوتاهي انجام 

كه با ناباوري من داده و سپس آنها را براي كشتن مي برند. او، هنگامي
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برده، صداي روبرو شد، گفت وقتي در اتاق بزرگي در انتظار به سر مي
- ها شما خود كه ميبي انصاف"مختار آذر را شنيده است كه مي گويد: 

از  "خواهيد مرا دار زنيد؟دانيد من ديگر از مجاهدين نيستم، پس چرا مي
نشاني كه عباس داد، پي بردم او دارد حقيقتي را كه رخ داده است بازگو 

ود زندانيان مي كند. مختار را از نزديك مي شناختم. مختار از معد
تشكيالتي منتسب به سازمان مجاهدين بود كه تا آن موقع زنده مانده بود. 
من  با او گفتگوهاي زيادي درباره مسائل سياسي و مواضع گروهها داشتم. 
-مختار به من گفته بود كه ديگر از مواضع مجاهدين دفاع نمي كند. مي

ون تواب نشده و گفت كه به مسئولين زندان نيز، اين را گفته است و چ
همه اصول و مرزبندي ها را حفظ كرده حرفش را باور كرده و مي دانند از 

  روي ترس نيست.

در روزهاي بعد، فراخواني ها ادامه يافت. عباس را دوباره فراخواندند و من  
اش را فراموش نمي كنم. به نظر مي رسيد از هيچگاه لحظه خداحافظي

ند تنها عباس مي دانست چه خبر است و ميان گروهي كه آن روز فراخواند
ديگر بازگشتي در كار نيست. او از جمع كوچكي كه در زير هشتي بند 

آقاي "منتظر بودند تا آنها را ببرند، جدا شد و به سمت من آمد و گفت: 
كياني مرا دوباره خواسته اند و اين بار من نيز سرنوشتي مانند مختار و بقيه 

است و از آن گريزي هم نيست. اين نامردها تا عده كه نيامدند در انتظارم 
اي را نكشند راحت نمي شوند و برايشان فرقي هم نمي كند ما چه بگوييم. 

خواستم باور . من باورم نمي شد يا نمي"از قول من از همه خداحافظي كن
  كنم كه مرگ چنان آسان در چند قدمي همه ايستاده است.

شدند از هواداران سازمان ا خوانده ميتا آن زمان همه آنهايي كه فر 
مجاهدين خلق بودند. در آن زمان بيش از هشتاد درصد زندانيان سياسي 
در عادل آباد شيراز هواداران سازمان مجاهدين بودند. به طور كلي، در ميان 
زندانيان خارج از تهران (و تا حدي اصفهان به سبب سيستم قضائي معتدل 

واداري با درجه باال وجود داشت. اين گروه از افراد تر) به ندرت  عضو يا ه
پيشاپيش به مرگ محكوم شده بودند. اين نكته به خصوص در مورد 
سازمان مجاهدين صادق بود. اغلب افراد تشكيالتي آنها يا در درگيري يا به 
سرعت پس از دستگيري كشته شده بودند. بقيه السيف زندانيان در خارج 

ميان مجاهدين، در زمره هوادران رده پايين يا حتي از تهران، خاصه در 
يعني كساني كه به  "هاتلفني"گفتند، بودند. مي "تلفني"كساني كه به آنها 

سبب ارتباط تلفني خويشاوندي از خارج كشور با متهم شدن به ارتباط با 
مجاهدين، دستگير شده و به زندان افتاده بودند. برخي كه از بقيه كمي 

تر بودند در حالكيه دل با سازمان داشتند در ظاهر اما با رعايت تشكيالتي 
مقررات زندان از هر كاري كه موجب خشم زندانبانان و دادستاني گردد 

كردند. برخي نيز براي زنده ماندن  تواب شده و در اداره خودداري مي
  زندان نقش هاي چشمگير و جدي داشتند.

ر ميان خانواده ها ديگر حدس و در مالقات هفتگي بعدي دريافتم كه د 
گمان درباره كشتار به يقين تبديل شده است. آنها گفتند كه اين فراخواني 
ها به قصد كشتن است و نه چيز ديگر. در يكي از اين مالقات ها با خانواده 
علي اكبر قرباني جاويد مواجه شدم. علي را هفته پيش برده بودند اما آنها 

اييجان آمده تا او را ببينند. نمي توانستم در چشم نمي دانستند و از آذرب
آنها نگاه كنم. در آن هنگام دير زماني از دوستي من با علي مي گذشت. 
علي مشغول تحصيل در دوره دكترا در رشته برق و الكترونيك در آلمان 

سال زندان محكوم شده بود.  15بود و هنگام بازديد از ايران دستگير و به 
ه كه در انقالب از فعالين اعتصاب كننده در وزرات نيرو مهندسي وارست

بوده و پس از آن با رها كردن شغل خود براي ادامه تحصيل به خارج رفته 
سال زندان  به جرم شركت در تظاهراتي به  15بود. او ميگفت محكوميت 

هواداراي از سازمان مجاهدين در آلمان مي بود. گويا وزارات اطالعات 
لي از آن تظاهرات داشته است. علي داراي همسر آلماني عكس هاي كام

هايش بي خبري همسرش بود. او مي گفت همسرم بود و از جمله نگراني

 15داند در ايران معيار محكوميت ها چگونه است و با شنيدن خبر نمي

سال زندان تصور خواهد كرد علي عضو فعال يك گروه مسلح بوده و دست 
آلمان چند نفري را به قتل  "بايدر ماينهوف" كم مانند  اعضاي گروه

رسانده است. او مي گفت نگرانم كه شايد همسرم باور كند و مرا براي در 
سرزنش كند.  "راز بزرگ عضويت در يك گروه مسلح"ميان نگذاشتن اين 

هنگاميكه با فشارهاي نماينده آيت اهللا منتظري تحصيل و آموزش زبان 
من از علي آلماني ياد مي گرفتم و او با من خارجي در زندان آزاد شد، 

انگليسي تمرين مي كرد. علي وارسته زياد با زندانيان ديگر قاطي نمي شد. 
از برخي رفتارهاي  باندگرايانه و اينكه برخي مي خواهند همه چيز را 

هاي سخت نيز برخي از آن افراطي ها سياسي و تشكيالتي كرده و در بزنگاه
گذرند بسيار دلخور بود. مي دانست كه من نيز ه چيز ميتواب شده و از هم

ديگر تعلق خاطري به فعاليت سياسي و تشكيالتي ندارم و مثل خودش 
مرزبندي ام با مسئولين زندان و تواب ها نه ناشي از خط سياسي و 
تشكيالتي بلكه مرزبندي بر اساس اصول اخالقي و انساني است. در آن روز، 

آنكه دريافتند علي در زندان نيست،گويي خبر مرگ  خانواده علي به محض
او را شنيده اند. به ياد دارم مادرش تقريبأ به زمين افتاد. پدرش نمي 

  توانست سخن بگويد.

من با اغلب زندانيان مجاهدين به قتل رسيده، خاصه با مطرح ترين آنها كه 
در زندان هنوز دل با سازمان مجاهدين داشتند اما آن را علني نمي كردند،

عادل آباد و اصفهان دوستي نزديكي بر اساس احترام و اعتماد عميق 
متقابل داشتم. برخي از برجسته ترين اين زندانيان در عادل آباد شيراز، 
پس از مختار آذر كه شرح او رفت،سيد احمد حسيني، اكبر ستوده، پرويز 

يكنام شرافتي، قوام مرادي، پرويز روزي طلب، حسن شوشتري، و علي ن
بودند. اين عده همه كم و بيش دل با سازمان داشتند اما نه آن را علني 

زدند. قوام مرادي پس كرده و نه دست به كاري برخالف مقررات جاري مي
از آنكه مدتها در انفرادي بود و علنأ از مواضع خود دفاع مي كرد با فشار 

و حتي به زياد سرانجام دست از آن مواضع شست و به بند بازگشت. ا
مرخصي يكي دو ماهه رفت و ازدواج كرد و حاصل ان ازدواج دو فرزند بود. 
قوام اما، هيچگاه اصول اخالقي را زير پا نگذاشته و مسولين زندان نيز او را 

  همچنان غير خودي محسوب داشتند.

هيچكدام از آن زندانيان نه علنأ بر مواضع گروههاي خود بودند و نه  
تشكيالتي با خارج زندان داشتند چه رسد به اينكه در  كوچكترين ارتباط

نقشي داشته يا بر آن بوده باشند تا دست به  "فروغ جاويدان"عمليات 
اعتصاب يا اعتراض در زندان زنند. فضاي بي اعتمادي و تواب سازي چنان 
در زندان غالب بود كه اين گروه كوچك زندانيان نيز نه تنها در صدد 

دن و ارتباط با بيرون بر نمي آمدند بلكه حتي در تشكيالت درست كر
گفتگو با همديگر اغلب دو پهلو و با احتياط عمل مي كردند. دادستاني و 
مسئولين زندان در گذشته در برخورد با برخي محفل هاي درون زندان 
چنان با بيرحمي عمل كرده بودند و چنان از سياست تواب سازي و 

آن كسي حتي به تنهايي به چنين  خبرچيني سود جسته كه پس از
در عادل "كارهايي فكر هم نمي كرد.  بنا به مثلي رايج در ميان زندانيان؛ 

  ."آباد بالشِ زيِر سر هم خبر چين است

برخي از كساني را كه برده بودند، دوباره بازگردانده و چند روز بعد دوباره 
واندند. گويي در بار نخست، هيئت مرگ به خاي ديگر آنها را فرا ميبا عده

اي زندان به محله 3نظري واحد يا قطعي درباره آنها نرسيده بود. اكنون بند 
مانست كه مرگ سياه آن را فرا گرفته، بر در و ديوارش در يك شهر مي

گرد مرگ پاشيده، و هر روز از شمار ساكنان در كوچه و بازار آن به نحو 
. در اتاق ها اغلب تخت ها خالي مانده بود. محسوسي كاسته مي شد

برخالف هميشه اما، بازماندگان احساس خوبي از اين فراخي فضا نداشتند. 
در هفته چهارم بود كه شهباز گودرزي را نيز از اتاقي كه من در آن بودم 
فراخواندند. شهباز كه با من هم واليتي بود پس از در هم شكسته شدن و 
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ن اتاق بود. در زندان عادل آباد هر اتاق مسئولي و معاوني توبه اجباري، معاو
بايد از توابان فعال بوده كه كارشان نظارت بر فعاليت و داشت. هر دو مي

رفتار ساكنين اتاق بود. شهباز اما، از توابان خوب بود. از آنهايي بود كه با 
دقت مي شد دريافت اگر چه جبر و فشار سيستم خاص و تقريبأ منحصر 
به فرد عادل آباد، در دوره پيش از اصالحات نماينده آيت اهللا منتظري، او را 

تر تابهم كه زن و فرزندانش در بيرون بي تابانه در انتظار او بودند، بي
كرده و به ظاهر از پاي درآورده بود اما، همچنان اصول اخالقي را حفظ 

بر زندان در امان كرده و تنها مي كوشيد خود را از گزند تبهكاران حاكم 
بدارد. شهباز كه ديگر دريافته بود اين رفتن محتمأل بي بازگشت است براي 
خداحافظي مرا در آغوش گرفت و كمي گريه كرد. من به او گفتم از رفتن 
او بسيار متأسفم و از اينكه در يك اتاق با او بوده ام خوشحالم. به صراحت 

باور نكرده و مي دانم كه همواره آدم به او گفتم كه هيچگاه تواب بازي او را 
  .با وجداني بوده است

ديگر در هفته چهارم و پنجم هر كس را كه فرا مي خواندند، بقيه با او   
چنان خدا حافظي كرده كه گويي مي دانستند به سفري بي بازگشت مي 
رفت. به زودي حتي شماري از زندانيان تواب كه در اداره زندان داراي نقش 

نيز  فراخوانده شدند. جواد ايراني و محمد جواد فرصت، از بچه هاي بودند 
كازرون، و دو نفر ديگر از تواب هاي مهم، كه من نام آنها را به سبب آنكه 
بيشتر در خارج از زندان بودند فراموش كرده ام، از جمله اين دسته بودند. 

كه بر اين گروه،كه گويا براي گشت زني در شهر و شناسايي مجاهديني 
به شهرهاي  "عمليات مرصاد"اساس مدعاي نيروهاي امنيتي با گريز از 

ايران نفوذ كرده بودند،در خارج از زندان بودند، از همان خارج به بازداشتگاه 
دادستاني برده شده و به قتل رسيدند. قتل اين دسته به خصوص از دو نظر 

و  67ار داراي اهميت است: نخست، بيرحمي و بي تبيعض بودن كشت
مهمتر از همه، هدف سياسي پنهان در پشت آن را آشكار مي كند. دوم، 
نشان مي دهد كه اتهاماتي نظير شركت در توطئه و همكاري با سازمان 

ي قاتالن و طراحان و آمران حمله به غرب كشور افسانه اي ساختهمجاهدين در 
  قتل هاست.

ه در ميان نامهايي كه نمي دانم در هفته پنجم يا ششم بود كه باالخر  
نيز نام  "چپ"فراخواندند دو نفر از وابستگان به گروههاي  "بردن"براي 

برادر زنده ياد منصور  - برده شدند. آن دو نفر نگارنده و ماشاءاهللا خاكسار
راه "خاكسار، نويسنده و شاعر فقيد، بودند. من به جرم عضويت در گروه 

ءاهللا هم به جرم عضويت محكوم به حبس ابد شده و ماشا "كارگر
و در بازگشت از كنگره آن سازمان در تاشكند  "سازمان اكثريت"در

سال زندان محكوم شده بود. بعد از ظهر بود  15(ازبكستان) دستگير و به 
كه ما را به بازداشتگاه بردند. يكي دو روزي را در اتاق بزرگ و عمومي با 

سياسي كه مي شناختم كسي در تعداد زيادي زنداني گذراندم. از زندانيان 
آن اتاق بزرگ نبود. در روز سوم بود كه با چشمان بسته مرا به اتاقي بردند 
و روي يك صندلي نشاندند. دقايقي گذشت تا گروهي وارد اتاق شدند. به 
نظر مي رسيد دست كم سه يا چهار نفرند. پس از آنكه نام، اتهام، و مدت 

چه خبر؟ چه "سش آنها اين بود كه محكوميت مرا پرسيدند، نخستين پر
من در پاسخ گفتم كه خبرها  "اي؟چيزهايي اخيرأ درباره زندانيان شنيده

پيش خود شماست. خانواده هاي ما در مالقات هفتگي خبرهاي ترسناكي 
هيئتي كه  به دستور "به ما مي دهند.  يك نفردر پاسخ،گروه خود را

طالعات و قوق قضائيه تشكيل حضرت امام و مركب از نمايندگان وزارت ا
،معرفي كرد. يكي از "شده  تا به كار زندانيان سراسر كشور رسيدگي كند

آنها سپس نظرم را در باره ماركسيسم جويا شد و اينكه آيا هنوز بر مواضع 
سياسي خودم هستم يا نه. من گفتم ديگر ماركسيست نيستم و قصد 

ام. اگر هم سلمان مومن شدهفعاليت سياسي ندارم اما نمي توانم بگويم م
نماز مي خوانم به دليل آنست كه قانون زندان است و من نيز متعهدم كه 

آقاي كياني خدا را "مقررات زندان را مراعات كنم. شخص ديگري گفت: 

شكر كن كه از وابستگان به گروههاي ماركسيست هستي. شما ها يا بر 
ين اما از سوي سازمان خط مواضع خود هستيد يا نيستيد. هوادارانِ مجاهد

دارند كه توبه كرده و حتي با اطالعات همكاري كرده و در نهان نيز با 
بعدأ مادرم به  "سازمان بوده و در صورت آزادي دوباره به سازمان بپيوندند.

من گفت نظير اين حرفها را هم يكي از كاركنان دادستاني،كه از 
رم براي خبر گرفتن از من در هاي مادهمشهريان ما بود، در پاسخ التماس

خانم خدا را شكر كن "اي كه در بازداشتكاه بودم، گفته بود. گفته بود هفته
كه نگران نباشد در شيراز داده بودنويد. به مادرم "كه پسرت از مجاهدين نبود

  .كشنداز محكومين گروههاي چپ كسي را نمي

زهايي كه عباس من از فحواي گفتگو و پرسش و پاسخ دريافتم كه آن چي
ميرائيان مي گفت همه حقيقت داشته و به راستي قتل عامي در كار بوده و 
هست. از اينكه در يك قدمي مرگ نشسته و مرك مرا، كه چشمانم 
همچنان بسته است، برانداز مي كند تا ببيند سزاوار و در خور جان دادن به 

اني جاويد و مختار آذر و او هستم يا نه، لرزه بر اندامم افتاد. به علي اكبرقرب
كردم. به اينكه آنها در معرض چه سئواالتي بوده و علي نيكنام فكر مي

چگونه با هيئت مرگ مواجه شده اند. به قوام مرادي مي انديشيدم، كه 
مسولين زندان به جبر، اميد آزاد شدن در دلش پديد آوردند و ازدواج كرد 

كه ستودني، منظم و  -ستوده و صاحب فرزنداني شد، به دوستم اكبر جانِ
وارسته بود و سخت مي كوشيد كسي از دلبندي اش به سازمانش با خبر 

مي انديشيدم.  به  -زدنشود و هرگز دست به كاري خالف مقررات نمي
كه دهها ساعت  -عباس ميرائيان و شهباز گودرزي، به سيد احمد حسيني

م، و پرويز روزي طلب،كه با هم راه رفته و گپ زده بوديم و رفيق شده بودي
جواني دوست داشتني و شوخ و سرشاز از اميد و آرزو بود، و پرويز شرافتي، 
كه به راستي شريف بود. به اسماعيل نوروزي،كه از زرقان فارس بود و شعر 
مي گفت و از سياست بيزار بود، و برادرش كه هم بند او بود، به حسن علي 

ا اداره مي كرد، و به برادرش. و به بيش از پور، نازنيني كه  آرايشگاه بند ر
انديشيدم كه تا ماهي پيش عادل آباد شيراز مي 3صد نفر ديگر از بند 

هيچكدام تصور نمي كردند پس از اينهمه رنج و عذابِ زندان و در نيمه 
پاياني محكوميت خود، ناگهان آماج هيئت مرگ شده و جان نازنين ببازند. 

سال پيش از آن را، در گرماگرمِ تيرباران هاي  بي  سپس به ياد آوردم هفت
شمار و هولناك سال شصت،دكترِ فداكار و سخت كوش،كوروش كياني در 
نامه اي از زندان كازرون به من نوشت او را محتمأل به دو سال حبس 
محكوم مي كنند. نوشته بود كه مي توانسته فرار كند اما چنين نكرده تا 

ر درست نكند. كوروش را، اما، دو هفته بعد براي هم بندي ها دردس
تيرباران كردند. سپس به ياد آوردم چگونه انقالب با تيربارانهاي شتابزده 

  .روي پشت بام  يك مدرسه آغاز شده بود

سرانجام هيئت كارش با من تمام شد. آنها رفتند و مرا كه در بهت، حيرت 
نگهباني بيايد و  و ترس غوطه مي خوردم، به حال خويش رها كردند تا

كشان كشان مرا با چشمان بسته به سالن خوابگاه ببرد. يكي دو روز بعد 
مرا به عادل آباد بازگرداندند. تازه از بازگشت ماشاءاهللا خوشحال شده بودم 
كه دريافتم محمد بهاري را هم برده اند. بردن محمد بهاري،كه براستي 

اكتر بود. محمد را به جرم ارتباط بهاري در زمستانِ زندان بود، از همه دردن
تلفني دستگير كرده بودند. يك دكه روزنامه فروشي در خيابان زند شيراز 
 داشت و به رغم آنكه حتي به ميان سالي نرسيده بود براي ما ريش سفيد
بند بود و همه او را دوست داشتند. محمد مذهبي نبود و اگر چه به چپ ها 

وه خاصي وابسته و مرتبط نبود. اهل ادب و تعلق خاطري داشت به هيچ گر
شعر و موالنا بود. با وجوديكه يك كليه بيشتر نداشت و جثه اي كوچك و 
بدني نحيف داشت، اما دلي به بزرگي دريا داشت. بعد از بيست و پنج سال 
هنوز شوك و بهت بردن و كشتن محمد بهاري، علي اكبر قرباني جاويد، 

ودرزي مرا رها نكرده است. تصوير اين چهار تن عباس ميرائيان و شهباز گ
بيش از همه در برابر چشمان من قرار دارند. گناه و جرم نابخشودني اين 
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، نه همكاري در 67گروه، و شمار بسيار فراوان تري از قربانيان كشتار 
عمليات فروغ جاويدان، نه قصد اعتصاب و شورش در زندان و نه حتي 

هاي سياسي وقت بود. جرم آنها بيش از هر گروههواداري جدي از يكي از 
چيز و پيش از هر چيز انسان بودن آنها بود. همين كافي بود تا آنها را به 
گروهي تبديل كند كه نشانه گرفتن شان و جان ستاندن از آنان، فضايي در 
كشور پديد آورد تا يك گروه خاص در جمهوري اسالمي به هدف 

درت نزديك شود. خلع يد از آيت اهللا استراتژيك خود يعني كسب ق
منتظري و هودارانش از يك سو، و متحد كردن بخش اعظم گروههاي ديگر 
نظام جمهوري اسالمي از رهگذر خلق يك تابوي بزرگ و هولناك از سوي 

  ديگر، از مهمترين دستاوردهاي تقريبأ محتوم و فوري اين كشتار بود.

در كشور براي تحقيق و دادرسي بي ترديد بدون فراهم شدن فضاي آزاد  
عادالنه و جدي درباره اين كشتار از رهگذر بازپرسي و به محكمه ي عدالت 
فراخواندن برنامه ريزان،آمران،و عامالن اصلي آن،همه اليه هاي پنهان اين 
قتل عام آشكار نخواهد شد. تا آن زمان،همه نظرات،از جمله نظر 

پنهان اين كشتار و چگونگي و جزئيات نگارنده،درباره علل و اهداف پيدا و 
  اجراي آن،در حد گمانه زني باقي خواهد ماند. 

كشتار سال شصت و هفت داراي چنان ماهيتي است كه هيچگاه از خاطره 
بازماندگان آن، كه به نوعي در آن درگير بوده و به شدت به لحاظ رواني، 

. يادآوري روحي و فيزيكي از آن متأثر شده اند، فراموش نخواهد شد

درماندگي و بي پناهي بي نظير بنديان، ابهام و پنهاني بودن كشتار و بي 
خبريِ تا آخرين لحظه ي قربانيان از سرنوشتي كه در كمين آنها بود، و 
فقدان آگاهي از علل قصابي كردن اين همه انسان نازنينِ بي آزارِ كه 

ابتدايي ترين  كه در آنها از -ي چند دقيقه اي"دادگاهها"پيشاپيش در 
به زندان  -حقوق اوليه يك زنداني مانند حق داشتن وكيل محرم بودند

محكوم شده بودند، رنج آورترين بخش خاطره هر بازمانده اي مي تواند 
باشد. تدوامِ ابهامات، فقدان اجراي عدالت و حقيقت درباره برنامه ريزان، 

وش نشدني بودن آن آمران و عامالن اصلي آن بر اهميت اين حادثه و فرام
از يك سو، و رنج بازماندگان از سوي ديگر افزوده است. پس از خانواده 
قربانيان، بازماندگانِ آن كشتار از مهمترين شاكيان و شاهدان هر دادگاه 
محتملي خواهند بود. منظور نگارنده ضرورتأ دادگاهي مرسوم نيست كه در 

شن شدن كامل حقيقت آن برخي تبرئه و برخي ديگر محكوم گردند. رو
جامع، حقيقتي كه  برنامه ريزان و آمران اصلي را در برگيرد و هم موجب 

روشن شدن اهداف پيدا و پنهان سياسي پشت اين حادثه گردد؛ از نظر من  
بخش اعظمِ عدالت را متحقق خواهد كرد. تحقق اين بخش مستلزم ايجاد 

مه ريزان به لحاظ فضاي سياسي مناسبي است كه در آن آمران و برنا
سياسي با افزايش فشار كمپين فراگير جامعه مدني براي كشف حقيقت، 
چنان در تنگنا قرار گيرند، كه راهي به جز پيش آمدن و آشكارا به كشف 
حقيقت كمك كردن براي آنها باقي نماند. نبايد فراموش كرد كه آن كسان 

سي مجبور نشده يا آن اند و تا زماني كه به لحاظ سياهمه بازيگران سياست
را به سود آينده سياسي خود نبينند، خود را ملزم به چنين كاري نخواهند 

  ديد. شرايطي مانند شرايط آفريقاي جنوبي در آستانه لغو آپارتايد. 

در آفريقاي جنوبي، از يك سو، بخش مهمي از رژيم آپارتايد تحت فشار 
ل بودند، و از طرفي درك هاي سياسي داخلي و بين المللي و غير قابل تحم

رهبران جنبش ضد آپارتايد از حد و حدود توانايي و ضعف خويش و مهمتر 
از آن، حد و حدود پشتيباني جوامع بين المللي و دولت هاي قدرتمند كه 
حامي تحريم بودند ازسوي ديگر، شرايطي را فراهم كرد كه آمران و عامالن 

ته و موجب روشن شدن ها و كشتارها پا پيش گذاشآن همه جنايت
هاي آخر حقيقت و كمك به ايجاد آشتي ملي در كشور شدند. در سال

فشار، تحريم ها چنان بودند كه دولت آفريقاي جنوبي داراي نقدينگي براي 
دانستند كه اداره دو ماه كشور بود. رهبران جنبش ضد آپارتايد هم مي

ت هاي انتقام جويانه يا پافشاري بر اقدامات راديكال و تن دادن به درخواس

هاي معمول و مرسوم و تحقير و مجازات مجرمين موجب عقب دادگاه
نشيني و تفرقه در صف متحد حاميان بين المللي تحريم، خاصه در ميان 

ها خواهد شد. به عالوه، آنها دريافته بودند كه نظام قضايي كشور دولت
ف ندارد كه بتواند اي بي طرحتي به اندازه كافي دادگاه و قاضي حرفه

مجري عدالت باشد. آنها بنا نداشتند تا به رسم ديگر انقالبات دست به 
زده و اجراي امر  "محاكم انقالبي شرع"يا  "دادگاههاي انقالبي خلق"ايجاد 

اي جوان انقالبي خشمگين واگذارند. در ايران ِ امروز چنان مهمي را به عده
  .اين شرايط بسيار فاصله دارنداما، متأسفانه، هر دو سوي ماجرا با 

 از طرفي بخشي از اپوزيسيون، اين حادثه را كه بازگشودن اسرار پسِ پشت
آن مي تواند نقش به سزايي در پيشبرد جنبش دموكراسي خواهي و اصالح 
طلبي داشته باشد تقريبأ به فراموشي سپرده است و به اهميت آن واقف 

نيمه كاره رها كردنِ گشودنِ اسرار نيست. همچنانكه نيمه كاره ماندن، و 
پسِ پشت قتل هاي زنجيره اي، جنبش رفرميستي را از يكي از مهمترين 
اهرم هاي فشار خود محروم كرد. بخش ديگر اپوزيسيون، اما، يا هنگام 
سالگرد اين كشتار به ياد آن مي افتد و تنها به صدور اعالميه هايي كلي 

ه مي كند، يا آن را دستاويز تسويه درباره نظام جمهوري اسالمي بسند
ها كرده است. حساب سياسي با رقباي خود يا با اصالح طلبان و رفرميست

اين گروه خاصه در هنگامه انتخابات يا هر زماني كه اصالح طلبان به قصد 
زورآزمايي سياسي با محافظه كاران و اقتدار گرايان  ابراز وجود كرده و آنها 

و اشاره به نقش  67، با برجسته كردن حادثه كشتار را به چالش مي گيرند
محتمل يا سكوت اصالح طلباني،كه در آن دوره از دولتمردان برجسته 

اند، بر آنند تا از آن حادثه براي پيشبرد هدف سياسي خود، كه كم بوده
اهميت و بي فايده  جلوه دادن، و حتي عقيم كردن، برنامه و استراتژي 

  .ود جوينداصالح طلبان است، س

اين فرآيند دو حاصل عمده تا كنون داشته است. نخست: اپوزيسيون، به 
شمول همه منتقدين نظام جمهوري اسالمي اعم از رفرميست ها، تا كنون 
نتواسته است كمپيني فراگير و مدني براي كشف حقيقت و اجراي عدالت 
ه درباره كشتار شصت و هفت ايجاد كند. كمپيني كه كشف حقيقت را ب

موضوعي فراگير و داراي اهميت براي جامعه تبديل كرده و بتواند نه تنها 
پشتيباني گروههاي سياسي حرفه اي اپوزيسيون را بدست آورد، بلكه مورد 

هاي مختلف اجتماعي، ان جي او ها، و جوامع مدني و پشتيباني گروه
به حقوق بشر بين المللي قرار گيرد. دوم: با متهم كردن اصالح طلبان 

مشاركت در قتل عام شصت و هفت عمأل  راه ِ همكاري اين بخش براي 
كشف حقيقت را، كه مي تواند اهميت تعيين كننده داشته باشد، سد كرده 
است. چند سال پيش، عليرضا علوي تبار، از روشنفكران ديني اصالح طلب، 

دن نهاد كرد تا با خارج كربا پيشقدم شدن به اين بخش از اپوزيسيون پيش
اي ملي اي و تبديل آن به مسئلهموضوع كشتار شصت و هفت از حالت فرقه

هاي شبه نظامي كُرد در آن را همراه با موضوعاتي نظير عمليات گروه
مواجهه با زندانياني كه از افراد سپاه در اختيار داشتند، به بررسي و بحث 

كشتار سال  نهاد كه در نوع خود، با توجه به تابو بودنگذاشت. اين پيش
اي بود، با شصت و هفت در فضاي سياسي داخل كشور، كار شجاعانه

سكوت يا ريشخند اغلب گروههاي اپوزيسيونِ خارج از كشور، كه برخي از 
داند، مواجهه شد. آنها خود را تنها مدعي صاحب حق يا متولي موضوع مي

به سوي نهاد، البته مي توانست نخستين گام در يك راه دراز  اين پيش
  كشف حقيقت باشد. 

اينهمه موجب اين يادآوري جانكاه و رنج آور مي گردد كه قربانيان كشتار 
سال شصت و هفت، به شمول كشته ها و  زنده ها، همچنان تنها باقي 

  بمانند. 

*  
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  سهيال رحيمي             هوشنگ رحيمي              عزيز رحيمي         حسين مجيدي              انگيز رحيمي       مهر

  

                 

  غار تا شهر اشرف؛ از اشرف تا لندن از دروازه

  هاي اوين باز خواهيم گشت دره به خون

  

اش  نيز اعدام خانواده اعضاي از تنمختلف رژيم اسالمي بوده، شش  هايها در زندانسال شاست كه عالوه بر اين كه خود جزو افراديرحيمي  ابراهيم محمد
  زنده مانده است.1367معروف بود، تنها به خاطر يك اتفاق ساده، در كشتار سال » عباس نرگدا«اند. عباس كه در زندان به شده

اي از اين دي اصالني، به بازگويي خاطرات زندان خود و اعدام برادران و خواهران و بستگان خود پرداخته است. چكيدهاو درگفت و گوي تلفني طوالني با مه
  خوانيد.گوي تلفني را در زير ميوگفت

  

  مهدي اصالني

عباس «اش به مهر  رحيمي را اهل زندان و دوستان نزديك ابراهيم محمد
جنون و ان زندان به هنگامِ فرمانروايي ترين دور خواندند. در سياه مي» نرگدا
 از جمله با ،حصار داوود رحماني در قزل  گرداني حاج  و در معركه، خون

ها بود. بارها به همين علت دم چك حاجي رفت كه: پدرسوخته  ترين روحيه
هاي انفراديداوود هجده ماه را در  دي. به دوران حاج به منافقا روحيه مي

مجنون  ها،از بچه  گويد: نصفي جايي كه عباس مي د.كنحصار سر مي قزل
  .شدند

ر از سرِ حصا اش بود. كساني در قزل هرگز با خنده قهر نكرد. شوخي ذاتي
 ناپذيرش  و تعاريف پايان» منبر«صبح مريدش بودند و پاي ثابت 

عباس «شود:  اش مي نشستند. لقب دوم از همين دوران سنجاقِ سينه مي
   .»بند خالي

با گرايشِ  ،و زورخانه برو مسلك رحيمي فرزند كوچه است. پهلوانعباس 
دو سال پيش از سقوط سلطنت در نظامِ  1355بار در سال  مذهبي. اول

رود. در جدلي محلي زور بر  ماهي را به حبس مي 9پيشين به اتهام شورش 
كند. در همين مدت با بخشي از  تابد. پهلواني كرده و سينه سپر مي نمي
كه بعدتر از  ؛شاهي شود از جمله با عزت ان سياسي در قصر آشنا ميزنداني

دهد و با  شود. عباس معرفت نشان مي اعضاي اصلي سپاه و كميته مي
رساندن سيگار اضافه و غذاي شخصي به زندانيان سياسي از جمله 

خودش معتقد است: دنيا » دهد حال مي«به روايت خودش:  ،شاهي عزت
  گيرند. دست كسي را بگيري يه جا دستتو مي يه كه هرجا جوري اين

  

  

  

 ،1358در سال » حكومت اهللا«و برقراري » پوشانِ اعماق ظلمت«با ظهورِ 
  شود. خورد و عباس دستگير مي صابونِ حكومت جديد به تنش مي

در اعتراض به » خونه پس صابون« تر از متري اديب، پايين در ميدان غار هشت
خوردن كسي كه دهانش بوييده بودند تا مبادا  بازداشت ناعادالنه و شالق

  كند. دوست داشتن گفته باشد سينه سپر مي

خوار را در  برادران تازه به قدرت رسيده قصد آن كرده بودند تا مشروب
كند. و فرياد كه: اسب رو  كش كنند. عباس شر مي شالق اش بچه و مقابل زن

 اش هت اعتبارِ محليها. به ج مرام زنند بي اش شالق نمي هم جلو بچه

كشند. در  كنند و ماشين كميته به آتش مي ها پشتش را خالي نمي محل بچه
خورد و عباس زنداني  زدوخورد و تيراندازي افراد كميته پاي عباس تير مي

اش داشته. اسالم هنوز برايش ارزش  شود كه آرزوي برقراري حكومتي مي
يد: اسالم كيلويي چنده؟ گو است و عباس مسلمان مانده. با لفظ خود مي

اند. تا پيش از شروع جنگ ايران و عراق يك سالي را به حبس  اينا نامسلمون
  ماند. مي

ها، كاري  شكُُ به يادگار دارد. پهلوان در تبعيد اثر آن شليك بر پايش را هنوز
 هايي دست خيابانبعصا  ،غار به جاي ميل و كباده ِ دروازه كنند تا پهلوان مي

گز ، ندارد را هم غار و آفتاب دروازه ،آلود و مه داردابري  هواي شهكه همي را
ي  كند. سرزميني كه متعلق به وي نيست.، و عباس مجبور است هر روز كله

گفتن، بگويد: » قربان چاكرِ مش«شان در لندن به جاي  سحر به رفتگر محله
  هالو! مستر. پيليز.
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از اين رو جذب  ابوذر و عدل علي.اسالم  جويد. اي ديگر از اسالم را مي  گونه
به  1360ي سال  كشي و غائله شود. در همين ارتباط در جوان مجاهدين مي

تيرهاي  هاي هزار بار مردن و تك راه همسرش پروين فيروزان در شب هم
شوند. يك  افتد و ده سالي را مهمان آقايان مي شمارش شده به زندان مي

در ميدانِ غار تهران  60مرداد سال  هفته پس از سي خرداد در تاريخ ششم
در » زنگ زده بودند. بعداً فهميدم. منو فروخته بودند«شود.:  بسته مي كت
رهد.  از سر اتفاق از مرگ مي 1367كشي تابستان  كشي و اسير همه
تر گفته بود: اگر دست كسي را بگيري يه جا  دهد. پيش اي نجاتش مي حادثه
  گيرند. تو مي دست

كنند با شلوارِ لي  ه براي رفتن نزد هيئت مرگ صدايش ميبه هنگامي ك
داوود لشگري كه خود  شود. به صف مي ،ها يكي از بچه رنگ اهدايي سفيد
زند زير خنده و رو به عباس مي گويد: بچه ميدان  ي دوراه قپان بود مي بچه

هاست كردي پات. و عباس در پاسخ: شما كه اجازه  غار اين شلوار سوسول
تونستم با شورت  د هر شلواري خواستيم از بيرون بيارند من هم نميدي نمي

بيام خدمت تون. داوود لشگري شاكي شده و قصد خشتك كندن عباس 
اندازد به فرم كشتي زورخانه خشتك عباس را گرفتن و  كند. دست مي مي

 ها ناغافل  شود و نگهبان بلند كردن. عباس مقاومت كرده و با وي سرشاخ مي

آيند. در  جا كه جا داشته از خجالت عباس در مي  بر سر عباس ريخته و تا آن
شناسد و از دست  شاهي كه در گوهردشت بوده عباس را مي اين اثنا عزت

  گرداند. ها در آورده، از صف خارج و به بند بر مي نگهبان

هاي صنف الكتريك تو  بعد آزادي عزت رو يه روز تو بازار پيش يكي از بچه 
الحسنه ديدم. پيغوم كرده بود به عباس بگيد بياد يه نهار باهم بخوريم.  قرض

راست و دروغش با خدا اما عزت گفت: اسمت به اتهام روحيه دادن به 
اشته و اسم منو از تو عزت نذهاي نيري بوده و  منافقين تو ليست اعدامي

دفعه گير ات. اين  ليست درآورده. بعدشم هم نصيحتم كرد برو دنبال زندگي
بيافتي از كسي كاري نمي ياد و يه راست رفتي باالي طناب. و عباس به 

  گي از صف خارج و در مقابل هيئت مرگ قرار نگرفته بود. همين ساده

به  1376با پذيرش شرايط آزادي از حبس بدر آمده و در سال  1370سال 
ه شوند تا ب سرش از مرز گريخته و راهي اشرف در عراق مي اتفاق هم

امسال سال خون است «سال با شعار:  اقامتي كه هشت مقاومت بپيوندند.
با اتمامِ كارِ  پادگان اشرف پس  ربايد. جواني عباس مي ،»يزيد سرنگون است

وقتي كند.  سر مي» تيف«از سقوط صدام، عباس چهار سالي را در اردوگاه 
اصطالح  سالح كردند عباس به ها مجاهدين را در اشرف خلع كه آمريكايي

ميليشيا كيلويي گفت: او مي شود و خواهان خروج از عراق. مي» دار مسئله«
  اسلحه يعني زرشك. ديگه موندن نداشت اونجا. چنده؟ رستم بي

سر نهاده  با مرارات و رنجِ فراوان، اربيل و دوهوك و تركيه و يونان را پشت 
مجاهدين خيلي تيز هنوز با  اندازد. سپس در كنار رود تايم در لندن لنگر مي

گويد: اول  اش به ناز سازماني داده كه رويايش بوده. مي نشده. تمامي جواني
زدم  براي اين  شم. از سازمان وقت با جمهوري اسالمي صاف نمي بگم هيچ

  گذاران عدول كرده بود. بيرون، چون از اهداف بنيان

د هنوز ان اش را در حكومت اهللا پرپر كرده كه شش عضو خانواده با آن
دارد. هنوز تا بگي بخون صدايش را  دنخندد و توان خنديدن و خندان مي

  غلطاند: طوطي جون نميري الهي دوباره پر بگيري الهي. اش مي در حنجره

  

دارهاي اقليت بوده در سال  ترين برادرش را كه جزء رده بزرگ عزيز،* 
و دياليزي كنند. پاهاي عزيز در اثر خوردن كابل سياه  دستگير مي 1360
  كنند. كش مي طناب1360شهريور  16شود. عزيز را در نهايت در  مي

  

برادر ديگرش هوشنگ كه سال سوم معماري بود را نيز در  هوشنگ:* 
راه عباس از  سال به هم كنند. هوشنگ بعد از ده گير مي دست 1360سال 

فروش شده  كند. وصل يك آدم شود. قصد خروج از مرز مي زندان خالص مي

اوين منتقل و سپس اعدام  209سر به  جا يك و در مرز تحويل و از آن
  شود. مي

  

ي زندانيان سرموضعي مجاهد  يا مهري خواهر عباس در زمره: مهرانگيز* 
بود. وي در سال آخر تحصيل متوسطه و پيش از حوادث سي خرداد 

 گاه مهري به شود. دفن در اوين اعدام مي 1367سال  گير و در دوزخ دست

  مانند ديگر مجاهدين نامعلوم است.

  

بازداشت شده و در  1360تر نيز در سال  سهيال خواهر كوچك سهيال:* 
پس از آزادي هنگام خروج از مرز در اروميه مورد شناسايي واقع  1366سال 

در اوين اعدام  1367شود وي نيز در تابستان  شده و به اوين بازگردانده مي
  اند گورهاي پرشمار پنهان كرده يكي ديگر از گمشود. سهيال را نيز در  مي

  

مادر سونا اوسطي به هنگامي كه دخترش سهيال در سال  :مادر سونا* 
آيد جهت پوشش در فرار سهيال با وي به اروميه  از حبس به در مي 1366
. مادر و بودند وزارت اطالعات گي در تورِ ها همه كه آن رود غافل از آن مي

ن منتقل و مادر سونا به همين مناسبت دوسال به حبس دختر هردو به اوي
  ماند. مي

اولين مالقات عمومي پس از كشتار وقتي از سرنوشت خواهرانش  عباس در
گويد: ايكي  پرسد؟ مادر با نشان دادن دو انگشت دستش مي از مادر سونا مي

  الرين ووردوالر( هردو خواهرانت را زدند) باجي

  

 آموزي مجاهدين عباس كه در بخش دانش خواهرزاده، حسين مجيدي* 

زير او را نيز  كنند.اش ميبه اوين منتقلو  دستگير  60در سال  فعال بوده،
  كنند. اش مي شكُ تمام ،كابل

  

. برادر زن عباس كه سرنوشتي مشابه ديگران در سال فيروزان اصغر* 

نش پنها ،كس نشان از آن ندارد گورهايي كه هيچ يابد و در گم مي 1360
   .كنند مي

  

ها، مصدقي بود و  خاندان رحيمي پدر خانواده و بزرگ  عمو جليل:* 
زماني كه  1360گيري كارگر سيلو بود. در سال  خواه. به هنگامِ دست آزادي

راه فرزندانش  مقاومت كرده و هم ،ريزند براي بردن دخترانش به منزل مي
  .ه استانش شدمرگ فرزند شود. عمو جليل چندسال بعد دق دستگير مي

گويد: هنوزداستان پايان نيافته است و روزي براي يافتن عباس مي
  هاي اوين باز خواهيم گشت. دره شان به خون پيراهن خونين

  

*  

  

  زند اين ساز؟ بر كدام جنازه زار مي

  زمان؟ گريد اين سازِ بي ي پنهان مي ي كدام مرده بر جنازه

  در كدام غار؟

  ي نادان ن سيم و زه؟ اين پنجهمويد اي بر كدام تاريخ مي

  لبخند بگذار برخيزد مردم بي

  بگذار برخيزد
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ها وقتي به آن ايم تا شهادت دهند كه پس از گذشت اين سالهاي جمهوري اسالمي دادهماندگانِ زندانرا بدست زنده ، قلم و كاغذدر اين آخرين شماره
اتالنشان در آخرين لحظات گران و قدهد!؟ و نيز شهادت دهند كه برخورد همرزمانشان با شكنجهاي بيشتر از همه، آزارشان ميكنند، چه نكتهروزها نگاه مي

  دار كرده است!؟خواه و عدالت طلب وطنمان را كت بسته سربهزندگي، چگونه بوده است!؟ شهادت دهند كه رژيم سياه اسالمي چگونه نسلي از فرزندان آزادي

امير حسين  مرسده قائدي،كشيده، فاطمه جوكار، رحمان دربازگويي خاطراتي است از:   ي آرش،يادداشت دبيرِ تحريريه برخوانيد افزون چه در زير ميآن
فريبا ثابت، نازلي پرتوي،  علي عليين، سودابه اردوان،شناس، حق )(حميداسماعيل ،تهمينه گشتاسبيجعفر يعقوبي، پروانه عارف، مينا انتظاري، بهبودي، 

آناهيتا  فرخ حيدري، شوكت محمدي، محمود خليلي، وايت رايا،ر ثريا زنگباري، حميد اشتري،مينا زرين،  منصوره باشكندي (پيوند)، شهاب شكوهي،
به همراه نقد  زهره تنكابني اكبر شالگوني و جليليان، بهروزمنوچهر صفرعلي،  محمد زاهدي،منوچهر راستا،  فريدون نجفي، جهانبخش اردبيلي، رحماني،

   .»خاك ريشه در«بر كتاب خاطرات زندان خانم زهره تنكابني به نام  نجمه موسوي،

  آرش                                                                                                                                             

  

  شد قلم را به دست تمام مادران دردكشيده داد اي كاش مي

  

  

  

  

  نجمه موسوي

الف اوين، 2آباد، واحد مسكوني،  ار، عشرتحص ، قزل هاي اوين من در زندان
ام. من در  نبوده 240و  209ام. من در بندهاي  هاي مخفي نبوده بازداشتگاه

ام. من در دستگاه، جعبه، قيامت، تابوت،  هاي جمعي و انفرادي نبودهسلول
هاي بدن كه در حال  ام. بوي سلول ام. من اعتصاب غذا نكرده  يا قبر نبوده
ام. مرا  حس نكرده ،روز اعتصاب غذا 50ي خود را بعد از  جنازهمرگند، بوي 
اند و هدف تيرهاي  ي دار نبرده هاي ساختگي به پاي چوبه بارها در اعدام

ها با ترس از تجاوز زندانبان در سلول  قبرمانند  اند. من شب هوايي قرار نداده
ستخط اين شاهدان ي آرش، وقتي د ي اين شماره اما هنگام تهيهام،  خود نخوابيده

ي  آنها به زندان رفتم. در جعبه نشستم، بر شكنجه ، همراهخواندم را مي
ي  زنداني سلول كناري گريستم، در تابوت نشستم و صداي ضجه

گفت و تقاضاي  نشين كنار دستم را شنيدم كه عليه خود سخن مي تابوت
پيچيد و  خواني گاه و بيگاه در سرم كرد، صداي اعترافات و نوحه بخشش مي

ساله كه در زندان سكته كرد را  20روحم را آزرد، مرگ آن فعال دانشجويي 
بندانش شنيدم، در زير گرماي بيش از پنجاه درجه در اتاق باالي  از هم

گويند و گفتند و نوشتند  شوفازخانه عرق ريختم و مثل همه زندانيان كه مي
بنديانشان  مي ه كه بدترين شكنجه، صداي شنيدن ضجه و درد شكنجه

است سر را ميان دو دست گرفتم تا اين فريادها كه گاه از حالت انساني 
خارج مي شدند را نشنوم و صد البته در مقابل استقامت و پايداري و مباره 
با شناعتي كه هنوز و هم چنان غيرقابل تصور است سر تعظيم و احترام فرو 

از آنها كه رفتند، يادي خواهم در اين چند كالم يادي كنم  مي آوردم. من
گفتند. هر يك از » نه«كنم از آنها كه ماندند و به هر نحوي كه توانستند 

اي داشتند، دوستاني،  شدن خانواده باختگان، پيش از به بندكشيده اين جان
توانند از آنان  زني، همسري، فرزندي داشتند. پس دهها نفر هستند كه مي

شان  هاي سلولي ها و هم بندي . البته كه همبگويند و يادشان را گرامي بدارند
  حرف ديگري دارند. 

  

  

دردهايشان حرف متفاوتي دارند كه از آنان بزنند و ياد ديگري  البته كه هم
شد قلم را به دست تمام مادران دردكشيده داد. كاش  دارند، اما اي كاش مي

به شد صداي تمام همسرانِ براي هميشه عزادارشده را ضبط كرد و  مي
شد صداي تمام فرزندان پدر و يا مادر از  گان رساند. كاش مي گوش همه

شد صداي تمام مادراني كه فرزندانشان را در  دست داده را شنيد. كاش مي
هاي سربريده شده  شد از تمام زندگي زندان به دنيا آوردند را شنيد. كاش مي

ني از اين همه اي انسا شد زنجيره و به گودال سپرده شده حرف زد. كاش مي
ها را سرود.  دردمند تشكيل داد و از صبح تا شام و از شام تا سحر اين نام

هاي نازي جان به در بردند و هنوز كه  مانند همه بازماندگاني كه از اردوگاه
هاي جالد تاريخ كشته شدند را تكرار  هنوز است نام آنان كه در دست

ها را تكرار كرد تا  ك اين نامت شد چون آواز دردداري تك كنند. كاش مي مي
اي هست. پشت  سوخته جهانيان بشنوند و بدانند كه پشت هر نام، مادري دل

اند. پشت نامِ هر  هر نام آرزوهاي زيبايي هست كه هرگز به وقوع نپيوسته
تر. تا جهان بداند چگونه  اعدامي دنيايي آرزوي زيبا است براي جهاني عادالنه

ها شكنجه و درد پنهان است. تا تمام آنها كه  پشت نام هر اعدامي ساعت
اند، آن هم پس از مدتي به اين كوتاهي، به ياد بياورند كه  فراموش كرده

چنان چه جنايت زندانبانان را فراموش كنند بر روي خون برادر، همسر، 
  گذارند. پسرخاله، دخترعموي خود پا مي

اسالمي با تكيه بر سي و پنج سال، آري بيش از سه دهه است كه جمهوري 
كند. هيچ گروه سني، هيچ گروه  ترور و ايجاد وحشت بر ايران حكومت مي

شغلي، هيچ تعلق مذهبي، هيچ گرايش فكري از خشونت او در امان نبوده 
تا زنان و مردان هفتاد ساله را دستگير و دربند   روزه 53ي  است. از بچه

هاي انفرادي  ان را در سلولكرده است. بر مادران باردار رحم نياورده و آن
  حبس كرده تا خود در خون خود، و در تنهايي كودكشان را به دنيا بياورند.

نويسان، دانشجويان، پژوهشگران، فعالين مدني، نماينده  از حقوقدان، وبالگ
ها گرفته تا كارگر،  نگاران، سنديكاليست مجلس، رييس دانشگاه، روزنامه
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دار... از هيچ صنف و  مشاور بهداشت و خانه معلم، وكيل دادگستري، مخترع،
  گروهي نگذشته است.

ها اعم از سياسي،  دهه در همه زمينه جمهوري اسالمي در تمام اين سه
ثباتي بوده است تنها يك بردار اين حكومت هم  اقتصادي و اداري دچار بي
مانده است، آن هم بنا بر شهادت  تغيير باقي چنان ثابت و غيرقابل

مداران بر ايجاد وحشت و سركوب است. در  ي حكومت تگان، تكيهازبندرس
هاي متفاوت فقط نوع خشونت و ايجاد رعب و وحشت است كه تفاوت  دهه

هايي  نفر را در سلول 30تا  20اش. سالهاي شصت  پيدا كرده است نه درجه
كردند آن چنان كه  متر با يك تخت سه طبقه حبس مي 2در  5/1به ابعاد 
ند نوبتي بخوابند. ناچار بودند ضربدري بخوابند. وقتي از سلول ناچار بود
كشيد آن قدر  رفتند، در برگشت انگار دستي آنها را به عقب مي بيرون مي

  داد.  كه سلول بوي بدي مي

شكستن روح و جسم زنداني باز هم  جمهوري اسالمي در تكنيك درهم
عمومي، بعد از هاي جمعي و  رود، آن چنان كه بعد از سلول پيشتر مي
هاي حيواني، آن  حساب و كتاب، بعد از اقرارگيري هاي مداوم و بي شكنجه

شد، بعد از بيدار  چنان كه به مرگ زنداني زير ضربات منتهي مي
گونه امكان پزشكي به  هاي متناوب، بعد از ندادن هيچ داشتن نگه

دري، بعد هاي طوالني، بعد از دستبندهاي ضرب ديدگان، بعد از قپاني شكنجه
ها، بعد از استفاده از  هاي سفيد در سلول غذايي، بعد از استفاده از رنگ از كم
ي اشباح، بعد از  كردن زنداني با عنوان تاريكخانه هاي سياه براي ديوانه رنگ

يافتند. شكستن  استفاده از سكوت، آنها به نتايج جديدي دست 
نبود، از كارانداختن  هاي زنداني كافي نبود، دريدن چشمش كافي استخوان

واحد «خواستند روح او را تصاحب كنند، پس  هايش كافي نبود آنها مي كليه
را سازمان دادند. جايي كه در آن زنانِ سرموضعي با توابين و » مسكوني

سودابه كردند و تحت نظر آنها بودند.  مي  ساعته زندگي 24بازجويان خود 
از مشاهدات  ال سابقه زندانبا هشت س 60، زنداني سياسي دهه اردوان

در » واحد مسكوني«خود هنگام بازگشت اين دختران و زنان زنداني از 
چنين كه به همت وحيد پوراستاد تهيه شده است »* راديوفردا«ي  برنامه
ها  هاي واحد مسكوني را آوردند توي بند ما. به آن كسري از بچه: يگويد مي
كيسه ها سياه بود. حتي  اي اين بچهه . تمام لباس"سياه جامگان"گفتيم  مي

همان هم سياه    هايشان انتخاب كرده بودند، هم كه براي لباس چرك نايلوني
و در خودشان بودند و با كسي بود زرد و رنگ پريده   ها بود. صورت همه آن

  .زدند حرف نمي

هاي بسياري  ي واحد مسكوني ناگفته معتقد است مسئله سودابه ارودان
اند بعد از گذشت اين  هم كساني كه مورد اين شكنجه قرارگرفته دارد. هنوز

 اند. همه سال آمادگي صحبت كردن در اين مورد را پيدانكرده

 گويد: سال دربند بوده است مي 7كه  60ي  ، زنداني دههمينا انتظاري 

وقتي اين زنان به بند برگشتند، ديگر به هيچ كس اعتماد نداشتند و 
بدبين بودند. به اين دليل   ها به همه چيز اين  ودند.شخصيت ديگري شده ب

دختران و زنان جوان زنداني، زير فشار بازجويي بيست و چهار   كه اين
ماه زندگي كرده  13يا  12ها به مدت  ساعته بودند. يعني در كنار بازجو

 .بودند

 توانند بفهمند اين جمله يعني اند مي كساني كه پروسه بازجويي را گذارنده

  .ها در هم شكسته بود شخصيت آن ها با بازجو باشي. كامالً اينكه ماه  چه؟

اما جمهوري اسالمي به همين هم بسنده نكرد. اختراع جديد حاج داوود 
خواست كه كار مبارزه و مقاومت را به خيال خود يكسره كند. زندانياني  مي

نان و مرداني هاي روحي و رواني خرد نشده بودند، ز را كه هنوز زير شكنجه
پريش نشده و دست  هاي خود روان سلوي كه از شنيدن صداي دردمند هم

هاي انفرادي  به خودكشي نزده بودند، زنان و مرداني كه از شدت فشار سلول
و تنها به خاطر اين كه از سلول بيرون بيايند و با كسي حرف بزنند فرياد 

اي برده شدند  دورن جعبهنكشيده بودند و بازجوي خود را نطلبيده بودند به 

ترين  كه طوالني شكوفه سخيكه نام تابوت، قيامت و قبر به خود گرفت. 
ها گذرانده است در پاسخ وحيد پوراستاد در رابطه با اين  مدت را در تابوت

تر از  مقاومت كردن در آنجا سخت«گويد:  ي غيرقابل تصور مي تجربه
عمومي است و به همين دليل مقاومت كردن در سلول انفرادي و در زندان 

هم شايد چون من توانستم در آنجا از بين نروم در واقع ساخته شدم. 
فشاري كه آنجا به من آورد و حس خطري كه آنجا كردم زماني بود كه چند 

كردم. يعني در حال تحمل آنجا بودم تا اينكه  ماه به شكل منفي مقاومت مي
اين شرايط بود كه ناگهان متوجه  به طور فعاالنه به مقاومت بپردازم. در
   »شدم من دارم از درون خالي مي شوم

با چادر و چشم بند، حق نداري  اي شستهدر آنجا ن«دهد:  او چنين ادامه مي
تواني بخندي و گريه كني، تمامي احساسات  اي حرف بزني، حتي نمي كلمه

. حق شنوايي، حق بينايي، حق است و غرايزت به زنجير كشيده شده

وابيدن، حق خوردن، حق ايستادن، حق راه رفتن، و همه اينهاست كه خ
حس اين كه مدام  .كند ها را متفاوت از سلول انفرادي مي قيامت و يا تابوت

ات بلغزد و آنها  زنند و منتظرند يك لحظه پاي ها باالي سرت دور مي كركس
   »به تو آسيب برسانند.

يز غير قابل حل بود. و آن هم براي من هميشه يك چ«شكوفه تاكيد دارد: 
شود يك سيستمي ادعاي حقانيت بكند وقتي با  اين بود كه چگونه مي

كردم من  كند؟ پس فكر مي چنين شدت و حدتي به وجود انسان حمله مي
اگر قبولش كنم ديگر  .اگر بشكنم از زور ترس و تسليم است نه از زور حق

ت. چون حق با درد و اش كنم كه حق اس توانم براي خودم توجيه نمي
شكنجه هرگز همراه نيست. اين دو تا را من هيچ وقت نتوانستم با خودم 

  ».هماهنگ كنم

ها بوده است. او  ماه به طور مداوم در تابوت9به مدت  شكوفه سخي
هاي رژيم توانستند در مقابل  اي است از كساني كه عليرغم وحشيگري نمونه

   آنها مقاومت كنند. 

توان اين همه جنايت را فراموش  مطرح است: چگونه ميحال اين سوال 
دهد اين فراموشيِ عمومي است.  كرد؟ آن چه مرا بيش از هر چيز عذاب مي

ي كوتاه ايراني است كه هميشه، تاريخ خود را ناديده گرفته و  اين حافظه
فراموش كرده است. از همين روست كه دور دوارِ خشونت، دائم در كشورم 

كند. تنها نسل قربانيان است كه  د. تنها نام جانيان تغيير ميشو تكرار مي
كند و هيچ نسلي نتوانسته از دردها و تجربيات نسل پيش از خود  تغيير مي

شود.  ي فراموشي سپرده مي درس بگيرد. چرا كه يك باره همه چيز به منصه
ي گرد و غبار گرفته  نفع جانيان در اين فراموشي است. روي همين حافظه

كنند. انقالبي را ضدوطن  كنند و تحريف مي است كه تاريخ را بازنويسي مي
تعريف مي كنند و خود را و و عمال خود را جانبدار مردم. امروز بايد از 

سخن گفت. بايد از جنبش دانشجويي حرف زد. از جنبش سبز  60هاي  سال
و  دردان، كساني كه درد سانسور ي هم و عواقب آن سخن گفت. بايد همه

بندان كه  ي هم اند، بايد همه را تجربه كرده مذهبي ديكتاتوري ايدئولوژيك
ند شهادت دهند. بايد از  ا ها، همان زندانها را تجربه كرده همان سلول

نيروهايي كه حتا اگر به اشتباه، حتا اگر پيش از وقت، حتا اگر با 
. بايد از اند سخن گفت هاي غلط وارد دادخواهي و عدالتجويي شده تاكتيك

اي بهتر  اين همه جان كه از دست داديم، از همه آنهايي كه براي آينده
مبارزه كردند، براي همه آنهايي كه در روياي زندگي بهتري بودند براي 

ي ملت، براي نسل بعد، ياد كرد. نبايد اجازه داد اين مبارزات، اين  همه
د و حال هزار سوال از مادر بزرگ شدن پدر، بي مبارزان براي فرزنداني كه بي

جواب  آن رفتگان دارند، ناشناخته بمانند. نبايد گذاشت اين سوالها بي
بمانند. بايد گفت آنهايي كه با جان خود عشقشان را به زندگي و به عدالت 
نشان دادند نبايد در دادگاه پاسخگوي چرايي اعمالشان باشند بلكه جانيان 

عد باشند. نبايد فراموش كرد كه بايد هاي ب اند كه بايد پاسخگوي نسل آنان
هاي  ها كه با گرفتن ژست مداران را مورد سوال قرار دهند. همان حكومت
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گر امروز در ايران مدعي رهبري آزاديخواهي  رو، سياستمدار، مذاكره ميانه
نشينند و ظاهراً از منافع  المللي مي هستند، يا در پشت ميزهاي مذاكره بين

آن كه به روي خود بياورند كه دستشان تا آرنج به  بي كنند ايران دفاع مي
  هاي همين كشور آلوده است.  خون جوانان و بچه

اينها در مرگ ماندال هم بسيار اشك ريختند و در مراسم بزرگداشت 
آن كه به روي خود بياورند كه جايشان در صف  پيكرش شركت كردند بي

شان از او  هاي . در رسانههمان زندانبانان ماندالست و نه در صف زنداني
آن كه يادآور شوند كه ويژگي ماندال بعد از خروج از زندان،   بسيار گفتند بي

هاي حقيقت و بخشش بود.  پس از به قدرت رسيدن، در برپايي كميسيون
كنند اما اولين  اينها با درك منافع خود بسيار بر مفهوم بخشش تأكيد مي

». حقيقت«ي  كنند. كلمه راموش ميكلمه را كه كليد كالم بعدي است ف

طلبي دارند و بر مسند  روي و اصالح هيچ يك از اينها كه امروز ادعاي ميانه
كشيِ خود  اند. از نسل اند كالمي از جنايتي كه مرتكب شدند نگفته قدرت

اند چه كسي به سعيده  اند. تا وقتي در محضر عموم نگفته حرفي نزده
، تا حقيقت را در مورد كودكان زنداني ها در زندان تجاوز كرد سيابي
هاي مادرشان  سلولي ي مادر و هم اند كه به چه جرمي شاهد شكنجه نگفته
ي دختر بانو صابري را نداده است  خورده اند، تا كسي پاسخ نگاه ترس بوده

رفت به دامن مادر خود كه  هاي زندان هر چه پيشتر مي كه در داالن
فهميد كه در مقابل چشمان  د و مادر ميچسبي بند داشت بيشتر مي چشم

هاي  اش خون است و جراحت. تا همه بازداشتگاه دختر دو سال و نيمه
سازي  مخفي خود را ويران نكنند، تا نام همه آنها كه دست اندر كار ويران

روح و جسم زنان و مردان و كودكان اين سرزمين بودند را فاش نكنند، بايد 
گري اين رژيم را تا همه  كرار كرد ميزان وحشيگفت و تكرار كرد. بايد ت

شكستن مادر چندان به او  بدانند چطور به نوزادي رحم نكرده و براي درهم
اند كه مادرش ناچار شده انگشت دستش را بجود و خونِ  غذايي داده بي

انگشت خود را به او بخوراند. بايد گفت كه تا چه حد زنداني را در تنهايي و 
اند كه گزش يك پشه براي زنداني يادآور وجود زندگي  كردهفراموشي رها 

ماه در واحد  13باشد. بايد پاسخگوي زناني باشند كه بعد از گذراندن 
مسكوني براي هميشه جواني خود را از دست دادند و پيش از وقت پير 
شدند. بايد جواب مرداني را بدهند كه در حبس، طالق زنانشان را صادر 

هاي بعد از ما خواهان  رخي از آنها شدند. بايد، ما و نسلكردند و صاحب ب
ي حقيقت آشكار  پاسخ به اين سواالت باشند. نبايد فراموش كرد! تا همه

نشده است نبايد اين جنايات عليه بشريت را فراموش كرد. وگرنه اين چرخ 
وار خود ابتدا به نام  چرخد و همان طور كه در گردش ديوانه باز هم مي

، به نام كافر، به نام ملحد سرها را بر دار كرد، بعد از آن اين طناب طاغوتي
بر گردن آنها افتاد كه منافق ناميدشان. سپس از گردش وانيفتاد و گردن 
مذهبيوني كه مفهوم ملي نيز با خود داشتند گرفتار اين طناب شد. اما باز 

ت معمم زده بر دس به همين نيز اكتفا نكرد و دستبندتازي  هم ميل به يكه
گفتند و  شد. هر زباني كه كالمي غير از آن چه حكومتيان وقت مي

خواستند گفت بريده شد. از هويدا و سرلشكر رحيمي شروع شد تا به  مي
شك هنوز اين دور خشونت به پايان خود  سحابي و اشكوري برسد، اما بي

ز پسند تنها بعد ا نزديك نشده است چرا كه عليرغم همه تبليغات غرب
نگار دستگير و  روزنامه 40انتخابات اخير به گزارش خبرنگاران بدون مرز 

  اند.   زنداني شده

ي  هاي اخير كه در رابطه با نحوه با ياري گرفتن از سخنان دو زنداني دهه
بينم  برم، چرا كه باز هم مي ام را به پايان مي گويند نوشته مقاومت خود مي

دهنده و  به سياهيِ جمهوري اسالمي الهام ي برخوردشان اين مبارزان و نحوه
اي روشن و اميد به روزي كه عدالت و  اي است بر آينده نويد تازه

  عدالتخواهان در ايران حرف اول را بزنند.

دو برادري كه مشاور سازمان بهداشت جهاني هستند يكي از ، آرش عاليي
يش ب كه ، اوشد بازداشت 87كنند، در سال  و در زمينه ايدز و اعتياد كار مي

سلول انفرادي پايان عمر نيست.  گويد: مي ه چنيناز سه سال در زندان بود
اي كه براي فرد ايجاد  ها و همه مشكالت رواني سلول انفرادي با همه سختي

اش  انسان بايد همواره نسبت به آينده د.كند، باز هم تمام خواهد ش مي
چه روزي و يا چه ساعتي از آن  اميدوار باشد ولي منتظر نباشد. منتظر اينكه

آيد نباشد. بلكه هميشه اميدوار باشد كه اين سلول و اين  سلول بيرون مي
  .زمان تمام خواهد شد

سال در سه دهه پس از  14زنداني سياسي كه بيش از  رحماني تقي 
ايران، در زندان بوده و بيش از دو سال از اين مدت را در  57انقالب سال 

در انفرادي بايد با انگيزه و اميد : «گويد ميدي گذرانده است، هاي انفرا سلول
زندگي كرد. يك چيز را هم بايد در نظر گرفت و آن اينكه آن لحظه آخر 

شود و تو از اين در بيرون  االخره يك روز اين در باز ميب .جهان نيست
  .شوي رها مي   روي و مي

  به اميد آن روز!

ساخته وحيد پوراستاد، خبرنگار راديو  »ديانفرا«برنامه مستند راديويي * 
 :قسمت تشكيل شده و به گفته وحيد پوراستاد 18از  است كه فردا

هايي كه بعد از انقالب  داستان زندانيان سياسي است. داستان انسان«
هاي كوچك  هاي بسياري را در سلول ها و شب اسالمي تا به امروز، روز

  »انفرادي گذراندند.

*  

  

سالگي به  16و در سن  59(رحمان دركشيده)، در سال  حسين منصوري
در را سال و دو ماه  8اتهام هواداري از اقليت دستگير شد. به مدت 

سال  5دشت گذراند. از اين مدت بيش از حصار و گوهر هاي اوين، قزل زندان
در زندان با نام مستعار اكبر نعمتي بود كه در  64. تا سال كشي كرد را ملي

  وسط توابين شناسايي شد.اين سال ت

تا مهر  60از تير  –زندان اوين  60تا تير  59آذر هاي: به ترتيب در زندان
تا   64از فروردين  –گوهردشت  64تا فروردين  61از مهر  –حصار  قزل 61
  گوهردشت، بوده است.  67تا بهمن  67از تير  –اوين  67تير 

  

  "عام قتل"

  ي دوران هاي همه عزيزترين 

  

  منصوري (رحمان دركشيده) حسين

  

هاي زندان از دست دادم، هنوز  براي من يادآوري رفقا و عزيزاني كه در سال
ِ دردها  ترين طور كه در درون زندان هم دردناك هاست. همان هم دردآورترين

  بود.

ابتدا از مادرم بگويم كه وقتي دستگير شدم او را از من و مرا از او گرفتند، و 
ندان بيرون آمدم سه سال بود كه با  زندگي وداع كرده بود، هنگامي كه از ز

ام پر   اش در زندگي گاه جاي خالي سالگي!! مادري كه هيچ 48هم در سن  آن
چون  ها بدون ياد كردن از مادرم كه هم نشد. براي من يادآوري آن سال

هاي بسياري را  ديگر مادران و پدران، همسران و فرزندان، دردها و رنج
مل گشت، و مجبور شد بار بزرگي را تنها به جرم مادر يك زنداني متح

ها و  پذير نيست. در واقع روايت شكنجه دوش بكشد، امكان سياسي بودن به
چه بر زندانيان سياسي گذشت، اگر بدون ياد كردن و  ها و خالصه آن سختي
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رد ها همراه باشد، خاليي در آن وجود دا هاي خانواده روايت دردها و سختي
باشد. و بر اين گمان هستم كه نه فقط براي من كه براي عموم  و ناقص مي

زندانيان سياسي آن دهه امر مشتركي است. در روزهايي كه مشغول نوشتن 
اين يادداشت بودم، همسر و مادر يكي از زندانيان سياسي هنگام بازگشت از 

دادند كه  مالقات متاسفانه، جان خود را در اثر حادثه رانندگي از دست
بسيار تاثربرانگيز بود و بار ديگر من را ياد تمام آن مادران و پدران و 

 60ي همسران انداخت كه امروز يا در ميان ما نيستند و يا رنج دوران دهه

كنند. براي من يادآوري مرگ مادرم، مادري كه  چنان با خود حمل مي را هم
يرم هميشه يكي از اش بگ نتوانستم هنگام آزادي از زندان در آغوش

  هاي تمام عمرم باقي خواهد ماند. افسوس

هاي زندان از  طور كه در باال نوشتم، يادآوري رفقايي كه در سال اما همان
ام هستند و چه بسيارند رفقايي كه  ترين خاطرات زندان دست دادم، نيز تلخ

- در زندان بر مرگ بوسه زدند، به هنگامي كه زندگي را عاشقانه دوست 

  شتند.دا

ي بندر، اولين رفيقي كه در زندان او را  بچه محمد فيروزياز رفيق 
اميرساعد چون  بند هم شناختم و در زندان از دست دادم تا ساير رفقاي هم

محمدي، اسماعيل  حاج علي ارجمندي، كريم اللهي، قدرت  نعمت
شمار رفقايي كه در  حسيني، منصور قماشي و مسعود صديق، تا بي

چون  از دست دادم و يا از دست داديم. رفقايي هم 67تابستان 
خاني، بيژن اسالمي، هاشم  شاهي، محمدرضا حاجي اسداهللا پنجه

سري، مجيد ايواني، غالم خوشنام، كيومرث منصوري،  مشهدي عادل
  زاده، حسين مال طالقاني و... جهانگير نوري، محسن رجب

ه داشت كه در چه براي درك احساس من، بايد به اين نكته بويژه توج
هايي با اين رفقا در بند بودم و چه شرايطي را با هم از سر گذرانديم.  سال

هم در شرايط سختي  هايي تكرار نشدني، پيوندهايي باورنكردني، آن رفاقت
سالگي وارد زندان شدم و با برخي از اين  16كه باز باور نكردني هستند. من 

ها در  بودم، خاطرات زيادي از آنسال (البته منقطع) در زندان  8رفقا 
ها حرف  ي آن سال ام باقي مانده است. هر بار كه با رفيقي درباره ذهن
 "بزرگ"ها  ست كه من با آن زنم همواره اين سخن بر زبان من جاري مي

  شده بودم.

از جلوي  حسين مال طالقانيي شالق خوردن  گاه صحنه براي نمونه هيچ
سالم نشده بود، محو نشده است. او محكم  18چشم من، هنگامي كه هنوز 

و استوار مانند كوهي كه ضربات شالق اثري بر آن ندارند دراز كشيده بود، 
گاه هنگام بردن  پيچيدم. و باز هيچ اما من با ديدن او از درد به خود مي

رود، صبح اول وقت بود و  از بند براي اعدام از يادم نمي مسعود صديق
ديدم كه هيچ كاري  ر خواب. چقدر خود را ناتوان ميهنوز نيمي از بند د
همه   هم براي كسي كه آن توانستم انجام دهم، آن براي نجات او نمي

هاي تمام عمرم بود. قلب ما سوراخ شده  اش داشتم و از عزيزترين دوست
اش از بند سرازير  هايي كه بعد از بردن ريختيم (اشك بود، در درون اشك مي

اش مرگ نبود، همان مسعودي بود كه هر روز  نه، در چهرهشدند)، اما او 
ست مانند روزهاي قبل كه بايد  كرديم. گويي روز ديگري صبح بيدارش مي

شد. در  شان حاضر مي ي سه نفره بعد از صبحانه در جلسه مطالعاتي هسته
چنان استوار بود كه گويي  آن لحظات، در آن دقايقي كه منگ بودم، او آن

 67رود، آن هم بر روي دوش رفقايي كه بعدها خود در سال  ميبه مهماني 

كردند،  شان يك قهرمان را بدرقه مي هاي اعدام شدند. گويي داشتند بر دوش
اما نه در بازگشت از سفري قهرمانانه كه براي پايان سفري قهرمانانه. از نظر 

ايد او توانم به اين سوال پاسخ دهم كه چرا آن روز ب گاه نمي احساسي هيچ
ها مشكل باشد  شد و نه من؟! درك اين احساس شايد براي خيلي اعدام مي

اما او و من براي يك هدف در زندان بوديم و هر دو هوادار يك سازمان 
داشتيم. اما اين  "جرم"سياسي، هر دوي ما از نظر زندانبان در نهايت يك 

خت هاي س هم شايد چندان مهم نباشد، وقتي كه در جريان آن سال

نيز شده  "تر يكي"بودن در ما شكل گرفت و در طول زندان  "يكي"احساس 
بوديم، حاضر بوديم شكنجه شويم تا رفيقمان شكنجه نشود، حاضر بوديم 

گونه از  مان زير ضرب نرود، براي هر شرايط سخت را بپذيريم تا رفيق
نه گو همان - اي درنگ  بدون لحظه - خودگذشتگي در برابر هم آماده بوديم 

رفت و من و بسياري  كند. اما آن روز او مي كه مادري براي فرزند خود مي
  گر آخرين رفتن او بوديم. اش تنها نظاره ديگر از رفقاي

تواند  اي نمي بود كه ديگر هيچ كلمه 67هاي تابستان  و باز بدتر از همه اعدام
موش گاه خاطرات آن روزهاي سخت فرا سختي آن روزها را بيان كند، و هيچ

چشم ديديم.  واقعي را در زندان به  "عام قتل"ي ما يك  نخواهند شد. همه
ي دوران. فقط بايد آن شرايط را گذراند تا  هاي همه عزيزترين "عام قتل"

سنگيني آن روزها و از دست دادن رفقا را حس كرد. روزها پس از آن 
اكنون  مطور كه ه شدند. همان ها در خلوت جاري مي چنان اشك فاجعه، هم

  كند. ها را جاري مي نيز ياد آن روزها اشك

  

  

  

  هايي به رنگ خون سال

  67انتقال به گوهردشت تير 

براي انتقال به زندان  2ي ما را از اتاق  به غير از بهمن موساپور، همه
بوس كردند. در  ي بيروني زندان برده و سوار ميني گوهردشت به محوطه

كش شده و در آسايشگاه بودند، از  ملي بوس چند نفر ديگر كه تازه ميني
آذين  اي با ما همراه شدند. كاوه به اي و يك توده3 جمله دو اقليتي، دو خط

بند بود و به داليل ديگري  كشِ حزب توده كه با من هم هاي ملي نيز از بچه
  در اوين مانده بود، به جمع ما اضافه شد.

رفت و در اتوبان از خروجي آباد به سمت اتوبان  بوس از مسير سعادت ميني
 از انتقال جريان در 64 فروردين مهرويال به سمت زندان گوهردشت پيچيد.

 باري آخرين. بودم ديده را ها خيابان كه بود باري آخرين اوين به گوهردشت

 هاي وطنمخيابان و هاكوچه به نگاهي تا بودم كرده پيدا را امكان اين كه

  .بياندازم

ي اول در ابتداي ورود  هاي انفرادي طبقه ما را به سلولدر زندان گوهردشت 
به ساختمان زندان فرستادند. چند روز اول خبر خاصي نبود. در همان روزها 

شد، خبري در مورد  از راديويي كه از زيرهشت براي زندانبان پخش مي
اي مهم با حضور مقامات مهم حكومت را به زحمت شنيدم، شنيدن  جلسه

و حضور وي در اين جلسه در حالي كه مقام دولتي مهمي  نام مهدوي كني
نداشت، براي من عجيب بود. خبر پذيرش قطعنامه را نشنيدم اما مشخص 

را به  598تير قطعنامه  27بود كه اخبار مهمي در جريان است. ايران روز 
 29بس به صورت رسمي تا  طور رسمي پذيرفت، هر چند كه اعالم آتش

  مرداد طول كشيد.
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كشيدم اما با اين وجود اخبار  اي شنيدن اخبار زير درب سلول دراز ميبر
شد با چسباندن برخي كلمات كه به گوش  مفهوم نبودند و مشكل مي

  آمدند جمالت نامفهوم را مفهوم ساخت. آشناتر مي

جا  هاي انفرادي آن ي دوم آورده و به سلول يك يا دو روز بعد، ما را به طبقه
  فرستادند. 

ها بودند. يك روز كريم كه سلول بغل من بود تالش  كش بند ما مليباالي 
كرد تا با بند باال تماس بگيرد كه از آن طرف يكي از رفقاي اقليت روي خط 
آمد. وقتي من متوجه او شدم، روي خط رفته و با وي تماس گرفتم. تا چند 
و  روز اين تماس برقرار بود تا يك روز حسين مال طالقاني روي خط آمد

ي همين ارتباط خبر  واسطه برند. پيش از آن به گفت ما را دارند از بند مي
اند. حسين  سياسي را از كرمانشاه آورده گرفته بودم كه تعدادي زنداني

جا  ها از بند، آوردن زندانيان جديد به آن زد كه علت بردن آن حدس مي
د نشدم. اين ها من متوجه آوردن زندانيان جدي است كه البته با بردن آن

هاي مهمي از دوران نوجواني  آخرين وداع من با حسين بود، رفيقي كه سال
و جواني را با او گذرانده بودم. وقتي آزاد شدم يك بار حسين را در خواب 

قدر واقعي بود كه فكر كردم واقعيت دارد، حتا  ديدم. خواب براي من آن
تو "سين گفتم: دادم. با تعجب به ح ها را در خواب تشخيص مي رنگ
ام گرفت و به  آن قدر خوشحال شده بودم كه در خواب گريه "اي؟! زنده

دانستم در كجا هستم،  ناگهان از خواب پريدم. تا دقايقي منگ بودم و نمي
توانستم باور  خواب بودم يا بيدار. شايد هم آن رويا آن قدر زيبا بود كه نمي

  ام. كنم همه را در خواب ديده

  

  67تابستان آغاز كشتار 

را كه وارد  "هيات مرگ"هاي روبرو بودند ماشين  زندانياني كه در سلول
دانستيم موضوع چيست و اصلن  ديدند اما در آن زمان نمي شد مي زندان مي

ي  ها تنها از آمدن يك ماشين به محوطه اين افراد چه كساني هستند. آن
دادند. بنابر  مي زندان و پياده شدن چند آخوند و لباس شخصي به ما خبر

توان گفت كه هيات مرگ كارش را در زندان گوهردشت از همان  اين مي
عام زندانيان سياسي از پيش  ي اول مرداد آغاز كرد. تصميم به قتل هفته

گرفته شده بود، پايان جنگ و عمليات فروغ جاودان تنها استارت آن را 
را براي دبيركل سازمان تيرماه ايران نامه پذيرش قطعنامه  27زدند. در روز 

تير سخنان معروف خميني در مورد جام زهر از  29ملل ارسال كرد و روز 
هاي جنوبي شدت  تلويزيون پخش شد. دو روز بعد حمله عراق از جبهه

از سوي سازمان  "فروغ جاويدان"گرفت و در تاريخ سوم مردادماه عمليات 
عمليات خود را عليه مرداد نيز رژيم  5مجاهدين كليد خورد. در تاريخ 

مرداد بين  29آغاز كرد و در نهايت در تاريخ  "مرصاد"مجاهدين به نام 
  بس برقرار شد. ايران و عراق آتش

ريزي براي كشتار زندانيان از قبل  تمام شواهد حاكي از آن است كه برنامه
صورت گرفته بود. انتقال تعداد زيادي از زندانيان اوين به گوهردشت و از 

هاي بندهاي يك پايين  ، انتقال بچه66شت به اوين در اواخر سال گوهرد
باال (احكام باالي پانزده سال تا ابد و زير   2ها) و بند  (دوباره دستگيري

، شروع همزمان قتل عام در زندان با 67حكم) به آسايشگاه در خرداد 
كنند. مقامات رژيم در  عمليات مرصاد، همه اين موضوع را ثابت مي

جمعه تهران در حالي مدعي شدند كه زندانيان به دليل شورش در نماز
خبري مطلق، قطع  اند كه زندانيان سياسي به دليل بي زندان اعدام شده

ي خود! امكان  خبري از محاكمه مالقات، روزنامه و تلويزيون و حتا بي
ها سلب شده  جمعي از آن هرگونه واكنش جمعي به اعدام و كشتار دسته

هاي احتمالي زندانيان، يكي از  ه شكي نيست كه ترس از واكنشبود. البت
داليل ممانعت از پخش خبر سالخي و كشتار دسته جمعي زندانيان بوده 

خبري  دردسرتر، زندانيان را در بي تر و بي است. زندانبان براي كشتار وسيع
  مطلق نگاه داشته و سالخي كرد. 

داران به بند ما آمدند و زندانيان يكي از همان روزهاي اول آغاز كشتار، پاس
ها را پشت سرهم در صف قرار  هاي روبرو را بيرون كشيدند، بعد آن سلول

شان زياد دور  داده و به سمت بيرون بند به راه افتادند؛ اما هنوز صداي پاي
ها را به دادگاه ببرند كه متوجه  خواستند آن نشده بود كه برگشتند. شايد مي

گردند. در آن زمان هنوز دادگاه  شوند و برمي ن ميتركيب ناهمگون شا
هاي چپ  هاي روبرو بچه زندانيان چپ شروع نشده بود و در تركيب سلول

خبري، عجيب بود  ها براي ما در آن بي هرحال بردن و آوردن آن نيز بودند. به
  اش نداشتيم. و هيچ جوابي براي

  

  

  
  ها شنيدن خبر اعدام

را كه از اوين آورده بودند، به بند فرعي منتقل  بعد از چند روز تمامي ما
ها تماس گرفتيم.  بودند كه با آن  كش كردند. در باالي بند ما، مجاهدين ملي

طرف با ما  اوين بوديم، از آن 3با هم در بند  59علي بابايي كه از سال 
دانست كجا، فقط  اند. او نمي ها را برده تماس گرفت و گفت اكثر بچه

برند كه ديگر  جا به سمتي مي ها را پيش هياتي برده و از آن آن گفت كه مي
گردند. او گفت كه حتمن امروز و يا فردا او را نيز خواهند برد. حرف  بر نمي

كش را نيز از بند باالي  ي مجاهدين ملي او درست از آب درآمد و باقيمانده
ند تنها يك ها بود كش ما بردند. از كل مجاهديني كه آن زمان در بند ملي

اهللا حسيني) هم سلولي من در زندان گوهردشت  نفر زنده ماند. سعيد (فضل
خراط، منوچهر  محمدعلي ها بود كه اعدام شد. احمد مشهدي نيز يكي از آن

پور فرخ و بسياري  رضايي، نادر لساني، قاسم جوان شجاع، همايون نيك
  ديگر از مجاهدين در اين بند بودند.

صورت  كش، از يكي از بندهاي مجاور نيز به دين مليبعد از بردن مجاه
ها به ما رسيد اما صحت آن تاييد نشد. همين شك بود  مبهمي خبر اعدام
كه چنين  وجود آورده بود، به ويژه آن اي ناباوري را به گونه كه در ما نيز به

نيز نداشتيم و طبيعي بود كه براي هر كسي  60اي را حتا در سال  تجربه
  نين جناياتي با اين ابعاد مشكل باشد.پذيرش چ

بعد از شنيدن خبر فوق موضوع براي ما تا حدي جدي شد و تعدادي كه با 
ا به هم در فرعي بوديم بر روي موضوع مقداري صحبت كرديم. صحبت م

درازا كشيد و از همه چيز و همه جا صحبت پيش آمد، هوا روشن شده بود 
كه تصميم به خواب گرفتيم، اما هنوز خواب به چشمان ما نيامده بود كه 

  ناصريان به داخل بند آمد.

ي ما را در اتاق  ديدم. ناصريان همه اين اولين بار بود كه ناصريان را مي
ع بسيار باال و خشني سواالتي را در رابطه انتهاي بند جمع كرده و از موض

هاي  با مصاحبه و مانند آن مطرح كرد و در نهايت من و دو نفر از بچه
اي را كه شرايط او را قبول نكرديم، با كليه وسايل بار ديگر به انفرادي  توده

سرعت به پايان  برگرداند و بدين ترتيب دوران حضور در بند فرعي نيز به
  رسيد.
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  فراديسلول ان

هاي انفرادي داشتم،  اي طوالني در حبس كشيدن در سلول كه سابقه با آن
ترين روزهاي زندان من  اما اين بار با ورود به سلول انفرادي، يكي از سخت

آغاز شد. بند پر از مجاهديني بود كه يك بار به دادگاه رفته، اما هنوز 
الي سرشان پرواز وضعيت نامشخصي داشتند. براي همين طناب دار هنوز با

ها رفت و ضمن تهديد به  كرد. يك روز ناصريان به سلول يكي از آن مي
گفت كه بايد اسم چند نفر را كه سرموضع  اش به او  زدن اعدام و كتك

  شوي! هستند بدهي!! وگرنه اعدام مي

خواستي ساعت  وقت نمي آمدند، ولي هيچ روزي سه بار براي دادن غذا مي
آمد. از همان سلول اول  گاري غذا به داخل بند مي غذا برسد. وقتي كه
كه  شد، زنداني بايد درحالي كردند. وقتي كه در باز مي شروع به زدن مي

ظرف غذا و يا ليوان پالستيكي چاي را در دست داشت، با چشم بند كنار 
شد، يكي از پاسداران  ايستاد. هنگامي كه درب سلول باز مي درب سلول مي
گرفت و ديگري به داخل سلول آمده و شروع به زدن زنداني  ظرف غذا را مي

دادند. در اين روزها  تو مي كرد. بعد از كتك هم ظرف غذا را به دست مي
هاي چپ داشته و هنوز به دادگاه نرفته  هايي را كه اتهام گروه آن عموماٌ

زدند. ولي اين كتك زدن پاسدار نبود كه درد داشت. آن فشار  بودند، نمي
كردند و يك ساعت اين كار طول  سلول را باز مي 38ي كه درب روح
كشيد و در طول اين يك ساعت تو فقط سروصداي كتك و داد و فرياد  مي
شنيدي بدترين چيز بود. اول اين كه امكان خوردن غذا وجود نداشت و  مي
توانستي در آن حالت غذا بخوري (اصلن در آن روزها من گرسنه  نمي
ها، آن حالت در  ها و پايان كتك زدن اين كه بعد از رفتن آنشدم)، دوم  نمي

ماند و كششي به خوردن غذا نداشتي. من در آن روزها حتا  تو هنوز باقي مي
توانستم بخورم و اضافه آن را  دادند نمي همان غذاي ناچيزي را كه به ما مي

هم كردند كه من  بار در روز سيگار روشن مي 3ريختم. فقط  در توالت مي
در حالي كه سيگاري نبودم، سيگار گرفته و براي اولين بار در آن سلول 

  شروع به كشيدن سيگار كردم.

يك بار هم شب ما را از سلول بيرون كشيده و براي امضاي يك طومار در 
محكوميت سازمان مجاهدين كه براي ارسال به صداوسيما آماده شده بود، 

فهميدند كه اتهام من اقليت است،  به راهروي اصلي بند بردند، اما وقتي
چيزي نگفته و من را به سلول باز گرداندند، گويا قرار بود هنوز همه چيز از 

  ما پنهان نگاه داشته شود.

چه كه از دادگاه مجاهدين  ها را باور كردم، اما آن در اين سلول داستان اعدام
گيري  ي و موضعبرداشت كرده بودم اين بود كه در دادگاه مساله اتهام زندان

شود. بنابر اين خود را آماده كرده بودم تا اگر به دادگاه  سياسي او مطرح مي
رفتم از نظر سياسي چه موضعي بگيرم و هرگز فكر نكرده بودم كه 

ها براي زندانيان سياسي  ي رمز در دادگاه نمايشي آن آن كلمه "مذهب"
انفرادي بودند همه يك هايي كه با ما در  غيرمذهبي باشد. از طرف ديگر بچه

داده بودم كه يك بار به  بار به دادگاه رفته بودند، پس من اين احتمال را هم 
شوي تا دوباره به دادگاه رفته و  برند و بعد به انفرادي منتقل مي دادگاه مي
شود كه اين نيز البته توهمي بيش نبود  نوعي ديگر مشخص  ات به يا تكليف

تا  2همان دادگاه اول و در چيزي حدود  و تكليف زنداني عمومن در
دقيقه روشن شده و به ندرت كساني بودند كه بيش از يك بار به  5حداكثر 

دادگاه رفته باشند. حداقل در ميان زندانيان چپ، من كسي را سراغ ندارم و 
در آن بند نيز من كسي را به خاطر ندارم دوباره به دادگاه برده باشند، هر 

  كنم. ن را نيز رد نميچند كه امكان آ

اما چيزي كه براي من در آن روزهاي سخت قوت قلبي بود، پيدا كردن 
از هم جدا شده بوديم ديگر  64يكي از رفقا بود. رضا انصاري  را كه از سال 

در سلول انفرادي روبروي من بود.  -سال  3بعد از  –نديده بودم و او حاال 
ا مرتب با مورس از زير درب سلول در مدت كوتاهي كه در اين سلول بودم م

  با هم در تماس بوديم.

  هيات مرگ

صبح روز ششم شهريور، نگهبان درب سلول من را باز كرد و خواست تا 
ام را جمع كرده و بيرون بيايم. بعد از جمع كردن وسايل داخل  وسايل

ها را داخل ساك كه بيرون سلول بود گذاشتم اما وقتي خواستم  سلول، آن
را بردارم، نگهبان اجازه نداد و گفت بگذار همين جا باشد!! ما چند  ام ساك

هاي چپ و غيرمذهبي دستگير شده بوديم به  نفر را كه در ارتباط با گروه
صف كرده و به سمت دادگاه در طبقه اول زندان بردند، البته هنوز 

  رويم. دانستيم كه به كجا مي نمي

راهرو نشاندند. بعد از بردن تعدادي  وقتي به محل دادگاه رسيديم، ما را در
است كه هنوز ظهر نشده بود، به  ها نوبت به من رسيد و اين زماني از بچه

بند را برداشتم،  دادگاه رفتم بدون آن كه بدانم دادگاه است. وقتي چشم
نيري و اشراقي را شناختم اما ديگران را نديده بودم. در دادگاه نيز اين دو 

  كردند. مي نفر بودند كه صحبت

نيري سواالت را شروع كرد. اسم، اسم پدر و غيره تا مذهب. تا اين جا همه 
. از "ندارم"ها گفتم:  چيز معمولي بود. در جواب مذهب نيز به روال آن سال

اين جا بود كه موضوع پيچ خورد و من كه خودم را آماده كرده بودم تا به 
بدهم، تازه فهميدم كه  ها در رابطه با مواضع سياسي جواب سواالت آن

خوب از چه زماني "مساله مذهب است و نه مواضع سياسي. نيري پرسيد: 
جوري بودم و مذهب  من هميشه همين"من گفتم  "اين جوري شدي؟

. "سال 16"گفتم  "چند سالت بود دستگير شدي؟"نيري گفت: "نداشتم

داد:  . نيري ادامه"معلومه ديگه از اول اين جوري بوده"اشراقي گفت: 
نيري  "نه! پدرم نيز دين خاصي ندارد"گفتم  "خواند؟ پدرت چي نماز نمي"

و من كه  "يعني تو توي عمرت يك بار اهللا اكبر نگفتي يا بسم اهللا؟"گفت: 
در اين موقع  "نه"موضوع را فهميده و قرار را بر انكار گذاشته بودم گفتم: 

هم تا چند وقت پيش  اش قا اين اسمآحاج"ناصريان به داخل آمد و گفت: 
شناخت و  و اين در حالي بود كه ناصريان اصولن من را نمي "مستعار بوده

مشخص بود كه اين موضوع را حميد عباسي (نوري) دست راست وي، به او 
دم تا مسلمون بشي  به تو وقت مي"گفته بود. نيري رو به من كرد و گفت: 

كردم خودم  هم كه سعي مي . من"كنم ات اجرا مي وگرنه حكم خدا رو درباره
خواستند من را از اتاق بيرون  خبر نشان دهم در حالي كه مي را خيلي بي
ام تمام شده، اما نمي دانم چرا من را آزاد  من چند ساله حكم"ببرند گفتم: 

و اين گونه به اصطالح  "برو بيرون"كه نيري عصباني گفت :  "كنند؟! نمي
گفت حكم خدا را در  بود. او به من مي دادگاه من تمام شد. اوضاع مضحكي

  شوم؟!! كنم، من گفتم چرا آزاد نمي مورد تو اجرا مي

را دست يك پاسدار ديگر دادند و پاسدار وقتي كه از دادگاه بيرون آمدم م
گفتم:  "نگفتند كجا بايد بري؟"دانست با من چه بايد بكند، پرسيد:  كه نمي

گفتم "جواب دادم:  "ا نه چي گفتي؟به تو گفتند مسلموني ي". پرسيد: "نه"
  . آن وقت من را به قسمت چپ برد."نيستم

قسمت چپ جايي بود در ابتداي راهرويي دراز كه درب تمام بندهاي 
شد و در انتهاي آن، سالن اجتماعات بود كه  ي اول به آن وصل مي طبقه
  كشيدند. جا به دار مي ها را در آن بچه

و نبي عباسي از هواداران اقليت نشاندند.  من را كنار رفقا محمود قاضي
بود كه زود آزاد شد. بعد از  3مدت كوتاهي با من در بند  59محمود سال 

ديگر را از زيرچشم بند شناختيم و من خبرها را به او  حدود هشت سال هم
ي محمود قاضي يادم  هايي كه كرديم اين جمله گفتم. در ميان تمام صحبت

اوضاع "د از شنيدن اخبار، خطاب به من و نبي گفت: نرفته است. محمود بع
كنم ساعت سه  . ناهار به ما نان و پنير دادند كه البته فكر مي"خرابه

بعدازظهر و يا چيزي در آن حدود بود. دادن نان و پنير نيز البته چيز 
دانستيم كه قبل از اعدام چيزي براي  خوشايندي براي ما نبود. ما مي

حاال مقدار كمي نان و پنير من را به ياد آن انداخته  دهند و خوردن نمي
بود. اما مشكل اصلي من اين بود كه هنوز مطمئن نبودم كساني را كه در 
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كه نيري به من گفته  اند، اعدامي هستند به ويژه آن اين قسمت جمع كرده
كردم كه ما را به جايي  از همين رو فكر مي "دهم تا .... به تو وقت مي"بود 
  آورند. ي نيري) به دادگاه مي ه و بار ديگر (براساس گفتهبرد

هر كي "در قسمت چپ نشسته بوديم كه يكي از پاسداران آمد و گفت: 
ام را باال  كه من دست "اش رو باال بگيره خواد دستشويي بره دست مي

جا نبود اما صداي پاي  گرفتم. بعد از چند دقيقه كه برگشتم، ديگر كسي آن
، كه "ات چيه؟ اسم"مد. پاسدار وقتي مرا ديد شتابان پرسيد آ ها مي بچه

ها را  جواب دادم. پاسدار با بلند صدا كردن نام من از پاسداري كه بچه
و پاسدار از  "نه اون بشينه"كه جواب شنيد  "اين هم بياد؟"برد پرسيد:  مي

دم كر من خواست تا بنشينم. اما من كه تازه محمود را ديده بودم و فكر نمي
جا نشستم، خسته  از صبح تا حاال اين"اين صف اعدام است، اصرار كردم كه 

  كه اصرار فايده نداشت و من را نشاند. "شدم بذار برم

هاي ديگري را يكي يكي از دادگاه به سمت چپ آوردند.  پس از مدتي بچه
در اين گروه، از رفقاي اقليت كيوان مصطفوي نيز بود. كيوان هنگام 

توانست به مالقات  نامزد داشت، اما نامزد او نمي 62سال  دستگيري در
ها عقد  به خواست كيوان و نامزدش، آن 67بيايد. چندي پيش از تابستان 

كند) تا نامزد و  بندند (پدر او به نيابت از كيوان اين كار را مي ازدواج مي
ها  مدت اين مالقات 67اكنون همسر وي بتواند به مالقات بيايد كه تابستان 

. از زندانياني كه به قسمت چپ را با سربدار شدن كيوان بسيار كوتاه كرد
با  61و  60هاي  آوردند سامان از هواداران راه كارگر را هم شناختم كه سال

پاسدار هم بوديم. از زير چشم بند تالش داشتم تا با ديگران تماس بگيرم كه 
  بسيار از سايرين نشاند. ي جا بلند كرد و با فاصله متوجه شد و مرا از آن

ها نام  بعد از ساعاتي پاسداران شروع به خواندن اسامي جديد كردند. آن
ها نيز  گفتند. يكي از بچه خواندند و فاميلي را نمي زنداني و نام پدر او را مي

اسم پدرش رحمان بود. من هم با اين كه فهميده بودم اسامي را چگونه 
د بلند شدم و به طرف صف آمدم كه يكي از خوانند، عامدانه از جاي خو مي

پاسداران من را همان اول صف قرار دارد. در حالي كه پاسدار ديگري 
اي در كار خود ترديد  چنان در حال خواندن اسامي بود، براي لحظه هم

كردم. با يادآوري فشارهايي كه در اين مدت تحمل كرده بودم، با خودم 
ات در ليست نبوده  فهمند كه اسم برند و مي االن تو را با اين صف مي"گفتم 
. با همين استدالل بود كه "خودي بايد يك كتك مفصل بخوري! و بي

فكر "گفتم:  "چيه؟"ام را بلند كردم و پاسداري آمد از من پرسيد:  دست
او اسم من را پرسيد و بعد از كنترل با  "كنم اشتباهي تو صف ايستادم مي

و بود، مرا دوباره نشاند. بدين ترتيب گروه دوم پاسداري كه ليست در دست ا
زندانيان اعدامي را از كنار ما بردند و بقيه كه شش تا هفت نفر بوديم 

چنان در قسمت چپ نشسته بوديم. بعد از ساعاتي از زير چشم بند،  هم
پاهاي اعضاي هيات مرگ را ديدم كه اين بار درحال بازگشت از سالن 

  ) بودند.ها اجتماعات (محل اعدام

  

  تان را اعدام كرديم ي رفقاي همه

هاي بندهاي عمومي در  در آخر ما چند نفر را جمع كرده و به يكي از اتاق
ها بسته بود. اين همان بندي بود  طبقه سوم زندان بردند كه البته درب اتاق

در آن بودند و من از  14هاي چپ، قبل از انتقال به بند  كش كه ملي
ها در تماس بودم. همان جا كه براي  ي دوم با آن طبقه هاي انفرادي سلول

  گفتم. "بدرود!"آخرين بار به حسين طالقاني 

و  "ايد؟ نماز خوانده"چيزي نگذشته بود كه ناصريان به اتاق ما آمد و گفت: 
كنم، به تندي و با  . ناصريان با حالتي كه هرگز فراموش نمي"نه"ما گفتيم: 

رو كه امروز پايين ديديد اعدام شدند، اگر شما تمام رفيقاتون "خشم گفت: 
. او درحالي اين جمالت را بر "تون كنند دم اعدام هم نماز نخونيد، فردا مي

خواست لذت و رضايت خود را از  توانست و يا نمي آورد كه نمي زبان مي
ها وقتي در اين هيبت ظاهر  دانم چرا آدم ها پنهان كند. نمي اعدام بچه

آيند. وقتي اين  چه كه هستند به نظر مي تر از حتا آن ار كريهشوند، بسي مي
ها كه از بيماري صرع رنج  جمالت از زبان او بيرون آمدند، يكي از بچه

برد، دچار تشنج شد و به زمين افتاد. با پذيرفتن نماز از سوي تعدادي،  مي
  ي بردند.ام را كه نمازخواندن را نپذيرفتيم، به اتاق ديگر من و يكي از رفقاي

ما دو نفر (هر دو از هواداران اقليت) آن شب را تا صبح بيدار مانديم بدون 
ها و البته  مان، از گذشته اي چشم برهم بگذاريم. از خاطرات آن كه حتا لحظه

  از اين كه فردا در جواب ناصريان چه بايد بگوييم؟!

ن كه من من موضع نداشتم و نظرم اين بود كه بايد پذيرفت، اما او ضمن آ
تواند بپذيرد!! و  گفت كه خودش نمي كرد، مي را تشويق به پذيرفتن مي

پذيرفت و من با اين دوگانگي  اي نداشت. او نمي مان البته نتيجه هاي صحبت
ماند، پذيرش آن از طرف من از نظر  روبرو بودم، چرا كه اگر او تنها مي
ام براي  هاي هشد، اما در عين حال انگيز عاطفي و حتا سياسي سخت مي

ي كافي قوي نبودند. بين مردن و زنده ماندن، زنده ماندن  نپذيرفتن به اندازه
ي  كردم، زنده ماندن خيانت نبود، اما پيدا كردن انگيزه را انتخاب مي

ويژه در آن شرايط مشكل بود و اين بيش از هر چيز  مبارزاتي نيز در آن به
رگز دلپذير نيست و هميشه با تلخي نشيني براي زنداني ه داد. عقب آزارم مي

همراه است، حال چه رسد به اين شرايط كه هرگز تجربه نكرده بودم. او بين 
گي را دوست داشت، اما  ماندن و رفتن، رفتن را پذيرفته بود، زنده

  اش براي نپذيرفتن بسيار بود! هاي انگيزه

ام نپذيرفت  يسلول صبح ناصريان آمد و در جواب سوال او من پذيرفتم اما هم
و اين گونه آن شب براي ما به پايان خود رسيد. من را به اتاقي بردند كه 

هاي اتاق ديروزي نيز در آن بودند. اما نكته جالب در اين  تعدادي از بچه
هاي  است كه آن رفيق را نيز هرگز به دادگاه نبردند. او را از آن اتاق به سلول

  !جا ماند ها در همان دامانفرادي منتقل كردند و تا پايان اع

وقتي به اتاق وارد شدم، شاهرخ از هواداران اقليت در مورد سرنوشت رفيق 
ديگر پرسيد و من جريان را به او گفتم. او كه از اين موضوع دچار هيجان 
شده بود و به رغم ممانعت من، محكم به در كوبيد تا پاسدار آمد و گفت: 

ي شالق بود و او  برخورد تعدادي ضربه ي اين . نتيجه"خوانم من نماز نمي"
هاي  بار هم آمدند و سبيل را بعد از شالق زدن به اتاق بازگرداندند. يك

ي ما را زدند و اين در حالي بود كه من به دليل ماندن طوالني در  همه
شبيه "گفتند  ها نيز به شوخي مي انفرادي ريش بلندي داشتم كه بچه

  !"آبراهام لينكلن شدي

  

  شهبازيجليل 

جاي هر وعده نماز ده ضربه  خواندند، به هايي را كه نماز نمي در اين بند، آن
زدند. يكي از كساني كه نماز خواندن را نپذيرفته بودند، جليل  شالق مي

در زندان بود. روز بعد  58شهبازي از هوادارن اكثريت بود كه از سال 
بود و با  60سال   ستگيريشنبه) مسلم را به اتاق ما آوردند. مسلم نيز د (سه

هم بند بودم. بعد از دادگاه، او و جليل را با هم در يك اتاق  60او سال 
ي مسلم، يك شب جليل در وقت دستشويي به او  گفته انداخته بودند. به

گردد  شورم و مسلم به اتاق برمي ها را مي گويد كه تو برو اتاق، من ظرف مي
طور كه او گفت،  شود. آن ليل ميكه بعد از دقايقي متوجه خودكشي ج

هاي شكسته شده دست به  جليل با شكستن شيشه و با استفاده از شيشه
ي مسلم، جليل معتقد بود كه زندانبان در  زند. به گفته خودكشي مي

را در  60خواهد بار ديگر شرايط سال  نمازخواندن توقف نخواهد كرد و مي
هاي ديگري نيز  يل نبود و بچهزندان حاكم كند. تحليلي كه تنها مختص جل

  با همين تحليل حاضر به پذيرش شرايط زنده ماندن نشدند.

هاي اتاق ما را به بند هشت بردند. اغلب  شهريور بچه 9صبح روز چهارشنبه 
ها  آورده بودند. بسياري از آن 8ها را به بند  زندانيان جان بدر برده از اعدام

شدم، زندانيان  8اني كه وارد بند شب قبل به بند منتقل شده بودند. زم
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ها) را براي دادگاه از بند  ها و اويني كش معروف به ملي( 14و  13بندهاي 
  بيرون كشيده بودند.

شب قبل تعدادي از رفقاي اقليت از جمله زنده ياد بهنام كرمي همراه با 
جا كه در خاطرم هست) از طريق  مهرداد نشاطي و رضا انصاري (تا آن

كنند.  ها منتقل مي ها، اخبار مربوط به اعدام را به آن كش با مليزدن  مورس
ها بر روي خط آمده بودند، به موضوع  كش هايي كه از بند ملي در ابتدا آن
كند و يكي كه آن طرف  كنند، اما وقتي بهنام خود را معرفي مي شك مي

نيمه  كنند. در همان ها به درستي خبر اعتماد مي شناسد، بچه بود او را مي
ها كه  ها، خبر را به رفقاي اقليت بند اويني كش شب، رفقاي اقليت بند ملي

رسانند. بنابر اين صبح كه زندانبان به سراغ  ها بودند، مي در پايين آن
ها در  آيد، خبر در بند پخش شده بود، اما اين خبر براي بچه زندانيان مي

كه تصميم جمعي  عالم خواب و بيداري مانند يك شوك بود. امكان اين
برند، برخي  ها را از بند بيرون مي كش گرفته شود نبود و حتا زماني كه ملي

  از رفقاي اقليت هنوز تصميم نگرفته بودند.

ها در مواردي موثر  هاي شخصي آن گي بنابر اين در تصميم زندانيان، ويژه
ت ها به صراح كش بود. رفيق غالم خوشنام از هواداران اقليت در بند ملي

گفته بود كه شرط مسلمان بودن و نمازخواندن را نخواهد پذيرفت. طرح 
ها تصادفي بود، بيان  كه اعدام 67گان سال  اين نظر در مورد جان باخته
ها اين موضوع به وضوح آشكار  كش ها و ملي دقيقي نيست. در بند اويني

عداد وبيش تا يك حد از اوضاع خبر داشتند، اما ت ها كم است. تمامي بچه
هاي گوناگون اعدام و تعداد زيادي نيز اعدام نشدند. با نگاهي  زيادي از گروه

توان ديد كه  هايي كه باقي ماندند مي هايي كه اعدام شدند و آن به آن
گان  شده ترين زندانيان چپ و غيرمذهبي در ميان اعدام ترين و مبارز راديكال

ي از رفقاي پيكار و ها عباس رئيس كش هستند. براي مثال در بند ملي
توان بسياري از  ها نيز مي حسين مالطالقاني از رفقاي اقليت، در بند اويني

خاني و مجيد ايواني. حتا در  ها را نام برد از جمله رفقا محمدرضا حاجي آن
توانم اين را بگويم.  شناسم مي مورد هواداران و اعضاي اكثريت و توده كه مي

سن جاللي و مهرداد دستگير از حزب توده اصغر مصفا از اكثريت و يا ح
  هاي شخصي متفاوتي داشتند.  گي ي از زندانياني هستند كه ويژه نمونه

، صداي يكي از زندانيان 8شهريور از طريق هواكش سلول در بند  9روز 
محكوم به اعدام را كه ناصريان در حال جروبحث با او بود شنيديم. او به 

و ناصريان با همان  "نامه بنويسم؟ بايد وصيتبراي چه "گفت:  ناصريان مي
بنويس، "زد:  است، داد مي "صداي مرگ"صدايي كه هميشه براي من 

هايي بود كه اين  . براستي لحظات دشواري براي بچه"بنويس، ديگه تمومه
آمد، درحالي كه آرزو داشتند  شان برنمي شنيدند و كاري از دست صدا را مي

  كار گيرند! براي نجات او به تا هر چه در توان داشتند

ها را قبل از اعدام براي نوشتن  ي دوم بود و بندي كه بچه در طبقه 8بند 
ها  بردند (و در جنب سالن اجتماعات محل به داركشيدن بچه نامه مي وصيت

چنين از اين بند امكان ديدن سالن  بود. هم 8قرار داشت) در پايين بند 
زها يك تريلي كانتينردار را نيز ديديم. اجتماعات وجود داشت. در آن رو

اند  كردند كه قبل از آن نيز يك تريلي كانتينردار را ديده ها تعريف مي بچه
پاشي محوطه و  ها حتا سم جا مانده بود. آن كه خراب شده و مدتي در آن

اطراف ماشين را نيز ديده بودند، اما باز به اين موضوع شك نكرده بودند كه 
  هاي اعدامي در اين كانتينر قرار داشته باشد. بچه ممكن است جسد

از آخرين نفرهايي كه چند روز در زير شالق مقاومت كرده و در نهايت با 
پذيرفتن نماز به بند آمد، يكي از هواداران اقليت بود كه وقتي به بند آمد به 
دليل پذيرش نماز و عدم تحمل بيشتر شالق بسيار ناراحت بود، هر چند كه 

خورد ما  از ديدن او بسيار خوشحال شده بوديم. هنگامي كه او شالق ميما 
كه از اعدام او واهمه داشتيم، آرزو  شنيديم و براي اين صداي او را مي

كرديم كه نماز خواندن را بپذيرد و اين در حالي بود كه او تمام قدرت  مي
بي در آن كار بسته بود و اين تناقض عجي ي مقاومت به خود را براي ادامه

كند اما تو خواستار اين هستي  ات در زيرشكنجه مقاومت مي روزها بود. رفيق
بودند اش پايان بدهد!! البته در آن روزها تعدادي در انفرادي  كه به مقاومت

  شد. ها در مورد نماز خواندن چه برخوردي  دانم در آن مدت با آن كه نمي

شهريور) ناصريان  10شنبه  ها در گوهردشت (پنج غروب آخرين روز اعدام
برد.  ها را براي شالق زدن به عمد به سالن اجتماعات مي كش تعدادي از ملي

هاي دار باقي نمانده بود و ناصريان  در سالن اجتماعات ديگر اثري از چوبه
خواست با اين كار نشان دهد كه در سالن اجتماعات خبري نيست. حتا  مي
بقيه دوستانتان "ها گفت:  كش ريان در بند مليها نيز ناص بار بعد از اعدام يك

خواست  . مشخص بود كه زندانبان نمي"ايم را به زندان ديگري منتقل كرده
  ها را اعالم كند.  طور رسمي مساله اعدام به

مانديم. در اين روزها يكي از  8ها، سه روز در بند  بعد از پايان يافتن اعدام
م زندانيان به سالن انتهاي بند از همه آمد و با فرستادن تما پاسدارها مي

  خواستند تا به صف ايستاده و نماز بخوانند.  مي

جمع شده  8در اين سه روز زندانيان زيادي از بندهاي گوناگون در بند 
هاي آخر بودند. ما اگرچه زنده مانده  بودند، هواداران اقليت عمومن در سلول

دانست كه  رار داشتيم. كسي نميبوديم، اما از نظر روحي تحت فشار زيادي ق
ها در  ها ساعت چه بايد كرد، شوك بزرگي به ما وارد شده بود. برخي از بچه

رفتند و يا دوست داشتن در تنهايي براي مثال در سالن انتهاي  خود فرو مي
خواندند كه  اي مي شدند و ترانه ها جمع مي بند قدم بزنند. گاه نيز بچه

تو اي "بنان و  "كاروان"هاي  آن روزها من ترانه بار بودند. در گي غم همه
خوانديم.  به  ها مي حسين قوامي را ياد گرفته و با بچه "پري كجايي

شبي كنار چشمه پيدا شد،  "خصوص اين بيت را خيلي دوست داشتم: 
كرديم. حمل بار  و ما مرگ ياران را باور نمي "ميان اشك من چو گُل واشد
مان آسان نبود و اين گونه بود كه به  هاي ز برشانهسنگين مرگ اين همه عزي

ها متناسب با حال و روز ما  برديم. در آن شرايط اين ترانه ها پناه مي اين ترانه
   بر زبان ما جاري نبود. "سراومد زمستون"و  "بهاران خجسته باد"بودند. ديگر 

  

  بند فرعي

ه يك بند فرعي بزرگ ك 8ها را جدا و به بند روبروي  كش بعد از سه روز ملي
بود منتقل كردند. بعد از انتقال به بند فرعي، نگهبان بند چند بار براي 
خواندن نماز آمد اما ما شروع به نخواندن نماز كرديم كه ديگر بساط نماز 

  جمع شد.

دادند. در شرايطي كه  پس از چند روز در بند فرعي به ما هواخوري نيز 
مالي در مضيقه بوديم، فروشگاه نيز آمد و ما  هنوز مالقات نداشتيم و از نظر

توانستيم خريد كنيم. براي خريد البته پول كم داشتيم و يكي از زندانيان 
اي كه مقداري پول داشت به بند قرض داد تا براي بند خريد كنيم. در  توده

آن روزها من داوطلبانه مسووليت صنفي بند را برعهده گرفتم كه براي بند 
ي  نيز گذاشتيم، اين گونه خود را براي ادامه "شور"و هويج با گل كلم 

  ايم. گفتيم ما هنوز زنده ساختيم و مي حيات در زندان آماده مي

مان را  هاي در اين بند براي اولين بار به ما امكان تماس تلفني با خانواده
ها از درب زندان از طريق  دادند. تماس تلفني به اين شكل بود كه خانواده

ني كه به پشت درب بند وصل شده بود، با ما صحبت كرده و از سالمتي تلف
ي مالقات براي  ها وعده چنين  به آن شدند. زندانبان هم ما مطمئن مي

ي مالقات  وگوي تلفني با خانواده و وعده ي بعد داده بود. امكان گفت دفعه
  ي تغيير اوضاع نيز باشد. توانست نشانه براي ما مي

تماس تلفني با خانواده، به هنگام غروب  بار ديگر تمام ما را با بعد از پايان 
بند از بند بيرون كشيده و يك به يك حميد عباسي داديار زندان با  چشم

ها راجع به پذيرش مصاحبه سوال كرد و  همراهي چند پاسدار، از بچه
پذيرفتند، از ديگران جدا كردند.  هايي كه مصاحبه را نمي ترتيب بچه بدين

جا ماندند و گروه ديگر  ها همان قريبن بند دو قسمت شد، يك سري بچهت
كه ماها بوديم و مصاحبه را نپذيرفته بوديم به فرعي طبقه دوم درست در 
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جا كه در دوران  پايين بند قبلي منتقل كردند. حميد عباسي (نوري) از آن
راري گي كرده بود، بار ديگر سواالت تك نوجواني با من در يك محل زنده

خود را از من كرد. بعد از اين كه راجع به مصاحبه پرسيد و جواب منفي 
من هم جواب دادم:  "از اقوام تو كسي در زندان نيست؟"گرفت، گفت: 

ا نيز كسي نيست كه با تو هم ه از پرسنل زندان از آن". او ادامه داد: "نه"
  ."نه"دادم: دانستم منظورش چيست باز جواب   كه ميمن "بوده باشد؟محلي

ها شروع شد. حتا يك بار به ما مالقات  ها مالقات كش بعد از جداسازي ملي
شان  هايي گفت كه فرزندان حضوري دادند. پدرم در اولين مالقات از خانواده

ي مادر سعيد هم سلولي من در  شكسته ي درهم اعدام شده بودند، از چهره
  شناخت. ميزندان گوهردشت كه خانواده او را از آن زمان 

ها مصاحبه را نپذيرفته بودند،  كش اما زندانبان از اين كه نيمي از ملي
ناراضي بود و بنابر اين بار ديگر تهديدات از سرگرفته شد. ناصريان با چند 
پاسدار ديگر به بند آمده و ما را تهديد به اعدام در صورت عدم مصاحبه 

بار ديگر نيمي از ما كردند كه با وجود بي پشتوانه بودن تهديدشان، 
مصاحبه را قبول كرديم كه من هم در اين سري بودم. من در ابتدا بلند 

رفتند، دچار ترديد شده و  هايي كه به آن صف مي نشدم اما با ديدن بچه
ها به پايان خود  بلند شدم، شكي نيست كه اين كار اشتباه بود و اعدام

ها و حتا  قاومت در ميان بچهرسيده بودند. اما مشكل ما اين بود كه توان م
براي مقاومت بر سر شرايط آزادي  -در اثر درهم شكستن دروني  -ها  انگيزه

هاي باقيمانده از كشتار، ديگر  و ماندن در زندان ضعيف شده بود. گويي بچه
خواستند از آن فضا بيرون  شان براستي زندان شده بود و مي زندان براي

  ي مبارزاتي درست نبود. هر چند كه از جنبه بروند و البته قابل درك بود؛

ها نيز بعد از چند روز  كش به همين دليل بود كه آخرين گروه از ملي
ها مصاحبه را پذيرفتند  كش مصاحبه را قبول كردند و بدين ترتيب تمام ملي

ي  بر روي ما آغاز شود، مصاحبه  كه فشار براي پذيرش مصاحبه (پيش از آن
ها جان بدر برده بود، از بلندگوي  مجاهد كه از اعدام كش سامان تنها ملي

ها گذاشته بود). در طول  بند پخش شده بود كه تاثير خودش را بر روي بچه
ها همواره جزو پيشروترين، مبارزترين و  كش هاي زندان، ملي سال

ها را كاملن  كشتي آن 67ي تابستان  ترين زندانيان بودند، اما ضربه راديكال
ي زندانبان به  ها حتا با يك يورش ساده ته بود و مقاومت آندرهم شكس

ها از خط  شكست. البته اين را نيز بايد اضافه كنم كه بچه گي درهم مي ساده
كرد، هرگز عدول نكردند و اگر مقاومت  قرمزي كه ما را از توابين متمايز مي

له اين شك زندانيان هنوز قدرت مقاومت داشتند. مسا كشيد بي جا مي به آن
براي ماندن در   بود كه وقتي مجبور به پذيرفتن نماز شده بودي ديگر انگيزه

  زندان بر سر شرايط آزادي وجود نداشت. 

ها  را به بندي كه به بند بيست  هاي گروه سوم، آن بعد از جدا كردن بچه
معروف بود بردند. اين بند برخالف بندهاي معمولي كه در دو طرف آن 

ت، از وسط به دو نيم تقسيم شده بود و به اين ترتيب فقط سلول قرار داش
در يك طرف بند سلول قرار داشت. بند راهرويي باريك و دراز نيز با عرض 

  كرد. ونيم متر داشت كه سلول و ديوار بند را از هم جدا مي حدود يك

  آزادي

هايي را كه براي مصاحبه بردند همان  ها آغاز شد، اولين بچه وقتي مصاحبه
گروه دوم  رسيد (نيمه هاي گروه اول بودند. وقتي نوبت مصاحبه به  بچه

هاي گروه سوم در بند  را با كليه وسايل صدا كرده و به پيش بچهآذرماه) م
ما را به يكي ديگر از بندهاي فرعي  20ماه نيز از بند  بردند. در دي 20

  منتقل كردند.

مصاحبه به انفرادي منتقل ي ما را براي  در اولين روزهاي ماه بهمن، همه
كرده و قلم و كاغذي به ما دادند تا متن مصاحبه را در آن بنويسيم، تا قبل 
از مصاحبه كنترل شود. روز بعد نيز ما را براي مصاحبه به همان سالن 

ي  هاي به ويژه بند جهاد پر بود. موقع مصاحبه اجتماعات بردند. سالن از بچه
ي آب  شناختند از قصد و به بهانه را ميكه م هايي يكي دو نفر از بچهمن، 

هاي  ها را ببينيم. از گروه ما ابتدا نادر از بچه خوردن بلند شدند تا ما آن
بعد من را براي مصاحبه صدا و  هاي فدايي خلق) اي (هوادار چريك59

ما دو نفر را از سالن اجتماعات برگرداندند.   كردند. بعد از اتمام مصاحبه،
خواست تا من او را  ندن ما هم اين بود كه حميد عباسي نميعلت برگردا

ببينم، براي همين زماني كه ما را براي مصاحبه صدا كردند، فرد ديگري به 
بند، حميد  گر را داشت. بعد از بردن ما با چشم نقش مصاحبه "رحماني"نام 

 عباسي ما را در راهرو ديد و بعد از اين كه سواالتي كرد، به طرف سالن

  اجتماعات رفت و ما را به بند بردند.

ي ما را به بند فرعي سابقي كه ابتدا در آن  ها، همه بعد از پايان مصاحبه
ها بايد وثيقه  بود، برگرداندند. براي آزادي ما، خانواده 8بوديم و روبروي بند 

ها  گذاشتند و تامين وثيقه و ضامن باعث شده بود، بعضي از بچه و ضامن مي
نفر در بند بوديم  5ها ديرتر آزاد شوند. در روزهاي آخر تنها  بعضي زودتر و

دادند بسيار زياد بود و علت آن  اما ميزان غذايي كه به ما در آن روزها مي
ها، آمار درستي از بند نداشتند. من  هم اين بود كه به دليل آزاد شدن بچه

كش  هاي ملي بهمن و در حالي كه تنها من و دو نفر ديگر از بچه 18روز 
مانده بوديم، آزاد شدم و آن دو نيز همان روز يا يكي دو روز بعد آزاد  باقي

كش  ي زندانيان ملي پرونده 67شدند. بدين ترتيب و بعد از كشتار تابستان 
  باز شده بود، بسته شد. 60كه از بهار سال 

انش وقتي از زندان آزاد شدم و به خيابان پا گذاشتم، پدرم و يكي از آشناي
كه ضامن من شده بود، در انتظار من بودند تا مرا با خود به لنگرود ببرند. . 
من با ساك و پتوي حسين مال طالقاني كه به يادگار برداشته بودم (و هنوز 
نيز به يادگار دارم) و در حالي كه دمپايي به پا داشتم، از زندان آزاد شدم. 

كه  سرمن بسته شد، درحالي وقتي از زندان بيرون آمدم و درب زندان پشت
هايي گذشته بود، احساس كردم ديوارهاي بلند زندان، ديواري بلند  تنها ثانيه

هايي كه در زندان گذرانده بودم كشيده است. هيچ  بين من و تمام آن سال
هيجاني نداشتم، سرد سرد بودم. در يك لحظه زندان براي من بيگانه شده 

من بيگانه بود (اگرچه با  ستگيري، زندان برايگونه كه در اوايل د بود، همان
  ي من تبديل شده بود). گذشت مدت كوتاهي زندان به خانه

آموزشگاه، در حالي كه داشتم با حسين مال  3و سالن  65يك بار در سال 
ها و تعيين  كش شستيم و بحث به موضوع آزادي ملي طالقاني لباس مي

بريم بيرون، چي كار "ن گفت: شرايط براي آزادي كشيده شد، حسين به م
هاي  . هرگز اين حرف او يادم نرفت. ضربه به آخرين بخش"تونيم بكنيم؟ مي

هاي طوالني  و سال 64تشكيالت سازمان (اقليت) در داخل كشور در سال 
قدر  كرديم اين زنداني كه روز اول وقتي به آن پا گذاشتيم فكر نمي -زندان 

ي  ود آورده بود كه گويا همين زندان خانهدر ما حسي را بوج -طوالني شود 
جا  ما است، در واقع به آن عادت كرده بوديم، گويي تمام دنيا براي ما در اين

اي كه اختياري در  ي ما شده بود. خانه خالصه شده بود. زندان دنيا و خانه
كرد. براي همين بود كه  خواست مي خانه هركاري مي آن نداشتيم و صاحب

خانه (زندانبان) معترض بوديم و خواستار به رسميت   بهميشه به صاح
يه روزي از "گفتيم  شناخته شدن حريم خود. هميشه به شوخي و جدي مي

ريم يا  دونيم كه افقي مي ريم فقط نمي اين ديوارها به اون طرف ديوار مي
ها را  ها كه با هم اين شوخي !! حاال بسياري از رفقاي آن سال"عمودي

گونه عمودي رفتن  ي رفته بودند و من عمودي. هرگز تصور اينكرديم افق مي
  را نداشتم.

ي دوراني  ام به خاطره نه خوشحال بودم نه ناراحت. فقط زندان براياز آزادي 
شد تكرار كرد. دوراني  سپري شده تبديل گشته بود، دوراني كه ديگر نمي

داشت. گويي ها را با هم  ترين آن كه هم زيباترين خاطرات و هم دردناك
ام، خوابي كه بيش از هشت سال طول  ها در خواب بوده ي اين سال همه

  كشيده بود.

*  
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 ساله 15حميد جاباني             ساله  21كوروش جاباني              ساله  24سعيد جاباني          

  

در خيابان تهران واقع در مشهد، سر قرار دستگير  خلق سعيد جاباني در ارتباط با سازمان مجاهدين شبه همراه همسر 1360فاطمه جوكار دردي ماه سال 
بازداشتگاه سپاه ملك فاطمه را به همراه همسرش به  .دستگير شده بودندآن دو قبل از ، ساله 15ساله و حميد  21كوروش  دو برادر  همسرش، .شوندمي

را با چشم او . ماهه حامله بود 4.در موقع دستگيري برندميرا نيز بعد از ضرب و شتم در خيابان به همانجا  بردند و اوميآباد مشهد واقع در بلوار ملك آباد 
 حاكم شرع به حكم  و هرا بست شو پاهاي يردهين به زيرزم رااو ، داده استاي سرباال هچون جواب گوينديبه او موال ئچند س پس از .برندميبند به اتاقي 

 20حدود  هاكنند. آنپيدا مي ادامهره و دوباره ها دوباو باز جويي هااين زدن به زير كابل.برند ميسعيد را همسرش  اوبعد از . كنندميشروع به زدن كابل 

مالقات كوتاهي با  به او ماه4 پس از حدود. شوندميو پس از آن به سپاه كوهسنگي واقع در خيابان كوهسنگي مشهد منتقل  هسپاه ملك آباد بود روز در
دي ماه  9و  7را در  همسرش  و برادرد .برندميبه دادسرا  جراي حكمبراي ا و سعيد را مي كننداد مشهد منتقل ببه زندان وكيل آ او را همسرش مي دهند.

.  آيدميبه دنيا در زندان  61يعني در خرداد  ،بعد از اعدام سعيد روز 40 شخترد. كنندسربدار مي 61در ارديبهشت نيز و سعيد را  كنندمي تيرباران 60

پس از چهار  شود.محكوم مي زندان سال 30 به با يك درجه تخفيف، اشآن حكم پس از شود.به او ابالغ نمي و حكمي بوده يك سال بالتكليف فاطمه تا
شده بود و  اوضامن  شدر بازداشت بود و برادر اش سال سند منزل پدري 15و تا حدو  .آيدميالمدت بيرون  به نام مرخصي طويل در زندان بودن، سال
- مياخراج دايم از خدمات دولتي ، قبل از دستگيري مربي بهداشت مدارس بود او كهكرد. معرفي مي ستانيبه داد اي يك بار بايد خود راهفتهاو هم  شخود

  ...... و مصادره اشتمامي وسايل منزلو  شود

  

  

  آزادگاني كه سربدار شدند
 

  فاطمه جوكار

 

 مي در دختري را نشاط و شور همه و آن كنم مي نگاه گذشته به وقتي

 يوحشيانه هايشكنجه و برخوردها با ولي كرد مبارزه جان پاي تا كه بينم
و  كرد، شدن تواب به و شروع درآمد زانو به باالخره جالدان رژيم اسالمي

 و شناسايي مرز تا و گذاشت سر پشت سريع چه را سرازيري مسير اين
و  شودمي فشرده قلبم رفت! هنوز پيش كشيدن دار طناب و بازجويي
 داديار با حاضرشد كه دختري و يا است؛ ر آزار دهندهبسيا برايم آن يادآوري

 زندان به پاسدارها مثل آن از بعد و كند ازدواج داشت وبچه زن كه زندان

 شناسممي را كساني كرد؛ و يامي ارشادي كار سرموضع هايبچه با و آمدمي

 مغفرت طلب خدا از كميل دعاي هايشب و سرنماز در زاري و گريه با كه

  بودند. برگزيده كه از راهي و پشيمان شوند! بخشيده كه دكردنمي

ولي چيزي كه تا همين امروز ذهن مرا به خود مشغول كرده و هرگز 
هاي دوستانم، همسرم سعيد جاباني  فراموشم نمي شود، انگيزه باال و دالوري

و برادران همسرم كوروش و حميد جاباني است و اين است كه به من عشق 
  دهد. ي مبارزه و ماندن مي نگيزهبه زندگي و ا

هاي سردي و سياهي، وحشت و اضطراب و درمقابل  هاي زندان، سال سال
ها بود. مردان  ها و مقاومت ها، حماسه باكي ها و بي ها، دالوري گري اين وحشي

ترين سرمايه خود را در راه اهدافشان عرضه كردند.  و زنان پاكي كه ارزنده
  دگي و در سر، عشق به مبارزه و مردم داشتند.آنهايي كه در دل شور زن

ياران و رفيقان ما رفتند، به دارآويخته شدند، تيرباران شدند و يا زير 
هاي بيرحمانه جان خود را ازدست دادند و آنهايي كه ساليان دراز شكنجه

در زندان ماندند و جواني و شور و نشاطشان را درآنجا به جاي گذاشتند، 
ند به يك زندگي معمولي برگردند. هميشه و در همه حال هيچ وقت نتوانست

  رزمان شان درياد و خاطرشان باقيست. زندان و دوستان و هم

خيلي از مسائل آن دوران آزاردهنده است و هنوز بعد از اين همه سال از ياد 
هاي روحي و جسمي، انتظار كشيدن پشت و خاطرم نرفته است. شكنجه

و بسته شدن در راهرو بعد ازشكنجه شدن، دراتاق شكنجه، صداي باز 
خوابيدن كنار سالن بازداشتگاه نزديك در ورودي در هواي سرد و برفي دي 
ماه، و خوردن هواي سرد به پاهاي مجروح، شنيدن فرياد كسي كه زير 
شكنجه است و هم زمان تيركشيدن پاهايم. و نيز آزار دهنده بود ديدن 

ها، به اتاق ها و بازجوييس از شكنجهتوابين، زماني كه روزهاي بعد پ
انگيز است ،روزهايي  عمومي برده شدم. ولي چيزي كه بسيار براي من غم

بود كه سعيد را به سلول من آوردند. روزهاي پاياني زندگي همسرم در كنار 
من بود. روزهايي كه نمي دانستيم چقدر طول مي كشد، آيا براي چند 

اش اگرچه به بلنداي  !؟ روزهايي كه هرلحظهساعت است يا يك روز يا بيشتر
داشت كه درباورهاي  چنان ايستا نگه مي گذشت ولي ما را هم زمستاني مي
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خود زندگي را معنايي جديد ببخشيم. مقاومت و ايستادگي سعيد به من 
داد كه عشق به زندگي دركنار مبارزه براي محو هرگونه  چنان اميدي مي

ارديبهشت  10ان شد. همسرم اعدام شد (پليدي وزشتي، برايم صد چند
) عشق به او معنايش عشق به مبارزه شد، عشق به زندگي و عشق به 61

كودكي كه در دل داشتم. تمام اين سالها اين خاطره در ذهنم مانده هم 
آزاردهنده است به دليل اين كه روزهاي پاياني زندگي همسرم بود و مي 

ي كنند و هم اينكه دراين چند روز دانستيم كه به زودي حكم را اجرا م
بخصوص من در كنار او درس ايستادگي و مقاومت گرفتم و هر وقت به 

كنم هرگز فراموشم گذشته و آن روزها فكر ميكنم احساس غرور مي
  شود. نمي

  

  بندانمهايي از همخاطره

ام مربوط است به زهرا نصيريان دختر بسيارجوان مجاهدي كه اولين خاطره
ملك آباد و در روزهاي نخستين دستگيري، او را ديدم. عصر بود كه  درسپاه

زد و  از دادگاه به اتاق عمومي آمد و خيلي مضطرب و پريشان بود، قدم مي
زد. وقتي  زد، و با هيچ كس حرف نمي خواند و دوباره قدم مي يا نماز مي

به خاموشي زدند دركنارمن با لباس و جوراب و روسري دراز كشيد و آرام 
برند براي اعدام؛ اگر زنده ماندي و  من گفت: به احتمال زياد امشب مرا مي

هاي بيرون رفتي پيام ما را به مردم برسان و بگو كه به ما چه گذشت. نيمه
، درست يادم هست كه ساعت حدود يك شب بود كه در بازشد و اسم شب

صبح صبركنند، به  زهرا را خواندند و او از جا پريد و عليرغم اصرار او كه تا
زور او را بردند و سرش داد زدند كه برادران بيرون منتظر هستند عجله كن. 
و او برگشت به همه ما نگاهي كرد و در آن نيمه تاريك و روشن شب 

  چشمانش درخشيد و به ما گفت: خداحافظ و براي هميشه رفت.

اسم مرا  درحياط دادسرا من و گروهي ديگر از هم بنديان نشسته بوديم كه
صدا زدند و مرا بردند و از طرف ديگر سعيد را آوردند وگفتند: زياد وقت 
نداريد، به هم نزديك نشويد و بلند صحبت كنيد. من كه تحت تاثير قرار 

هايم سرازير شد. سعيد دانستم اين آخرين مالقات است اشكگرفتم و مي
هاي ما رو  اشك هاشرف خوام اين بي بلند گفت: جلوي اينا گريه نكن نمي
كرد و به من گفت اگر زنده ماندي ببينند. با صالبت و استوار صحبت مي

مان را خوب بزرگ كن و برايمان آرزوي زندگي خوب كرد و وداع كرد و بچه
  رفت.

هاي رويا  آباد مشهد چهار دختر جوان مجاهد بودند به نام در زندان وكيل
خوانباشي. عصرآن روز  روضه وزيري، فرشته صنوبري، هما مظفري و جميله

بلندگوي بند به صدا درآمد و اسامي اين چهار نفر براي اعزام به سپاه 
شوند، آرام وسايلشان را  دانستند براي چه اعزام ميخوانده شد. آنها كه مي

جمع كردند. آماده رفتن شدند. فرشته و هما و جميله خيلي آرام و با 
يا سرش را روي شانه يكي از چشماني خيس خداحافظي كردند ولي رو

خوام بميرم، من زندگي را دوست دارم من  ها گذاشت و گفت: من نمي بچه
ي بچه ها آرام در سكوت خوام بميرم. همه همسرم را دوست دارم، من نمي

  كردند و آنها هم براي هميشه رفتند.گريه مي

قات بود، همسرجوان رويا هم در بند مردان بود و فرداي آن روز كه روز مال
روز تولدش بود. رويا تمام مدت براي تولد همسرش يك جا عينكي بسيار 
زيبا درست كرد و روي آن را گلدوزي كرد روزي كه رويا را بردند، جا 
عينكي را به دوستش كه او هم همسرش در بند مردان بود، داد و گفت: به 

هش بهمن بگو خيلي دوستش دارم و تولدش مبارك و اين كادوي مرا ب
 برسان. يازده روز بعد همسرش به نام بهمن مقدسي هم اعدام شد. 

رزمان ما اين بود، آنها آزادگاني بودند كه قلبشان نه براي  ترين پيام هممهم
  طپيد.  رهايي يك ملت كه براي رهايي جهاني از ستم و استثمار مي

*  
 

 

  
 

اري دانشگاه التحصيل رشته پرستده قائدي، در شهر رشت متولد و فارغمرس
دانشجوئي دانشگاه صنعتي است. برادرش جواد قائدي ( 1355تهران درسال

س از يك به علت فعاليت دانشجوئي دستگير و پ 1351در سال  شريف)
  به زندگي مخفي روي آورد. 52. جواد از پاييز سال سال از زندان، آزاد شد

  نويسد:ي زندگي خود ميمرسده قائدي در باره

- ي سياسيمن هم با پيشينه  56ين اعتراضات مردمي در سال با شروع اول«

اي كه داشتم، به همراه ساير مردم معترض به خيابان آمده و هر روزه در 
كردم  و يا در بيمارستانها به ها و اعتراضات كارگري شركت ميتظاهرات

با علني   57شدم. بعد از قيام مداواي مجروحين تظاهرات ها مشغول مي
هاي سياسي، فعاليت مانها و احزاب سياسي و آزادي فعاليتشدن ساز

  1361خرداد  19متشكل وسازماني خودم را با سازمان پيكار شروع كردم. 

ام دستگير شدم. من تنها بازمانده انوادهبه همراه سه نفر ديگر از اعضاي خ
( زندان كميته  3000آن دستگيري ها هستم. هر چهار نفر ما را به كميته 

زارت اطالعات بود. ردند كه تحت نظر سپاه پاسداران وب ترك زمان شاه)مش
در آن دوران زندان اوين در دست دادستاني بود كه مسئوليتش را الجوردي 

به زندان  62داشت. مدت يكسال در زندان كميته مشترك بودم، خرداد 
اي به اوين منتقل شدم و در تير همان سال، در يك دادگاه  چند دقيقه

زندان محكوم شدم. دوران محكوميت ام را  در زندان اوين و  سال شته
  قزل حصار گذراندم. 

زمانيكه در اطاق شيمي درماني بودم از همانجا آزاد   69در ارديبهشت 
به  94شدم، مدت دوسال بعد از آزادي در  ايران  زندگي كردم. در سال 

را شروع كردم .  اروپا آمدم، بمحض ورود فعاليتم عليه جمهوري اسالمي
هاي عضو حزب كمونيست كارگري هستم، عالوه بر آن يكي از عرصه

فعاليتم امر دادخواهي و محاكمه سران حكومتي اسالمي  به جرم جناياتي 
  ». است كه عليه مردم مرتكب شده اند

  

  دهه جنايت از يكتصويري 
  

 مرسده قائدي

  

توان  . دوراني كه نميمرور سالهاي زندان هميشه دردناك و آزاردهنده است
فراموشش كرد. اثرات آن بعد از گذشت سالها روي جسم و روان انسان باقي 

ماند. آن بخش از زندگي هميشه با من هست و بايد با آن كنار آمد. اما  مي
ام كه  گردم انگار به تماشاي فيلمي نشسته بر مي 60وقتي به دوران سال 

كشيده است. زندانهاي مملو از چگونگي سركوب يك انقالب را به تصوير 
حصار، شيراز،  هاي اوين، كميته مشترك، گوهردشت، قزل جمعيت، در زندان

   مشهد، سنندج، رشت، تبريز، اصفهان و دهها زندان وكميته مخفي بدون نام و نشان.
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بينيد، از  در هر اتاق اين زندانها را باز كنيد زندانياني با سنين متفاوت را مي
شود  لتنگ مادرش است، چون اولين بار است از خانواده جدا مينوجواني كه د

تا دخترنوجواني كه بالغ شدنش را بايد در آنجا تجربه كند. در گوشه ديگري 
بينيد كه نوزادش را در آن جهنم  به دنيا آورده است. از طرف  زني را مي

بي شان را صرف مبارزه و انقال هاي زيادي از زندگي ديگرانسانهايي كه سال
اند كه در حال به خاك و خون كشيده شدن است و وقتي به  كرده

كني پر است از افسوس بر آن چه بر سر اين انقالب آمده  چشمانشان نگاه مي
  است.

بينيد كه زندانيان با چشمان بسته  در آن زندان راهرو باريكي را مي
ردني اند و منتظرند. راستي منتظر چه چيزي هستند؟ شايد باورك ايستاده

نباشد اما واقعيت دارد. اين صف شكنجه است. در مقابل آن صف تعدادي از 
خواهند  باشند و مي گري مي ساعته آماده وحشي 24گران هستند كه  شكنجه

كنند به آنها بفهانند  با ضربات شالقي كه بر جسم و روح زنداني  وارد مي
ندارد، قبول همه باورهاي آنها دروغ است. فقر حق شماست، آزادي معنا 

نداشتن خدا و مذهب حكمش ارتداد و شالق و اعدام است. آزاديخواهي  
كنيم كه ما پيروز  جرم است، با شكنجه قرون وسطايي به شما  ثابت مي

  شويم.  مي

تر و  شود بسيار پرطنين اما صدائي از داخل صف و اطاق شكنجه شينده مي
انم  را از من بگيري! من اين تواني آزاديخواهي و آرم گويد نمي تر كه مي قوي

ام،  خواهم، براي آزادي انقالب كرده جامعه  نابرابر را قبول ندارم، آزادي مي
پذيرم. اين زندگي  حقوقي و سركوب را نمي من اين فقر و تبعيض و بي

شايسته مردم نيست. حكومت فاشيستي شما را قبول ندارم. ما آزادي را با 
  بدست خواهيم آورد.ايم  اي كه شروع كرده مبارزه

شدند و  تر مي گران با شيندن اين صداها، وحشي حكومت اسالمي و شكنجه
كردند. براي خاموشي آن صدا تنها راه  بايد براي بقاي خودشان فكري مي

هاي ده، بيست، سي نفره به  حل اعدام بود. هرروزه  زندانيان را  در گروه
كردند. در باالي تپه هم شما  مي باران بردند و در آنجا تير اي مي باالي تپه

زنده باد «شنيديد. گروهي مشغول خواندن سرود  صداي سرود زندانيان را مي
بيني كه او را همراه همسرش  بودند. زني را مي» آزادي/زنده باد سوسياليزم

دارد و خواهرش  بندش را برمي كنند و برادري كه چشم براي اعدام آماده مي
اي از زندانيان هم با صداي بلند به زندانبانان  عدهبيند.  را در كنارش مي

خواهم با چشمان باز و  بندم را بردار و دستانم را آزاد كن، مي گويند چشم مي
  ايستاده بميرم. 

اين فيلم نيست. مستند و واقعي است. اين تصويري از يك دهه از جنايت و 
  سركوبي است كه حكومت اسالمي  مرتكب شده است. 

مستند و واقعي از تاريخ يك نسل شكست نخوردگان است كه  اين فيلمي
سركوبشان كردند اما مبارزه براي آزادي و براي يك زندگي انساني با قدرتي 

  يابد. بيشتر ادامه مي

دهد؟ نبودن آن همه انسان كه  دانيد چه چيزي  از همه بيشتر آزارم مي مي
 16نبودن ناصرهاي  االن در ميان ما نيستند، من دلتنگ همه آنها هستم.

كه از هوداران سازمان پيكار بود، و در يك خانواده   ساله. يكي از آنها ناصري
هاي  كارگري بزرگ شده بود. صفا و صميمت  خاصي داشت و با خنده

درخشيد.  شيرين كه همشه بر لبانش بود و عشق به زندگي از چشمانش مي
رفت  ها مي زرنگش به كارخانهاش اين بود كه با موتور هونداي قرم كار هرروزه

گفت، از فقر و  هائي كه از زندگي ناصر مي تا اطالعيه پخش كند. اطالعيه
گفت كه بايد  اش تحميل شده بود. از پدرش مي فالكتي كه به او و خانواده

اش را تأمين كند. ناصر آن  ساعتها كار كند اما هنوز نتواند زندگي خانواده
  كرد. ي تغيير آن مبارزه ميزندگي را قبول نداشت و برا

در يكي از همان روزهائي كه مشغول پخش اطالعيه بود، دستگيرش كردند و 
مستيقماً به زندان اوين منتقل كردند. بعد از چند روز او را به دادگاه بردند. 
گيالني جلٌاد كه حاكم شرع و رئيس دادگاه بود با نعلينش بر روي پشت او 

بگويد خدا را قبول دارد تا اعدامش نكند. اما ناصر خواهد  رود و از او مي مي
گفت من حكومت شما و خدا را قبول ندارم. من  عزيز كوچولو  مرتباً مي

  مذهب ندارم و كمونيست هستم. او را بعد از چند روز اعدام كردند.

  ترين بخش زندان از دست دادن چنين انسانهائي بود.  دردناك

  يشه در قلب ما هستند.ياد همه آنها گرامي باد كه هم

  

 
  جواد قائدي

در دانشگاه صنعتي شريف با مسايل سياسي  51- 50جواد در اوايل سالها 
شود. بعد از مدتي به دليل شركت در تظاهرات دانشجويي دستگير  آشنا مي

  هاي رژيم شاه سپري كرد. و يكسال  را در زندان

ادي براي مبارزه عليه شاه شود و چند ماه بعد از آز از زندان آزاد مي 52سال 
آورد. فعاليت سازماني جواد با و آن سيستم به زندگي مخفي روي مي

كه بخش زيادي از آن  54شود تا اينكه در سالسازمان مجاهدين شروع مي
سازمان ماركسيست شدند او در بخش رهبري آن سازمان قرار گرفت. بعد از 

-را تشكيل مي» سازمان آرمان«جواد  به  همراه  تعدادي ديگر   57انقالب 

  كرد. دهند و زمان دستگيري با اتحاد مبارزان كمونيست فعاليت مي

در خيابان توسط سپاه پاسداران دستگير شد و  61خرداد  19جواد در 
شد. براي بار دوم بود كه جواد به آن فرستاده  3000مستقيما به كميته 

  گرانِ جديد.  نجهرفت. به همان مكان! اما با اسم و شك زندان مي

كشان  صبح بود. مرا كشان 4اولين ديدارم همان شب اول دستگيري ساعت 
بندت را برداري و حرف بزني،  وارد سلولي كردند وگفتند حق نداري چشم

بند نگاه كردم. اتاق پر از بازجو بود و جواد با  فقط گوش كن. من از زير چشم
ايم و ن گفت: ما شناسايي شدهلباس زندان آنجا نشسته بود. بالفاصله به م

گران داد زد؛ آقاي قائدي  اي نيستي. يكي از شكنجهام كه توكارهمن گفته
زنداني سابق رژيم لطفاً خط نده! او اولين بار است كه به زندان آمده. بعد 
سريعاٌ مرا از سلول بيرون بردند و در همان ضمن با خوشحالي به من گفتند: 

خواسنتد رهبر انقالب هايي كه ميكرديم. اين ديدي برادرت را دستگير
  كنيم.  شوند اما دستگيرشان كرديم و اعدامشان هم مي

بردند، از زير  ساعت بعد از دستگيري، زماني كه مرا براي شكنجه مي 24
كشيدند، آنقدر او را شكنجه كرده كردم، ديدم كسي را ميبند نگاه مي چشم

از دستش شناختم، جواد برادرم بود. توانست راه برود. بودند كه نمي
وپارش كرده بودند. بالفاصله بازجو فهميد. شروع كرد به زدنم كه سرت  لت

را پايين بياور و نگاه نكن. بعد از آن روز، ديگر از او خبري نداشتم. بعد از 
يازده ماه، در اواخر ارديبهشت در كميته مشترك، با او يك مالقات حضوري 

ديگر را در ر بازجو. بعد از آن كه در بسته شد، يكداشتم؛  بدون حضو
  بوسيدم. كردم و مرتباً او را ميآغوش گرفتيم. من از خوشحالي گريه مي

اي از اشك دور چشمان او را گرفت. (دومين بار بود در آن لحظه يك حلقه
شهرام را اعدام كردند، جواد  ديدم. روزي كه تقي كه اين حلقه اشك را مي
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اديو شيند با صداي بلندي گفت كه باالخره اين جنايت كاران او را وقتي از ر
  كشتند).

او به من گفت: آرام باش، صحبت زيادي باتو دارم. آيا از صادق و منير 
خبري داري؟ من خيلي نگرانشان هستم. من در مورد مالقاتم با صادق 

همه  دانستم اينهابرايش گفتم. با عصانيت و صداي بسيار بلندي گفت: مي
را خواهند كشت. گفت: مرا هم حدود دوهفته  قبل دادگاهي كردند. رئيس 
دادگاه مبشري بود. همه بازجويان و رئيس زندان كميته مشترك، حاج 

  امين، حضورداشتند.

دادگاه به مدت يكساعت طول كشيد. من دفاع ايدئوژيك كردم. از 
گذاشتم و  ماركسيسم و كمونيسم دفاع كردم. گفتم چرا مذهب را كنار
شود. در مجمو ماركسيست شدم و حزب كمونيست ايران بزودي تشكيل مي

دانم هيچ جا انعكاس پيدا گفت: ميع خودش از دادگاه خيلي راضي بود. مي
هايم و اهدافم دفاع كنم و در مقابل من نخواهد كرد اما توانستم از آرمان

ك نامه سياسي همه جالدان سكوت كرده بودند. در ضمن به من گفت كه ي
برسد (بعد از  نوشتم و به بيرون فرستادم. اميدوارم به دست خانواده

  اندي سال اين نامه هنوز به دست ما نرسيده است). و سي

لرزيد. مطمئن شدم  كرد تمام بدنم مي در تمام لحظاتي كه جواد صحبت مي
و كردي دهم. با نگراني گفتم با اين دفاعياتي كه تاو را هم دارم ازدست مي

كشند، صورت هم ما را ميحتماٌ اعدامت خواهند كرد؛ او گفت در غير اين 
آنها از فعالين امثال ما نخواهند گذشت. در ضمن به من گفت تمام مدت در 
سلول انفرادي بوده، با هيچكس ارتباط نداشته، زير فشار شديد براي 

بود راجع به  مصاحبه تلويزيوني بوده است. حتي رژيم اسالمي به او گفته
شهرام حرف بزن.  خواهد حرف بزني، راجع به گذشته خودت و تقياالن نمي

مشغول صحبت بوديم كه بازجو در زد، وقت مالقات تمام شده بود. باز هم 
دانستم چكار بكنم؟ مات مبهوت بودم. جواد مرا جدايي! به طور واقعي نمي

ه باشي، هر چند و گفت: بايد صبورباشي و تحمل داشت  در آغوش گرفت
دانم خيلي سخت است. در حالي كه مرا بغل كرده  بود، بر سر بازجو داد مي

كنيد!؟ مدت يكسال از كشيد و گفت: چرا تكليف مرسده را  روشن نمي
گيريد؟ ما را ايد، چرا انتقام ما را از او مي دادن دارو و مالقات محرومش كرده

  جه نكنيد.              كنيد او را بيش از اين شكنكه اعدام مي

فرستم اوين. ما را  در همان لحظه بازجوي او گفت: بزودي او را مي
زد و ميرفت. بعدش باعصانيت ازهم جدا كردند. جواد همانطور سرش داد مي

دانم چه شد؟ با قلبي آكنده از درد جدايي، به سلولم برگشتم بدون آن نمي
كردم ما با همه نااميدي كه فكر ميكه اميدي به ديدار ديگري داشته باشم. ا

ديگر هيچ وقت جواد را نخواهم ديد، درست يك ماه قبل از اعدامش او را 
  ديدم. 

شب صداي  10بود، دقيقاً يادم هست در  62در يكي از روزهاي تيرماه 
بلندگو بند به صدا در آمد و اسامي را خواند از جمله من. همه نگران كه باز 

شويم!؟ دوباره تنبيه است يا به زندان ديگري منتقل ميچه اتفاقي افتاده؟ 
اما در پايان به ناگهان گفت همه شما فردا در حسينيه اوين باكساني كه در 
زندان داريد مالقات حضوري خواهيد داشت. همه زندانيان آن شب را جشن 

  توانستيم عزيزانمان را ببينيم.گرفتند. ما مي

همديگر را بغل كرديم. او همسرش را در من و فهميه تقدسي از خوشحالي 
مدت يكسالي كه دستگير شده بود نتوانسته بود ببيند. من سرشار از 

اند)  توانم صادق(خبر نداشتم كه او را اعدام كردهخوشحالي و اميد كه مي
صبح همه ما را به حسينيه  بردند.  10جواد و منير  را خواهم ديد. ساعت 

خواند، نوبت ما رسيد. من  بود و اسامي را مي الجوردي باالي سن ايستاده
متوجه شدم اسم صادق را نخواند، نگران شدم. قبل از رسيدن من جواد به 

داند بهتر است االن در اند، مرسده نمي مينر گفته بود صادق را اعدام كرده
جريان قرار نگيرد چون اعدام ما هم در راه است. من هر دو آنها را بغل 

اطالعي كرد و از من  صله سراغ صادق را گرفتم. جواد اظهار بيكردم و بالفا

پرسيد آيا باالخره حكم گرفتم يا نه؟ گفتم به هشت سال زندان محكوم 
  شدم.

او اظهار خوشحالي كرد. درهمين فاصله دو نفر آمدند و باالي سر ما  
با ايستادند. جواد با عصبانيت گفت: نگاه كن فقط براي ما مأمور گذاشتند  و 
-صداي بلند گفت: ميداني چرا اين مالقات را به ما دادند؟ همه ما را مي

خواهند اعدام كنند. من در يك اطاق سي نفره هستم، همه ما اعدامي 
هستيم. او خوشحال بود كه ما توانستيم يكديگر را ببينم. تازه مشغول 

ته! زدن بوديم كه زندانبان گفت: مالقات شما تمام شده، حاج آقا گف حرف
دانستم الجوردي جنايتكار اينجا [منظورش الجوردي بود]. جواد گفت: مي

هم ما را راحت نخواهد گذاشت. هر سه با هم بلند شديم، همديگر را در 
آغوش گرفتيم و جواد گفت: مطمئن هستم اين آخرين ديدار ما است. دست 

ر باال و اي بسياجواد را كشيدند و از پيش ما  بردند. اما جواد با روحيه
خواهد به الجوردي كردم مي غروري خاص ما را ترك كرد، كه احساس مي

اش اند آرمان و انسانيتها، نتوانستهها و انفراديثابت كند كه با تمام شكنجه
  را از او بگيرند.

يكي از زندانياني كه با او در زندان بود برايم تعريف كرد جواد يك لحظه هم 
ن دست برنداشت. مرتباٌ مشغول تبليغ و ترويج از فعاليت در داخل زندا

  داد. نظراتش و ماركسيسم بود  و به زندانيان ديگر روحيه مي

دارند و گران، جواد را دو هفته قبل از اعدامش در انفرادي نگه مي شكنجه
  دهند.مرتباٌ او را مورد ضرب و شتم قرار مي

در   62مرداد  22زار در باالخره بعداز چهارده ماه شكنجه انفرادي و اذيت وآ
برند. كنند. همان شب با عجله او را به خاوران ميزندان اوين تيربارانش مي

توانند آثاري از وقتي چند روز بعد خانواده من به آنجا رفتند تا ببيند مي
كنند كه خاكش تازه بود. كمي خاك را جواد پيدا كنند!؟ قبري را پيدا مي

دانند او شود. به همين دليل االن مي علوم ميزنند و لباس جواد م عقب مي
  در كدام قسمت از خاوران است.

 

 
  

 منير هاشمي

اش بود. از  منير هاشمي از فعالين و مبارزين عليه حكومت شاه وسيستم
به زندگي مخفي روي آورد و در آن زمان با بخش ماركسيستي  55سال 

زان كمونيست فعاليت كرد. زمان دستگيري با اتحاد مبار مجاهدين كار مي
  كرد. مي

در خيابان، شناسايي و توسط سپاه پاسداران دستگير  61خرداد 19او در  
شد و به كميته مشترك برده شد. مدت يكسال بدون اين كه مالقاتي با 

توسط مبشري دادگاهي  62اش داشته باشد  در آنجا بود. در خرداد  خانواده
  ر شد و به  او اعالم شد.صاددر پايان دادگاه حكم اعدامش  شد و

پايين زندان اوين با هم بوديم،  240اي قبل از اعدامش در بند  سه هفته
لحظات بسيار خوبي داشتيم. فرصتي پيش آمده بود كه در مورد خودش و 
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شان برايم بگويد. از آشنايي با  اش و چگونگي زندگي مخفي زندگي گذشته
سخت و دشوار، از نداشتن جواد و زندگي مشتركشان در دل آن مبارزات 
شان از ترس اينكه ساواك و  مكان ثابتي براي زندگي و جابجايي هر روزه

كه چند روزي به علت نداشتن محل  ساواما دستگيرشان نكنند، حتي از اين
زندگي مجبورشده بود به بهشت زهرا پناه برده و قبرهاي خالي پناهگاهش 

خواست در آن  ات داشت كه ميباري از تجربيات مبارز شده بود. او كوله
فرصت كوتاهي كه دارد به من منتقل كند. منير همچنان رابطه خوبي با 

هاي بند داشت و مرتباً با آنها سر مسايل سياسي بحث و تبادل نظر  بچه
  كرد.  مي

گفت: شما دوران سختي در پيش خواهيد داشت، اين  او هميشه به ما مي
  گذاشت.جنايتكاران شما را راحت نخواهند 

دانستيم فردا  روزها بسرعت در حال سپري شدن بود در عين حالي كه نمي
شويم چه اتفاقي خواهد افتاد، اما او روحيه بسيار  كه از خواب  بلند مي

خوب و شادي داشت. سرشار از عشق به زندگي و اميد بود. هميشه صداي 
نه توابان را هايش نفرت و كي شد. با خنده اش در بند شينده مي قهقهه خنده

توانستند بفهمند انساني كه  كرد، چون آنها نمي نسبت به خودش بيشتر مي
تواند اين همه شاد  داند آيا تا چند لحظه ديگر زنده است يا نه چطور مي نمي

  باشد.

صبح، منير را براي بازجوئي صدا كردند. در عين حالي  9مرداد، ساعت  11
م نيست. روزهاي اعدام و ساعتهايش دانستيم اعدا كه نگران بوديم اما مي

هاي بند  مشخص بود. اما من دلهره داشتم تا زمانيكه او برگردد من زير پله
منتظرش بودم تا وقتي برگشت.  با خوشحالي همديگر را بغل كرديم. اما 
نگاه منير غمگين بود. بالفاصله پرسيدم چه شد؟ او را براي بار دوم به 

ئوالي كه از او كرده بودند اين بود كه آيا حاضر دادگاه برده بودند. تنها س
هستي مصاحبه كني يا نه؟ در صورت پذيرفتن مصاحبه حكم اعدام تو لغو 
خواهد شد. منير هم مصاحبه را قبول نكرده بود. با نپذيرفتن شرط آنها 

كنم  شد. در آن لحظه او به من گفت: فكر نمي تر اجرا مي بالطبع حكم سريع
ن فرصت بدهند. بعد ازدادگاه دوم، عصرها، دوشبنه و مدت زيادي به م

اي كه  دانستم فاجعه ترين لحظات بود، چون مي چهارشنبه برايم دردناك
  قرار است اتفاق بيفتد در آن روزهاي مشخص خواهد بود.

ها بود. روزهاي مالقات بندها  روز ديدار با خانواده 62مرداد  22چهارشنبه  
توانستند  . همه شاد و خوشحال بودند چون ميحال و هواي ديگري داشتند

هايشان باشند و با دنياي خارج از  لحظات كوتاهي از پشت شيشه با خانواده
  زندان ارتباط بگيرند. 

منير را براي مالقات صدا كردند. خيلي خوشحال بود. هيچ وقت فكر  
 تواند پدر و مادرش را ببيند. از كرد اين آخرين باري باشد كه مي نمي

مالقات كه برگشت همه لحظات آن ديدار را برايم ضمن نهارخوردن توضيح 
زدن و  حرف داد. وقتي غذا را تمام كرديم با هم رفتيم هواخوري، مشغول

خوردن بوديم كه ناگهان صداي بلندگوي مرگ به صدا در آمد. ساعت  چاي
 بعدازظهر، ساعت اعدام، ساعت بردن عزيزانمان، ساعت جداييها، ساعت 3

دادن به زندگي انسانهايي  حبس شدن نفسها در سينه، ساعتي براي پايان
كه كيفرخواستشان آزادي و رفاه براي همه بود. تمامي بند و هواخوري در 
سكوت رفت. يك نفر را از بند باال صداكردند كه حكم نداشت و اعدامي بود 

با كليه  (متأسفانه اسمش را به ياد ندارم) نفر بعدي منير بود كه گفتند
  وسايل به دفتر بند مراجعه كند. 

اي همديگر را نگاه كرديم. منير گفت وقتش رسيده، اما من  چند ثانيه
توانستم بلند شوم. لحظات دشوار و سختي  توانستم باور كنم. حتي نمي نمي

بود، اما واقعي بود و حقيقت داشت. منير حلقه ازدواجش را در دستم كرد، 
گاري به تو ميدهم  چون خيلي برايم باارزش است و من اين را به عنوان ياد

خواهم پيش تو باشد.دست در دست هم بطرف بند رفتيم. همه جا در  مي
  المعل ما بودند. گر عكس سكوت بود. حتي توابين هم آرام بودند و نظاره

  

  
  

خواهم آن  كرديم شديم. منير گفت: مي وارد اطاقي كه در آن زندگي مي
صورتي كه مامان تو فرستاده بپوشم. لباسش را پوشيد و  پيراهن شلواري

داد. بلندگوي  موهايش را شانه زد.همه كارها را با آرامش خاصي انجام مي
  كرد: منير هاشمي با كليه وسايل به دفتر بند.... بند مرتباً تكرار مي

ها در راهرو بند منتظر ايستاده بودند تا آخرين وداع  از طرف ديگر همه بچه
تك آنها را بوسيد. من هم همراهش بودم، انگار فكرم از  با او بكنند. او  تك را

گفتم: نه من  دانستم چكار بايد بكنم. به خودم مي كار افتاده بود، نمي
ها رسيده بوديم كه زندانبانان  نخواهم گذاشت او را ببرند. به پايين پله

رفت  ير ميكردند و د رسيدند. (هر وقت كسي را براي اعدام صدا مي
آمدند تا آنها را به زور ببرند) شروع كردند به فحاشي كردن كه  زندانبانان مي

ايد؟ هم زمان دست منير را  چه خبره؟ اين چه بساطي است را ه انداخته
گفتم نه  گرفتندكه ببرند، من هم دست منير را محكم گرفته بودم و مي

شيدن. در آن لحظه، منير با گذارم او را ببريد. آنها هم شروع كردند به ك نمي
چهره هميشه مهربانش به من گفت: مرسده راهي نيست، من بايد بروم. آرام 
باش! براي آخرين بار مرا در آغوش گرفت و گفت: مواظب خودت باش. و 

هاي بند  باال رفتم. درِ راهرو باز بود  بردندش. اما باز هم تحمل نكردم، از پله
و براي آخرين بار دستش را براي من تكان  و تا آخرين لحظه نگاهش كردم

  داد و براي هميشه از پيش ما رفت.

من برگشتم. ديدم بند همچنان در سكوت مرگباري فرو رفته است، هميشه 
شد. با  بعد از بردن رفقاي ما از بند، چنين حال و هوايي دربند حاكم مي

ف در حياط رفتن نداشتم، به طر قدمهاي آهسته انگاري كه  توانايي را ه
هواخوري رفتم. ناگهان ديدم زندانبانان  دوباره برگشتند و مستقيماً آمدند 

دهي؟ من هم  به طرف من و داد و فرياد كه چرا وسايل منير هاشمي را نمي
شروع كردم به فرياد زدن كه به هيچ وجه وسايلي به شما نخواهم داد و 

كردند به تهديد كه حاج  اجازه نخواهيم داد به آنها دست بزنيد. آنها شروع
فرستم به انفرادي و پدرت را  آقا گفته (منظورش الجوردي بود) ترا مي

آوريم. من هم با حالت مسخره به آنها گفتم عزيزهاي مرا اعدام  درمي
ترسانيد به حاج آقاتان بگوييد مرا هم اعدام  كنيد و مرا از انفرادي مي مي

ها دور من جمع شده بودند.  بچهكنند. من هيچ وسايلي نخواهم داد، همه 
اي بده. من يك لباس خودم را در  در نهايت گفتند از لباسهاي خودت تكه

 نايلون گذاشتم و به آنها دادم.

ها همه در اطاق مشغول غذاخوردن بودند. من در راهرو  غروب شده بود، بچه
اين توانم  كردم. چطور مي بند تنها  نشسته بودم و به مالقات فردا فكر مي

خبر وحشتناك را به مادرم بدهم؟ براي خانواده منير چه پيغامي بايد بدهم؟ 
در همين فكر بودم كه يكي از زندانياني را كه براي بازجويي برده بودند 

كه در اطاق  گويد اين پيغام را به مرسده برسان. زماني منير در آنجا به او مي
هم همراه من اعدام  وصيت بودم در آنجا به من گفتند: امشب جواد را

اي به چشمان كسي كه اين خبر را آورده بود نگاه  كنند. من چند ثانيه مي
دانستم چكار بايد بكنم. بلندم شدم رفتم به طرف حمام بند.  كردم.  نمي

ها شدم. بالفاصله در را  قفل كردم و شروع به گريه كردم.  وارد يكي از كابين
كردم بدون اينكه  هاي گريه مي م و هايشست مرتباً صورتم را با آب سرد مي
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خواستم بروز احساسات واقعي مرا زندانبانان  صدايم را كسي بشنود. نمي
دانند  اند، هرچند آنها  بخوبي مي ببينند و فكر كنند كه ما را شكست داده

هاي قرون وسطايي و  كه نتوانستند ما را شكست بدهند. با آن شكنجه
شاهد مقاومت زندانيان در  زندانها بودند و هاي هرروزه، باز هم  اعدام

توانند ادامه حيات بدهند.  فهميده بودند تنها با قدرت اسلحه و سركوب مي
كردم. كاشكي  آن شب تا صبح نخوابيدم، به خانواده خودم و منير فكر مي

فردا مالقات نداشتم، ايكاش االن در انفرادي بودم. تنها شب مالقاتي بود كه 
دانستم  از كجا و از چه چيزي شروع  ر با مادرم نبودم چون نميخواهان ديدا

دانستم فردا چطور به چشمان مادرم  نگاه كنم و به او بگويم  كنم. حتي نمي
ميداني ديشب فرزندت، جوادت را در عرض چند دقيقه ازتو گرفتند، آري 
ها  فرزندي كه زماني اسمش به عنوان شاگرد اول استان گيالن در روزنامه

گفتي موفق شدم شما را با سختيهاي  آمد تو غرق در شادي بودي و مي
كنم. به ياد داري در يكي  زيادي و تنها بزرگ كنم اما االن به شما افتخار مي

صبح از تهران خبر رسيد جواد  5از همين روزهاي ماه مرداد وقتي ساعت 
نزل ما هاي تهران قبول شده است ساعتي بعد م در يكي از بهترين دانشگاه

پر از فاميل و دوستان و  آشنايان شده بود، تو در عين حالي كه با 
كردن از رشت  خوشحالي مشغول پذيرايي از آنها بودي  همان زمان به كوچ

خواستي فرزند عزيزت را تنها به تهران  كردي چون نمي به تهران فكر مي
  بفرستي.

تواني باز هم به  يخواهم با صداي بلند به تو بگويم كه م اما، مادرم مي
داني جوادت را ديشب چرا اعدام كردند؟ به دليل  فرزندانت افتخار كني، مي

ش، براي اينكه كمونيست بود و به سوسياليسم اعتقاد ا آرمانهاي انساني
داشت. تمام جرمش همين بود، در همان لحظاتي كه غرق در افكارم بودم 

ه بشوي  اسم ترا براي مالقات هاي بند مرا صدا كردند: مرسده بايد آماد بچه
توانم بروم. با خودم در حال جنگ بودم. بروم يانه؟ ناگهان  خوانند. نه نمي مي

به ياد حرف منير افتادم. بايد بروم، راه ديگري وجود ندارد. بلند شدم چادرم 
  را سرم كردم و رفتم.

  

  
  صادق قائدي پور

مخفي روي آورد.  او با براي مبارزه عليه شاه به زندگي  54صادق از سال 
كرد. بخشي از سازمان مجاهدين كه ماركسيست شده بودند فعاليت مي

اش را با اين سازمان ادامه داد. بعد از  بعداز تشكيل سازمان پيكار، فعاليت
  كرد.بحران پيكار تا زمان دستگيري با ماركسيسم انقالبي فعاليت مي

ان به منزل مان دستگير شد، با حمله سپاه پاسدار 61خرداد  19صادق در 
شروع شد و از  اواز همان لحظه اول در جلوي چشمان مادرم ضرب و شتم 

ماه در زندانهاي حكومت   9منتقل شد. به مدت   3000آنجا به كميته 
  اسالمي بود. 

صادق عزيزم را دو ماه قبل از اعدامش در زندان كميته مشترك مالقات 
اي كه مبشري هم حاكم شرع آن بود، دقيقهكردم. او را در يك دادگاه چند 

محاكمه كردند و در همانجا حكم اعدام را به او ابالغ كردند. در پايان آن 
تواني مطرح كني. صادق بيدادگاه به او گفتند چه خواستي داري  مي

ته باشد، اما اين بود كه با من و جواد يك مالقات حضوري داش خواهان
اي مخالفت كرد و گفت شايد بتواني چند دقيقهمبشري جالد با ديدار جواد 

خواهرت را ببيني. حكومت فاشيست مذهبي، حتي  با آخرين خواسته  او 
  هم موافقت نكرد.

-اواخر آذر قبل از انتقالش به اوين  با حضور بازجويش توانستيم چند لحظه

اي همديگر را ببينيم. بالفاصله بعداز اينكه چشم بندهايمان را برداشتيم 
همديگر را در آغوش گرفتيم و حتي حاضر نبوديم بنشينيم. بازجو با ديدن 
اين همه احساس و محبت در بين ما، خونش به جوش آمده بود. سر ما داد 

انيت گفت بزد كه وقت زيادي نداريد هر صحبتي داريد بكنيد. صادق با عص
م. هاي زيادي با تو دارهاي او گوش نكن، فرصت كم است من حرفبه حرف
هاي مرا با گرمي هميشگي در دستش گرفته بود  و مرتباٌ از جواد مي دست

اند!؟ كرد. مي گفت: نميدانم چه باليي سر او آوردهپرسيد و اظهار نگراني مي
و از اينكه نتوانسته بود او را ببيند خيلي ناراحت بود. او با صداي بلند كه 

با مالقات او  موافقت  بازجو هم بشنود گفت: اين جنايت كاران حكومتي 
  اند. نكرده

در همان لحظات به من گفت شايد اين آخرين ديدار ما باشد. مي خواهم در 
-مورد مامان با تو صحبتي داشته باشم. تمام وجودم مي لرزيد من نمي

توانستم باور كنم اين آخرين ديدار باشد. مرتبا مي گفتم خواهش مي كنم 
من گفت آرام باش. خيلي الغر شده بود اما  با من اينطوري حرف نزن، او به

توان فهميد). چند اش هم ميروحيه بسيار بااليي داشت (از آخرين نامه
  اي نشده بود كه بازجو با عصبانيت گفت و قتتان تمام شده است.دقيقه

پايان ديدار فرا رسيده بود، همديگر را دوباره در آغوش گرفتيم. مرتباٌ به من 
اي. ما همديگر را مي ودت باش، تو خيلي الغر شدهگفت مواظب خمي

توانستم از او جدا شوم. او با آرامشي هميشگي به من بوسيديم، من نمي
گفت آرام باش من بايد بروم. آخرين نگاهش هيچوقت از يادم نمي رود؛ 

  درخشيد.اش مياش در چشمان آبيآرامش هميشگي

ار مهرباني بود و بندرت عصباني با مهرباني از من جدا شد. صادق انسان بسي
كرد. حتي يكي  از شد و با ديگران هميشه با احترام صحبت ميمي

-ن كميته مشترك به زهره هاشمي گفته بود، اين انسان همه خوبينازندانبا

خواند. من تا به حال  ها را داشت، تنها بدي كه داشت اين بود كه نماز نمي
زمان شاه هم در آن زندان كار مي چنين آدمي نديده بودم (اين شخص  

اش را از زندان آورده بود با مادرم راجع كرد) آن هم سلولي صادق كه نامه
سهاي فراواني از او خيلي صحبت گيري درو خصايل انساني او و يادبه صادق 
  كرده بود.

به همراه صدها نفر ديگر اعدام شد. (به گفته   61بهمن  30صادق در 
زهرا سند بهشت  91در آن روز اعدام كردند) قطعه  رانفر ها صدها خانواده

 كشتار آن روز خونين است.

 

  

*  
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  1360ي دو پرسش از زندانيان دهه
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در رابطه با فعاليت به نفع  1355امير حسين بهبودي، اولين بار در شهريور 
نظامي رژيم سلطنتي، به  در دادگاه» هاي فدايي خلق ايرانسازمان چريك«

شدن درهاي زندان اوين  شش سال حبس محكوم شده بود كه با گشوده
  ، او نيز به همراه ساير زندانيان آزاد شد.1357توسط مردم درطوفان انقالب 

گرفتار رژيم جمهوري اسالمي شد.  1362پنج سال بعد يعني  مهر ماه سال 
اين بار در رابطه با سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) و به هفت سال 

هاي اوين و گوهردشت، يي و در زندانزندان محكوم گرديد. در اوين بازجو
  دوران محكوميت اش را گذراند.

يعني زماني كه قتل عام زندانيان سياسي  67در مرداد وشهريور سال سياه 
گرفت، او در گوهردشت بود؛ همانجايي كه صدها تن از همرزمان صورت مي
 اش سر به دار شدند. در بهمن همان سال دوبارهاش درحسينيهوهم بندان

چند صد نفري كه زنده  به همراه 1367به اوين منتقل ونهايتاٌ در اسفند 
  .مانده بود از اوين آزاد شد

  

  

  نگاه مردي سالخورده

  امير حسين بهبودي

 

در پاسخ به سئوال اول، برگشتم به  سي سال پيش و سفري چند ساعته به 
 دوران زندان و بازجويي  در پيش گرفتم.

نه، پاسخ دقيقي به پرسش شما بدهم. از لحظات كوششم اين بود كه صادقا
هاي چند روزه كه زجر كُش مي كردند، خوابيكابل خوردن به كف پا تا بي

ي آهنگران توام با ي ديگران  وگاه نزديكان، صداي مرثيهديدن شكنجه
ها و گرفتن جان انسانها! همه و فريادهاي جانخراش قربانيان و بعد... اعدام

نويسم كردم، همين حاال كه اين جمله ها را ميم و حس ميهمه را مي ديد
  آنها با من هستند. ههم

دهند؟ راستش نتوانستم تصميم بگيرم يعني راضي كدامشان هنوز آزارم مي
ها را انتخاب و برايتان تصويرش كنم.  به خود نشدم يكي از آن صحنه

اسم مراجعه گفتم، به جاي تعمق وبررسي دقيق خاطراتم بهتر است به احس
  كنم. 

  آري احساس.  خيلي ساده بود. احتياج به مرور آنهمه پستي و بربريت نبود.

ي هاي به زور بسته شدهديدم آنچه هنوز آزارم مي دهد، آنچه برزخم 
ها و ي آن زورگوييپاشد و دوباره همهبيست و پنج سال پيش نمك مي

قاتالنِ قتل عامِ  ، يكي از»پورمحمدي«كند ديدن هارا زنده ميشقاوت
ي مملو از ي وزارت است. هنوز چهرهتابستانِ سياه شصت و هفت در جامه

اش را در دادگاه كذايي هفت مرداد شصت و هفت، به يادم كينه و عقده
ديدم. لباس شخصي به تن داشت و با آنكه نه دارم. اولين بار بود كه او را مي

با خشم و كينه و چشم در چشم با شناختم و نه او مرا، چنان من او را مي
  اي هزار ساله از من و امثال من دارد. گفت، كه گويي كينهمن سخن مي

اتفاقاً او بيشتر از نيري و اشراقي اصرار داشت  مرا مرتد قلمداد كند، و اگر 
گرفت، اين دو نفر يعني نيري و بخصوص اشراقي تا حدودي ميانه را مي

  از آش شده بودند. تركاسه ي داغ» پور محمدي«

نفر زنداني سياسي را كه  3500اين سه نفر در آن تابستان سياه بيش از 
قبال  در دادگاههاي خودشان حكم زندان گرفته و يا حتي حكمي نگرفته 

  بودند،  سر به دار كردند.

وقتي از نزديك مي ديدم چگونه جالدان به جابجايي  67در تابستان 
كردم اگر مردم كاميون مشغولند، فكر ميجان رفقايم در پيكرهاي بي

ي ايران رخ ميهنم، اگر مردم جهان، بدانند چه جنايتي دارد در اين گوشه
مي دهد، ديگر آنها نخواهند توانست اينگونه آدم بكشند. ولي بعدها فهميدم 

اي تكرار نشود خيلي كه اين خيالي بيش نبوده. براي آنكه چنين فاجعه
  ها نيست. ت بگيرد و مساله به اين سادگيكارهاست كه بايد صور

سال در آتش  25چه بسيار مادران، پدران، همسران و فرزنداني كه در اين 
خانمان سوز آن روزها سوختند وزندگي و آينده شان تباه گرديد ولي اين 

اند و نه تنها سه نفر، با كمال آرامش و حتي احترام، هنوز از مقامات رژيم
بلكه براي  –كه جاي تعجبي هم نيست  -اند و محترم براي حكومت، عزيز

- بسياري از مردم ايران، جنايتكار بودنشان آشكار نشده است. پيكرهاي بي

جان و شايد  نيمه جاني  كه در مرداد و شهريور شصت و هفت روي بنز 
شد تا به خاوران برده شود، زخمي كاري  بر خاور در گوهردشت جابجا  مي

هاي آن عزيزان بر جاي گذاشته است. اين گان و خانوادهدل ما  بازماند
ها مي توانند و بايد به جاي آنكه بذر كينه و انتقام بپاشند، بذر زندگيِ زخم

ي هاي شيفتههايي كه جانعاري از كشتار و بي عدالتي، يعني همان ارزش
ت براي آنها مبارزه مي كردند، بپاشند. و اين در صورتي امكان پذير اس 67

ها در ي سواالت ما وخانوادهكه تمامي قاتالن به جاي وزير شدن به همه
  مورد آن كُشتار پاسخ دهند.

-ها شكافته شوند و تمامي مردم ميهنها باز شوند، علتكه زخمتنها زماني

توانيم نه تنها مفهوم نسل كشي را مان درگير اين گفتگوها بشوند، تازه مي
خود  آنرا حس كنيم و از ويرانگري و كُشتار  بفهميم بلكه با گوشت وپوست

توانيم در مورد چگونگي برخورد از ته دل متنفر شويم. اينجاست كه تازه مي
حرف بزنيم و اينجاست كه  –كه مسلما كشتن نخواهد بود   -با مجرمين 

  ي مردم ما گذاشته خواهد شد.هاي بازماندگان و همهتازه مرحمي بر زخم

به ميان  67و يا كشتار بزرگ  60ادي از كشتار دهه ي اينجاست كه اگر ي
» بزرگداشت  به خاكسپاري شكنجه واعدام دگر انديش«مي آيد، به منظور 

 است.

  

 قسم خوردم بر تو من اي عشق

هاي عاشقي كه در آن سال پيش و نگاه كردن به جانپرداختن به سي
ان كم نبود و سالهاي سياه سركوب، بر خاك افتادند، آسان نيست. شمارش

دانم به كدامشان نزديك شوم تا با او در دنيايي غمگين ولي شيرين من نمي
ياد آن روز ها را بكنيم. بهتر است اينبار از رفقايي بگويم كه نامشان كمتر بر 

  سر زبان ها افتاده است.از جهانگير بهتاجي واقاي محجوبيان.

شيراز بود دو بار به جهانگير كه در سال هاي پنجاه  دانشجوي دانشگاه 
ي زندان افتاده و تجارب سنگين ولي مفيدي از زندان و بازجويي و شكنجه

ي سازمان ي شاه اندوخته بود. اين بار ولي به عنوان يك كادر با تجربهدوره
شد و گويا اطالعاتش به خصوص در فداييان خلق ايران اكثريت بازجويي مي

م بود و به همين دليل بازجوها قصد شان مهي مخفي، برايمورد  چاپخانه
داشتند او را كامال  بشكنند ولي جهانگيرِ مهربان، شاد و سر زنده، قاطع و 

  واقعاٌ نترس، پوزه شان را به خاك ماليد. 

نزديكي  1362آبان ماه «اوين شنيدم .  209اولين بار صدايش را در بند 
د. شايد در بر عكس هميشه سوت وكور بو 209هاي صبح بود ، راهرو 

نفري مي شديم. طبق معمول همه چشم بند داشتيم.  30سرتاسر راهرو 
ها كه اجازه داشتند بخوابند كنار ديوار با يك پتوي سربازي روي برخي

يعني   -موزاييك خوابيده بودند. برخي نشسته و بقيه هم آويزان بودند 
سر درها دستبند هاي افقيِ ايستاده با دستهاي رو به باال كشيده و به ميله

كشيدند. پاها عمدتاً پانسماني خوابي ميبطوري كه با عذابي عليم بي -زده 
و ورم كرده و چركي. ناگهان يكي از آويزان شده ها ترانه اي را زير لب 

  زمزمه كرد.
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  قسم خوردم بر تو من اي عشق،  

  كه جان بازم در رهت اي عشق، 

  نيارزد جان در رهي واال...   

  اي اي عشق و...... است هديه كه ناچيز

مو بر بدنم راست شد تا آن لحظه براي من اين اولين صداي انساني، لطيف 
اي بود  كه در شكنجه گاه اصلي رژيم آخوندي از گلوي يك اسير، و قوي

هايي كه توانسته بودند به نوعي بخوابند بيدار ي بچهآمد. همهبيرون مي
گشتند ترس و غرور در به دنبال صدا ميشده بودند واز زير چشم بندشان 

زد، ترس از اين كه اگر پاسدارها يا بازجوها بفهمند، چه ي ما موج ميهمه
توان در شكنجه آورند. غرور از اين كه ميي اين سرود ميبه روزگار خواننده

گاه هم سرود خواند و يا سرودي شنيد. سرود زيباي عشق و در راه عشق 
شد، بعدها فهميدم كه لحظه صداي آن رفيق بلندتر ميمردن را، لحظه به 

او جهانگير بهتاجي بود. به او مدتها بيخوابي داده بودند و او با زيركي 
ها را زير نظر داشت و خاصي، ساعات رفت و آمد پاسدارها و تعويض شيفت

اي را براي سرود خواندن در نظر گرفته بود كه پاسدارها نباشند. لحظه
ند ولي هر آن ممكن بود بيايند او ديگر حساب وكتاب و واقع اگرچه نبود

هاي الزم را از ياد برده بود وگرچه خواننده نبود ولي آنچنان در شعر و بيني
ي ما آهنگ اين ترانه تنيده شده بود كه در آن لحظه به گوش همه

يواش تر دارن «اي گفتم: ي زندگي مي آمد. من با صداي خفهزيباترين ترانه
و او صدايش را به تدريج پايين آورد ولي اين ترانه را تا به آخر خواند » يانم

»و پاسدارها نفهميدند.
*  

شد كه مدتي از بي خوابي دادن عمدتا در مورد زندانياني انجام مي
بازجوييشان گذشته و ديگر  لو دادن قرار مطرح نبود. در نتيجه بازجو از 

ي دراز مدت ، اعمال انست شكنجهلحاظ زماني محدوديتي نداشت و مي تو
كند. اين روش در مواردي مثل وادار كردن زنداني به مصاحبه بر ضد خود و 
سازمانش و يا لو دادن  آدرس افراد علني كه نمي توانستند با سرعت مخفي 

  شوند، كار برد داشت. 

ها مباحثه بين يك پاسدار و بازجو رحيمي (همان مهرداد يكي از بچه
راكه زياد از اين حربه استفاده مي كرد شنيده بود.  پاسدار به  عاليخاني)

**حاج آقا رحيمي«بازجو گفته بود: 
ها چرا اين قدر به اين سگ كمونيست 

و حاج آقا » فرصت ميدي خب ببندش به تعزير زود به حرف بياد ديگه
بودند  »نه االن اين طوري بهتره« رحيمي پوزخندي زده  و گفته بود 

شبانه روز در اين حالت قرار گرفته  14شبانه روز و گويا حتي 12 كساني كه
  شان جهانگير بهتاجي بود. بودند و يكي

يك بار چند  1363جهانگير بيش از يك سال در انفرادي بود. در تابستان 
نفر از ما را كه در انفرادي گوهردشت بوديم پس از ماهها انفرادي مطلق به 

نگهبان مارا مي پاييدند كه هيچ تماسي با  هواخوري بردند منتها چندين
يكديگر نگيريم. اين نوع  هواخوري دو بارتكرار شد و ما توانستيم بدون 

  چشم بند لحظاتي قدم بزنيم و همديگر را ببينيم. 

اش ما را از قعر سياهي شكنجه گاه هاي با مزهلبخندها و شيطنت
دميد كه براي تو مي اي درگوهردشت به پرواز در مي آورد. چنان روحيه

توانست بر تو چيره شود. آن روز آفتابي دومين ها ترس و نااميدي نميمدت
  و آخرين ديدارم با جهانگير بود. 

-جهانگيرعاشق زندگي و مردمش بود. براي تحقق آرمانهاي بزرگ و انساني 

گرفت. خونگرمي و رزميد و دشمن را واقعا به سخره مياش بي باكانه مي
يش براي او دوستان وعالقمندان زيادي به بار آورده بود. بيهوده نبود مهربان

ي مادر بيش از يك ماه مردم به خانه 64كه بعد از اعدام شدنش  در مرداد 
  و همسرش مي رفتند و تسليت مي گفتند. 

  يادش زنده و گرامي باد

   

  

  آقاي محجوبيان

ها سخت بود كه ليمحجوبيان  مسن ترين رفيق بند ما بود. براي من و خي
  زديم او در به نام كوچك صدايش بزنيم همه آقاي محجوبيان صدايش مي

سال داشتم).  32كه من  65سالي داشت (يعني در سال  68آن سالها شايد 
مرداد افسر ارتش بود بعداز كودتا سالها  28اي و قبل از كودتاي او توده

ي ايران پيوسته و در ودهزنداني سياسي و بعد از انقالب دوباره به حزب ت
  كميسيون پژوهش حزب فعال بود 

اي قوي داشت و بسيار با سواد بود بخصوص در مورد محجوبيان حافظه
  تاريخ و آثار ماركسيستي تبحر بيشتري داشت.

اين مرد در زندان جمهوري اسالمي مخفيانه براي عالقمندان كالسهايي در 
كمونيست شوروي و يا ايران و مورد تاريخ جنبش كمونيستي، تاريخ حزب 

به خصوص انقالب هاي رهايي بخش،  مي گذاشت. البته ما سعي مي 
ها مخفيانه تشكيل شود وبويي از فلسفه و يا ماترياليسم كرديم كالس

  ديالكتيك از آن به مشام نرسد. 

اي نامشخص نگهباني مي دادند تا اگر پاسدار وارد بند شد، ها به گونهبچه
عطيل شود. ناگفته پيداست كه  اين كارها، تنها در بندهايي زود كالس ت

امكان پذير بود كه تواب علني نداشته باشند وچون ما در بند سرموضعي 
(اصطالحي كه  بازجوها به كار مي بردند)  بوديم و در آن مقطع تواب 

  شد كالس بگذاريم.نداشتيم، مي

يبا داشت و به راحتي محجوبيان قد و بااليي كشيده و سيمايي مهربان وز
  شد حدس زد كه در جواني  بسيار جذاب بوده است.مي

- او آدمي شوخ طبع بود كه از هر فرصتي براي گفتن جوك كه گاهي في

كرد كه اي تعريف ميساخت استفاده مي كرد. جوك هاي با مزهالبداهه مي
توانست بازگو كند چون ما كلماتي را كه آقاي البته تنها خودش مي

كرديم. ولي وقتي او جوبيان بكار مي برد واژه هاي بي تربيتي قلمداد ميمح
  كرد ابدا بي تربيتي محسوب نمي شد.همان كلمات را ادا مي

در بند هفت  گوهردشت بوديم او را هم   67من و محجوبيان در شهريور 
مثل بقيه چشم بند زدند و به راهرو كشاندند در آن لحظات من كنارش 

رفيقي كه نزديكش نشسته بود برايم تعريف مي كرد كه در آن نبودم ولي 
اي در پاسخ به سوال آخوند نيري و اشراقي دادگاه كذايي شش هفت دقيقه

من ماركسيست «و پور محمدي كه  مسلماني يا ماركسيست؟ گفته بود: 
  ، همان روز سر به دارش كردند.»هستم

  و نافذي داشت. محجوبيان موهاي سفيد و پرپشت ولي چشمان جوان 

ي امام هنوز زنده است، من حجت االسالم نيري رئيس هيات سه نفره
تواند آخرين نگاه محجوبيان را فراموش كند. نفوذ مطمئنم كه او هرگز نمي

  و صالبت نگاه آن پير مرد، نيري را تا لب گور دنبال خواهد كرد.

ان بر سر پيمانش آن نگاه، نگاه پر شور جوانِ از خدا بي خبري! نبود كه ج 
نهاده باشد (نگاه پر قدرتي كه نيري استعداد فهميدنش را ندارد). بلكه اينبار 
نگاه مردي سالخورده بود كه به جاي شور و پيمان، شعور و عشق را در خود 

كوبيد. نگاهي كه براي نيري در آن لحظه آميخته و آن را بر سر نيري مي
  تحقير!توانست داشته باشد، فقط يك معنا مي

واين تحقير ازچشمان  اسير  .شانتحقيرِ كل دم و دستگاه آنها و حكومت 
اي كه نيري اي جاري بود كه چشم در چشم نيري دوخت و كلمهسالخورده

  خواست بر زبان نياورد. مي

  2013دسامبر  17                                             يادش زنده و گرامي باد

  

  فترچه ي خاطراتم  درمورد زندان *برگرفته ازد

هاي **رحيمي همان مهرداد عاليخاني است كه يكي از عوامل اصلي در قتل
  ها بود.ي معيني سربازجوي اكثريتياي و در دورهزنجيره

* 
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، به اتهام هواداري و همكاري با سازمان پيكار 1360پروانه عارف در آبان 
اي كه متشكل از يك حاكم دو دقيقهدستگير و در يك دادگاه فرمايشي و 

اش، به سال زندان محكوم شد. بعد از اتمام حكم 5شرع و منشي او بود، به 
دليل نپذيرفتن شرايط آزادي كه شامل مصاحبه و اعالم انزجار از جريان 

اش بود و عدم قبول نوشتن و امضاي انزجار نامه، با وجود پايان تشكيالتي
در زندان ماند؛ در انتها به بهانه  1369سال  حكم داده شده، تا شهريور

   آزاد گرديد. ،اش به مرخصيفرستادن

 

  »به چه گناهي«و » چرا «
  

  

  روانه عارف پ

  

هنوز من اما به فكر يارانم هستم. به ياد   گردم،امروز كه به گذشته بر مي
هاي هراسناك اعدام، تيرهاي خالص، و آغاز شمردن، شمارشي كه شب  آن

-هاي پر دردمان و اشكتمامي نداشت. به ياد فريادهاي خفته در سينهانگار 

داني چرا؟ زندانبان نبايد فرياد و حزن و درد زنداني هاي روان بي صدا. مي
گردم، جاي شنيد!!! و من امروز كه به گذشته بر ميديد و ميمقاوم را مي

واب و جهاي بيسؤالكند و خالي دوستانم بر جان و قلبم سنگيني مي
- ناتمام! من پر از خشم هستم! كينه از كساني كه بهترين، عاشق چراهاي

ترين نسلي را كه قيام كرد و سهم بسزايي در ترين و جوانترين، زبده
سرنگوني استبداد شاه داشت، اين چنين قتل عام كرد. نسلي كه به شور 

انسان، به آزادي و برابري، به شور نبود فقر و ستم كشي و بردگي انسان از 
شور نبود ظلم و خفت و خواري، پا به خيابان گذاشت، زندان شاه رفت، 
شكنجه شد و از دانشكاه اخراج شد، نسلي كه تبعيد شد و نسلي كه 

ها كتك خورد، از مدرسه بود، در خيابان 57و  56اش در سال نوجواني
د را در ، خونكرده ي آمد. آن نسل هنوز آزادي را تنفساخراج شد، اما خمين

و  60زندان ديد. ما در زندان بوديم و پدران و مادران سرزمين من در سال 
ها به دنبال فرزندان خود، ها و بي خبريآن فضاي دهشتناك دستگيري

-زدند. به گذشته كه بر ميهاي وقت ورق ميها را روزنامهليست اعدامي

رخ. من در يك سو بينم! يا همه چيز سياه بود و يا سگردم، تنها اين را مي
ديدم! جماعتي كه به عزم حفظ هاي جماعت انسان نما را مي سياهي قلب

ترين مذهب، از هيچ ترين و عقب ماندهقدرت و با كمك گرفتن از مخوف
جنايتي روگردان نبودند و از سوي ديگر اما، من وجودم، خيالم، پر است از 

غرورم از عزم دوستانم، عشق، عشق به رفقايم و مغرور از آن مقاومت ها, م
ز زير بار بر كف گذاشتند و مرگ سرخ را به جان خريدند تا هرگكه جان 

ذلت و خواري نظام سرمايه نروند. من اما پر از غرورم از داشتن و تجربه 
گردم، هنوز به گذشته كه برمي .كردن از بودن با چنين نسل سرخ و عاشقي

ه بودم چون نوار يك فيلم سال 17روزهاي اول دستگيري، براي من كه 
سال خون و  60گذرد. سال ترسناك و دردناك از جلوي چشمانم مي

هاي بازجويي مملو از جوانهايي بود با وحشت بود. راهروهاي اوين و اتاق
هاي طوالني و پاهاي كابل هايي كبود از اويزان شدنبدنهايي پر خون، دست

روز اول دستگيريم, در  3. خورده كه گوشتي بر پاي زنداني نگذاشته بود
با فرود راهروهاي وحشت اوين گذشت و شنيدن صداي بازجوهايي كه 

و عصباني و “ بگو,بگو”آوردن هر كابلي بر سر و بدن زنداني فرياد ميزدند 
نروزها، از كردند. آي، شروع به ناسزاگويي مياز مقاومت زندان   خوار

هايي كه در خود پر ت. لحظهدردناكترين لحظه هاي عمرم در زندان بوده اس
هايي كه در خود پر بودم از بودم. لحظه  “بس كنيد، بس كنيد”از فرياد 
از   و همه وجودم مملو از نفرت و كينه "به چه گناهي"و  "چرا "سئوال 

روز  3اي كه در آن توانم بگويم شكنجهبود. االن به جرات مي  شكنجه گران
روزهايي شدم، برايم شديدتر و دردناكتر از از شنيدن و ديدن شكنجه رفقايم 

  .گذشت كه نوبت به خودم رسيد و خود بر روي تخت شكنجه قرار گرفتم

افتم، كه مي  60اي در سال به گذشته كه مي انديشم به ياد آن پنجشنبه 
ها به حسينيه برده شديم. آمفي تأتر زندان زمان به اجبار از بند آپارتمان

به مقري براي گرفتن مصاحبه و تواب سازي. اما آن شاه تبديل شده بود 
بعد از در مغز و جان من مانده است. آنروز الجوردي،  پنجشنبه به طور ويژه

و  ان باز كرد به سخنراني! صورت كريهها, دهسناريو تكراري گرفتن مصاحبه
كردم آن هاي چندش آورش، وحشتي در دل مي انداخت! احساس ميخنده

به  خواهد با خبري يا حرفي بيشتر آزارمان دهد. او شروع كردجغد كور، مي
روند گويد، دختران باكره به بهشت مياي كه مياي از قران، آيهخواندن آيه
گذاريم كه شما به بهشت نمي   اما ما"داد، هاي كريه نويد ميو با خنده

ها برگشتيم همه ساكت بوديم، كسي تمايل . وقتي به اپارتمان"برويد
هاي الجوردي را تفسير كند. هر چند كه نداشت معناي وحشتناك حرف

 "دانستيم منظور او از اين پيام چيست!؟ معناي آن روشن بود همه مي

  ."تجاوز به دختران اعدامي قبل از اعدام

 6بينم. اتاق مي 6باال و اتاق  246گردم خودم را در بند به گذشته كه بر مي

ها اسم اتاق ها معروف بود. توابها و نمازنخوانباال، به اتاق سر موضعي
ترين روزهاي زندگيم از ترين و تلخها را برامون گذاشتند. من شيرين"كافر"

هاي در اين اتاق گذشت. با بهترين و نازنين ترين آدم 62تا سال  60سال 
سالگيم  18باال، جشن تولد  6روي زمين، آشنا شدم. من در زندان، در اتاق 

فتم، من در زندان بزرگ شدم، ياد گرفتم، و در زندان يك خانواده پيدا را گر
كردم، خانواده اي كه با هم خنديديم، در خفا و دور از چشم زندانبان، براي 

هاي هاي شكنجههر بهار و سال نو برنامه ريختيم. ما با هم گريستيم، زخم
ز دست نوازش كشيديم در غم ا همديگر را شستيم، ما بر سر هم دست

دادن هر عزيزي، ما با هم و در هر فرصتي، سرود رهايي را خوانديم. ما يك 
  خانواده بوديم.

زنان جواني را به ياد   ،65تا  60هاي بين گردم, سالها كه برميبه آن سال
آورم كه يا كودكي را همراه با خود در زندان داشتند و يا باردار بودند. مي

در زندان به آن محكوم بود؛ او بايددر آن ستم مضاعفي كه زنداني زن 
توان اي مياي و با چه جملهدانم با چه كلمهكرد. نميشرايط مادري نيز مي

بعد از تولد فرزندش را   حال و روز زني مبارز را توصيف كرد كه حكم اعدام
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كند، اعدام شده است و اي كه در او هر روز رشد ميدارد. همسرش، پدر بچه
شرايط غير انساني بند، گرسنگي، بيخوابي و بدون هواخوري، فقط او در آن 

انديشد. زن زنداني در رژيم و فقط به حفظ تنها يادگار همسرش مي
  .كشدمذهبي، سرمايه داري فشار و درد مضاعف مي

آورم روزهايي كه تمام را به ياد مي 67من آن روزهاي تلخ وجانكاه سال 
خواهد بروم در يك بلندي فرياد بزنم ميشود. دلم وجودم پر از درد مي
دانيد گذرد؟ ميها چه ميدانيد در زندانزده! ميآهاي جماعت خواب

هاي روي زمين، رفقاي فرزندان اين آب و خاك، بهترين و مبارزترين انسان
آهاي   من، همگي قتل عام دسته جمعي شدند و حاال نوبت زنان رسيده؟

- ان اين مرز و بوم، دارند به تعداد ركعتجماعت، دوستان من، دختران جو

آيد. خبر رسيده رفيق هاي نماز شما، هر وعده كابل به جانشان فرود مي
ها را نداشته و اقدام به خودكشي كرده است. نازنين من ديگر تحمل كابل

من در خود دردي دارم، اين مانده كه روزي مردم سرزمين من بفهمند كه 
    بوده است. تا كجا 67عمق فاجعه سال 

گردم، نمي توانم عصباني نباشم، از خودمان از تمام به گذشته كه بر مي
ها وجريانات سياسي كه چه متوهم بودند به خونخوار ترين رژيم سازمان

ام چرا كه بخش مذهبي، سرمايه داري، كه جايگزين شاه شد. خشمگين
تباه اين هاي اشاي كه خورديم را نتيجه توهمات و سياستاعظم ضربه
دانم. جمهوري اسالمي توانست در حمله ضربتي شديد در جريانات مي

مدتي كوتاه تمام اعضا و مركزيت اكثر جريانات را دستگير كند. توانست 
هاي اعدام بسپارد، هزاران هزار نيروي جوان و زبده را شناسايي و به جوخه

هاي از دست من ناكارآمدي و توهمات جريانات كمونيستي را يكي از علت
كنم به يك انتقاد از خود در بينش و دانم و تصور ميدادن نيروهايمان مي

- و صادقانه  سال حركت عميق 35ديد خود نياز داريم. هنوز بعد از گذشت 

  .  اي در اينمورد از جريانات سياسي و كمونيستي نمي بينم

از درد و  شود از درد،گيرد، قلبم پر ميگردم دلم ميبه گذشته كه بر مي
ها كه همه عمرشان، اي كه خانواده هايمان كشيدند. آنشكنجه فرسايشي

ها سپري شد، و كسي درست ندانست و ها و خاوراندر جلوي در زندان
ها گذشت وقتي كه كسي دقيق نپرسيد از آن مادر و از آن پدر كه چه بر آن

دستشان داده  شان و يك شماره قبر بهروز مالقات ساكي از وسائل فرزندان
اي، دوستي، فاميلي در آن روزهاي خفقان، از ترس، حالي از شد!؟ همسايه

ها اما، پيگير آمدند و رفتند و كتك خوردند در جلوي ها نپرسيد. خانوادهآن
ها، تنهاي تنهاي تنها.... و حاال اين مادران، اين ها، در خاوراندر زندان

  ... از دردشان هيچ ندانستيم پدران، يكي يكي دارند از دست ميروند،

  

  
  فهميه تقدسي و مرتضي روحامي                     

ها، عكس دو نازنين به دستم رسيده است، فهيمه تقدسي و بعد از سال
همسرش مرتضي روحاني كه در يك شب اعدام شدند. فهيمه در مرداد سال 

 209ه سلول اعدام شد. چند روز بعد از اعدامش، من براي بازجويي ب 62

ي اعدام قديم منتقل شدم، با خود چند ورق كاغذ برداشتم، كاغذي كه قصه

فهيمه رويش نوشته شده بود. روزي در سلولم باز شد، دختري هم سن و 
سال خودم، كه از يك زندان ديگر به اوين منتقل شده بود. دور از چشم 

پرسيد، روزنامه ها، با چند روزنامه در دستش پريد وسط سلولم و زندانبان
ها را انداخت تو بغلم. قبل از خارج شدن از سلولم داري ؟ گفتم نه! روزنامه

پرسيد، تو چيزي براي خوندن داري كه بدى به من؟ گفتم يه شعر دارم، 
  .ي اعدام فهيمه رو ازم گرفت و رفتگفت، خوب بده. قصه

اي مربوط چند سال پيش وقتي كه از ايران خارج شدم، در يكي از سايت ه 
به زندان، شعر فهيمه رو ديدم آنقدر ذوق زده شدم كه به مسئول سايت 
زنگ زدم و پرسيدم كه مي دونه اين رو چه كسى نوشته؟ گفت نه، فقط 

ها حفظ شده و اومده ميدونم كه اين شعر سينه به سينه بوسيله زنداني
تم، چه بيرون. اومدم بگم اخه اين و ...... حرفم رو خوردم. با خودم گف

را چه كسي با اشك  62تا  60هاي اهميتي داره كه آن بعد از ظهرهاي سال
ها هرگز و خون دل از دست دادن يارانش به قلم آورده!؟ مهم اينه كه فهيمه

ي اعدام هزاران هزار از ياد نروند. مهم اينه كه قصه اعدام فهيمه كه قصه
حزن و درد براي فهيمه  اين شعريست كه از روي زندانيست تو يادها بمونه،

گذارم، از را روي آن مي  "شعر، قصه، روايت "نوشتم، اين شعر كه من نام 
گويد. من بالفاصله بعد از بردن فهيمه خن ميفهيمه و شخصيت مبارزش س

به جوخه مرگ و اعدام، به انفرادي برده شدم و آن موقع نمي دانستم كه 
اشقانه همديگر را دوست همسرش مرتضي روحاني كه همرزم او بود و ع

روز مي دانم شايد اگر اين را آنداشتند، در يكشب اعدام شدند. من نمي
چرخيد كه امروز اين شعر از دو اي مي دانستم، شايد قلمم بر كاغذ به گونه

ي بي عزت ترجيح دادند. به زندگ گفت كه مرگ با عزت را عاشقي مي
  يادشان در قلب ما هميشه زنده است.

ه جان بيا بشنو سرود ما/ در آن گرماي سوم مرداد/ كه آنان نام خوبت فهيم 
لبت خندان/ نگاهت با نگاه تك تك ياران/  "را/ به پژواك بلندگوها فرا خواند

هايت ميان راهروپيچيد /  كه آيا روز موعود است؟/ شتابان رفتي و عطر قدم
خبر آمد كه  ها حبس، چشمان همه پرسان/ كه آياد روز موعود است؟ / نفس

تو شايد فكر كردي/ كه اين هم يك نشان “/ خواهم غذايم را نمي“او گفته
تو شايد خوب فهميدي/ كه گيسوي  !باشد/ كه امشب روز موعود است

با خويش  پچ كنانونĤب خواهد شد/ ولي ما همچنان پچبلندت/ شسته در خ
كه شايد الله  گفتيم/ كه شايد موج مردم خيز درياي خزر/ از بند ما رفته/ مي

/ كه خفاشان خون آشام/ -به زندان دگر رفته/ هزاران شايد ديگر خونبار آمل
صداي شوم سر دادند/ كه كفشش كو، لباسش كو/ چادر و جوراب و پولش 

از هر  ؟/ و آن كفتار پير و موش صحرائي/ هراسان و دوان، هن هن كنان كو
ولي آخر “شان كم شد يكي از جمع“ها كردند:/  كجا گشتن/ به شادي خنده

كجا اين ناكسان را طاقت ديدار خورشيد است./ تو چون ماهي  فهميه جان
به درياها سفر كردي./ فهيمه جان  سياه كوچكي بودي/ كه از جويبار باريكي

چادرت در باد  بگو با ما/ هوا دلگير بود آن شب؟/ ولي شايد وزيد بادي وز آن
خوشا رقصيدن “گويي؟/  يارانت چه ميلرزان شد هوا دم كرده، تب كرده/ به 

كجا “سرت باال، نگاهت بر نگاه آسمان ... پرسان؟/  “ها و پرواز كردن زير باران
خبر آمد ز قاصدهاي كوهي،/ توده در  ماندند آن ابرهاي تندرزاي باران ساز؟

خوشا آواز  .توده/ هزاران ابر در راهند/ كه سيالبي به پا سازند بنيان كن
فيقان سوي ميدانگاه/ صداي تندر رگبار ، فضاي تپه را آكند/ خوانان با ر

شهابي ،پاكشان، پرپرزنان/ در آسمان گم شد./  .سكوت تپه برهم خورد
سكوت و  سحرگاهان كه صيادان، به روي نيلي دريا/ به كار صيد مشغولند

گاهگاهي ريزآبي/ و يا برخورد پارويي به سطح آب/ صياد جوان، نجوا كنان/ 
را آواز خواهد داد/ و يا آن دم كه دهقانان شاليكار/ رها از كار روزانه،  نام تو

گردند/ به لب نام تو دارند/ كه نامت نام زيبايي/ براي دختران  به خانه باز مي
به ياد تند  رفيقان در ميان خون خود غلطان . زاده در مرداد خواهد بود

 آسا به لب لبخند. هاي سيل باران

*  
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اجتماعي و از حاميان سازمان مجاهدين خلق  - اري فعال سياسيمينا انتظ
در اوين و قزل  1367تا سال  1360است. او دوران زندان خود را از سال 

حصار گذرانده، و از بازماندگان بند زنان اوين در كشتارهاي دهه سياه 
باشد. در بيست و پنج سال اخير در تبعيد، از فعالين حقوق بشر شصت مي
باشد. او  يكي از شاهدان شكنجه كودكان و زنان و زنان مي و حقوق

اعدامهاي سياسي در ايران است كه در برابر كنگره امريكا و ديگر مجامع 
بين المللي رسمĤ عليه رژيم پليد جمهوري اسالمي اعالم جرم و دادخواهي 

  نموده است.

ي جان هايست از مينا انتظاري در بارخوانيد يادنامهآن چه در زير مي
   ي شصت.باختگانِ دهه

  

  

  به ياد عزيزان
  

  مينا انتظاري

  

و  "مريم عبدالرحيم كاشي"يك روز عصر اواخر شهريور شصت بود كه 
را به بند ما، بند يك آپارتمانها در اوين  "مهناز تهراني"همكالسي اش 

- آوردند. هردو بشدت با كابل شكنجه شده بودند بطوري كه بسختي مي

 ه بروند. در موقع ورود، به كمك بچه ها زير بغل آنها را گرفتيم وتوانستند را

اي از آن بند شلوغ جاداديم و با امكانات ناچيزي كه داشتيم به در گوشه
   تيمارشان پرداختيم.

كف پاهاي آنها مجروح و متورم بود. هر دوي آنها تازه دستگير شده بودند و 
دانستند. آن ايام نه مالقاتي در يبازجويان دادستاني چيز زيادي از آنان نم

كار بود و نه حتي اجازه تماسي با خانواده ها ... مريم و مهناز از هواداران 
بخش دانش آموزي مجاهدين خلق بودند كه در سال آخر دبيرستان 

  كردند.هشترودي تحصيل مي

  

  
ساله نيز در بند ما بود. وي چند روز قبل در  45همزمان مادري حدودآ 

انهاي مركزي تهران، بعنوان مشكوك دستگير شده و خود را با نام خياب
معرفي كرده بود. او در بازجويي اوليه با هوشياري  "اكرم نعيمي"مستعار 

توضيح داده بود كه براي ويزيت دكتر به مطب يكي از پزشكان در همان 
ادر م"منطقه ميرفته و البته وقت دكتر نيز از قبل گرفته بود. ما نيز او را 

صدا ميكرديم. مادر داراي چند فرزند و بسيار مهربان و دوست  "نعيمي
داشتني بود. عوامل رژيم در زندان با اينكه چيزي از او نميدانستند و جرم 

  .در حبس نگه داشته بودند مشخصي برايش نداشتند ولي كماكان او را

*****  

  

با تبسمي بر  در يكي از همان شبهاي وحشت و ترور اوين، دختري قد بلند
ساله و  24تولد گلپايگان، م "فرشته نوربخش"لب وارد بند شد. او 

شهريور در  16كه در دانشجوي سال چهارم پزشكي دانشگاه تهران بود 
 خيابان مصدق (وليعصر)، مشكوك به شركت در تظاهرات خياباني، دستگير

  شده بود.

بش صميمانه  در آن فضاي سنگين و شلوغ بند، با چند برخورد و خوش و
اوليه، بزودي متوجه شديم كه نسبت دور خانوادگي با هم داشته و 

 "فاميل"و يا  "همشهري"همشهري هستيم. از آنشب به شوخي همديگر را 

  صدا ميزديم.

فرشته تحت بازجويي و بشدت زير فشار و شكنجه بود. هر روز او را به شعبه 
راي حفظ روحية جمع بچه دادستاني ميبردند اما وقتي به بند برمي گشت ب

ها در بند، بندرت از شكنجه هايش سخني ميگفت. تعداد زيادي كابل در 
ناحيه پا و كمر خورده بود و اين را حداقل نمي توانست كتمان كند. شبها از 
درد كمر و بخصوص اعصاب كتف نميتوانست بخوابد و اين را در چشمان 

لي دريغ كه كالمي از درد و پرغرور اما پر دردش مي شد به سادگي ديد. و
  رنج خودش بگويد. 

يكبار خواستم چيزي به او بدهم، دستش را دراز كرد كه بگيرد، آستين 
لباسش كمي باال رفت، جاي زخم و كبودي روي مچ دستهايش آشكار شد. 
متوجه شدم كه در طي اين روزهاي بازجويي، ساعتها با دستبند فلزي به 

اين جاي زخم آثار آنست. درد بي امان كتف و حالت قپاني آويزان بوده و 
كمرش هم ناشي ازآسيبي بود كه بر اثر آويزان شدن متمادي به اعصاب اين 

  ناحيه وارد شده و همينطور شالقهايي كه خورده بود.

فرشته عليرغم وضعيت خاص و حساس پرونده اش و موقعيت زيراعدامي  
رش كرده بودند، از كه داشت و همينطور آسيبهاي حاد جسمي كه دچا

روحيه و اراده بااليي برخوردار بود و بسيار شوخ طبع و خوش برخورد بود. 
در همان مدت كوتاه حضورش، در تمام كارهاي جمعي بند شركت فعال 
داشت و شخصيت پرنفوذ و پختگي سياسي اش خيلي زود در جمع بچه ها 

نارش قرار گرفتم جلوه كرد. روزي كنار راهرو و پشت در بند نشسته بود، ك
  :و بعد از كمي شوخي و گپ زدن از او پرسيدم

نگاه  اذيتت مي كنند؟ خواند كه اينقدر آزار وچي از جونت مي "همشهري"
 مهرباني كرد و به آرامي گفت: هيچي، همكاري اطالعاتي و مصاحبه

 !تلويزيوني

ها توقع زيادي قيافه حق بجانبي گرفتم و به شوخي گفتم: پس بيچاره
چند روز بعد، در يكي از روزهاي  !با لبخند معني داري گفت: آره! دارندن

، حدود عصر، پاسدار به در ِ بند كليد انداخت و در باز شد. 60اوايل مهر ماه 
اسامي كه مي خوانم با كليه : واي كه چه صداي نحسي بود. بلند فرياد زد

  ... وسايل آماده بشوند و بيايند بيرون ... فرشته نوربخش

نفس در سينه هايمان حبس شد، بردن بچه ها در آن ايام و آن موقع از 
روز، پيامي جز اعدام نداشت. سكوت سنگيني در بند برقرار شد. همه به 
تلخي اما با احترام، در سر راه عبور آنان برپا شديم. فرشته با آرامش و سري 

ن را متوقف باال با تك تك بچه ها خدا حافظي مي كرد، ايكاش مي شد زما
كرد و زمين را از چرخش بازايستاند. انگار كسي گلويم را گرفته و داشت 

كرد، وقتي فرشته را در آغوش گرفتم، محكم فشارش دادم. ام ميخفه
داشتيم، ولي افسوس كه خود نيز اسير بوديم. شد نگهش ميكاشكي مي
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لي او نتوانستم احساساتم را كنترل كنم، اشك روي گونه هايم غلطيد و
مصمم و مهربان، دست كشيد روي صورتم و همان لحظه كه اشكهايم را 

قرار نبود از اين  :پاك ميكرد با نگاه پر صالبتش در كنار گوشم آرام گفت
خودم را  .كارها بكني، قول بده كه هيچوقت پاسدارها اشكهايت را نبينند

رسان و بگو به همه همشهري هايمان سالم ب جمع وجور كردم، او ادامه داد:
كه هميشه به يادشان بودم و آرزويي جز آزادي مردم ميهنمان نداشتم، به 

فرشته با نگاهي آرام و عزمي استوار از  ...عهدم وفا كردم و لب نگشودم
كنارمان پر كشيد و رفت. او آينده را نميديد، اما به آن ايمان داشت، به 

تمام آن سالهاي سخت و  فرداي آزادي ... و البته به آرمانش كه بي شك در
  .طاقت فرسا و طوالني زندان، چراغ راهمان شد

و فضاي بند بشدت  با رفتن آنها، تا لحظاتي طوالني، هيچكس حرفي نميزد
اي مريم عبدالرحيمِ عزيزم با سنگين و غمگين بود. ناگهان بطور غيرمنتظره

از  نغمه ي شورانگيزيصداي بسيار زيبا و پر طنينش شروع به خواندن 
  خواند:كرد و چه زيبا و دلنشين ميپروين، خواننده قديمي 

   

  امشب در سر شوري دارم،     امشب در دل نوري دارم، 

  باز امشب در اوج آسمانم،        رازي باشد با ستارگانم، 

  

 تمام بند ساكت شده و مجذوب صداي زيباي مريم شده بود.

  رد بند شد، همبند عزيزمشب بعد، هنگامي كه دو روزنامه عصر رژيم وا

شروع به خواندن آن با صداي بلند براي جمع اعظم (شهربانو) عطاري 
 "فرشته نوربخش"كرد و طبق معمول با اسامي اعدام شدگان آغاز نمود. نام 

شهريور مجاهدين خلق در مركز تهران، در  16به عنوان فرمانده تظاهرات 
آيا او واقعĤ فرمانده آن  بين اعدام شدگان شب قبل بود. نمي دانم كه

تظاهرات بود يا نبود، اما بي ترديد او از آنشب فرمانده قلبهايمان در راه 
  .آزادگي و ايستادگي در زندگي شد

*****  

  

اواخر پائيز همان سال در يك جابجاي، همه ما را از آن بند آپارتمانها به 
يمي بهمراه بندهاي بزرگتر اوين منتقل كردند كه من و مريم و مادر نع

پائين، هم اتاق و همسلول شديم و  240تعداد ديگري از بچه ها، در بند 
  بردند.  246بقيه بچه ها را به بند 

در آن ايام معموآل روزهاي يكشنبه و چهارشنبه بعد از غروب، جوخه هاي 
مرگ در پشت ديوار بند ما برقرار بود و ما با صداي مهيب دهها رگبارِ 

شبيه فروريختن بار تريلي حامل تيرآهن بود متوجه همزمان كه بيشتر 
شروع اعدامها ميشدم و بعد با شمارش تيرهاي خالصي كه به مغز 
همزنجيران مان شليك ميشد در سكوتي سهمگين با ياران گمنام خود وداع 

  كرديم... مي

يك روز از بلند گوي بند اعالم شد كه همه زندانيان به داخل اتاقهايشان 
د از لحظاتي چهار نفر جلوي در اتاق ما ظاهر شدند. سه پاسدار بروند. بع

كه شروع  "فرانَك مجيدي"گشتاپوي خميني و يك نفر زنداني تواب بنام 
زندانياني كه لو  "شكار"به همكاري با دشمن كرده بود. او براي شناسايي و 

نرفته بودند، آمده بود. نگاه مسموم و سريعي به همه ما كرد و ناگهان 
به به مادر  "متوقف شد و با تمسخر گفت:  "مادر نعيمي"شمانش روي چ

در يك لحظه انگار سقف روي سرمان  "!اسالمي هم كه اينجا تشريف دارند
آوار شد. با اين وجود خشم خود را فروخورديم. مادر سعي كرد كه هيچ 
عكس العملي نشان ندهد. آن تواب با پاسدارها پچ پچي كرد و بعد همگي 

كه تا آنموقع براي  "مادر نعيمي"ند. شكار آنروزشان را كرده بودند. رفت
بازجوها لو نرفته بود، شناسايي شده بود. روز بعد، نام مادر در بين اسامي 
بود كه از بلندگوي بند براي بازجوئي خوانده شد. از آنروز بازجوئيهاي مادر 

  ند باز مي گشت.دوباره شروع شد و هر بار شالق خورده و شكنجه شده به ب

در همان ايام همبند نازنينم مريم عبدالرحيم كاشي نيز به دادگاه برده شد. 
وقتي او از باصطالح دادگاه برگشت آشفته و بهم ريخته بنظر ميرسيد. در 
آن دوران دادگاههاي چند دقيقه ي فقط توجيه شرعي جنايت توسط 

ام از ما بنديان بي آخوندهاي حاكم بود. البته صدور حكم مرگ براي هر كد
پناه، محتمل ترين فرض بود و ميدانستيم كه بهرحال در صف اعدام 
هستيم... همان شب براي دلداري مريم، با صفا و صميميتي كه در روابط 
داخلي زندان باهم داشتيم به نزدش رفتم و از او درباره دادگاه پرسيدم. ولي 

  درددل خصوصي او مرا هم بهم ريخت...

راتر از سايه سنگين مرگ بود. او با معصوميت خاصي گفت: مينا نگرانيش ف
  اين گيالني خيلي آدم پست فطرتيه...

بعد برايم از نيت شوم آخوند محمدي گيالني حاكم شرع دادگاهش تعريف 
كرد كه با همان فرهنگ كثيف آخوندي، حين سوال و جواب باصطالح 

مله بر سر جانش را داده بود... اي به او پيشنهاد معادادگاه، با نگاه حريصانه
لرزيد. سعي كرد از شدت خشم و تنفر ميها را ميمريم وقتي اين صحبت

كردم با شوخي تا حدودي آرومش كنم و گفتم: اين پيرخرفت مگر اينكه 
 ...دستش به جنازه ما برسه

*****  

  
  

ش او يار دبستاني "مريم"اوايل دي ماه يك روز عصر، از بلندگوي بند نام 
و تعداد ديگري از بچه هاي بند خوانده شد  "مادر نعيمي"و  "مهناز تهراني"

تا با تمام وسايل، كه معموال براي هر زنداني چيزي در حد يك كيسه 
پالستيكي بيشتر نبود، آماده خروج از بند باشند. طبعĤ احضار بچه ها با 

  كليه وسائل شخصي در آن شرايط، بوي خون مي داد.

با سرهاي افراشته و چهره هاي گلگون رفتند تمام بند دوباره  وقتي بچه ها
در بغض و سكوت تلخي فرو رفت. آن شب باز هم صداي شليك رگبارهاي 
پي در پي در پشت ديوار بند، دقايق طوالني ادامه داشت و مريم و مهناز و 

پر كشيدند  "اوج آسمانها"به  "غوغاي ستارگان"ديگر ياران هم بندشان در 
مانديم و كابوس شليك تيرهاي خالص بر مغز دوستانمان و شمارش  و ما

آن در سينه هايمان.. كابوسي كه بعد از سي و دو سال هنوز آثارش بر روي 
  تك تك سلول هاي مغز ما باقيست.

آخر شب بود و داشتيم با تعدادي از بچه ها، زير هشت بند در پائين پله ها، 
ها و جلوي در ِ دفتر ه ناگهان باالي پلهبا اندوه و در سكوت قدم ميزديم ك

يك لحظه  .بند، پاسداري با يك فرد روي صندلي چرخدار ظاهر شد
بود. خبر بالفاصله به تمام بند رسيد و  "مادر نعيمي"خشكمان زد، آن فرد 

ها ظرف چند ثانيه ازدحامي در زير هشت شد. در سكوتي مطلق به باالي پله
ت دست مادر را بگيرد كه از روي صندلي بلند خيره شديم. زن پاسدار خواس

شود اما مادر دست او را كنار زد و سعي كرد خودش بلند شود. ولي از 
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شدت ضربات كابلي كه خورده بود قادر به حركت و كنترل خود نبود. 
  :پاسدار كه متوجه صحنه و بازتاب آن بود با وقاحت پيشدستي كرد و گفت

زنداني را تا پاي اعدام هم مي بره ولي او اين رحمت جمهوري اسالميه كه 
- دو نفر ازبچه ها بالفاصله، بي اعتنا به پاسدار، به باالي پله .را بر مي گردونه

ها دويدند و زير بغل مادر را گرفتند. اينبار مادر به كمك آنها از روي 
صندلي بلند شد و تالش كرد كه از پله ها پائين بيايد. سراسر وجود ما 

ه مادر و مقاومت او شده بود. با چشمهايي پر از اشك و نگاهي احترام ب
كرديم. حاال مادر به وسط پله ها رسيده سرشار از غرور، او را همراهي مي

بود. سعي ميكرد سرش را باال نگه دارد، نگاهي به بچه ها كرد و دستهاي 
و مادر  بيحالش را به احترام تكان داد. راه را در مسير عبور او باز مي كرديم

هاي دو تا از بچه ها بود، قدم بر آرام آرام در حالي كه دستهايش روي شانه
داشت. عليرغم درد شديدي كه تحمل ميكرد، چهره او مصمم و آرام مي
   .بود

او را به اتاق خودمان بازگردانديم و در گوشه باالي آن جاي داديم. با 
وارد كسب كرده بوديم، امكانات محدود ولي تجربه زيادي كه در اين جور م

هاي الزم را شروع كرديم. پاهاي مادر بشدت مجروح و بالفاصله رسيدگي
هاي خوني عمدتĤ در كف پا ايجاد شده بود. بنابراين پاهاي متورم بود و تاول

او را در سطحي باالتر از بدن قرار داديم. ناگهان متوجه شديم كه روي ساق 
 "زندان اوين -اكرم نعيمي "ودند: پاي او با ماژيك آبي رنگ نوشته ب

  

  
با ديدن اين صحنه مطمئن شديم كه مادر در آستانه اعدام بوده است. 

  نگران و آشفته پرسيديم: مادر كجا بوديد و چه اتفاقي افتاده است؟

 :آنوقت مادر با غمي بزرگ در نگاهش شروع به صحبت كرد

دادند كه وصيت  و كاغذ و قلمي "اتاق وصيت"همه ما را بردند داخل  
نامه بنويسيم، منهم نوشتم. كنار من مريم (عبد الرحيم كاشي) و 
مهناز(همكالسي مريم) نشسته و وصيت نامه مي نوشتند، و همينجور به 
رديف تعداد ديگه اي از بچه هاي معصوم بودند كه در انتظار اعدام بودند. 

  ...ناگهان الجوردي آمد و من را صدا زد كه بيام بيرون

  :هايش جاري شد و ادامه دادر اين لحظه بغض مادر تركيد و اشكد

من را جدا كردند و نگذاشتند كه همراه بچه هايم باشم، آنها، گلهاي من،  
  مريم، مهناز،... همه پرپر شدند و رفتند و من ماندم...

با كمك شهناز عليقلي، سوسن صالحي، پري و... پاهاي مادر را با امكانات  
هاي جانسوز او ه داشتيم پانسمان كرديم و در ادامه صحبتاي كاوليه

به زير شكنجه  "اتاق وصيت"دريافتيم كه الجوردي بيرحم، مادر را از 
مجدد برده تا از او اعتراف و اطالعات بگيرد، كه بقول خودش شايد از اعدام 

  .رهايي يابد

است و هيچ  كند كه نامش اكرم نعيميرود و تĤكيد ميولي مادر زير بار نمي
تر به همراه بازجويان اطالعاتي ندارد. الجوردي اينبار پركينه تر و عصبي

ديگر به شكنجه با كابل و ضرب و شتم او ادامه مي دهند تا جائيكه خود به 

نفس نفس مي افتند. نهايتĤ با دادن مهلت چند روزه، مادر را بر روي صندلي 
اب گذشت. پاهاي مادر بشدت كنند. آن شب پر التهچرخدار روانه بند مي

كبود و متورم و دچار عفونت شد و فقط به كمك بچه ها قادر به برداشتن 
چند قدم بود. تاولهاي چركين بر روي بدن و به ويژه پاهايش پديدار گشت 
و درد و سوزش شديدي را تحمل مي كرد. البته خيلي صبور و خوددار بود. 

بازجوئي صدا زدند، اما باز هم بي  در همين فاصله يكبار ديگر او را براي
نصيب ماندند و مادر كالمي نگفت. هر بار تكرار كرده بود: نام من اكرم 
نعيمي است، هيچ قرار تشكيالتي نداشتم و براي ويزيت دكتر به آن محل 
رفته بودم. چند روز بعد، چهارشنبه شبي ديگر، مادر اسالمي، از مادران 

تعار اكرم نعيمي در خروش يك رگبار به تشكيالتي مجاهدين، با نام مس
كاروان شهداي راه آزادي پيوست و به سمبلي براي فرزندان دربند خود 
براي ادامه سالهاي سخت و طوالني زندان تبديل شد. فرزنداني كه بسياري 
از آنان همچون سوسن و مهري و شهربانو و صنوبر و سيمين... هفت سال 

  .به دار آويخته شدند 67سي در تابستان بعد، در قتل عام زندانيان سيا

باالخره حدود اواسط دي ماه سال شصت، پس از ماهها شكنجه و كشتار و 
پشت سر گذاشتن هولناكترين تابستان و پائيز تاريخ سياسي ايران، 
مالقاتهاي عمومي درزندان اوين آغاز شد. در اولين روز مالقات، در يكي از 

مريم "ندگوي بند اعالم ميشد ناگهان نام گروه هاي بيست نفره كه از بل
  نيز خوانده شد...  "عبدالرحيم كاشي

بر جاي خود ميخكوب شديم و  "دوزخيان روي زمين"توي بند همه ما 
مات و مبهوت به همديگر نگاه كرديم. انگار كه براي لحظاتي از صف اعدام و 

يرون زندان شبهاي تيرباران اوين، يكباره به صف مالقات خانواده ها در ب
پرتاب شده باشيم. اشك در چشمانمان حلقه زد.... مريم يك هفته بود كه 
تيرباران شده بود و حاال پدر و مادر مظلومش در آنطرف ديوارهاي قطور و 

  ميله هاي پوشيده از سيم خاردار، منتظر مالقات عزيزشان بودند. 

انيان بي پناه در همان چند ماه زندان, آنقدر سنگدلي و شقاوت در حق زند
ديده و تجربه كرده بوديم كه هيچ توهمي نسبت به اين رژيم در ذهن ما 
باقي نمانده بود و هيچ توقعي حتي در حد ذره ّاي از انسانيت و انصاف، از 
آن جالدان نداشتيم. ولي تصور حال و روز آن پدر و مادر بي پناه كه بعد از 

نتظار اولين ديدار با فرزند ماهها دربدري و دوندگي, با بي تابي چشم ا
دلبندشان بودند و حاال بجاي مالقات، خبر اعدام او را با نيشخند يك پاسدار 
پليد به همراه كيسه پالستيكي لباسهايش دريافت مي كردند، حتي براي ما 
هم كه در قلب جنايات رژيم بسر ميبرديم، سخت تكاندهنده و جان سوز 

دوران "م وجود و با جسم و جان خويش بود.... ما مدتها بود كه با تما
  كرديم.را تجربه مي "امام بزرگوار"آن  "طاليي

سيمين "اوين با دوست عزيزم  3، در سالن 67سالها بعد در اوايل بهار  
همبند بودم. روزي با هم قدم مي زديم و گرم گفتگو  "كياني دهكردي

اوين  240بوديم. وسط صحبت وقتي فهميد كه من سال شصت در بند 
را گرفت و  "مادر نعيمي"بودم، يك دفعه با كنجكاوي و هيجان سراغ 

گفتم: او يك مادر دالور و قهرمان  پرسيد: اكرم نعيمي را ديدي؟ چطور بود؟
سيمين بعد از مكثي كوتاه با غرور و احترام گفت: نام  .به معناي واقعي بود

  ...و خاله من بود "زهرا اسالمي"واقعي او 

لقاني در طا دهكردي، دانشجوي پزشكي مجتمع پزشكي سيمين كياني
تهران، بعد از تحمل هفت سال زندان، خود نيز در قتل عام زندانيان 

  سر به دار شد. 67سياسي، در مرداد 

  

* 
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آذر) بود كه  16از اعضاي سازمان فداييان خلق (پيرو بيانية  جعفر يعقوبي
تگير شد.  او در كميتة مشترك در تهران دس 1363در ضربة پاييز سال 

بازجويي و  در دوران جمهوري اسالمي ) 3000(زندان توحيد يا بند 
وران زندان خود را شكنجه و در نهايت به پانزده سال حبس محكوم شد.  د

ن قتل عام زندانيان . در جرياحصار و گوهردشت گذرانددر اوين و قزل
ت بود. پس از آزادي از در زندان گوهردش 67ستان سال سياسي در تاب

  از ايران خارج شود. 68توانست در پاييز سال  67زندان در اسفند ماه سال 

جعفر يعقوبي خاطرات زندان خود را به زبان انگليسي در كتابي با عنوان  
 بياييد گلها را آب دهيم: خاطرات يك زنداني سياسي در ايران

منتشر كرده است.  هم  2011(انتشارات پروميتئوس امريكا)، در آوريل 
باشد اكنون نيز در حال تهية خاطرات كامل زندان خود به زبان فارسي مي

 كه بزودي زير چاپ خواهد رفت. 

 

  

  

 نبردي تاريخي

  براي آزادي و استقالل 
  

  

  جعفر يعقوب

  

زندان در جمهوري اسالمي از آغاز تا كنون سرشار از جنايت و ترور و ظلم و 
اي  اما در دهة شصت شرايط و وضعيت در آن به گونهشكنجه و كشتار بوده 

و  ها  ديگر بود؛ زندان نقطة تفاهم و توافق و به هم رسيدن و مظهر عقده
دهندة رژيم اسالمي بود.  هاي نيروهاي تشكيل ها و وحشيگري ماندگي عقب

مكاني بود براي انتقامجويي از هر گونه تجدد و پيشرفت و مدرنيته و به 
ديشي؛ محلي بود براي سالخّي هر گونه آزادگي و آزادانديشي و ويژه دگران

هاي سركوب و خونين دهها هزار  استقالل فكري و شخصيتي. در آن سال
تن از مبارزان و مخالفان سياسي و فكري استبداد ديني حاكم بر ايران 
دستگير و شكنجه و در بدترين شرايط ممكن در اسارت بودند. حداقل در 

هاي اول دهة شصت و بعدها در طي كشتار بزرگ  يعني در سالدو دوره 
هزاران تن از فرزندان مبارز اين سرزمين در آن زندانها قتل عام  67تابستان 

ها براي من و ديگر زندانيان جان  شدند. طبعاً يادآوري تمامي اين موضوع
بود كه هاي مخوف، آزاردهنده هستند. بسيار آزاردهنده  دربرده از آن سال به

فرياد و ضجه و نالة اعضاي فاميل و رفقا و دوستان و همبندان خود را از 
آور بود كه به اجبار  پشت در اتاق شكنجه و يا حضوراً شاهد باشي؛ بسيار رنج

شاهد اعترافات واقعي يا ساختگي همرزمان و همبندان سابق خود يا 
راً به شركت در انسانهاي مبارز ديگر باشي كه زير شكنجه شكسته و اجبا

هاي توبه و اعتراف نمايشي و تداركي جالدان جمهوري اسالمي تن  برنامه
هايي را به  ها و برنامه داده بودند. زندانبانان جمهوري اسالمي چنين روش

داري خود تبديل كرده بودند، اگرچه از رژيم استبداد ديني  شيوة زندان
اي  مقاله به موضوع و جنبه انتظاري بيش از اين هم نبود. اگر من در اين

ديگر از تجربة زندان، كه براي من و شايد بسياري ديگر از زندانيان هم 
بهادادن يا  وجه به معني نديدن و كم پردازم به هيچ آور بود، مي رنج

  كردن جنايات رژيم در زندان نيست.  فراموش

كرده ما زندانيان دهة شصت در آن زمان براي خود توجيه و تفسير سياسي 
هاي رژيم را جزيي از واقعيت مبارزه در  و به نوعي وضعيت زندان و جنايت

گفتيم مبارزان راه آزادي و رژيم استبداد ديني، و  دانستيم. مي آن شرايط مي
مانده، در دو  عقيدتي و زندانبانان وحشي و عقب -همچنين زندانيان سياسي

 و رشد فرهنگي ايران يا سوي نبردي تاريخي براي آزادي و استقالل و اعتال
استقرار خفقان و استبداد ديني و مسخ و نابودي فرهنگ ملي مردم اين 

فهميديم كه چرا رژيم نهايت سعي خود را  سرزمين قرار دارند. بنابراين مي
اي و با استفاده از هرگونه  كرد كه با به كاربستن هر وسيله و شيوه مي

شان تهي و  كند و آنها را از انسانيتشكنجه و جنايتي، مبارزان اسير را بش
  مسخ و آلت دست خود بكند.

هاي حكومت  نيروهاي اسالمي به محض كسب قدرت براي تثبيت پايه
استبدادي خود به سركوب هرگونه آزادي و ايجاد سيستمي مبتني بر 
خفقان و جاسوسي و شكنجه و كشتار روي آوردند. رژيم، نيروهاي مخالف 

ركوب و متالشي ساخت و هزاران انسان مبارز را كشتار خود از هر رقم را س
يا به زندانها انداخت. فرهنگ فكري و سياسي و اخالقي نيروهاي 

هايي كه اختيار زندانها را در دست داشتند،  دهندة رژيم، به ويژه آن تشكيل
هاي قرون وسطايي و  اين بود كه همة مخالفان اسير خود را با روش

طرف سازند.  ق و همراه خود و يا حداكثر خنثي و بيهاي مدرن مواف شكنجه
هاي سياسي و فكري قوي اسير اين  مبارزاني كه در دهة شصت با آرمان

شدند زير شكنجه و فشار وحشيانة جلّادان رژيم در نهايت  جنايتكاران مي
هاي فكري و سياسي و  گزيدند: گروهي به آرمان يكي از سه راه زير را برمي

كردند. زندانبانان  ماندند و بطور نسبي مقاومت مي وفادار ميسازماني خود 
خواندند. گروهي ديگر زير شكنجه  مي "سرموضعي"اين دسته از زندانيان را 

نشيني كامل دست  و فشار و براي حفظ جان اجباراً يا داوطلبانه به عقب
نان اي كوتاه يا طوالني به همراهي و همكاري با زندانبا زدند و در پروسه مي

معروف  "نادمين"و  "توابين "شدند. در زندان اين دسته به كشيده مي
هاي گوناگون ضمن عدم  بودند. گروه ديگري هم با استفاده از تاكتيك

نسبت به رژيم و  "طرف خنثي و بي"همراهي و همكاري با زندانبانان موضعي
روف بودند. مع "منفعلين"كردند. اين دسته در زندان به  زندانبانان اتخّاذ مي

هدف كلي و سياست و فلسفة عمومي زندانبان در جمهوري اسالمي 
كشاندن همة زندانيان به شكست و توبه و همكاري و همراهي با رژيم بود. 

طور مشخّص در برخورد به اين سه دسته از زندانيان هدف رژيم جلب  اما به
 لب زندانيانهاي هر چه بيشتر، ج به همكاري "نادم"و  "تواب"زندانيان 
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به انفعال  "سرموضع"به توبه و ندامت و همكاري و جلب زندانيان "منفعل"
داري رژيم نسبتاً مشخّص  طرفي بود.  بنابراين، فلسفه و سياست زندان و بي

  و عريان بود.  

ها در زندان و هم امروزه كه به مسايل زندان دهة  هم در طي آن سال
ر چند آزاردهنده و غيرانساني اما قابل هاي رژيم ه گردم جنايت شصت بازمي

ها  درك و توضيح و توجيه برايم بوده و هستند. من نگاهم به اين موضوع
داد و  تغيير زيادي نكرده است. اما موضوعي كه همواره در زندان آزارم مي

توانم آن را براي خودم  گردم باز هم نمي امروز هم كه به مسايل زندان بازمي
ز آن به راحتي بگذرم، برخورد و رفتار نادرست و تلخ و شايد توجيه كنم و ا
اي بود كه گاهاً ما زندانيان نسبت به يكديگر  ها غير انساني در برخي زمينه

داشتيم. اين قضيه و واقعيت كه زندانيان سياسي، آن هم در چنان شرايط 
هاي  هسركوب و خفقان و ظلمي، به انواع و اشكال مختلف و به داليل و بهان

فهم و  كردند برايم قابل ايجاد مي "زندان در زندان"گوناگون براي همديگر
گذرد هنوز  ام مي پذيرفتني نيست. پس از بيست و چهار سال كه از آزادي

هم برايم قابل درك نيست كه چرا ما زندانيان با يكديگر برخورد و رفتاري 
م؟ طبعاً در اين مقالة نادرست و انحرافي و گاه همراه با كينه و نفرت داشتي

كوتاه امكان تحليل و بررسي كامل موارد اين موضوع موجود نيست و بايد 
ام در خاطرات زندان  در جايي ديگر به آن پرداخته شود. من در حد توانايي

چاپ و منتشر شد به اين موضوع  2011خودم كه به زبان انگليسي در سال 
زبان فارسي كه در دست تهيه دارم و  ترم به ام، و در خاطرات مفصل پرداخته
هاي گوناگون اين  اي نزديك منتشر خواهد شد نيز بيشتر به جنبه در آينده

وار و بطور كلي به برخي از  موضوع خواهم پرداخت. در اينجا فقط خالصه
  كنم.   گونه برخوردها ميان زندانيان اشاره مي اين

تواب و "و زندانيان  "سرموضعي"مورد اول رابطه و برخورد ميان زندانيان 
بود. در اين رابطه ابتدا بايد گفت كه تمامي مبارزاني كه به اسارت  "نادم

هاي صاحب آرماني بودند كه هيچكدام داوطلبانه  آمدند انسان رژيم درمي
كردن و همكاري با رژيم به زندان نيامده بودند. بخشي از زندانيان  براي توبه

كردند.  نشيني مي خورده و عقب نياورده يا شكست در زير فشار شكنجه تاب
شدند.   شان ناچار به همراهي با عوامل رژيم مي برخي هم براي حفظ جان

كشيدن و تحمل دشواريها  البتّه برخي ديگر هم فقط براي فرار از حبسي
زدند.  عملكرد اينگونه افراد بايد به جاي خود  دست به كارهاي ناشايست مي

پوشي از خطاهاي اين  من هدفم به هيچوجه توجيه يا چشمبررسي شود و 
ها و  دسته از زندانيان نيست. بحث حتي بر سر درستي يا نادرستي تصميم

هاي اين دسته از زندانيان هم نيست. موضوع مهم ديدن شكنجه و  اقدام
كشتار و جنايتكاري رژيم به عنوان عامل اصلي در شكاندن اين دسته از 

نبايد آن را  "سرموضع". اين اصلي بود كه به نظر من زندانيان زندانيان است
گرفتند. طبعاً چون بخشي از زندانيان نادم و تواب در كنترل و  ناديده مي

كردند،  با عوامل رژيم همكاري مي "سرموضع"حتي سركوب زندانيان
 بنابراين عدم رابطه و تماس و حتي بايكوت كامل اين زندانيان به امري قابل

شد.  تا  بدل مي "سرموضع"ناپذير براي زندانيان  توجيه و شايد اجتناب
دست از همكاري با عوامل رژيم  "تواب و نادم"زماني كه زنداني 

داشت، قطع رابطه با او و عدم پذيرش و بايكوت او براي اغلب  برنمي
رسيد.  قابل قبول و توجيه و حتي ضروري به نظر مي "سر موضع"زندانيان

كرد و خطر شكنجه و فشار و  زنداني توابي، به هر دليلي، ريسك مياگر 
تواب "گشت و  پذيرفت و از مسير نادرست خود برمي حتي خطر جاني را مي

بايد البتّه با رعايت  مي "سرموضع"گذاشت، زندانيان  را كنار مي "بازي
ان خود جوانب امنيتي قضيه در زندان، اين فرد را با آغوش باز به جمع و مي

پذيرفتند. اين برخورد و اقدام نه تنها براي تضعيف نمودن كمپ توابين و  مي
زندانبانان مهم بود بلكه صفوف مبارزه و مقاومت در جمع زندانيان 

سفانه برخورد به اين قضّيه از طرف ٔكرد. متا را هم تقويت مي "سرموضع"
از زندانيان هميشه صحيح و متناسب نبود. برخي  "سرموضع"زندانيان 

توابين "و همچنين پذيرش  "تواب"هرگونه تماس با زندانيان  "سرموضع"
دانستند و به هر كسي كه وارد چنين  را امري نادرست مي "سابق برگشته

  زدند.   هاي گوناگوني مي شد انگ مناسباتي با آنها مي

ود. در ب "منفعل"به زندانيان  "سرموضع"مورد دوم رابطه و برخورد زندانيان 
تدريجاً گروهي به اين موضع  "سرموضع"يا  "غيرتواب"ميان جمع زندانيان 

رسيده بودند، يا از ابتدا چنين نظري داشتند، كه در زندان جمهوري 
اسالمي فقط بايد براي زنده ماندن و حبسي كشيدن تالش نمود. بسياري از 

بودند. اين  ها زندانيان خوب و بسيار مقاومي در دوران بازجويي خود آن
گروه از زندانيان معتقد بودند هرگونه سازماندهي اعتراضي و مبارزه در 

گفتند هر فردي بايد پس  زندان جمهوري اسالمي مصلحت نيست. آنها مي
از آزادي از زندان راه و روش و سطح مبارزة خود را انتخاب كند و ادامه 

حاكم در ايران رژيمي  دهد. برخي افراد اين گروه، معتقد بودند رژيم اسالمي
و نمايندة  "ملي"داراي استقالل سياسي نسبي است و حتي بعضي آن را 

شناختند. به هر صورت، اين دسته از زندانيان با چنين  ملت و مردم ايران مي
رسيدند.  در زندان مي "انفعال سياسي و عملي "هايي به نوعي از  تحليل

سرموضع "به اين زندانيان  "مبارز سرموضع"شيوة برخورد برخي از زندانيان 
هم گاهاً بسيار نادرست بود. غيرقابل اعتماد دانستن اين  "منفعل سياسي

اتاق شدن و زندگي مشترك با آنها، و گاهي عدم  زندانيان، عدم تمايل به هم
  تمايل به داشتن هرگونه رابطه با آنها از جملة اين برخوردهاي نادرست بود.  

هر گروه سياسي كه  "سرموضع"برخورد ميان زندانيان  مورد سوم رابطه و
سازماني  هم "سرموضع"در بازجويي مقاومت نسبي كرده بودند با زندانيان 

هايي در زندان  خودشان بود كه به نظرشان در دورة بازجويي يا در دوره
افراد  "سرموضع"نشان داده بودند. در برخي موارد زندانيان  "ضعف"
كردند. اين يكي از  ا به دليلي كه در باال آمد بايكوت ميسازماني خود ر هم
ترين مسايلي بود كه گاهي در زندان، بويژه در بندهاي  ترين و آزاردهنده تلخ

شد. مثالً در زندان گوهردشت شش ماه قبل از  ديده مي "سرموضعي"
با باالي دهسال  "سرموضعي"كه زندانيان چپ  6در بند  67عام  قتل

كشيدم، زندانيان يكي  در خود داشت و من هم آنجا حبسي ميمحكوميت را 
هاي  سازماني از گروههاي چپ كه جمعاً هشت نفر در بند بودند يكي از هم

خود را كامالً بايكوت كرده بودند. اين شخص به تنهايي در سلولي زندگي 
اي نداشت. ما سه نفر از گروه سياسي خودمان در  كرد و حتي همسفره مي

سوخت و باالخره هم از او  مان به حال اين زنداني مي د بوديم كه دلآن بن
هاي او در بند او را  سازماني دعوت كرديم با ما همسفره شود. برخي از هم

كردند و او هم متقابالً برخي از آنها را  معرّفي مي "اعتماد ضعيف و غيرقابل"
ي زياد ديگري از ها نمود. نمونه معرّفي مي "استالينيست و ديكتاتورمسلك"

  ها وجود داشت.   اين دست هم در زندان

ها  عضو و طرفدار سازمان "سرموضع"مورد چهارم رابطه و برخورد زندانيان 
و احزاب و گروههاي سياسي مختلف در زندان با يكديگر بود. بارزترين و 

ويژه در  هاي سياسي و خطي و فكري در زندان به بندي ترين دسته عمومي
كنندة تاريخچه و مواضع فكري و  دقيقاً منعكس "سرموضع"دانيان ميان زن

پوزيسيون بود. در اين ميان رابطه و اهاي گوناگون درون  سياسي گروه
برخورد بين مجاهدين و چپها بطور كلي رفيقانه و رقيبانه ولي هيچگاه 

منظر نبود؛ هر چند به لحاظ شيوة زندگي و تحليل از شرايط و  زشت
هاي زيادي بين  مقاومت و سازماندهي اعتراض و مبارزه اختالفهاي  تاكتيك

مجاهدين و بخشهاي گوناگون چپ در دهة شصت در زندان موجود بود. 
 "راديكال" بندي سياسي بارز و عمده در زندان بين گروههاي سياسي دسته

(مجاهدين، اقليت، راه كارگر، اغلب گروههاي خطّ سه و غيره) و گروههاي 
(حزب توده و سازمان اكثريت) بود. در دورة خفقان  "زشكارسا"سياسي 

هاي نخست دهة شصت كه زندانيان حقّ انتخاب اتاق و همسفره شدن  سال
و شيوة زندگي مورد دلخواه خود را نداشتند، همة زندانيان اجباراً باهم 

هاي  كردند. از زماني كه با به اصطالح بازشدن نسبي فضاي زندان زندگي مي
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هاي مختلف تهران اجازه و  زندانيان در زندان 65و  64در سالهاي  تهران
امكان انتخاب اتاق و شيوة زندگي مورد دلخواه خود را بطورنسبي به 

 "سازشكار"زندانيان گروههاي  "راديكال"آوردند، زندانيان گروههاي  دست

 شدن و زندگي مشترك صنفي با خود منع و تا حد زيادي آنها اتاق را از هم

هاي تهران دسترسي به  در زندان 63را بايكوت كردند. عالوه بر اين از سال 
هاي  هاي خواندني و برگزاري كالس و درس و يادگيري زبان كتاب و مطلب

خارجي به درجات مختلف تدريجاً راه افتاده بود. در ميان زندانيان 
زه بخشي در آغاز به دليل نگرشي مكانيكي به زندگي و مبار "سرموضعي"

در زندان به افرادي كه تمايل بيشتري به كتاب و درس و بويژه يادگيري 
دادند نگرش و برخوردي بسيار  زبان و حتي تماشاي تلويزيون نشان مي

نادرست داشتند. البتّه يكي دو سال بعد تقريباً همه در زندان، حداقل در 
و  خواندند و در نوعي كالس و آموزش ميان زندانيان چپ، كتاب مي

  كردند.   يادگيري زبان هم شركت مي

هاي برخورد ميان خود ما زندانيان امري  ها و زشتي همانطور كه گفتم تلخي
ام براي خودم حل كنم.  است كه پس از بيش از دو دهه هنوز هم نتوانسته

تجربگي سياسي و  هنوز هم كه هنوز است رفتارهاي ناشي از ناپختگي و بي
هاي سياسي و تاريخي و شخصي  هاً منتج از كينهماندگي فرهنگي و گا عقب

آور و گاه  هاي تلخ و رنج مبارزان در برخورد به همديگر را كه به خلق صحنه
توانم براي خودم توجيه بكنم و از يادآوري آنها  شد، نمي غيرانساني منجر مي

برم. البتّه بايد اعتراف كنم همگي ما زندانيان، به درجات  رنج فراوان مي
  هايي سهيم و مسئول بوديم. لف، در ايجاد چنين جو و فضا و صحنهمخت

  

  يادي از جمشيد سپهوند

من در خيابان » آذر 16خلق  فداييان سازمان«در ضربه به  63پاييز سال 
آباد تهران دستگير و به كميتة مشترك انتقال داده شدم. پس از دورة  نظام

به سلولي  64اواسط خرداد بازجويي و شكنجه و انفرادي در كميتة مشترك 
خرداد  27انفرادي در بند آسايشگاه زندان اوين و دو هفته بعد هم در روز 

بندم را  آموزشگاه منتقل شدم. وقتي چشم 3در سالن  64به اتاق شمارة 
برداشتم يكي دو دقيقه طول كشيد تا چشمانم به نور آنجا عادت كند.  پس 

عداد زيادي (شايد سي نفر) زنداني را از دستگيري اين اولين بار بود كه ت
ديدم.  آنها دور تا دور اتاق به احترام ورود من سر  چشم باز باهم يك جا مي

پا ايستاده بودند. همه لباس شخصي و معمولي تميزي به تن داشتند و سر 
و صورتشان هم اصالح شده و نسبتاً مرتب بود. در حالي كه من هنوز 

اي  ترك را به تن داشتم و صورتم هم سه هفتهاونيفورم زندان كميتة مش
شد كه اصالح نشده بود. عالوه بر آن، به دليل ماندن طوالني مدت در  مي

انفرادي و فشارهاي دوران بازجويي ضعيف و الغر و رنگ پريده بودم. 
كردم و آنها نيز مرا. باالخره سالمي گفتم  لحظاتي طوالني آنها را برانداز مي

 16من جعفر يعقوبي از اعضاي سازمان فداييان  "في كردم: و خودم را معرّ

تا اين را گفتم فوري دو   "دستگير شده ام. 63آذر هستم و در ضربة پاييز 
سه نفر از زندانيان اتاق به طرفم آمدند در حالي كه بقيه هنوز سر جايشان 
ايستاده بودند. يكي كيسة پالستيكي وسايلم را از دستم گرفت و ديگري 

كم  بستة پتوهايم را. يكي دو نفر هم با من شروع به صحبت كردند. كم
  تعداد بيشتري از زندانيان اتاق دورم جمع شدند.  

دانستم در كجا هستم و با چه  من هنوز هم خيلي محتاط بودم چرا كه نمي
نوع زندانياني سر و كار دارم.  زندانيان اتاق هم طبعاً هنوز محتاطانه رفتار 

تا مطمئن شوند من تواب و جاسوس زندانبان نيستم.  خالصه  كردند مي
هاي معمولي و محتاطانه از هر دو طرف  ال و جواب و صحبتٔمقداري سو

دوست داري سر  "صورت گرفت. باالخره يكي از اين زندانيان از من پرسيد:
مگر  "با تعجب پرسيدم:   "و صورتت را اصالح و تر و تميز و مرتّب كنيم؟

وقتي او جواب مثبت داد، گفتم معطل نكند چرا  "ات اين كار را داريد؟امكان
كه اعصابم از داشتن ريش و موي بلند خرد شده بود. اين قضيه باعث شد 

و  "منصور"هاي  جو كمي بازتر و اطمينان بيشتر شود. دو نفر به نام
 كردند ال مئكه جلوي من نشسته بودند و بيشتر از همه هم سو "مهران"

فوري دست به كار شدند. مهران سبيلي كلفت و تيپي كامالً چپي داشت. 
هر دو افرادي بسيار آرام و متين و رفتاري بسيار صميمي داشتند.  مهران 

را هم به دستم داد. آينه  "آينه"تكه ملحفة سفيدي را دور گردنم انداخت و 
اشين عبارت بود از در شفاف قوطي شيرخشك بچه. منصور كه داشت م

كرد روبروي من نشست و شروع كرد به  اصالحِ دستي را تميز و آماده مي
اصالح صورت من. اين دو زنداني و تعدادي ديگر كه دورم را گرفته بودند 

  كردند.   هايي از من مي الٔمرتّب سو

رسيد  اش به نظرم آشنا مي اي كه در سمت چپ من نشسته بود قيافه زنداني
آوردم. اسمش را كه پرسيدم معلوم شد او جمشيد  ولي او را به جا نمي
كه ما هيچگاه در بيرون همديگر را نديده بوديم ولي من  سپهوند است. با اين

از طريق تشكيالت دربارة جمشيد و دستگيري او شنيده بودم و او را 
شناختم. جمشيد سپهوند از كادرهاي سازمان ما بود كه در ضربة پاييز  مي
د. يكي ديگر از زندانيان هم كه بغل جمشيد ايستاده بود دستگير شده بو 62

اسم من ياشار است و از هواداران سازمان هستم و در  "به حرف آمد و گفت:
من چقدرخوشحال شدم از اينكه دو تا از رفقاي  "ام. دستگير شده 63بهمن 
ام در اين اتاق بودند. منصور و مهران باالخره اصالح صورتم را  سازماني هم
ديدم كه با آن ماشين دستي عهد بوق صورتم را  "آينه"مام كردند. در ت

اند كه انگار با تيغ اصالح شده بود. كمي بيشتر صحبت و  چنان تميز كرده
حتي شوخي كرديم. براي نخستين بار در زندان احساس خوب و شادي 

گي داشتم چرا كه دور و برم پر از زندانياني بود كه مانند خودم بودند و هم
ما در وضعيت مشابهي قرار داشتيم. از منصور و مهران تشكر كردم و بعد 

هاي گوناگوني از جمله  بارة موضوع اي از اتاق نشستيم و در رفتيم در گوشه
هاي كميتة مشترك و  ، زندان63ضربه به سازمان ما در پاييز و زمستان 

  كرديم. اوين و به ويژه دربارة آموزشگاه و آسايشگاه و غيره صحبت 

انداختم.  من فقط پتوهاي زشت زندان را داشتم كه ماهها بود زير و رويم مي
توانم از تشك اضافي زندانياني  هاي اتاق گفتند مي شب اول موقع خواب بچه

كه رفته بودند استفاده كنم. تشكي اضافي را برداشتم و جمشيد سپهوند هم 
. تعداد افراد اتاق نسبتاً فوري يك ملحفة خانگي اضافي خود را به من داد

زياد و جاي خواب من به عنوان تازه وارد دم در اتاق بود. جمشيد و مهران 
كه ماهها بود در اتاق بودند اما جاي خوابشان به دلخواه خودشان دم در  با آن

و كنار جاي من بود. در واقع جاي خواب مهران بغل من و جمشيد بغل او و 
ود.  همان شب اول فهميدم كه مهران در رابطه ياشار هم بعد از جمشيد ب

با سازمان فداييان اقليت دستگير شده و سابقاً مدتي هم در خارج از كشور 
تحصيل و فعاليت كرده است. به غير از ياشار از هواداران سازمان ما، كه تازه 
 يك هفته بود كه به اين اتاق آمده بود، بقيه زندانياني نسبتاً قديمي بودند.

سالي بيش نداشت، به عنوان  28جمشيد سپهوند جوان، كه در آن موقع 
  آمد.   ترين فرد اتاق به شمار مي باتجربه "دو رژيمه"زنداني 

در بروجرد به دنيا آمد و تا پايان دورة ابتدايي را  1336جمشيد در سال 
آباد  همان جا تحصيل كرد. سپس با كمك دكتر هوشنگ اعظمي به خرّم

جمشيد رابط بين  1352كالس نهم در آنجا تحصيل كرد. زمستان رفت و تا 
محمود خرّم آبادي و هوشنگ اعظمي بود و به محمود، كه در كوه مخفي 

همراه با هوشنگ اعظمي در  53رساند.  در سال  شده بود، آذوقه مي
سپيدكوه مخفي شد. در اين دوره تعدادي از آنها در يكي از روستاهاي 

شناسايي شده و به محاصرة نيروهاي ژاندارمري درآمدند. آباد  اطراف خرّم
آباد و  تعدادي از جمله جمشيد دستگير شدند. او در زندان ساواك در خرّم

سپس در كميتة مشترك بازجويي و شكنجه شد. باالخره در دادگاه نظامي 
به دليل سنّ پايين به حداكثر مجازات ممكن يعني پنج سال محكوم شد. 

پس از اوجگيري  57راه تعدادي ديگر از زندانيان در سال جمشيد به هم
آباد به فعاليت انقالبي  بعد از آزادي، در خرّم جنبش انقالبي آزاد شد.
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پرداخت و در تسخير پادگان منوچهرآباد آن شهر نقش مهمي بازي كرد. 
پس از انقالب او در تشكيالت لرستان سازمان فدايي فعاليت كرد و سپس 

هيئت اجرايي نخستين كميتة ايالتي شاخة لرستان درآمد. آبان به عضويت 
آباد شركت كرد و به  او در مراسم چهلم سيامك اسديان در خرّم 60سال 

همراه تعدادي ديگر بازداشت شد. آنگونه كه خودش در زندان برايم تعريف 
آباد تعدادي  هاي اوليه از دستگيرشدگان در خرّم ال و جوابٔكرد پس از سو

ز جمله او را به تهران و به كميتة مشترك منتقل كردند. آن زمان او چند ا
ها گفته بود هيچگونه  ماهي را در كميتة مشترك مانده بود. در بازجويي

شناخته براي  فعاليت تشكيالتي ندارد و چون سيامك اسديان را از قديم مي
افراد اداي احترام بر سر قبرش رفته بوده است. به گفتة خودش تمامي 

وابسته به سازمان اقليت كه با هم در آن مراسم دستگير شده بودند در 
هاي خودشان شهادت داده بودند كه جمشيد سپهوند تشكيالتي  بازجويي

نبوده و هيچ وابستگي سازماني هم به گروه فداييان اقليت ندارد. ظاهراً 
اثبات كنند و چون بازجوها نتوانسته بودند وابستگي تشكيالتي او را كشف و 

خودش هم اصرار كرده بود كه به هيچ تشكيالتي وابسته نيست، باالخره 
پس از مدتي او را رها كرده بودند. جمشيد قبل از دستگيري با كادرها و 

اي از سازمان اكثريت جدا  با انتشار بيانيه 60اعضايي كه در آذر ماه سال 
آوردند در ارتباط بود.  آذر را به وجود 16شده و سازمان فداييان خلق 

بنابراين مدتي پس از آزادي به صفوف سازمان پيوسته و در هيئت اجرايي 
كميتة ايالتي تهران به فعاليت پرداخت. در اين دوره او ازدواج كرده بود. 

اي كه به تشكيالت سازمان  در ضربه 62حدود يك سال و نيم بعد در آبان 
  ستگير كردند.  آذر وارد شد او را هم د 16فداييان 

به غير از جمشيد سپهوند دو نفر از كادرهاي رهبري  62در ضربة سال 
سازمان(هبت اهللا معيني و مهرداد پاكزاد) دستگير شدند. يكي از كادرهاي 

كه به دست جالّدان رژيم نيفتد دست  رهبري(بهروز سليماني) هم براي آن
فر دستگير نشدند. به خودكشي زد. در نهايت بيش از دوازده يا سيزده ن

البتّه بعدها روشن شد اگر شانس ياري نكرده بود بخش اطالّعات سپاه و 
شدند در همين دوره كلّ سازمان را كشف و نابود كنند.  دادستاني موفّق مي

به هر حال، قبل از اين ضربه جمشيد به داليل امنيتي خانة خود را ترك 
ضاي سازمان رفته بود. از كرده و با همسرش موقتاً به منزل يكي از اع

بدشانسي اين رفقا اطالّعات سپاه قبالً از طريق تعقيب و مراقبت و غيره به 
محلّ به اصطالح دبيرخانة مركزي سازمان، كه ظاهراً زير پوشش يك 
شركت خصوصي بود، دست يافته بود و از اين طريق خانة اين عضو سازمان، 

تمامي رفت و آمدها را كنترل  كه پيك دبيرخانه بود، را هم كشف كرده و
كرد. وقتي گروه ضربت سپاه براي دستگيري رفيق پيك دبيرخانه به  مي

منزلش ريختند جمشيد سپهوند و همسرش، به همراه آن رفيق و همسرش 
بازداشت و همگي به زندان اوين انتقال داده شدند. طبق توجيهي كه اين 

د جمشيد و همسرش خود را از رفقا از قبل باهم تنظيم كرده بودند قرار بو
خانه و مهماناني از لرستان معرفي كنند. بر همين اساس  دوستان صاحب

جمشيد پس از دستگيري با دادن اسمي نادرست ابتدا چيزي را نپذيرفته و 
گفته بود كه دوست صاحبخانه است و چند روزي مهمان او بوده و اطالّعي 

ي بازجوييها هويت واقعي او از از چيز ديگري ندارد. اما باالخره در ط
هاي متفاوتي رو شده بود. براي بازجوها مشخّص شده بود كه جمشيد  كانال

آذر است.  اينجا بود  16يكي از مسئولين داخلي دبيرخانة سازمان فداييان 
اي برده بودند. ابتدا او را با كابل آنقدر زده  كه او را زير شكنجة وحشيانه

داري اوين كشيده بود. پس از چندي او را از بهداري بودند كه كارش به به
  برگردانده و باز زير فشار و شكنجه قرار داده بودند.   209دوباره به بند 

جمشيد برايم تعريف كرد كه روزي بيحال و بيهوش روي تخت شكنجه 
افتاده بود كه ناگهان بازجوها سرش را بلند كرده بودند و ديده بود كه 

اند.   معيني) را روي برانكارد بهداري باالي سرش آوردهاهللا همايون(هبت
  توانست راه  ظاهراً همايون پاهايش آش و الش و پانسمان شده بود و نمي

  

  

  
  

بند جمشيد را كمي باال زده بودند تا بتواند همايون را  برود. بازجوها چشم
د ببيند. سربازجو از همايون خواسته بود اگر چيزي براي گفتن به جمشي

همايون به آرامي  "دارد بگويد. جمشيد بقية ماجرا را اينگونه تعريف كرد: 
  شروع به صحبت كرد و گفت: جمشيد جان ... 

خواستم شروع به گريه كنم چرا كه فكر كردم  وقتي اين را شنيدم مي
خواست از من تقاضا كند كوتاه بيĤيم. اما همايون چنين ادامه  همايون مي

ايم و چند نفري هم دستگير  اي خورده ان، ما ضربه... جمشيد ج "داد:
  اند ... شده

مانند  زد، ناگهان با سرعتي بي همايون كه تا اينجا بسيار آهسته حرف مي
  "... اما تو فقط در چارچوب ضوابط سازماني برخورد كن ... "ادامه داد:

ويش بازجوها همايون را روي زمين انداختند و با پوتين و شالّق بر سر و ر
كوبيدند. فرياد همايون بلند شد و دلم را كباب كرد. جالّدان وحشيانه او را 
زدند و از اتاق بيرون بردند. اما اين صحبت كوتاه همايون كمك زيادي به 

اند و تمامي سازمان،  كه فهميدم تعداد كمي دستگير شده من كرد. اول اين
كه  ه نخورده است. دوم اينكردند، ضرب طور كه بازجوها القا و وانمود مي آن

سياسيِ اعالم شده و علني  مشي فهميدم همايون در چارچوب مواضع و خطّ
سازمان در زمان دستگيري خودش با بازجوها برخورد كرده، آن مواضع را 

  خواست من هم آنگونه عمل كنم. پذيرفته و از آنها دفاع كردا است. او مي

ار را از روي هر دوي ما گيري به لحاظ سياسي فش اينگونه موضع
   "داشت. برمي

دانست بغير از همايون آيا فرد ديگري از كادر  جمشيد در آن زمان هنوز نمي
دانست بهروز  رهبري سازمان دستگير شده است يا نه؟ او همچنين نمي

سليماني كه مسئول دبيرخانه و مسئول مستقيم جمشيد سپهوند هم بود، 
كه بهروز و خود او از مسئولين دبيرخانه خودش را كشته است. از آنجايي 

خواستند جمشيد را بشكنند و هر  بودند، حاال كه بهروز رفته بود بازجوها مي
توانند از او دربيĤورند. غير از اطالّعاتي كه در بازجويي و زير شكنجه  چه مي

از ديگران و خود جمشيد در آورده بودند، گويا يكي از زندانيان تواب 
ريت هم كه از زندان مشهد به اوين منتقل شده بود و جمشيد را سازمان اكث
نويسي مفصلي كرده بود و مسائل  شناخت، در مورد او تك ها مي از گذشته

زيادي را از گذشتة جمشيد رو كرده و او را به بازجوها شناسانده بود.  اما به 
ه بود. اي كرد هر حال جمشيد زير فشار بازجويي و شكنجه مقاومت جانانه

حسابي شالّق زده و سپس  209او را در زيرزمين بند  63دوباره عيد سال 
 15تا  "كرد: به زنجيرش كشيده بودند. در اين باره او چنين تعريف مي

هايم  كم پاها و ران اي مرا سرپا به زنجير كشيده بودند. كم فروردين دوهفته
شتند. كامالً بيحال باد كرده بودند و هر كدام به نظرم صد كيلويي وزن دا

كردم پاها و رانهايم از بدنم جدا هستند. در همين  شده بودم و احساس مي
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بسته در همان جا  مادر و فرزندي را هم چشم 209روزها در زيرزمين بند 
داشتند.  پدر اين بچه زير بازجويي و شكنجه بود و مادر  اي نگه مي در گوشه
د پدر را نشنود و نشناسد. پس از كرد فرزندش صداي ضجه و فريا سعي مي

بندش را كنار زد و راه افتاد. ابتدا فقط دور و بر  مدتي باالخره آن بچه چشم
رفت. پاسدار نگهبان  كرد و اينطرف و آنطرف مي جاي خودشان را بررسي مي
برد و هر دو را تهديد  كرد و پيش مادرش مي هرازگاهي او را دعوا مي

افتاد. پس از  شد بچه دوباره راه مي سرش گرم مي كرد. اما تا پاسدار مي
مدتي او به سراغ من آمد. با آن كه شديداً بيحال بودم ولي ديدن اين بچه 

داد. به من نزديك شد و پس از چندي از روي  به من روحية عجيبي مي
كنجكاوي دستي به پاهاي باد كردة من زد. من تقريباً احساسي در پاهاي 

فهميدم.  هاي لطيف اين بچه را زياد نمي بويژه تماس دست خود نداشتم و
اند؟ بعد هم گفت  اند و چرا پاهايم اينطوري شده پرسيد چرا مرا آويزان كرده

پدرش هم همان جا است ولي او بعد از آمدن به اينجا ديگر پدرش را نديده 
ت ساعالهاي ديگري هم از من پرسيد و كمي با من گپ زد. چند ٔاست. او سو

  "دانم پدرش كي بود و چه بر سرش آمد. بعد او و مادرش را از آنجا بردند. نمي

اش باالخره جمشيد را به آموزشگاه و اتاق  حدود يك سال پس از دستگيري
و  209منتقل كردند. او يك بار در اواخر سال نخست دستگيري از بند  64

ولي هنوز حكمي  يك بار هم اخيراً از همين آموزشگاه به دادگاه رفته بود
نداشت. جمشيد سپهوند را همه در اين اتاق دوست داشتند و مورد احترام 

اخالق و صبور و تيزهوش بود. ورزشكاري خوب و  و اعتماد همه بود. خوش
انساني خوش برخورد بود و با همه زندانيان ارتباط خوبي داشت. عليرغم 

تعداد  64زمان در اتاق  سنّ و سال جوانش بسيار باتجربه و پخته بود. در آن
 16زيادي از هواداران سازمان اكثريت و حزب توده، سه نفر از ما فداييان 

آذري، تعدادي از ديگر گروههاي چپ، به اضافة يك زنداني مجاهد حبسي 
كه تا آن زمان مسئول اتاق بود، را از  "هاشم"كشيدند. پس از آنكه  مي

يد به مسئوليت اتاق انتخاب پيش ما بردند، در جلسة عمومي اتاق جمش
 -اي هاي محفل توده شد. به لحاظ شخصيتي و تجربة سياسي هم بچه

هاي چپ جمشيد را قبول داشتند. من و  هاي گروه اكثريتي و هم بچه
  جمشيد بسيار با هم صميمي و نزديك بوديم و سه ماه بسيار پربار و خوبي 

 گويي و بحث و مذاكره و خاطره در را در اين اتاق با هم گذرانديم كه اغلب

  گذشت. يا كالس و آموزش و شوخي و ورزش و تفريح مي

اواخر شهريور ماه روز پنجشنبه صبح زود جمشيد را صدا زدند و بيرون 
اش تقريباً تمام شده بود و همانطور كه قبالً گفتم  بردند. او كار بازجويي

بود. معموالً صبح ابالغ دوبار هم دادگاه رفته بود و به اصطالح منتظر حكم 
كردند و آن روز نوبت مالقات سالن ما هم نبود. لذا اين قضيه  حكم نمي

سبب نگراني همة ما شد. نظر اغلب زندانيان باسابقه اين بود كه احتماالً 
خواست قبل از ابالغ حكم با او گفتگويي  داديار زندان يا حاكم شرع مي

بيرون رفت و براي ساعتها خبري  نهايي داشته باشد. به هر صورت جمشيد
از او نشد. پس از چندي نوبت دستشويي رفتن اتاق ما شد. موقع رفتن و 
برگشتن از دستشويي از طريق تماس با اتاقهاي روبروي دستشويي، كه 
مركز مبادلة اخبار و اطالّعات زندانيان سالن بود، مطلع شديم كه همزمان با 

هاي  يك زنداني مجاهد را هم از اتاق جمشيد يك زنداني فدايي اقليت و
اند. طرفهاي عصر بود كه باالخره جمشيد سپهوند به اتاق  برده 3ديگر سالن 

برگشت. همگي طبق معمول دورش جمع شديم تا تشريح كند كه از او چه 
اند. جمشيد كه معموالً هميشه  خواستند و به چه دليل او را صدا زده مي

حال بود كمي خسته و افسرده و نامطمئن به سرزنده و شاداب و بسيار سر
ما را بردند  "رسيد. به هر صورت او ماجرا را اينچنين تعريف كرد:  نظر مي

يكي از  3به دفتر دادستاني. توي راه فهميدم دو نفر همراهان من از سالن 
رفقاي سازمان اقليت و ديگري از مجاهدين است. يك نفر را هم از 

ده بودند كه معلوم شد دكتر انوشيروان لطفي از آسايشگاه همراه ما كر
رهبران سازمان اكثريت است. تعدادي هم قبل از ما در دفتر دادستاني 

يكي  منتظر نشسته بودند. وقتي شروع كردند به صدازدن و بردن يكي
زندانيان به پيش رازيني، دادستان انقالب، متوجه شدم اغلب آن زندانيان را 

انند عليرضا اكبري، رضا غبرايي، رضي تابان، حبيب شناسم؛ كساني م مي
سروش و غيره. باالخره نوبت من شد و به اتاق دادستان برده شدم. 

بندم را برداشتند و مرا روي يك صندلي روبروي ميز بزرگي نشاندند.  چشم
پشت ميز شخصي نشسته بود كه خود را رازيني دادستان انقالب اسالمي 

روندة مرا كمي بررسي كرد و بعد از من پرسيد كه مركز معرفّي كرد. او پ
دانم  هل هستم. پرسيد آيا مئهل يا مجّرد هستم؟ جواب دادم كه متأمتا

اند؟ جواب منفي دادم. گفت از طرف دادگاه به او  براي چه مرا به آنجا آورده
اختيار تام داده شده است تا با زندانياني مانند من تعيين تكليف و اتمام 

ي هر دو دادگاه ٔت بكند. سپس گفت كه او پروندة مرا بررسي كرده و راحج
قبلي در مورد پروندة من هم يكي است. گفت اگر توبه نكنم و به دامن 
اسالم برنگردم تكليف نهايي و حكم قطعي براي من از طرف دادگاه بسرعت 

نم معين خواهد شد. سپس براي آخرين بار از من پرسيد آيا حاضرم توبه ك
اي افكار و اعمال ضّدانقالبي و كفرآميز خود را محكوم نمايم؟  و طي مصاحبه

كمي مكث كردم و انديشيدم. راستش اول مطمئن نبودم به چه شكلي بايد 
جواب بدهم. باالخره به اين شكل جواب دادم: من براي ضديت با دين و 

المي ام. من مخالف سياسي جمهوري اس مذهب دستگير و زنداني نشده
ام.  هستم و بر عليه مواضع و اعمال استبدادي و ضّدمردمي رژيم مبارزه كرده

ام كه بخواهم توبه كنم و خودم يا ديگران را محكوم نمايم.  كاري نكرده
بنابراين به هيچوجه حاضر به مصاحبه نيستم. دادستان كمي سرش را تكان 

ادم مالقاتمان روز داد و بعد پرسيد مالقات اتاقمان چه روزي است؟ جواب د
يكشنبه است.  گفت بهتر است تقاضاي مالقات حضوري با همسرم بكنم. 
گفتم من نيازي به مالقات حضوري ندارم و چنين تقاضايي هم از كسي 

كنم. گفت در اين صورت او خودش چنين تقاضايي را براي من خواهد  نمي
ري چرا خواستي چنين راهي را در پيش بگي كرد. سپس گفت: تو كه مي

ديگر ازدواج كردي كه دختر جواني را هم بدبخت كني؟ من جوابي به اين 
حرفش ندادم. در پايان گفت اگر از آن اتاق خارج شوم و توبه نكنم، ديگر 

كنم؟  الي نخواهد كرد. آنگاه دوباره از من پرسيد آيا توبه مئكسي از من سو
برد. نگهبان مرا بيرون جواب منفي دادم. به پاسدار دستور داد مرا بيرون ب

  "آورد و كمي منتظر بودم و بعد هم برگردانده شدم به آموزشگاه و به اتاقمان.

وقتي صحبتهاي جمشيد تمام شد همه در اتاق در بهت و حيرت فرورفتيم. 
روشن بود كه توطئة كشتاري در جريان است. در چهرة جمشيد هم 

عصر آن روز پنجشنبه ديديم كه خودش هم همين احساس را دارد. از  مي
تا صبح روز يكشنبة بعد در اتاق براي همة ما به اندازة يك عمر گذشت. 

كرديم وانمود كنيم كه اوضاع مانند روزهاي معمولي قبلي  همة ما سعي مي
كردند به جمشيد اميدواري دهند كه ماجرا احتماالً  بود. برخي سعي مي

دي نخواهد افتاد. يكي حتي فقط يك بازي از طرف دادستاني است و اتفّاق ب
ها و مسئولين در گذشته هم گاهي از اين بازيهاي مسخره  گفت زندانبان مي

اند و اين چيزها را نبايد زياد جدي گرفت. تعدادي هم نظرشان اين  در آورده
خواهند بزودي به جمشيد و ديگران ابالغ  بود كه به احتمال زياد مقامات مي

نه سعي دارند با واردآوردن فشاري مضاعف بر اين گرا حكم بكنند ولي توطئه
زندانيان شايد بتوانند برخي يا همگي آنها را به توبه و پشيماني و حتي 
همراهي و همكاري بكشانند. اين دسيسه و تاكتيكي بود كه دادستاني در 

  بطور فراوان از آن استفاده كرده بود. 61 - 60سالهاي 

شدند روش  دانياني كه به اعدام محكوم ميدر يكي دو سال اخير در مورد زن
معمول در زندان اوين اين بود كه مسئولين زندان آنها را قبل از اعدام از 

نگه  "اتاق اعداميان "كردند و در سلولي انفرادي يا در جمع زندانيان جدا مي
كردند كه بزودي اعدام  داشتند. معموالً در آنجا به اين زندانيان ابالغ مي مي

د شد و بعد هم در روز معينّي زندانيان اعدامي را به صورت تكي يا خواهن
كردند. به عبارت ديگر زنداني اعدامي روز يا روزهاي  دستجمعي اعدام مي
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گذرانيد. در مورد جمشيد  پاياني عمرش را در جمع زندانيان غيراعدامي نمي
خورد و و برخي زندانيان ديگر كه دادستاني در اين نوبت اخير با آنها بر

شوند، به داليلي  تلويحاً به آنها تفهيم كرده بود كه اگر توبه نكنند اعدام مي
  شان برگردانده بودند. ناروشن زندانيان را به همان جاي قبلي

ام در مواجهه با چنين موضوعي بود. به  براي من شخصاً اين نخستين تجربه
و بيشتر اوقات اين علّت نزديكي و رفاقتي كه با جمشيد داشتم طبعاً من و ا

گذرانديم. از نزديك شاهد تمامي  دو سه روز پاياني انتظار را باهم مي
اش بودم. وقتي  رواني او در روزهاي پاياني-تحوالت و تغييرات روحي

جمشيد از دادستاني برگشت برايش قطعي بود كه رژيم تصميم داشت او را 
بايد براي خودش  بود مياعدام كند. بنابراين موضع و تصميمي را كه گرفته 

كرد تا آن را بپذيرد و رويش بايستد. به عبارت ديگر، در اين  توجيه مي
بايد از درون و در دل و مغز خودش با موضعي  روزهاي نهايي و بحراني مي

گرفت كه آيا تا  رسيد و تصميم مي كه گرفته بود به توافق قطعي و نهايي مي
نشيني بزند. بنابراين جدالي  ت به عقبپايان روي آن بايستد يا در جايي دس

داد. در ظاهر  در درونش در جريان بود هر چند كه ظاهرش آن را نشان نمي
او مانند معمول با همه در اتاق همراه بود و در كارها و فعاليتها به روال 

كرد و در درون  سابق شركت داشت ولي در واقع او در دنيايي ديگر سير مي
بايد برايشان پاسخ  هايي بودند كه مي ها و مشكل لهو در دل و مغزش مسئ

يافت. برايش مهمتر از همه در اين ميان همسر و ديگر  اي مي كننده قانع
عزيزانش و در مرحلة بعد شخصيت سياسي و انسانيت خودش و در نهايت 

اش با رفقاي سازماني و جنبش انقالبي بطور كلي بود. به هر حال،  هم رابطه
بعدي را او در دنياي خصوصي خودش و در جدلهاي دروني ساعت  48

اش مشخّص بود چه مراحل دشواري را  گذراند. از تغييرات ظاهري و رفتاري
اش  گذراند. بعدازظهر روز شنبه بود كه ناگهان او را مانند گذشته از سر مي

ساعت پيش اين تغيير  48سرحال و شاداب و پرانرژي يافتم. در مقايسه با 
ني، محسوس و باورنكردني بود. اولين چيزي كه آرام و متين و جدي از ناگها

من درخواست كرد اين بود كه ترتيبي بدهم كه فرد ديگري مسئوليت اتاق 
دار شود. من فوري با زندانيان اتاق وارد مذاكره شدم و زنده ياد  را عهده

ت داوطلب شد مسئوليت اتاق صمد طاهري اسالمي از رفقاي سازمان اكثري
دار شود و همه با آن موافقت كردند. جمشيد ديگر جدالي در  را موقتاً عهده

شد از وضع ظاهر و روحيه و رفتارش بخوبي  درونش نداشت و اين را مي
تشخيص داد. او مسائل و مشكالت را براي خودش حلّ كرده بود. جمشيد 

 24وسته بود. از آن لحظه به بعد مرگ را ديگر پذيرا شده و به ابديت پي

ساعت پاياني را او مانند جمشيد سپهوند سابق و هميشگي گذراند.  در 
هواخوري با ما فوتبال بازي كرد، در اتاق مانند هميشه شوخي كرد و 
كركري خواند، و كلّاً سرزنده و سرحال بود. ما بوديم كه در رنج و عذاب 

ن عادي و كرديم وانمودكنيم وضع و حالما زيادي بوديم ولي سعي مي
توانستيم جلسة  معمولي است. در ضمن چون هنوز مطمئن نبوديم نمي

خداحافظي نهايي با او ترتيب بدهيم. ساعات پاياني در عصر و شب شنبه به 
  همين منوال گذشت.

بود.  شنبه عصر و شب همگي، ازجمله خود  3يكشنبه روز مالقات سالن 
آماده شديم. سري اول جمشيد، اصالح كرديم و براي مالقات روز بعد 

مالقاتيهاي بند يكشنبه ساعت نه صبح بيرون رفتند. نام جمشيد سپهوند را 
اندكي بعد در سري دوم صدا زدند. سريهاي بعدي هم به همين ترتيب در 

رفت معموالً پس از  ساعتهاي بعد خوانده شدند. هر سري مالقاتي كه مي
قبل از ظهر مالقاتيهاي  گشت. تا يك ساعت يك تا يك ساعت و نيم برمي

سري دوم همگي به بند برگشته بودند ولي هنوز از جمشيد خبري نبود. 
گشتند در مورد خود او يا  هاي سري دوم و سوم و چهارم كه برمي مالقاتي

آوردند. باالخره نزديكهاي ظهر خبر  فاميلش و يا مالقاتش خبرهايي مي
اند. در ضمن حدود  ضوري دادهاش مالقات ح رسيد كه به جمشيد و خانواده

ظهر نوبت هواخوري اتاق ما رسيد و لذا همگي به حياط هواخوري رفتيم 

كه سرماخوردگي شديدي داشت و در اتاق ماند تا استراحت  "محرّم"بجز 
دقيقه بود و بعدش ما به اتاق برگشتيم. به  20كند.  هواخوري اتاق فقط 

وحي بسيار آشفته و بدي يافتيم. محض ورود به اتاق محرّم را در وضعيت ر
دو سه دقيقه پس از رفتن  "علت را كه جويا شديم او اينگونه تعريف كرد: 

پوش خشن دم در  شما به هواخوري در اتاق باز شد و چند پاسدار چكمه
ظاهر شدند. آنها دستور دادند كه وسايل جمشيد سپهوند را به آنها بدهم. 

ست و لذا عمداً گفتم كه من تازه وارد فهميدم كه داستان از چه قرار ا
هستم و شناخت زيادي از وسايل افراد ندارم. گفتم بقيه هواخوري هستند و 

كلفت و  ام. همة آن پاسداران، گردن من به دليل بيماري در اتاق مانده
ترسناك و به نظرم اعضاي تيم اجراي حكم و غيره بودند. يكي از آنها بيرون 

خود جمشيد به اتاق برگشت. جمشيد تا داخل اتاق شد  رفت و اندكي بعد با
 سالم كرد و ما همديگر را بغل كرديم. او به من گفت كه ديگر براي هميشه

آوري وسايل خواب و ساكهايش. در اين  رود. سپس شروع كرد به جمع مي
شدند. در  كردم با او صحبت كنم ولي پاسدارها مانع مي فرصت سعي مي

بسته وسايل خواب خود را برداشت. بسيار با روحيه  نهايت يك ساك و يك
دانست كه احتماالً  و سرحال بود و ابداً خود را نباخته بود هر چند كه مي

اش بود. وقتي كارش تمام شد رو به من كرد و  روز يا روزهاي پاياني زندگي
ها خداحافظي كن و روي  با صداي بلند گفت: از طرف من از تمامي بچه

را ببوس و بگو مواظب خودشان باشند. من آرزوي سالمتي و  تكشان تك
من   .تان دارم. مرا هم به ياد داشته باشيد موفقيت و پيروزي براي همگي

برند و داستان چيست؟ جواب داد  بالفاصله از او پرسيدم او را كجا مي
احتماالً انفرادي و بعدش تا چي پيش بيايد. همديگر را بغل كرديم و من 

به گريه افتادم ولي او در حالي كه آرامم كرد يواشكي در گوشم گفت:  طبعاً
كنم، اگر رفتم، آن را  اگر زنده ماندم، براي گرفتن ساك دوم خودم اقدام مي

به عنوان يادگاري از طرف من در اتاق نگه داريد. پاسدارها داد و بيداد راه 
تاق نشسته بوديم و انداختند و او را بزور بيرون كشيدند. همه دورتادور ا

كرديم. صحبت او كه تمام شد همگي زانوي غم  تعريف محرّم را گوش مي
در بغل داشتيم و ناراحت بوديم از اينكه كاري از دستمان ساخته نبود. 

زد زير گريه و جو اتاق بسيار منقلب شد. براي نيم ساعتي  "داور"ناگهان 
ديم از اينكه رژيم حتي حالت بسيار آشفته و دشواري داشتيم. ناراحت بو

حقّ آخرين ديدار و خداحافظي با جمشيد را هم از ما دريغ كرده بود. در 
هايش در  چنين مواردي البّته هميشه زنداني اعدامي را موقعي كه هم اتاقي

بردند تا مراسم خداحافظي و غيره صورت  دستشويي يا هواخوري بودند مي
ش اقدامي نكرد. از طريق نگيرد. جمشيد در مورد گرفتن ساك ديگر

 1364شهريور  31هاي بعدي فهميديم فرداي آن روز، يعني روز  مالقات

رژيم او را به همراه تعدادي ديگر از زندانيان، كه اغلب هم از گروههاي 
مختلف جريان فدايي بودند، اعدام كرده بود. رضي تابان، رضا غبرائي، حبيب 

شدگان بودند. يك موقعي همه در  سروش و تعدادي ديگر هم از جمله اعدام
كرديم با توجه به پروندة او و بر  اتاق (از جمله خود جمشيد) تصور مي

اساس ميزان احكام افراد تحت مسئوليتّش باالترين حكمي كه او خواهد 
گرفت ده تا پانزده سال خواهد بود. اما در سيستم جمهوري اسالمي 

دور و ميزان حكم موجود نبود مگر هيچگونه نظم و ضابطه و قانوني براي ص
حد و حصر حاكم شرع در صدور حكم و گرايش به  دو چيز: اختيارات بي

  صدور اّشد مجازات.

اش از ابتدا او را به عنوان  عكس خواهر كوچك جمشيد سپهوند، كه خانواده
دخترش به مسئولين مالقات در زندان اوين معرفّي كرده بودند و لذا 

مرتّب او را مالقات حضوري بكند، در كالژ عكس توانست  جمشيد مي
هل رسم بود ٔكودكان در اتاق باقي مانده بود. در ضمن در بين زندانيان متا

اي  كردند تا وسيله كه رفقاي صميمي عكس كودكانشان را باهم مبادله مي
را براي حفظ رابطه و خاطره باشد. من و جمشيد هم عكسهاي دختران خود 

  جمشيد را هنوز هم به يادگار دارم. "دختر"بوديم. عكس  به همديگر داده
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 ١١٢  110ي  آرش شماره

  به ياد محمد رضا طبابتي

آذر تقريباً  16سازمان فداييان خلق  63ام در ضربة پاييز  پس از دستگيري
كميتة مشترك (زندان  1در بند  3چهار ماه در سلول انفرادي شماره 

هاي  ول به شمارهبودم.  چهار سل در جمهوري اسالمي) 3000توحيد يا بند 
 4در داالن باريكي قرار داشتند. در اين مدت سلول شماره  بغل هم 6تا  3

شناختم.  دو سه زنداني پشت سر هم داشت كه من هيچكدام را از قبل نمي
حسين صدرايي (اقدامي) از كادرهاي سازمان خودمان  5در سلول شماره 

اي بود  هم زنداني 6ماره شناختم. در سلول ش بود كه من او را از بيرون مي
شناختم و حتي آن موقع  به نام محمد رضا طبابتي كه من او را نمي

 شنيدم. دانستم كه از اعضاي سازمان ما است و فقط گاهاً اسمش را مي نمي

سال حبس محكوم شدم و به زندان  15در اوين به  64باالخره  در سال 
به زندان گوهردشت منتقل  هم از آنجا 65حصار منتقل گشتم. در سال  قزل

پس از تفتيشي سرتاسري از همة  66شدم. در زندان گوهردشت اواخر پاييز 
زندانيان مسئوالن به سازماندهي جديدي در زندان دست زدند. در اين 

سابق به بند  2نفري از زندانيان بند  20سازماندهي جديد من هم با گروهي 
يم ديديم كه قبل از ما تعدادي شد 6جديد منتقل شديم. وقتي وارد بند  6

زنداني از بندهاي گوناگون سابق زندان به اين بند جديد رسيده بودند. 
همگي در اين بند از زندانيان چپي يا غيرمذهبي بوديم و محكوميتي باالي 
ده سال داشتيم. در اين برنامة تفكيك و سازماندهي نوين زندانيان مذهبي 

ان و زندانيان غيرمذهبي را در بندهاي نيمة را در بندهاي يك نيمه از زند
 45تا  40در پايان آن روز انتقال حدود  6ديگر زندان قرار داده بودند. بند 

از رفقاي هم سازماني  "فرزين"زنداني داشت. وقتي وارد اين بند شدم 
براي مدتي در زندان قزل حصار باهم همبند  65و  64خودم، كه در سال 
حالي و هيجان از من استقبال كرد. تعدادي ديگر از شده بوديم، با خوش

شناختم اما بسياري را  زندانيان اين بند جديد را از بندهاي متفاوت قبلي مي
ديدم. به هرحال، من و فرزين بسيار خوشحال بوديم كه  اولين بار بود كه مي

 در اين بند تنها نبوده و همدم و همسلولي و همسفرة يكديگر خواهيم بود.

فوري يكي از سلولهاي بند را براي زندگي خود گرفتيم. همه در بند مشغول 
تشكيل سلول و آشنايي با زندانيان جديد و تجزيه و تحليل و بحث دربارة 

گيري و تكميل بود و تك  اوضاع تازه و تغييريافته بودند.  بند در حال شكل
ند از نوع بندهاي رسيدند. اين ب و توك زندانيان جديد هنوز هم از راه مي

سلول انفرادي، يك اتاق توالت و  22كوچك زندان گوهردشت بود يعني از 
  يك اتاق حمام، به اضافة سالني در ته بند تشكيل شده بود.  

اواخر آن روز زنداني نسبتاً جواني را داخل بند فرستادند. او پشت درِ بند 
كرد.  جروبحث مي زد و با پاسدارهاي بند ايستاده بود و مرتّب در مي

حصار  ، كه من او را از زندان قزل»كارگر راه«از زندانيان گروه  "فرهاد"
شناختم، رفته بود و با اين زنداني جوان، كه فقط يك ساك كوچك  مي

كرد.  اندكي بعد فرهاد سراغ من و  وسايل با خودش داشت، صحبت مي
تيهاي ما است. من فرزين آمد و خبر داد كه آن زنداني جوان از هم تشكيال

شناختيم ولي جلو رفتيم و خودمان را معرّفي كرديم.  و فرزين او را نمي
اش شاداب شد. او خودش را  بالفاصله چهرة اين جوان باز و روحيه

 1بند  3محمدرضا طبابتي معرّفي كرد. به او گفتم كه در سلول شماره 

بود گاهي  6 كميتة مشترك بودم و اسم او را كه آن موقع در سلول
شنيدم. او هم به ياد آورد كه آن روزها گاهي اسم مرا در آن داالن  مي

شنيده. به هر حال طبابتي را به سلول خودمان آورديم و سه  كوچك مي
تايي كمي بيشتر دربارة ضربه به سازمان و مسايل زندان صحبت كرديم. 

اندازه اظهار  بود بيمحمدرضا از اينكه ما را يافته بود و در اين بند تنها ن
كرد. همان روز اول محمدرضا دربارة خودش و تجربة زندانش  خوشحالي مي

سر قرار خياباني در تهران  63من در آبان  "برايمان چنين تعريف كرد: 
دستگير و در كميتة مشترك بازجويي و شكنجه شدم. مدتّي در كميتة 

پس از گرفتن پانزده  مشترك و بعد هم در اوين بودم. حدود دو سال پيش،

سال محكوميت باالخره به زندان گوهردشت منتقل شدم. تمام مدت دو 
سال گذشته را در بندي در طبقة سوم ساختمان بغلي بودم. اكثريت مطلق 
زندانيان آن بند از مجاهدين بودند و ما زندانيان چپي چند نفر بيشتر 

همسلول و همخرج  "ارسالن"ام كارگر به ن نبوديم. با يك زنداني از گروه راه
اندازه نزديك و صميمي و در بسياري  بودم. ارسالن و من باهم رفقاي بي

ها همفكر و همنظر شده بوديم. امروز صبح وقتي مسئولين زندان  جنبه
اعالم كردند همگي براي انتقال آماده شويم من و ارسالن باهم قرار 

يك بند بيافتيم. فكر كرديم  گذاشتيم نهايت سعي خودمان را بكنيم كه در
زني و غيره بعداً تغيير  اگر هم احياناً از هم جدا شويم، شايد بتوانيم با چانه

اي به اين شكل  جا داده و باهم در يك بند باشيم. در هرصورت نقشه
اي كه من  بندي كرديم. بسته ريختيم: كلّ وسايلمان را در سه ساك بسته

برد كه اسمش  د، و بستة سوم را هم كسي ميبر اي كه او مي بردم، بسته مي
زدند. در عمل اسم مرا اول صدا زدند و من با يك ساك  را ديرتر صدا مي

كوچك وسايل راه افتادم. حاال ارسالن ساك وسايل خودش و ساك بزرگ 
وسايل مشتركمان را نيز با خود دارد. قرارمان اين بود كه كسي كه اول از 

ل به بند جديدش به پاسداران بگويد يكي از ساكهايش بند برود پس از انتقا
در بند قبلي و احياناً پيش همسلولي سابقش جا مانده و تقاضا كند آنها آن 

كرديم به اين ترتيب از جاي جديد  را پيدا كنند و به او برگردانند. فكر مي
 كنيم دوباره همبند شويم. اما به نظر همديگر اطالّع پيداكرده و تالش مي

هاي اين بار مانند نقل و انتقاالت معمول سابق نيست  رسد كه جابجايي مي
دهند. خالصه  چرا كه نگهبانها به اظهارات و اعتراضات من ابداً گوش نمي

اينكه من فقط ساكي كوچك با كمي وسايل با خود دارم و بقّية وسايل من 
    "دانم در كدام بند است. پيش ارسالن است كه فعالً نمي

6زد و با نگهبانهاي بند  درضا طبابتي براي يكي دو هفته مرتّب در ميمحم 

كرد تا شايد بتواند ساك وسايل خودش و احياناً جاي ارسالن  جر و بحث مي
دادند و هيچگاه هم دنبال وسايلش  را پيدا كند اما پاسدارها ابداً گوش نمي

ل خودش و يافتن رفتند. پس از مدتي محمدرضا باالخره از خير وساي نمي
جاي ارسالن و طرحي كه باهم ريخته بودند گذشت. در يكي دو هفتة اول 
به دليل اين مشغلة ذهني كمي آشفته حال و سردرگم بود اما وقتي اين 
موضوع را براي خودش حلّ نمود و قبول كرد محلّ زندگي و 

 خواهد بود روحيه و رفتارش تغييري اساسي 6كشيدنش همين بند  حبسي

پيدا كرد و به كلّ فردي ديگر شد. او نه تنها در سلول خودمان فعال بود 
بلكه بزودي يكي از فعالين و رهبران سازماندهي و هدايت بند هم شد. 

كم  زندگي در اين بند جديد هر چند با محدوديت و دشواري فراوان، اما كم
رهاي عملي گرفت. هم محمدرضا و هم فرزين در كا داشت سر و سامان مي

اتاق هر دوي آنها هواي مرا  "ريش سفيد"و فنّي بسيار توانا بودند. به عنوان 
  گرفتند. خيلي داشتند و انصافاً كارهاي سنگينتر را هميشه خودشان به عهده مي

اواخر تير ماه پس از پذيرش قطعنامة شوراي امنيت سازمان ملل و آتش 
ة نظامي نيروهاي سازمان بس در جنگ ايران و عراق، و به دنبال حمل

مجاهدين خلق به غرب كشور، مسئولين ناگهان زندان را كامالً بستند و 
تمامي امكانات بندها را پس گرفتند و مالقاتها را هم تا اطالّع ثانوي تعطيل 
كردند.  البتّه ما هنوز هيچگونه خبر و اطالّعي نداشتيم كه چه اتفّاقات 

 طي دو هفتة اول مرداد ماه 6ند. در بند شومي در زندان در شرف وقوع بود

شديم كه چرا امكانات ما را بدون دليل  ما مرتّب با پاسدارهاي بند درگير مي
اند؛ گاه بگاه حتي دست به اعتراض و اعتصابهاي  گرفته و زندان را بسته

زديم و خواستار بوديم امكانات ما را برگردانند و مالقاتها  كوتاه مدت هم مي
باره برقرار كنند. آن موقع خبر نداشتيم كه در همين روزها آنها را دو

مشغول قتل عام زندانيان مذهبي يعني در واقع زندانيان مجاهد بودند. هفتة 
هاي خود و زندانيان  رغم اطالّعات اندكي كه از مشاهده سوم مرداد ماه علي

در زندان خبر  ديگر بندها به دست آورده بوديم هنوز دقيقاً از جنايات رژيم
موثقّي نداشتيم. در اين دوره روزي باز هم مشغول جر و بحث و اعتراض 
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ملعون در  "نعمتي"روزمرّة خود با پاسداران بند بوديم كه ناگهان پاسدار 
بند را بست و رفت. پس از چند دقيقه برگشت و نام سه زنداني را خواند تا 

شته اين نخستين بار بود كه بند بزنند و بيرون بروند. در يك ماه گذ چشم
بردند. اين سه نفر عبارت بودند از محمدرضا  كسي را از بند ما بيرون مي

آذر، حسين حاجي محسن از سازمان راه  16طبابتي ازسازمان فداييان خلق 
هاي  كارگر، و محمد علي پژمان(معروف به كاكو) از سازمان پيكار. در هفته

يشاپيش كساني بودند كه روزانه دم در بند گذشته اين سه نفر همواره در پ
شدند و به وضع موجود  كردند و با آنها درگير مي با پاسداران جر و بحث مي

در زندان معترض بودند. به هر حال، اين سه نفر از بند بيرون رفتند و ديگر 
هيچگاه به بند برنگشتند. تحليل ما در آن مقطع، طبق روال معمول گذشته 

اند. اميدوار  ين بود كه آنها را براي تنبيه به انفرادي فرستادهدر زندان، ا
  بوديم باالخره روزي آنها به بند برگردند ولي آنها هيچگاه برنگشتند.

عصر روز چهارم شهريور از هر بند غيرمذهبي چند نفري را بيرون كشيدند. 
 سازماني ديگر من، فرزين، هم بيرون رفت. حاال ديگر تا سلولي و هم هم

حدودي اطالّع يافته بوديم كه اتفّاقات شومي در يك ماه گذشته در زندان 
خبر بوديم. وقتي روز پنجم  جريان داشت ولي هنوز هم از كم و كيف آن بي

كه البّته ما با آنها در اين  20(و بند  7شهريور كلّ زندانيان بند غيرمذهبي 
دند و ما در بقية را بيرون كشي موقع تماسي نداشتيم و بعدها فهميديم)

بندهاي چپ از آن قضيه باخبر شديم. براي نخستين بار، بويژه پس از آنكه 
الها و نحوة تفتيش مطّلع گشتيم، احساس خطري واقعي كرديم. ٔاز نوع سو

به هر صورت اين روند تفتيش و تفكيك در روزهاي بعدي به بندهاي ديگر 
زودي نوبت بند ما هم دانستيم ب غيرمذهبي هم گسترش يافت، ما هم مي

  خواهد رسيد.

مانندي گذرانديم. سكوت مطلقي  نهم شهريور شب را با دلهره و نگراني بي
تمامي زندان را در خود فروبرده بود.  هيچ خبر و گزارشي از جايي به ما 

رسيد. انگار آرامش قبل از طوفان مستقر شده بود. در بند ما زندانيان  نمي
كردند.  لها جمع شده بودند و شور و مشورت ميچند نفر چند نفر در سلو

بندي و عالمتگذاري و خودشان را  برخي زندانيان هم وسايل خود را بسته
كردند. من هم در سلول خودمان ابتدا وسايل  آماده مي "آزمون نهايي"براي 

هايشان با ماژيك  محمدرضا طبابتي و فرزين را بستم و روي ساكها و بسته
آنها را نوشتم. سپس وسايل خودم را به همين ترتيب اسم و مشخصات 

بستم و اسم و مشخصات خودم را رويشان نوشتم. سپس سلول را جمع و 
دانستيم پس از  جور و تميز و مرتّب كردم. طبق اخبار و گزارشات قبلي مي

مان را از بند  بردن ما از بند كساني را خواهند آورد تا تمامي وسايل بيرون
د و احتماالً در يكي از بندهاي فرعي انبار كنند. بنابراين، كاري بيرون ببرن

ها و ساكهاي عالمتگذاري شده در سلول باقي بماند. من  كردم كه فقط بسته
دانستم چه  ديگر نه از محمدرضا و نه از فرزين هيچ خبري نداشتم و نمي

  باليي سرشان آمده است.

ا، كه آخرين بند چپهاي سرموضع روز دهم شهريور بود كه زندانيان بند ما ر
زندان بوديم، بيرون كشيدند. تا اين زمان از طريق زندانيان زنده ماندة 
بندهاي پيشين از صدور فتواي خميني براي قتل عام زندانيان و وجود 
هيئتي در زندان كه مسئول تفتيش و كشتار زندانيان بود باخبر شده بوديم. 

دهاي آخري براي فرار از اين توطئة كشتار بر اين اساس بسياري از ما در بن
نشيني تاكتيكي گرفته بوديم. به هر حال پس از  و قتل عام تصميم به عقب

ماندگان  من هم جزو زنده "هيئت مرگ"تفتيش ابتدايي و رفتن جلوي 
جمع كرده بودند. يكي دو  8زندانيان چپ بودم كه حاال همة ما را در بند 

ماندگان از جمله مرا دوباره به بازجويي  ي از زندهشمار روز بعد تعداد انگشت
معروف شده بود  "بند ترمينال"بردند و سپس به بندي انفرادي كه به 

اي را در اين بند ماندم تا اينكه روزي پاسداري در  فرستادند. من دو هفته
بند بزنم و بيرون بيايم. وقتي بيرون آمدم او  سلولم را باز كرد و گفت چشم

  بند ديدم دو زنداني ديگر را هم  راهروي بند قرار داد. از زير چشم مرا وسط

  

  
  

از سلولهايشان درآورد و آنها را هم وسط راهرو قرار داد. من شديداً بين 
بدبيني و خوش بيني در نوسان بودم. بدبين بودم از اينكه هنوز خطر مرگ 

ز مشخّص دانستم اما از مشاهدة تغييراتي در آن رو را رفع شده نمي
بين بودم. پاسدار باالخره صف كوچك ما چند نفر را راه انداخت.  خوش

ت كرد و ئبرخوردش بسيار عادي و ماليم بود. يكي از زندانيان صف حتي جر
 "رويم. جاي دوري نمي"پاسدار جواب داد: "رويم؟ آقا كجا مي حاج"پرسيد:

وبي بود چرا كه داد خودش نشانة خ ال آن زنداني جواب مئاينكه او به سو
االت معمولي ما هم جواب درستي ٔدر دو ماه گذشته آنها حتي به سو

دادند. پاسدار صف كوچك ما را از بند خارج كرد و در كريدور مجموعة  نمي
ساختماني اصلي زندان به سمت چپ حركت داد.  دقايقي بعد صف را 

لحظاتي بعد  ايستاند و يكي دو نفر را از صف بيرون آورد و با خودش برد. 
برگشت و بقية ما را دوباره به حركت درآورد. كمي راه رفتيم و باز ايست داد 
و دو نفر ديگر را هم خارج كرد و برد. حاال فقط دو نفر در صف مانده بوديم: 
من و ايرج. ما را هم كمي راه برد و تحويل پاسداري ديگر داد. اين پاسدار 

. 8ند بوديم؟ هر دو جواب داديم در بند جديد از ما پرسيد قبالً در كدام ب

گفت: منظورم اين است كه در اصل و در ابتدا در كدام بند بوديد؟ گفتيم در 
هستيم. پاسدار ما را داخل زيرهشتي كرد و سپس درِ يك بند  6اصل از بند 

بندها را برداريد  چشم"فرعي را باز كرد و ما را داخل آن بند فرستاد و گفت: 
بررسي كنيد و فقط وسايل خودتان را پيدا كنيد. چند دقيقة و وسايل را 
  سپس راهش را كشيد و رفت.   "گردم كه شما را ببرم. ديگر برمي

من و ايرج ناباورانه همديگر را بغل كرديم و خوشحال بوديم كه هر دو فعالً 
ايم. بالفاصله به بررسي وسايل پرداختيم. هنوز وسايل  جان سالم بدر برده

زنداني در اين بند فرعي بود اما در ضمن مشخّص بود كه اكثريت  تعدادي
سابق وسايل خودشان را احتماالً برده بودند. بزودي فهميديم  6زندانيان بند 

غير از وسايل من و ايرج بقية وسايل متعلق به زندانياني بود كه احتماالً 
به بررسي اند. ما ابتدا وسايل خودمان را جدا كرديم و سپس  اعدام شده

بيشتر وسايل باقيمانده پرداختيم. وسايل محمدرضا طبابتي كه خودم آنها را 
با ماژيك عالمتگذاري كرده بودم هنوز هم آنجا بود ولي مال فرزين ديگر 
آنجا نبود. براي اولين بار اينجا بود كه فهميدم به احتمال زياد فرزين هنوز 

د. وسايل ابراهيم نجاران، مهدي زنده است ولي طبابتي شايد اعدام شده باش
محسن، محمد علي پژمان  پاك، ناخدا محسن بيدگلي، حسين حاجي حسني

سابق هم هنوز آنجا بود و اين زندانيان هم به  6(كاكو) از زندانيان بند 
  احتمال قوي اعدام شده بودند.

هاي بعد از روي تبادل اطالّعات بين زندانيان چپ زنده مانده  در هفته
جه شديم مسئوالن زندان، زندانياني را كه در طي مرداد ماه به عنوان متو

 "بند انفرادي ترمينال"كشيدند معموالً به  تنبيهي از بندهاي چپ بيرون مي
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فرستادند تا بعداً با آنها برخورد كنند چرا كه مسئوالن جالّد زندان در  مي
دان بودند و طول مرداد ماه مشغول كشتار زندانيان مجاهد و مذهبي زن

وقتي براي برخورد با زندانيان چپ تنبيهي نداشتند. اما با آغاز كشتار 
زندانيان غيرمذهبي در اوايل شهريور مسئوالن اين زندانيان تنبيهي چپي را 

بردند و نهايت تالش خود را  از انفراديها مستقيم به پيش هيئت مي
بروند. حتي در مواردي  زندانيان باالي دار  كردند كه به هر طريقي اين مي

جالّد (داديار و مسئول وقت زندان) و داوود لشكريِ الت  "ناصريان"
جنايتكار(مسئول امنيتي وقت زندان) قبل از بردن اين زندانيان تنبيهي از 

گفتند در حال تفكيك و تقسيم زندان به  انفرادي به پيش هيئت به آنها مي
ن هستند و هيئتي در زندان در اين بند كمونيستها و بند نادمين و توابي

رابطه از آنها پرسش خواهد كرد. با اين كار خود مسئوالن زندان اين 
دادند تا مطمئن  زندانيان را به سمت موضعگيري تند و راديكال سوق مي

دهد. محمدرضا طبابتي هم  ي مئشوند كه هيئت مرگ به قتل آنها نظر و را
نبيهي زندان بود كه احتماالً در هفتم يا جزو همين گروه از زندانيان چپ ت

هشتم شهريور جلوي هيئت مرگ رفت و به اعدام محكوم شد و در يكي از 
تر زندان گوهردشت بر باالي دار رفت. وسايلش ٔآن روزها در سالن آمفي تئا

به  يعني سه ماه پس از به داركشيدن او گويا 67آذر سال  16را هم روز 
و خبر اعدامش را هم همان زمان به آنها دادند. اش تحويل داده  خانواده

شهريور متوقّف شده بود كه نشان  8ظاهراً ساعت مچي محمدرضا در تاريخ 
  دهد او احتماالً در هفت يا هشت شهريور اعدام شده است. مي

محمدرضا طبابتي طبري در شهر بابل در مازندران به دنيا آمده و بچة 
اگردان بسيار ممتاز و باهوش مدرسه و جلوتر از كوچك خانواده بود.  او از ش

همسنّ و ساالن خود بود. دبستان و نيمة اول دبيرستان را در شهر بابل 
تحصيل كرد ولي دبيرستان را در خوارزمي تهران به پايان رساند. او در 
كنكور سرتاسري قبول و در رشتة پزشكي در مشهد مشغول تحصيل شد. 

كه به صف مخالفين رژيم شاه پيوست و هوادار ظاهراً در دانشگاه بود 
چريكهاي فدايي خلق شد. پيش از انقالب او توسط ساواك بازداشت و شش 
ماهي زنداني كشيد و چند ماه قبل از انقالب همراه با گروهي از زندانيان 
آزاد شد. محمدرضا در پروسة تحوالت انقالبي شركت كرد و بعد از انقالب 

اي فدايي خلق به فعاليتش ادامه داد. با شروع انقالب هم در صفوف چريكه
شدن دانشگاهها او مجبور به ترك تحصيل گشت و ابتدا از  فرهنگي و بسته

مشهد به بابل رفت اما مدتي بعد در تهران مستقّر شد و به فعاليت 
تشكيالتي خود در صفوف سازمان فداييان اكثريت ادامه داد. در ماجراي 

آذر او هم در صفوف اين جريان قرار  16ان فداييان خلق گيري سازم شكل
داشت. پس از آن محمدرضا ابتدا در تشكيالت استان گيالن به عنوان عضو 
كميتة ايالتي فعاليت كرد كه ظاهراً يك بار هم در اين دوره در آنجا 
دستگير شد و چند ماهي را هم در زندان ماند. سپس به فعاليت سازماني 

سر  63الت تهران ادامه داد تا اينكه در ضربة مهر و آبان سال خود در تشكي
قراري دستگير شد.  او در زندان كميتة مشترك بازجويي و شكنجه شد و 
براي تكميل بازجويي و پرونده به گيالن برده شد. پس از دوران اولية 
بازجويي و انفرادي باالخره به زندان اوين منتقل شد. محمدرضا اواخر سال 

پس از گرفتن پانزده سال محكوميت به زندان گوهردشت منتقل شد و  64
در  67تا روز اعدامش در جريان قتل عام زندانيان سياسي در تابستان سال 

  همان زندان حبسي كشيد.

از  67يكي از پوليورهاي محمدرضا طبابتي را كه بعد از اعدامهاي سال 
 68قع فرارم از ايران در سال ساك وسايلش براي يادگاري برداشته بودم مو

كه به آلمان رسيدم در  پوشيدم و با خود از ايران خارج كردم. پس از آن
ديدار و مالقاتي كه با خواهر عزيزش داشتم آن پوليور يادگاري محمدرضا را 
به او تقديم كردم. ياد و خاطرة محمدرضا طبابتي، آن جوان مهربان و از 

  همواره گرامي باد. شور و حال، خود گذشته و پر

*  

  

  

است.   ي كارگري متولد و بزرگ شده تهمينه گشتاسبي در يك خانواده
 17اش از اولين كارگران شركت نفت آبادان بوده. پدرش در پدربزرگ

شود. سالگي به عنوان كارآموز در تأسيسات شركت نفت مشغول بكار مي
اندازي برق، يكي از اش در راه خاطر تجربه زياد و تخصص پدر تهمينه، به 

  بنيانگذاران پااليشگاه نفت تهران است.

  گويد:اش ميهاي سياسي و دستگيريتهمينه در مورد فعاليت

از آنجايي كه با زندگي و مشكالت كارگران آشنايي نزديكي داشتم، به « 
بخش و مبارزاتي كارگران گرايش پيدا  هاي ماركس به عنوان ابزار رهايي ايده

ي توليد داروي تهران  به عنوان كارگر در كارخانه 1361ل كردم. در سا
  مشغول كار شدم.

شش ماه بعد در يك روز پاييزي به قسمت نگهباني فراخوانده شدم. در آنجا 
اي  خواستند مرا با خودشان ببرند كه مورد اعتراض عده دو نفر بودند كه مي

فقط سه سئوال از  كشد از كارگران قرار گرفتند. آن دو گفتند زياد طول نمي
ي مشترك  بسته به جايي بردند كه بعدها فهميدم كميته او داريم. مرا چشم

گفتند. پاسخ به  است. همان جايي كه زمان شاه آن را زندان شهرباني مي
  اين سه سئوال به هشت سال و پنج ماه دربند بودن من منجر شد.

ك، توهين و تحقير به محض ورود مورد بازجويي قرار گرفتم كه همراه با كت
خاطر  ها زنداني به بود. بعد از آن مرا به راهرويي منتقل كردند. درآنجا ده

ي  شده كردند. بوي تعفنِ خونِ لخته كمبود جا ماهها چشم بسته زندگي مي
آمد، همه جا  هاي شكنجه مي ها، همراه با فرياد درد كه از اتاق ديده شكنجه

را به اتاقي بردند كه شخصي به اسم را فرا گرفته بود. فرداي آن روز م
هاي شالق  آقا امين كه گويا زمان شاه زندان بوده آنجا نشسته بود. حكم حاج

كرد. وقتي بازجوي من تقاضاي حد شرعي(تعداد شالق زدن)  را او صادر مي
ضربه شالق به خاطر دروغ هايي كه تا به حال گفته  500حاجي گفت:   كرد،

  »هايي كه بعد از اين خواهد گفت. ي دروغضربه هم برا 700است، و 

  

  

  خاطراتي از زندان
  

  

  

  گشتاسبي  تهمينه

  

  

  

  كودكان و زندان

هايي را كه به خاطر عقايد و افكارشان مبارزه  حاكمان مستبد، انسان
شدن كودكان را تحت هر  نامند، اما زنداني گر مي كنند تروريست و اخالل مي

كنند؟ اين جنايت و قتل آشكاري  ه ميشرايطي و هر عنواني چگونه توجي
است كه جمهور اسالمي از دهه شصت مرتكب شده است. در آن زمان 

هاي  ها در ميان زنداني صدها كودك همراه با مادرانشان براي سال
كردند. بسياري از آنها همان جا متولد شدند و  ديده زندگي مي شكنجه

ري از آنها بعدها در دوران كودكي خود را در زندان گذراندند. بسيا
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ي چند تن از هم  شان دچار آشفتگي روحي شدند.  در اين جا خاطره زندگي
  نويسم.  بنديان كوچولويم را مي

اي سه ساله با  ام باز شد و پسر بچه ام بود. درِ سلول كناري شب دوم زنداني
مادرش بيرون آمدند. زن كه به سختي شكنجه شده بود، در حالي كه 

گاه روي شانه  كشيد و دستش را به عنوان تكيه وي زمين ميپاهايش را ر
هاي پاهايش به طرف نگهباني  پسرش گذاشته بود براي پانسمان زخم

رفت.  بچه از مادرش پرسيد: مامان چرا پاهايت خوني است؟ مادرش  مي
  ام. ها افتاده گفت: پسرم از پله

ميشه قفل بود اين پسر بچه مجبور بود همراه مادرش در سلولي كه درش ه
رفت به او  اش سر مي ها  زماني كه بچه حوصله زندگي كند. بعضي وقت

كردند بيايد. او  ها در آنجا زندگي مي دادند به راهرويي كه زنداني اجازه مي
در ميان زندانيها كه چشمهايشان بسته بود و پاهايشان زخمي و ورم كرده 

  گشت.    يرفت و دوباره به سلولش باز م بود مدتي راه مي

ها در اوين  اي كه با مادرش در ميان ديگر زنداني علي پسربچه چهارساله
زنداني بود. او مادرش را مجبور كرده بود برايش چادر بدوزد زيرا زماني كه 

خواست مانند  آمدند علي هم مي ها مي مأمورانِ مرد براي كاري به سلول
ديد. يك روز  ها نمي زن ها چادر سر كند. او تفاوتي ميان خودش و بقيه زن

كرد  هاي اتاق را عوض مي علي با چادر سفيدش كنار مردي كه المپ
ايستاده بود. در حالي كه با يك دستش چادرش را محكم گرفته بود با 

اش جمع  را براي اسباب بازي  هاي خالي المپ دست ديگرش داشت جعبه
  كرد. مي

يد سكوت كامل و اجباري ها با بين ساعت دوازه تا يك بعدازظهر در سلول
خواستند نماز بخوانند.  هاي مجاهد و توابين مي شد، زيرا زنداني برقرار مي

خواستند بازي كنند.  ها  بود زيرا آنها مي اين زمان بدترين وقت براي بچه
اي كه با مادر بزرگش زنداني شده بود به محضِ شنيدنِ اذان  مهسا دختربچه

گونه  كرد و مجبور بود يك ساعت هيچ ميتوي بغل مادر بزرگش آرام كز 
  صدايي نكند.

او دستگير و به   ي اميد دوساله بود كه با دوست مادرش و دختر چهارساله
اش او به دنبال زندانيان راه  زندان آورده شده بود. روزهاي اول دستگيري

كرد. يك روز در حالي كه در راهرو قدم  افتاد و مامان صدايشان مي مي
اگهان از پشت سرم صداي مامان! مامان! او را شنيدم، وقتي زدم ن مي

  اي مرا نگاه كرد و بعد برگشت.  برگشتم اميد را ديدم كه با اندوه لحظه

مادرِ اميد موقع فرار كشته شده بود و او همراه دوست مادرش به زندان 
گشت. دوست  آورده شده بود. او در ميان زندانيان به دنبال مادرش مي

كرد و حاضر  اش مراقبت مي در زندان از او همانند دختر چهارسالهمادرش 
  نشد سرپرستي او را به قاتالن مادرش بدهد.

اش چهار ساله  اي بود كه هنگام دستگيري اش بچه مهوش زنداني سياسي
به  ي او را بود. در مدت ده سالي كه او زنداني بود خواهرش سرپرستي بچه

سال داشت به  14اش كه  شود بچه آزاد مي گيرد. زماني كه مهوش عهده مي
كردن با او  خاطر جدايي زياد و برخورد نادرست نزديكانش حاضر به زندگي

  كند.  شود و همانند يك بيگانه با او برخورد مي نمي

هاي شكنجه و فشار عصبي در زندان و از دست دادن شريك زندگي كه  سال
را به خودكشي كشانيد. او بعد اش، مهوش  شدن بچه اعدام شده بود و بيگانه

از يك ماه كه من بطور اتفاقي در خيابان مالقاتش كردم در مشهد خودش 
  را دار زد. 

كرد.  اي بود كه همراه مادرش در بند ما زندگي مي مازيار پسربچه سه ساله 
بردند.  ازگاهي به ديدن پدرش كه در بخش مردان زنداني بود مي او را هر

حالي كه به شدت عصباني بود به مادرش گفت: من ديگر مازيار يك روز در 
گويد قبل از مالقات  گويد چرا؟ او مي روم. وقتي مادرش مي پيش بابام نمي
قدر عصبي  كنند. به همين علت بچه آن ت بازديد بدني مي او را به شد

  شد كه ديگر حاضرنبود به مالقات پدرش برود. مي

     

  

  
  

  خاطرات من از چند زنداني

اش در خارج از زندان،  زنداني جواني بود كه به خاطر نوع زندگي رشتهف
اش را از  اعدام شوهرش و شكنجه و فشارهاي زندان كامالً تعادل روحي

 اي ساله بود كه عاشق مسئولش در تشكيالت سياسي 18دست داده بود.. او 

شود با  يكند. او مجبور م شود و با او ازدواج مي كرد، مي كه در آن فعاليت مي
اش كامالً قطع  اي مخفي زندگي كند. ارتباطش با خانواده همسرش در خانه

كند و به در خانه او  ي او را پيدا مي شود. حتي يك روز كه پدرش خانه مي
كم  تواند پدرش را ببيند. او كم اش نمي آيد فرشته بخاطر زندگي مخفي مي

دستگيري همسرش و شود. ترس از  دچار فشار رواني شديد و افسردگي مي
هاي شوهرش را پاره كند و راديويي  شود لباس فشار عصبي شديد باعث مي

كند را بشكند. وضع روحي فرشته هر روز بد و بدتر  كه اخبار گوش مي
گيرند او را به كردستان و از آن جا به خارج از كشور  شود تا تصميم مي مي

ر و به زندان اوين منتقل كنند. فرشته در راه همراه با شوهرش دستگي
  شود.  منتقل مي

اش را به دنيا  فرشته كه در هنگام دستگيري باردار است در زندان بچه
شوند. بچه را از  گيرد او را خفه كند كه متوجه مي ورد، اما تصميم ميآ مي

شوند، اين وضع  گيرند. شوهر فرشته همراه برادرش اعدام مي فرشته مي
د. او در حيات هواخوري با فرياد نسبت به كن حالت رواني فرشته را بدتر مي

  كند. مرد، اعتراض مي اعدام برادرش كه طومور مغزي داشت و خودش داشت مي

ها به هواخوري رفته بودند و فقط من و يكي از رفقا در  يك روز كه همه بچه
اتاق مانده بوديم، فرشته ناگهان به يكي از جاسوسان رژيم كه در آنجا بود، 

كرد. من و مهناز تا چند لحظه مات و  و داشت او را خفه مي حمله كرد
المعلي شاهد صحنه بوديم. اما چون نتوانسيم  گونه عكس مبهوت بدون هيچ

شاهد مرگ كسي باشيم كه بارها خبرچيني او موجب شالق و يا انفرادي 
هاي  شده بود با اين كه دو نفر بوديم اما نتوانستيم دست مان بندان هم

كه محكم دور گردن آن زن بود جدا كنيم. در آخر با لگدي محكم  فرشته را
به شكم فرشته توانستيم زن را از دست او نجات بدهيم. زن كه به سختي 

كشيد و لبانش كبود شده بود به طرف در اتاق نگهباني رفت تا  نفس مي
گزارش دهد. فرشته بعد از مدتها از زندان آزاد شد و هم اكنون در حالي كه 

ي  ايط روحي خوبي ندارد در يكي از شهرهاي اروپايي به عنوان پناهندهشر
 كند.  سياسي زندگي مي

http://dialogt.de/



  1360ي دو پرسش از زندانيان دهه

 ١١٦  110ي  آرش شماره

در كميته مشترك بعد از مدتي كه در راهرو زندگي كردم يك روز نگهباني 
مرا به سلولي كه در زيرزمين بود هل داد. ناگهان صداي ضعيفي كه با 

بندم را  ار. وقتي چشمبندت را برد صداي نگهبان تفاوت داشت، گفت چشم
ي زهرا را ديدم. او زير بازجويي شكنجه ديده بود.  آلوده بازكردم پاهاي خون

زهرا وقتي مرا ديد خوشحال شد. او برايم تعريف كرد كه صداي گريه 
گرش  شنيده است و بازشكنجه پسرش را وقتي روي تخت شكنجه بوده مي

ات غذا  دهيم به بچه ه ميبه او گفته اگر بگويي فالني كجاست به تو اجاز
بدهي. اين شرايط زهرا را در وضعيف روحي بدي قرار داده بود و او را دچار 

  آشفتگي رواني كرده بود.

هر روز غروب نگهباني با يك جعبه كه در آن وسايل پانسمان بود و  به 
گفت: پانسمان  گردن خود آويزان كرده بود در راهرو با صداي بلند مي

ي كه او مشغول پانسمان پاهاي زهرا بود من بخاطرشدت پانسمان. زمان
  شدم صورتم را برگردانم. جراحت مجبور مي

باريد ما را به صف  در يك روزي كه باران به شدت مي 1362ارديبهشت 
كه پشت سرم  اي خواستند ما را به اوين منتقل كنند. به زنداني كردند. مي

نشنيد.  شويم. او انگار صداي من را بود گفتم تندتر راه برو كه سوار اتوبوس ب
بندم را بازكردم نگاهي به پشت سر خود كردم  در قسمت نگهباني كه چشم

برادرزاده قاسملو، رهبر حزب دموكرات  نژال قاسملوتا ببينم او كيست. او 
كردستان بود. با چشماني كه از حدقه بيرون زده بود به من نگاه كرد. او در 

ته مشترك دچار آشفتگي رواني شده بود و تعادل دوران بازجويي در كمي
روحي خود را از دست داده بود. نگهبان از حالتش جا خورد و نامش را 

دين هستم. از او هر سئوالي  پرسيد، او با صداي بلند گفت: من يك بي
  دين هستم. گفت: من يك بي كردند او مي مي

ردن را از دست داده بود. خورد، او ميل به غذاخو در اوين اصالً غذا نمي نژال
- لرزيد و گريه مي يك روز كه در حمام زير دوش آب سرد ايستاده بود و مي

كرد، توابين او را كف حمام خواباندند و دهانش را با زور باز كردند تا به او 
روز به روز بدتر  نژالكرد. حال  غذا بدهند. اما او هم چنان مقاومت مي

انگيز بود. او را مدتي به زندان   ور و تأسفآ شد و ديدنش براي ما درد مي
تر شده بود و  قزل حصار بردند. سال بعد او را درآنجا ديدم. خيلي چاق

هاي  رسيد. نژال دختر با هوش و بااستعدادي بود. او به بچه تر به نظر مي آرام
داد. خبر مرگ او را به علت تصادف  زندان فرانسوي و انگليسي درس مي

ز آزادي از زندان جايي خواندم. تا اين كه سال گذشته دوستي رانندگي بعد ا
شناخت گفت كه نژال بعد از آزادشدن از زندان با  ي نژال را مي كه خانواده

ي اتاق به  كرده است، او يك روز خودش را از پنجره اش  زندگي مي خانواده
  دهد. اش خاتمه مي اندازد و به زندگي پائين مي

ها درست  جوردي يك جهنم واقعي براي ما زندانيال 1363-1362سالهاي 
كرده بود. يك روز نگهبانان با كمك توابين ما را به حسينيه اوين بردند. ما 

كرديم، چون در آن جا  زديم و مقاومت مي معموالً از رفتن سر باز مي
  اي از طرف توابين ديده مي شد.  كننده هاي مشمئز بسياري از اوقات صحنه

را به زور به حسينه بردند روي سن يك تخت چوبي گذاشته  آن روز كه ما
ساله در كنار  18تا  16بودند و كسي را به پشت خوابانده بودند. چند پسر 

المال دزدي كرده  تخت ايستاده بودند. الجوردي گفت اين زنداني از بيت
بود كه براي اين كه زودتر آزاد شوند در كارگاههاي  ياست. او جزء زندانيان

كردند، گويا اين فرد چيزي از آنجا برداشته بوده و  جاري يا خياطي كار مين
  كسي به الجوردي گزارش داده بود.

الجوردي دوستان زنداني اين پسر را باالي سر او آورده بود و به آنها شالق 
ها چون زنداني دوست آنها بود، شالق را  داد تا او را بزنند. اين بچه مي

كشيد و گفت:  زدند. الجوردي كه با خشم عربده مي آهسته به پشت او مي
تر به  تر، شما هنوز منافقيد. آنها بايد شالق خود را محكم تر، محكم محكم

زدند تا مسلماني خود را به الجوردي ثابت كنند.. من  بند خود مي پشت هم

زدن و  با چادر صورتم را پوشانده بودم تا شاهد درد و رنج و شالق
  در بند نباشم  هاي ن انسانخوردن اي شالق

زن بلند قد و الغر اندامي بود. او ساكت بود و هميشه لبخندي بر  افسانه
در  1358با هم بوديم. من در سال  246در بند  1363لب داشت. در سال 

گردد. اتهامش  كوه با او آشنا شده بودم. او بعد از انقالب به ايران باز مي
آمد. او عضو سازمان  ن بود كه از خارج ميسنگين بود. يكي از اتهاماتش اي

رزمندگان در راه آزادي طبقه كارگر بود. در زندان توابين مواظب بودند كه 
اسم افسانه را 1363با ديگران تماسي نداشته باشد. در يكي از روزهاي سال 

از بلندگوي زندان براي اعدام خواندند. ساعتي بعد از بلندگوي زندان قرآن 
  ها برايشان مقدس بود. زيرا كشتن آدمپخش كردند، 

زمان شاه بود. هميشه عادت داشت در راهرو  هاي از زنداني فاطمه خاكسار
نشست. روزي كه اسم او را براي اعدام خواندند را هرگز  كنار ديوار مي
ظهر كه در  12بود. يك روز تقريباً ساعت  1362كنم. سال  فراموش نمي

بش كرديم.  و مرا صدا زد. با هم كمي خوشزدم فاطمه  راهرو بند قدم مي
سال. او اصالً فكر  15گيريد؟ گفت:  كنيد چند سال حكم مي گفتم فكر مي

زديم كه دو مأمور نگهبان  كرد كه اعدام شود. ما داشتيم با هم حرف مي نمي
زن به بند آمدند و به فاطمه گفتند چادرت را بپوش و با ما بيا. از حالت 

بينم.  هايي است كه فاطمه را مي فهميدم آخرين لحظهبرخورد نگهبانان 
ي زندانيان از اتاقشان بيرون آمدند. آنها فاطمه را با خود بردند و حتا  همه

هاي  فرصت ندادند براي آخرين بار او را در آغوش بگيريم. وقتي فاطمه از پله
انان ها دوستتان دارم. نگهب رفت رويش را برگرداند و گفت: بچه بند باال مي

چشمبند را به چشمانش زدند و بعد صداي قرآن و سكوت سنگين بند و 
  اعدام فاطمه.

شوهر فاطمه  هم زمان با فاطمه دستگير شده بود. او در دوران بازجويي 
دوبار دست به خودكشي زده بود اما زنده مانده بود. او هم همانند فاطمه 

  اعدام شد.   

د. او مسئول من در سازمان دستگير ش 1361در سال  فهيمه تقديسي
ام او را در كميته  اتحاد مبارزان كمونيست (سهند) بود. بعد از دستگيري

زدند. روانشناسي خوانده  مشترك ديدم. نگهبانان او را خانم دكتر صدا مي
بود. آخرين باري كه او را ديدم چند روز قبل از اعدامش بود. فهيمه در بند 

ان بند در طبقه پائين بودم. او را گاه گاهي در طبقه باال و من در هم 246
ديدم. يك روز كه با  آمد از پشت پنجره مي كه براي هواخوري به حياط مي

هاي اوين كه  ايماء و اشاره از وضعيتش سئوال كردم لبخندي زد و به تپه
  محل اعدام بود اشاره كرد.

را به عنوان اش  بردند فهيمه عينك ذره بيني روزي كه او را براي اعدام مي
  اعدام كردند. 1362يادگاري به من داد. فهيمه و همسرش را در سال 

ي زحمتكشي بزرگ شده  كمونيست جواني بود كه در خانواده مهين بدويي
اش  شود. در زندان تعادل روحي سال داشت دستگير مي 20بود. مهين وقتي 

ونيسم توسط را از دست داد. او از جمله كساني بود كه بخاطر دفاعش از كم
  ها در قبر نگاه داشته شد.  حاج داود مدت

دادن تعادل روحي مهين را بطرف خودكشي  فشار زياد زندان و از دست
هاي دستش را با شيشه بريد. من در  كشانيد. يك روز در اتاق حمام رگ

حالي كه بيرون حمام نشسته بودم افتادن مهين را روي زمين ديدم. با 
كه دكتر بود بازوي او را بستيم كه خون بند بيايد.  كمك يكي از زندانيان

هايش او را به سلول  مهين را به بهداري منتقل كردند و بعد از بخيه رگ
اش  انفرادي بردند. او در همان سلول انفرادي خودش را دار زد و به زندگي

  پايان داد. 

موقري اي بود كه به بند ما آورده شد. او زن آرام و  ساله 60زن  معصومه
زدند با لبخندي به آنجا  بود. هر روز صبح كه براي بازجويي صدايش مي

رويد  رفت. يك روز از او سئوال كردم: مادر چرا هر وقت به بازجويي مي مي
ضربه  15زنيد؟ رفتن به آنجا كه شادي ندارد. او گفت: من روزي  لبخند مي
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خواهند.  من ميشالق جيره دارم. آنها جايي را كه فرزندم مخفي است از 
ام  گوشه اش اين است كه آن روز جگر اگر روزي مرا به بازجويي نبرند معني

خواهند  اند. براي همين است كه وقتي مرا براي بازجويي مي را دستگير كرده
شود.  ام هنوز آزاد است و اين باعث شادي من مي شوم كه بچه مطمئن مي

كشيد و گفت به من دست  خواستم او را بغل كنم و ببوسمش، خود را عقب
كرد و  هايش بخاطر شالق زخمي شده بود و درد مي نزن. روي شانه

گذرد اما  خواست كسي به او دست بزند. گفتم مادر درد شكنجه مي نمي
  ماند. ننگ و جنايت جمهوري اسالمي باقي مي

هاي بند ما زنداني  اي بود كه در يكي از اتاق ساله 22دختر جوان سيمين 
زدن بودم،  در راهرو بند در حال قدم 67يكي از روزهاي شهريور  بود. در

لرزيد وارد شد. او  زده و هراسان در حالي كه به شدت مي ناگهان او وحشت
ي زيادي در  خبر از دادگاهي آورد كه بعد به كميته مرگ معروف شد و عده

 اي و با چند سوال به مرگ محكوم و اعدام شدند. او دادگاهي چند دقيقه

  *                        ها بود. جزء اعدامي

  

 آباد عادل زندان در  ، دوران زندان خود رااسماعيل (حميد)حق شناس

سالگي قبل از جنگ ايران و  19 سن او در باز اولين شيراز گذرانده است.
 كشيدن پايين و  فروشي روزنامه و فروشي كتاب داشتن دليل به عراق،

 سپاه زندان در دوروز و دستگير مجاهدين از هواداري و خميني عكس

به دليل باز گشايي دوباره دكه روزنامه و كتاب  بار شود. دومينميبازداشت 
 بار ، زنداني به مدت دو روز در زندان سپاه.و در گيري با عناصر چماقدار

 و سپاه با درگيري دليل به 59 مهر جنگ شروع از بعد هفته كي ، سوم
 فروردين در شود. اوميدين به شش ماه حبس محكوم اعالميه مجاه حمل

 60 خرداد يكمو  سي درشود. مي آزاد حبس ماه شش تحمل از بعد 60

 سال تا شودمي محكوم ابدحبس به سپس و اعدام به ابتدا دستگير مجددا

 . شودمي آزاد 68 سال اوايلو برده بدر جان اعدامها از ،67

 

 ؟چرا سكوت كردند
 

 شناسحق )يدحماسماعيل (

  

برايم بسيار  ،هنور نوشتن و يادآوري وقايع دهه شصت واقعيت اين است كه
  كند. مالل آور است و مرا بسيار افسرده و پريشان خاطر مي

 دهد، آزارم مي به خود مشغول كرده و مرا مهمترين موضوعي كه همواره* 

اي گسترده ه ها و شكنجه كه چرا مردم نتوانستند در مقابل اعدام استاين 
 ،رژيم ؟چرا سكوت كردند ؟شصت بايستند و به آن اعتراض كنند ي دهه

آنان  ؛كردند ان سياسيها هركاري كه خواستند با زنداني بازجوها و زندانبان
زندانيان و  ي چرا خانوادهد، به دار كشيدنآنان را  ،را زير شكنجه له كردند

ولي  بود! ملتهب و جامعهج سالها درست است كه آن ماندند؟ قربانيان تنها
 ها اعدام به هر زمان  مردم چنانچه بود. مردم دردست قدرت خيابانها در

بگيرند! ولي اين كار  را بعدي توانستندجلو اعدامهاي مي كردند مي اعتراض
اعدام و  مردم ارعاب تا به امروز براي رژيم كه شد چنان و صورت نگرفت

  .گرفته است كار به همچنان صتتر از دهه ش شكنجه را در حد گسترده

 تنها نه اندركاران جنايات دهه شصت كه عاملين و دست اين ديگرمورد 

 مقامات دولتي و و به گرفته پاداش جناياتشان قبال در بلكه نشدند مجازات

 به وكيل يا كه به عنوان وزير از همه بدتر اين .حكومتي هم منصوب شدند

 به را آنان كشورها ديگر سران  .كنند يسفر م آزادانهكشورهاي ديگر دنيا 

   ادامه مجوز رسماً و بندند مي سودآور قردادهاي آنان با پذيرند، مي كشورشان

  

  

  

  
  

  

كنند. و اين امر  مي اهدا آنان به مردم عليه را وسركوب اعدام و كشتار
 .براي من است زيادي تأسف باعث

هاي  دولت .ه استشد ر ت جنايت رژيم اسالمي همچنان ادامه دارد و گسترده
دانند بر مردم ايران در دهه شصت چه گذشت و به  اروپايي به خوبي مي

آن  آنها گذرد  در ايران ميوقايعي ر چه ضدانند در حال حا خوبي هم مي
 امروز و ديدند را عزدار هاي خانواده و پداران و مادران و دار هاي چوبه موقع

تر و  چه بسا گستردهكه بينند  يران ميم ادامه جنايات عليه بشريت را در اه
داند يكي ار مصاديق  غرب به خوبي مي .ادامه دارد تر از دهه شصترگي همه

 به آنان مجدد جنايت عليه بشريت عدم مجازات جنايتكاران و به كارگماردن

 تر مناسب ايران بر مردم عزا را لباس   غرب دنياي كه اين مثل اما  است كار

 .بيند مي

 جانب از جنبشي ايران در كه است من در اين سالها اين  ن نگرانيبيشتري 

 آدمخواران و سركوب كشتار ماشين توقف توانايي كه نپيوسته وقوع به مردم

 ها اسالمي   كشتار ماشين بينيم مي كه چنان و داشته باشد را اسالمي

   .گيرد در ديگر نقاط جهان قرباني مي حتا  و ايران در همچنان

  

 زندانيان شيراز بودم با آباد در زندان عادل ي كهبيش از هشت سال در طول*

كه  آمده پيش كم بگويم توانم مي جرأت به. شدم بند هم و سلول هم زيادي
ها را آنهنوز  باشم. كرده فراموش را حتا با آنها مدت كمي بودم كه زندانياني

 و پاك بودند، كمياب كه شريفي هاي انسان. دارم ياد به با تمام جزئياتشان
 به آنان، به بازجوها كه حدي تا بودند، محجوب و داشتني دوست صادق و

شان  و در مقابل بردند مي رشك صداقتشان به به استعدادشان،  شهامتشان،
ري داشت بيشت حقارت احساس كه بازجويي .كردند مي حقارت احساس

كرد و دستش  بيشتر از خشم دهانش كف مي ،كرد بيشتر شكنجه مي
همراه  عكس دخترش كه همسرش ،لرزيد. وقتي بازجوي محسن ايزدي مي
بين مرگ و  :گفته بود ، به اواي فرستاده بود را به محسن نشان داد نامه

از همان  :دخترت بايد يكي را انتخاب كني. محسن هم در جواب گفته بود
ز د من را ايخواه كه مي هستيد شماو اين  ام را انتخاب كرده مابتدا دختر

 در ديگر هاي بچه و دخترم ي آينده براي بود: من گفته او  .ام جدا كنيد بچه

 رويش كوبيده بود. به سر و كابل با عصبانيت از بازجو .ام گذاشته قدم راه اين

 بازجوها به  كهديگر  زنداني دهها مانند بود اومحسن ايزدي مهندس و معلم 

 را خويش شرافت  توبه، و همكاري برابر در و گفتند» نه« زندانبانان و
 .هاي اعدام سپرده شد ند به جوخهدكر انتخاب

 برادر دو - جره فرخ و فرهاد ،رضايوسف نژاد، زاده محمد بيژن ،حسن عطايي

شان  نوادهخا به اعدامشان از قبل مدتها از هردو كه دوقلو و جوان بسيار
 سوي هب لباس آن با كه بودند دادهپيراهن سفيد و شلوار مشكي سفارش 

محمود زارعي  ،ضا آموزگار، رهام شيبانيصميمي، س رضا غالم -بشتابند مرگ
 كشته كمري كلت با ه اطالعات ركه توسط نصيري بازپرس در انفرادي ادا

 ،ن مودب، حسنوچهر فروزانفررهبري، م علي شد، غالم
 توحيدي، پرويز جعفري، غالمرضا و علي اميني، ايوب كريمي، رييس  غراص
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 غالم حسيني، سادات اهللا فضل حسيني، احمد سيد  زاده، جيحا مسعود

 حيدر دشتبان، عباس و مصطفي خدادادپور، حقشناس، مسيحاهللا عباس

 بناوي، مسعود طلب، روزي پرويز ذوالقدر، دياري، جعفر مهدي خوشخواه،

، مجيد دكنماصراحتيي،  ، عباساكبر ستوده، حميد ساماني ،د زينايياحم
، محمدرضا مرتضويي، جيد خدام، ماسماعيل قاسمي، لرضا صدوقيا وسيم

 كساني ها . اينها زنداني ديگر هالدين منصوريان و د كمال ،صمد كيخواه

 زنداني دها و اينها بوديم. همسلولي هم با سالها جمعي نيز و ها ماه كه بودند

 در استخواني بودند و شيراز آباد عادل زندان گان درخشان  رهستا ديگر

 آنان روي زندانبان فشار درصد نود كه گويم مي جرأت به دانبانان.زن گلوي

 . نتوانست اما بشكند هم در را ها آن كه بود

هاي مرگ سپرده شدند نه در  نها همانند صدها زنداني ديگر كه به جوخهآ
 .داشتند گذاري و ترور دست داشتند و نه مسئوليت مهم تشكيالتي بمب

تابيد.  ولي رژيم آن را برنمي !ند بودند و بسآنها فقط به شرافت خود پايب
 !گرفت. يادشان گرامي رژيم فقط با به داركشيدن آنان آرام مي

*  

  

 نبراي گرفتن ديپلم راهي تهرا .استبه دنيا آمده  تبريزدر  سودابه اردوان
 دكوراسيون و معماري داخلي، وارد شود و براي ادامه تحصيل در رشتهمي

هاي چپ دانشگاه آغاز فعاليت سياسي خود را با گروهشود. او دانشگاه مي
كند. به دليل فعاليت سياسي، به همراه جمعي از دانشجويان، از دانشگاه مي

  گويد:مي بعد از انقالب او در مورد گردد.اخراج مي

را با سازمان  و فعاليت سياسي خود مبرگشتدوباره به دانشگاه  ماه بهمن«
دستگير و  1360. در شهريور سالمن ادامه دادچريك هاي فدايي خلق ايرا

هشت سال زندگي خود را در مبارزه با رژيم جمهوري اسالمي در زندان 
و بعد از  مبا دادن تعهد از زندان آزاد شد 1367. در اسفند سال مگذراند

در خارج از كشور به فعاليت . چهار سال به خارج از كشور مهاجرت كردم
هاي مستند خود را به همراه نقاشي مخاطرات زندان و كتاب مادامه داد مهاي

به دو زبان فارسي و سوئدي » ياد نگاره هاي زندان«از داخل زندان به نام 
به همراه دوستان سوئدي و چند تن از زندانيان سياسي سابق، . ممنتشر كرد

در حال . يماكتاب مشتركي راجع به زندانيان سياسي ايران به جاپ رسانده
د از گرفتن مدرك تحصيلي خود در رشته مدد كاري اجتماعي از حاضر بع

من  دانشگاه استكهلم، فعاليت سياسي و هنري از كارهاي مهم زندگي
 .»است

 

  

  زندگي و تسليم نشدن
  

  سودابه اردوان

  

ترديدي نيست كه در يكي از بدترين شرايط تاريخي كشور خود بسر مي 
در جامعه بيداد مي كند. رژيم  بريم. اعدام شكنجه و فقر و فالكت هنوز

جمهوري اسالمي با سركوب وحشيانه و ايجاد اختناق به مسخ كردن آحاد 
جامعه پرداخته و ارزش هاي انساني و انقالبي را با تبليغات اسالمي و 
ارتجاعي خود در ذهن توده هاي زحمتكش و ساير مردم به امري واژگونه 

فرهنگي راهي  ياين فقر و تباهتبديل كرده است كه در نهايت رهايي از 
سخت را در پيش پاي همه مبارزين و آزاديخواهان قرار داده است. براي من 

با   اند مقايسه آن دوران را تجربه كرده 57و همه كساني كه انقالب بهمن 
اي آن زمان باور چنين سياهي يانهگراهمبستگي و ارزش هاي واال و آرمان

 .است در زندگي امروز بسيار مشكل

هايي فكر مي كنم كه با باور چنين آرمان هايي و با اميد به من به انسان 
مبارزه و تالش همگاني زندگي گرانبهاي خود را در طبق اخالص گذاشتند و 

در زندان هاي جمهوري اسالمي سرفرازانه جان باختند. بسياري  60در دهه 
ت و جانبازي سر گذشت مقاوم بي نام هستند و 60از كشته شدگان دهه 

شان در غبار سال ها اختناق و سركوب گم شده است. براي من كه در طول 
ام شايد حاال سال ها زندانم بسياري از آن ها را از نزديك ديده ام يا شنيده

روز هاي پر فجايع مي نگرم و با هر حادثه  آنبا چشمي و نگاهي ديگر به 
ا آرزو هاي ما و يا آنان كه اي يا تغييري دگرگوني خاص خود را دارم كه آي

 رفتند به انجام خواهد رسيد؟

من نيز مانند ميليونها ايراني ديگر كه در خارج بسر مي برند با حسرت و 
اين سرزمين غارت شده دارم. چه بسيار انسان  چشم برنگراني از راه دور 

هايي كه در فقر و فالكت و در نبود ساده ترين و ابتدايي ترين احتياجات 
هايي كه در خوف افتادن به چنين شرايط د جان مي بازند و چه انسانخو

غير انساني مجبور به خيانت و دزدي و حتي جنايت مي شوند بسياري از 
سر ناچاري نفس ها را در سينه حبس كرده و در سكوت و درد به اين 
ناهنجاريها مي نگرند و منتظر يك اتفاقند تا اين دمل چركين را بشكافد و 

ديگر به نيروي خلق سيلي در جامعه راه افتاده و آن را به هنجار هاي  بار
 خويش رهنمون سازد و باالخره طعم شيرين آزادي را به جامعه باز گرداند

در جامعه اي كه در حال حاضر من زندگي مي كنم يعني جامعه سوئد، 
ت تضاد بسياري با جامعه ايران دارد اين به اين معنا نيست كه اينجا بهش

برين است اما تضاد ها گاهي وقتها آنقدر فاحش است كه انسان را منقلب 
مي سازد و عصباني. حق زن، حق كودك، آزادي بيان و احترام به حقوق 

ها. دوري از خشونت و سعي در اشاعه يك فرهنگ درست. خيلي انسان
د و وقتها انسان ناخودآگاه به اين مقايسه مي پردازد و راه گريز را نمي شناس

 هميشه نا آرامي ساكني را در درون خود حس مي كند

طوالني تر شدن عمر رژيم اسالمي دامنه فقر و بدبختي را هم در جامعه 
تر مي سازد و در اين وانفساي چپاول و دزدي و غارت، گروهي نيز به عميق

ها مي بندند. به ها و روحانيسراب افتاده و كورسوي اميدشان را به خاتمي
شان به رقص و مي آيند راي مي دهند و در پيروزي قهرمانان كاغذي خيابان

پايكوبي مي پردازند. حكومت با استفاده از چنين مهره هايي كه اغلب نيز 
در شرايط سخت و بحراني رژيم اعلم مي شود به تحكيم پايه هاي سست 
رژيم خود مي پردازد نه تنها از ميزان سركوب خود كم نمي كند چه بسا 

ا را در غالبي پيچيده تر و بيرحمانه تر همچون قتل هاي زنجيره اي آنه
دوران خاتمي به جامعه تحميل و روا مي دارد حال سوال اينجاست جامعه 

اي نان شرافتمندانه بايد چنين سختي و اي كه براي بدست آوردن لقمه
اي به سر حد تحمل خود مرارتي را تحمل كند طبيعي ايست در نقطه

همه مي دانند كه تاريخ هيچوقت از حركت باز نايستاده و  .يدخواهد رس
 هيچ رژيم ديكتاتوري نيست كه نقطه پاياني نداشته باشد در اين ميان

تالش انسان ها و نوع مبارزه آنها در سرعت دادن و يا به عقب كشيدن آن 
كه عرصه مبارزه سياسي و انقالبي در   نقش بسزايي داشته و دارد. تا زمان

نيرو هاي سازشكار و اصالح طلب است جامعه براي بدست آوردن  دست
آرمان ها و اهداف خود دور تسلسل را خواهد گشت و با اميد هاي سراب 
گونه كه در آن از رژيمي كه تا مفرغ آلوده در خون فرزندان خويش است در 

اي انسانيت و آزادي خواهد بود. اين متوهمان در راستاي جستجوي ذره
جناح خوب رژيم  زمان را از دست داده توده هاي مردم عاصي را كمك به 

آرام و نا اميد كرده و به كنج خانه هايشان مي كشانند و الجرم كارشان 
   نتيجه اي جز بقاي بيشتر جمهوري اسالمي نخواهند بود

شكي نيست كه روزي خواهد رسيد و مهرباني دست دوستي را خواهد فشرد 
ها و خيابان هاي شهرها براه آزادي  در كوچهو طنين خوش انقالب و 

  خواهد انداخت
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  سيمين هژبر

در زندان اوين در بند بهداري ديدم. چهره او  60را اولين بار سال او  
اش در ذهنم مانده است. دوستانم او را به هميشه بالبخند گرم و دوستانه

لي . . . اعدامي است، خيلي شكنجه شده، خي من چنين معرفي كردند
را لو داده و او را شكنجه  زمقاومت كرده، تحت مسئولش بريده و همه چي

كابوسي بود در ميان جهنم  60كرده است. بند بهداري زندان اوين در سال 
اوين. هر سلول اين بند با مساحت تقريبي پنج در پنج متر بيشتر از صد نفر 

شد تر كسي پيدا ميداد. آنهم زندانياني كه كمزنداني را بايد در خود جا مي
 .كه طعم تلخ شكنجه را نچشيده باشد

در آن زمان فكر بيرون و آزادي رويايي بيش نبود، نه لباس كافي بود و نه  
غذاي كافي و شب ها بايد يك كتي يعني روي يك شانه مي خوابيديم 
كسي به اين چيز ها فكر نمي كرد و مسئله فقط مرگ بود و زندگي و 

 .تسليم نشدن

ه اين احواالت زندانيان پر از روحيه و انرژي بودند سرود خواندن، با هم
و تجربيات گذشته ساعات  ورزش كردن صحبت كردن و مرور خاطرات،

هاي روزانه زندانيان را پر مي كرد. اعدام هاي چندصد نفري شبانه و شكنجه
ود روز مره زندانيان سايه هولناك خود را به تمام زندگي انداخته بود. با ور

به اين بند خيلي زود دوستاني پيدا كردم. آنها سيمين را نشانم دادند 
دختري جوان با صورتي گرد و سبزه رو. سيمين شاد بود و قوي، همه او را 

دفتري را برايم  ،دوست داشتند وقتي دوستانم فهميدند كه نقاشي مي كنم
يميا را داشت. كه نميدانم از كجا، گير آوردند با يك مداد كه در آنجا حكم ك

ام مانند يك پرتره اي از سيمين كشيدم و خيلي خوب در آمد. دفتر نقاشي
ها مي گشت. زمان زيادي نگذشته بود كه سيمين سرگرمي در دست زنداني

 .را صدا كردند و بردند

اند و مدتي با يك مادر پيري در خبر آمد كه سيمين را دوباره شكنجه كرده
او  .ندداين مادر پير را بعد از مدتي به بند ما آورسلول انفرادي بوده است. 

تعريف مي كند كه چگونه سيمين با شرايط دشوارش از او مواظبت مي 
هايش و نمايش پانتوميم از زنان حزب الهي باعث كرده و با گفتن جك

 ،شادي و ارتقاء روحيه او بوده است. سيمين رفت اما يادش، لبخندش
 ماند.اش هميشه زنده خواهد نيمقاومتش و آرمان هاي انسا

 

 دو دختر

است و بند بهداري. بند مملو از انسان هايي است كه در  60باز سال 
دخترهاي جواني كه از پشت  ؛اندمخالفت با رژيم اسالمي به زندان افتاده

نيمكت هاي مدارس به جرم آرمان خواهي شان به زندان و شكنجه كشانده 
برند و اي را به اعدام مي، هميشه، هر شب عدهشدهاند. بند پر از تردد است

از تعداد افراد بند كم مي شود به دنبالش افراد جديد دستگير شده را مي 
شود. روزي به تعداد افراد بند اضافه مي كهآورند با پاهاي باند پيچيده شده 

دو دختر جوان، الغر و قد بلند را به بند ما مي آورند. هر دو خوش تيپ و 
و شبيه هم. از بچه ها مي شنوم كه هر دو اعدامي  بودندداشتني دوست 

ها مي هستند و بر حسب اتفاق موقع ناهار خوردن سر سفره روبروي آن
شرايط سختي را در نزديكي با آن ها از درون احساس مي كنم. هر  .نشينم

هاي هميشگي بر سر سفره دو دختر ساكت هستند گفتگو ها و شوخي
مان در جريان است. درد سنگيني را مان و گرسنه گي مزمنبسيار فقيرانه

چه زندگي هايي كه  !در درون خود با نگاه به اين دختران حس مي كنم
د. اي نبيرحمانه و فقط به جرم دوست داشتن بايد اعدام شوند و از بين برو

بودند. و اينگونه مي شد كه  چه كسانيكاش مي دانستم آن دو دختر 
جالدان براي جسارت و ادامه  مبارزه هر روز دليل و انگيزه زنداني در چنگ 

 بيشتري را پيدا مي كرد

 

     

  
  

  دختر الغر

و بند بهداري. در آن روز زنداني جديدي را به بند آوردند و گفتند  60سال 
كه اعدامي است. آشكار است كه  ديدن دختر جواني كه با بيرحمي به 

ست. بعضي وقتها چنين احساس مي شد شود، دردناك اقتلگاه فرستاده مي
 .كه گويي كابوس است و اين وضعيت شوم حقيقت ندارد

شب مي شود و بچه ها در تالش هستند براي بيشتر از صد نفر جاي خواب  
فراهم كنند. كار آساني نيست همه بايد همكاري كنند و يك كتي بخوابند 

اي عده ،آخر سر آن هم در حالتي كه همه تن ها به هم مي چسبد و تازه
همين جا را هم ندارند و مجبور مي شوند نشسته بخوابند. مسئول خواب 

دهد و متوجه ميشوم كه آن دختر الغر كنار من جاي خواب مرا نشانم مي
 .مي خوابد

چراغ ها را خاموش مي كنند و مي خوابيم. حس غريبي دارم دلم مي  
- و را نمي شناسم و اعتماد نميخواهد تمام حرف هاي دنيا را با او بزنم اما ا

طراب و ناراحتي تمام وجودم را گرفته است. كسي ضكنم. سكوت مي كنم ا
شب بعد در باالي تپه  ،ام و تنش را احساس مي كنمرا كه كنارش خوابيده

 ام كافي بودمقابل جوخه اعدام خواهد بود و همين براي آن شب

 

 نسرين جزايري

د از شروع بازجويي مجدد و دادگاه دوباره بند يك اوين هستيم. بع 62سال 
تواب هستند منتقل شده  از بند هشت تنبيهي قزلحصار به اين بند كه اكثراٌ

ام. جو بند بسيار بد است و كوچكترين تماس زنداني ها توسط توابين به 
پاسدارها گزارش مي شود و به دنبالش تنبيه و شكنجه بدني است كه 

وزي زنداني جديدي را به بند مي آورند اسمش نصيب زنداني ها مي شود. ر
هاي درشت و روشنش نسرين جزايري است بسيار الغر و مريض است چشم

اش و بدن بيش از حد الغرش مانع در ميان چهره زيبا با پوست رنگ پريده
 .شود.  مي گويند سل دارد و اعدامي استاش مياز ديدن زيبايي

يوار مي كشد و كمك مي خواهد.  د از شدت درد گريه مي كند، چنگ به 
پاسدار ها محلش نمي گذارند و همه ما كه با او هم سلول هستيم شوك 
زده و ناراحتيم. بيماري او مسري است و در يك سلول كوچك با جمعيتي 
در حدود چهل نفر همه احساس ناراحتي مي كنيم هم از ديدن انساني كه 

ساس بيماري و دردي كه هر در جلو ديدگان همه جان مي دهد هم از اح
كس امكان دارد خود به آن دچار شود و به آن روز بيفتد. با شكايت مكرر 
تواب ها و ديگر زندانيان نسرين را به سلول انفرادي مي برند. همزمان 
پرستاري در بند بود كه بنا به شرايط بد روحي كه در بند توابين داشت 

ه بود.  او مي خواهد كه به سلول تقاضاي انتقال به سلول انفرادي را كرد
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انفرادي برود و تنها باشد. او را پس از گذراندن دوره اي در سلول انفرادي، 
به بند برمي گردانند. پرستار تعريف مي كند كه نسرين حالش در سلول 
انفرادي بسيار بد مي شود تا اينكه روزي پرستار را براي كمك به سلول 

ستفراغ كرده و در همان سلول قبل از آنكه نسرين مي برند، نسرين خون ا
 اعدام شود جان مي دهد

*  

  

  
  

  ي سه روزهگوگلمرگ 

  در بغل مادر 

  

  فريبا ثابت

  

از آن بعد از ظهر بهاري كه گمان بردم زمان به زودي برايم خواهد ايستاد،  
سي سال گذشت. چه زود و دير گذشت. از اولين زنگ پاسداران تا كشيدن 

  ام.دست ها باال! بارها گمان بردم كه تمام شد؛ آخرِ خط داسلحه و فريا

اما ماندم و شاهد رفتن ياران بسياري شدم. ماندم تا شاهد روزهايي باشم 
جا ؟ شكنجه، درد،  فرياد، نوحه، عزاداري و كه تمامي نداشت. كجا بود آن

  هاي سنگ شده. انسان

به خودم بيايم در ناكجا  گوييم در زندان اوين بودم. آري تااز كابوسم نمي
آبادي به اسم اوين بودم. از پيچ توبه يا دو راهي انتخاب هم گذشته، و در 
زير زمين در نوبت. بوي نم و خون، صداي شالق، فرياد زندانيان در حال 

هاي كشدار و انتظار  انتظار شكنجه، نعره پاسداران، آشوب دروني، لحظه
.........  

اتاق هاي بازجويي  و زير زمين، داالن مرگ بود  ،209هاي مثلث سلول    
گذ شتي. روز و شب نداشت. هراس و آزار روحي و كه بايد با رها از آن مي

هاي كرد. خواب بيهوشي بود و بيداري لخطهاي رهايت نميجسمي، لحطه
توانم مقاومت كنم، دانند، ميدانند، چقدر ميانتظار. چه كنم، چه از من مي

هاي پياپي بر در. هاي سياه خودكشي و ضربهرم..... .و ايدهدوام مي آو
  بازجويي.

بند عمومي اما داستان ديگري بود در لحظه ورد به بند صدها نگاه مات      
سردي نگاهشان بسرعت تا اعماق جانم نفوذ و  .و مبهوت به استقبالم آمدند

قبرستان پاهايم سست شد. صداي دعاي كميل از بلند گو مي آمد. احساس 
  داشتم. 

متري و سهم من  36ا مين نفر دراتاق 50و باالخره ثبت درليست  3اتاق
به خيل زندانياني پيوستم تا راه پر فراز و نشيب  50سانت در  50حداكثر 

  اي را طي كنم تا همه عمر با آن درگير باشم.هشت ساله

  دهد؟.ياما امروز كه به آن سالها بر مي گردم چه چيزي مرا هنوز آزار م

ها پس دهد. سالهايي مرا بيشتر آزار ميشايد بهتر است بگوييم چه چيزي
كند: اعدام بسياري از ياران از آزادي از زندان دو موضوع مرا رها نمي

  (كشتارهاي دهه شصت و شصت هفت) و وجود بچه ها در زندان.

دچار  در واقع در نتيجه اين جنايت بزرگ جمهوري اسالمي سه نسل ما،
ا ند! ما (زندانيان)، پدران و مادران و فرزندان. اما در اين آسيب جدي شده

خواهم به دليل تجربه شخصي تاملي بر روي  كودكان در زندان جا مي
داشته باشم چرا كه به نظر من اين نسل بالنده است كه اين آسيب ها را باز 

ي كه از لجظه ها مي ماند؛ كودكانو اثرات مخرب آن تا نسل توليد مي كنند
  تولد در زندان، در معرض انواع  فشارهاي جسمي و روحي قرار مي گرفتند.

بچه در بغل دستگير شدم. دخترم هيجان زده به من چسبيده بود و      
كرد. كرد. صداي تپش قلبش هراسانم ميهايش را از گردنم رها نميدست

ود. ميرفتم تا خود سرنوشت او بيشتر از هر چيز برايم مهم و اضطراب آور ب
را فراموش كنم. در آهني بزرگي باز شد. رسيديم. دو تا پاسدار چشم بند به 
-دست به پيشوازمان آمدند. به من چشم بند زدنند. دخترم چشم بند را مي

كشيد من او را سخت در آغوش خود فشردم. چند لحظه بعد او را از آغوشم 
  ربودند.

  يد. در كيف او شير هست به او شير بده

پاسدار مرد چادرم را كشيد، پله ، از پله ها باال برو. يك دو سه چهار ...  
  مستقيم دست راست.

  بوي الكل و آغوش خالي، دخترم .  

زنگي به صدا در آمد. پاسداري ديگر مرا تحويل گرفت، بازرسي بدني كرد و 
زدم آمد. چشم بندم را با احتياط باال اي نشاند. صداي همهمه ميدر گوشه

راهرو شلوغ و پر رفت و آمد بود. به محض آن كه صداي پايي مي آمد 
شد.  آقا همسرم! آقا بچه ام مريض است! آقا دخترم! آقا همهمه ها شروع مي
  پسرم! ساكت،  خفه .

گيح و كالفه بودم. فكرم آرام نداشت. نمي دانم چقدر گذشت اما صداي 
را پيش پايم گذاشت. شام نان چرخي مرا به خود آورد. پاسدار مرد بشقابي 

كشيد. دخترم شير خورده يا ام تير ميو پنير بود. اشتهايي نداشتم  سينه
  نه!؟  

اي با خودكار به سرم خورد: اسم، فاميل، آدرس، محل دستگيري ،  نام ضربه
  ها شروع شده بود.همسر و......   بازجويي

را آماده فشار مضاعف   بايستي خودها مدتها ادامه داشت و من ميبازجويي
بازجويي و رنج بودن دخترم در زندن كنم. اما من تنها نبودم! مادران 

  بسياري در رنج بردن با من همراه بودند.

اي در بند مردان تقريباٌ هيچ مردي با فرزندش دستگير نشده و اصالٌ بچه
  نبود. (تنها يك زنداني مرد چند روزي با فرزند خردسالش در سلول بود).

ساله بود. وجود كودكان  6بچه از نوزاد تا  12در بند عمومي سه باال حدوداٌ 
سمبل زندگي در دره مرگ، بسي دردناك بود. در شرايطي كه حداقل 

رفت. كودكاني كه وجودشان زندگي براي زندانيان نبود، بر كودكان چه مي
ا پس از در زندان فشار مضاعفي بر مادران بود. مادراني كه منتظر بودند ت

تولد فرزندشان به جوخه اعدام سپرده شوند. مادران باردار كه هنگام زايمان 
دادند. مادراني كه به دليل دير رسيدن به بهداري جان خود را از دست مي

مجبور بودند هر صبح عزيزشان را در گوشه بند رها كنند تا به بازجويي 
خسته، نگران، شكنجه  هاي بي پايان بازجو جواب دهند ورفته و به سئوال

شده و با پاهاي زخمي به بند باز گردند. (كودكي را ديدم كه پاهاي باند 
  بوسيد). پيچي شده مادرش را در آغوش گرفته و مي

- كودكاني كه هر بار با شنيدن نام مادرشان از بلند گوي بند، رنگشان مي

د مانع از پريد و هراسان و با گريه و گرفتن پاهاي مادر خود، سعي داشتن
  رفتن مادر خود به بازجويي شوند.

هاي خسته و نگران و فهميدند. شايد قيافهراستي آنها از بازجويي چه مي
  پاهاي زخمي پس از بازجويي، آنها را شرطي كرده بود.
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بيند. روز بي قراري، مادرش را زخمي و پيچيده در باند مي 20ياور پس از 
شاهد در گيري مسلحانه و كشته شدن او كه قبل از دستگيري با مادرش، 
، ها در ميان آتش و خون سرگردان ماندهاعضاي خانواده خود بوده و ساعت

با ديدن مادر خود در آن وضيعت  شوك ديگري به او وارد شده و به لكنت 
  شد. زبان دچار گرديد و به ندرت از مادرش جدا مي

ان، اغلب، كودكان را شرايط سخت و نا مساعد و زندگي غير طبيعي در زند
كرد. بيماري در بندهاي زندان، به شدت كودكان را عصبي و نا آرام مي

تهديد مي كرد. به علت كمبود آفتاب و وجود رطوبت، بيماريهاي پوستي، 
هاي رايج آنها بود كه گاهي هاي تنفسي، از بيمارينرمي استخوان، بيماري
 برد.آنها را تا سرحد مرگ مي

ز پس از تولد و به علت بيماري زردي و نرسيدن مسيولين گل گو سه رو 
كودك مرده را از خود جدا ها بهداري در آغوش مادر مرد ولي مادر ساعت

  نمي كرد.

ها چه به لحاظ جسمي وچه به لحاظ روحي، به علت  مراحل رشد بچه
كمبود شير، غذاي نا مناسب ، كمبود هوا وجا، سر و صدا، دچار مشكالت 

  د.شجدي مي

ها تمامي آموخته هايشان در چهار چوب زندان  و تنها ارتباط آنها با بچه
دنياي بيرون، از طريق تلويزيون بود. تصورشان از مرد  پاسداران فني بود. 
- ماشين، حيوانات، گل، پارگ، بستني،  رنگ و.... را، از طريق تلويزيون مي

ت در روز بود. امكانات ها، يك ساعشناختند. اين برنامه تلويزيون براي بچه
  بازي هم وجود نداشت.  بازي آنها در چهارچوب موضوعات زندان بود.

ها، باندپيچي پاها  بود! پاهاي هم ديگر را پماد زده و باند پيچي يكي از بازي
شدند. هر زنداني كردند و ساعتي مشغول ميكرده و از هم پرستاري مي

پرسيدند كه آيا پاهاش و و از او ميدويدند جلها ميوارد بند مي شد،  بچه
زخمي است؟ از نطر آنها هر تازه واردي بايد پاهاش زخمي باشد. (يك بار 
يكي از بچه ها شيشه شير خود را به يكي از زندانيان تازه واردكه پاهايش 
بشدت زخمي بود داده و با اصرار از او مي خواست كه شير  را بخورد تا 

اي براي بازي نداشتند، كالفه شده، اگر سوژهپاهايش زودتر خوب شود). 
زدنند. مدتي بعد با وساطت انداختند و هم ديگر را كتك ميدعوا راه مي

ها اگر مادري از بازجويي يا كهنه مادرها آشتي مي كردند.  بعضي وقت
كرد يا برايشان شستن  و يا كارهاي ديگر بند آزاد بود، با بچه ها بازي مي

زمان هواخوري در تابستان، بيشتر آب بازي بود. گاهي با  خواند.آواز مي
هاي رخت شويي برايشان به اصطالح لونا پارك يكي دو مادر با طشت
ها يكي يكي در طشت مي نشستند و آنها را با دسته درست مي كرديم. بچه

كشيديم. گاهي خط مستقيم، گاهي دور تند، گاهي آنها را به طشت مي
شد، به نوبت، كرديم و خالصه تا هواخوري تمام ميمي صف كرده قطار بازي

  ها را سرگرم مي كرد.مادري بچه

ها در محيط زندان با مشكالت اما عليرغم تالش مادران و ديگر زندانيان بچه
  شدند.جسمي و روحي بسياري روبرو مي

دخترم پس از آب بازي در يك عصر آفتابي در شهريور ماه، دچار برنشيت 
وجود تب شديد، دو روز او را در بند نگه داشته وتنها مسكن به او  شد كه با

دادند . شب دوم حال او بشدت خراب شد. تب او مرتب باال مي رفت و مي
سوخت و دچار تشنج شده بود. در بند بسته بود كسي به در مثل كوره مي

داد. چند نفري دور او جمع شديم. صبج زود حالش زدن ما جوابي نمي
وخيم شد و كاري از ما جز اشك ريختن ساخته نبود . ديگر اميدي بشدت 

نداشتم و به مرز ديوانگي رسيده بودم .به محض باز شدن در بند، دختز 
نيمه جانم را بغل زده و وارد دفتر بند شدم .پاسداري نشسته بود. بچه را 

  » .من مادرم بهتر است در آغوش شما بميرد«زمين گذاشتم و فرياد زدم 

حمود دو ساله عصبي و لجوج بود و مادرش را با لجاجت خود عصبي مي م 
  زد. كرد!  مادرش هم كه تحملش سر مي آمد، او را به شدت كتك مي

  

  

  

  
  

  

كرد. اين صحنه تاثر انگيز مرتبا داد، مادر هم گريه ميمحمود گريه سر مي
 شد و مادر قادر به برخورد درست با فرزند خود نبود.تكرار مي

يك روز ميني  .شد كه مرا هم عاجز مي كردنقدر كالفه ميآگاهي  خترمد
بوسي در تلويزيون ديد به ناگهان گريه سر داد و گفت مامان بيا سوار اين 

هرچه ، توضيح دادم كه نميشه چهميني بوس شده از اين جا بريم بيرون. هر
ديگه مي گفت بايد بريم من  .رام نشد كه نشد، آخوراكي دادم، بوسيدمش

كالفه شده بودم سرش داد زدم . گفتم اگر ساكت نشي تو  را  خسته شدم.
در توالت، زنداتي مي كنم به ناگهان ساكت شد نگاهي پر از تعجب به من 

  ! .  كننددم را زنداني ميآمگر در زندان هم باز : انداخت و گفت

بچه ها با بزرگتر شدن، بر خالف تصور ما، تنگي محيط را احساس مي 
كردند و فشار زيادي بر مادران وارد كرده و آنان را ناتوان و عاجز مي كردند. 

اتفاقات در شرايطي بود كه مسئولين زندان يا بهتر است بگوييم  همه اين
هاي گفت بچهو رسماٌ مي دادها را نميهچالجوردي اجازه بيرون فرستادن ب

ن وسيله فشار را بر خواستند به ايشما مثل خودتان هستند. اما عمال مي
 مادران افزوده  و آنها را تسليم كنند.

 .كه اين البتهثمر داد  64ها باالخره در سال تالش براي بيرون فرستادن بجه

و  ها در زندان چهبه علت گزارشي از خبرنگاران خارجي در باره وجود ب
  نمايش آن در رسانه هاي اروپايي بود.

به علت از دست دادن بيشتز اعضاي  و اما دردناك اينكه بعضي مادران
با وجود شان نداشتند. هچخانواده خود كسي در بيرون براي نگه داري از ب

  .نديرون فرستاده ببها را بچهتقريبا همه  64سالاين مسئولين زندان در

ي مشكالت بچه ها را حل نكرد و آنها را اما بيرون رفتن از زندان هم، همه
عدام ا هاي زندانيان سياسي و يافرزندان خانوادهد. در زندان بزرگتري جا دا
 با دشواري غير قابل تصوري روبرو بودند. ،جامعه شدگان در محيط خانه و

 ي از  سكوت ويدر فضا اناغلب كودك در محيط خانه و سال هاي اوليه رشد،

. جدا شدن از مادر و نا آشنا بودن با اطرافيان، شوك وحشت  قرار داشت

كرد و كمي عادت مي به محض اين كه كودككرد. اما و وارد ميزيادي به ا
رسد كه به ذهنش مي يهايشناخت  بايد از سئوالاطراف خود را مي

  . بودها معموال با سكوت همراه چون اين سئوال خوداري كند.

 ها را بيرون از خانه نكنياين سئوال .ه اين قدر حرف نزنچب .نمي دانم  ،نه  

    ها .......

د كه بايد راجع به خود و خانواده يكم كم ميفهم. شدسكوت با او بزرگ مي
دانم، ي ازت پرسيدند بگو نميچهر، اش باكسي حرف نزند. تلفن جواب نده 

  به هيچ كس اعتماد نكن و.......

بچه را  هردو و فضاي سنگين و غير قابل فهم، جدايي از پدر يا مادر و يا از
  .برد ون پناه ميبه دررد و كايزوله مي
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 ،تو؟ بابات چكاره است. ن ها آزار دهنده بودآروز اول مدرسه چقدر براي 
  نم .دانمي ، من حواست كجاست؟ ،آره تو !من من ؟بابات چه كاره است

اما هرگز  !اول مدرسه خودش را تنها ترين آدم دنيا حس كرده روز  دخترم،
 ء مدرسه حرف نزد.ي انشاماجرا تا سالگي و13 راجع به آن با  كسي  تا 

را كه از چ ديدند،ها خود را بشدت تنها ميهچمحيط مدرسه هم اين ب در
هاي ديگر از طرف ديگر بچه ند ويديك طرف خود را از ديگران كنار مي كش

 .ندادحتي گاهي آنها را تحت فشار قرار مي ند ودشبه اينها نزديك نميهم 

  . بودها اين بچه محيط مدرسه در تناقض كامل با شرايط

مساويست  !اي كه پدرش اعدام شدهدادن جايزه قاب عكس خميني به بچه
  اين بچه است.  يپا زير شدن عكس درو له  هشكستبا 

كه بابام ه فكر مي كنم اون ،، هر پاسداري ميبينمگفتها مييكي ار اين بچه
- ديگري ميو   .بگيرم و او را بكشم را اشخواد بپرم اسلحهرا كشته دلم مي

ند شبيه بابات هستي اما من هر وقت به بابام  فكر يگوهمه به من ميگفت: 
را تصور كنم اولين چيزي كه به ذهنم مي آيد  تمام  خواهم اوكنم و ميمي

درد و رنج هايي است كه كشيده، از لحظه دستگيري تا اعدام آه...... هيج 
  توانم برايش صورتي بگذارم.وقت نمي

كه پدران يا مادرانشان اعدام نشده  يها (آنهايي  ديگر اين بچهمشكل  اساس
هايي كه با زحمت فراوان براي بودند) آزادي پدر و مادر از زندان بود. بچه

شان با آزادي مادر يا پدر خود جايي در خانه باز كرده بودند بار ديگرزندگي
انتخاب كرده  ها كه براي خود مامان، باباييشد. اغلب اين بچهدگرگون مي

بودند، مقاومت كرده و حاضر به زندگي با والداين واقعي خود نبودند. اين 
ها مسئله ضربه روحي زيادي وگاهي جبران ناپذير مخصوصا به مادر و بچه

  وارد كرد.

ها زندان و از دست دادن دو سه نفر از اعضاي مهوش پس از تحمل سال
ه پدر خود را هم از دست داده بود خانواده خود از زندان آزاد شد. پسر او ك

دانست .آزادي مهوش براي اش زندگي مي كرد و او را مامان خود ميبا خاله
او و پسرش آغاز فاجعه بود. پسرش ماماني براي خود انتخاب كرده بود 

شد. خاله هم كه صاحب فرزندي شده بود نه تنها او را حاضر به ترك او نمي
هاي مهوش شد. تالشانس بگيرد بلكه مانع مي كرد تا با مادرشتشويق نمي

براي پذيرفته شدن نزد فرزندش به جايي نرسيد و زندگي بر او هر روز 
شد. باالخره روزي صبرش سر آمد و چون پزشك بود به بهانه تر ميتنگ

  كنفرانس به مشهد رفت وجسدش برگشت.

ود هاي خمهوش خودكشي كرده بود. و پسرش در مدرسه به هم كالسي
  اش مرده است!گفت كه خاله

و بسياري از مادران پس ازسالها رنج بردن توانستند رابطه مادري و فرزندي 
  هاي خود داشته باشند.با بچه

  از زندان كه آزاد شدم بي تاب بودم به دخترم كه در شهرستان بود زنگ بزنم.

  ال......!

  افتد.شناسم. قلبم به طپش ميصدايش را مي

  الو شما؟

  مان دخترم من مامان هستم.ما

  پرسد:كيه؟اش ميدهد.عمهجوابي نمي

  ميگه من مامان هستم!

  رفتيم مالقات، يادت هست آزاد شده.مامانته، باهاش حرف بزن. مامان كه مي

  گويد: مامان تو بيا حرف بزن.اش ميبا صداي بغض آلود به عمه

ره لرزشي به من زند. اما يك بااش را مامان صدا ميدانستم كه عمهمي
  ام لغزيد.دست داد و قطره اشكي بر گونه

كرد به راحتي به اش بود و بعد كه با من زندگي مييك سال بين من و عمه
شد و شش ماه بعد كه براي اولين بار مرا بوسيد قدمي مرا من نزديك نمي

  به طرف زندگي هل داد.

هاي  روحي و آسيباين بچه هاي ديروز و جوانان امروز هرگز از اين همه 
جسمي رها نشده و همواره اثرات آن را با خود حمل مي كنند. اين آسيب 

شود و در زير موفقيت هاكه شايد آنچنان كه بايد و شايد از آن صحبت نمي
  . ماند  بسيار جدي استهاي ظاهري اين جوانان پنهان مي

وارد شده  فريادهاي خاموش فرزندانمان را بشنويم. آسيب هايي كه برآنها
هم در زمره جنايت در حق نسلي است كه حتي خود هيچ تصميمي نگرفته 

  است.

  كنمنمي گاه فراموشاي كه هيچو خاطره

مرداد است. هوا هنوز كامال تاريك نشده است. در آهني بند به صدا در مي 4
  شود. سه چهار پا سدار زن چادر به سر وارد مي شوند.آيد و باز مي

غفوري، فضيلت عالمه، فريبا عمومي، فرزانه....... با چادر و چشم مريم گلزاده 
  بند آماده شويد.

  كنيهر چهار مجاهد محكوم به حبس ابد هستند. به يكديگر نگاه مي

  روند .آيد. چهار نفر به اتاق هايشان ميصدايي از كسي بر نمي 

يبا..... به زند: مريم...فرگذرد. محمدي پاسدار فرياد ميلحظات به كندي مي
آيند. مريم دارد. هر چهار نفر به راهرو ميسوي اتاق آنها چند قدم بر مي

  مثل هميشه لبخند بر لب دارد و گويي مي خواهد خدا حافظي كند خدا...

كشد و به طرف در خشكد. پاسدار زن چادر او را ميكالم در دهان مريم مي
وداع با ما . در بسته مي شود  برد. چند لحظه بعد آنها را بردند. بدونبند مي

  ايم.و ما نا باور و مبهوت بر جاي مانده

نفراند. جنب و  35تا  30هاي مجاهد را صدا زدند. چند روز بعد بقيه بچه
آيند. به سراغ منير افتد و همه جز چند نفري به راهرو ميجوشي در بند مي

شينم و نروم. در حال جمع و جور كردن وسايلش است. كنارش ميمي
  گيرم.دستش را مي

  كشند.او گفت: همه چيز تمام شد همه ما را مي

اشك در چشمانش حلقه مي زند و عكسي از مريم و مرجان دو عزيزش را 
  دهد.به من مي

ام اگر روزگاري از زندان رفتي سري به آنها پشت آنها شماره تلفني نوشته -
تم به زودي آنها را در بزن و بگو كه هميشه به يادشان بودم و آرزو داش

  آغوش بگيرم. (منير سه سال حكم داشت و مدتها بود منتطر آزادي بود).

  مي دانستم از اين زندان زنده بيرون نخواهم رفت . -

  مرا مي بوسد

بوس برايشان تعريف كن كه چقدر مريم و مرجان را از طرف من ب -
  م به مريم بگو براي مرجان مادري كن.دوستشان داشت

ي مجاهدين بند ما را برده اند. اما هنوز مهين را صدا نزده اند. باٌ همهتقري
اند. با كسي غمگين و افسرده است. گيسوانش بيش از گذشته سفيد شده

به اتهام  60زند. بيشتر در حال قدم زدن است. مهين در سال حرف نمي
دي و هاي انفرااش را در سلولمجاهد دستگير شده و بيشترين دوران زندان

هاي خواند و در برنامهتنبيهي گذارنده است. اين اواخر بطور مرتب نماز نمي
كرد. رفته رفته با محاهدين فاصله گرفت و نماز جمعي آنها شركت نمي

خواندن را كنار گذاشت. اما مجاهدين هرگز مهين را به كلي رها نكردند. 
صداي خش بلندگو  يا  اند. با هرمهين بي تاب بود بداند چرا او را صدا نزده

خواست ديگر بماند. او تنها يك آرزو پريد. نميباز شدن در بند از جا مي
  داشت رفتن.

  باالخره نوبت مهين هم فرا رسيد.   صدايي در بند مي پيچد: مهين

كند. زند. احساس آسودگي ميچشمان آخرين مجاهد بند ما برق مي
لباس هايش را ندارد. عجله دارد حتي حوصله جمع كردن چادرش را بر مي

  اند بپيوندد.    خواهد به آنهايي كه رفتهدارد مي

  2013دسامبر 

*  
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در  "اتحاد مبارزان كمونيست"در رابطه با گروه  1361نازلي پرتوي در پائيز 
 تيم تحت نظرها مدت شودشود. در زندان متوجه ميميدستگير خيابان 

او را پس از دستگيري به بند  .بوده است پاسداران عقيب و مراقبت سپاهت
- حصار و گوهردشت ميبرند. دوران حبس خود را در اوين، قزلمي 3000

ي آزادسازي زندانيان زن دستگير در طي پروسه 69گذراند. در زمستان 
  شود.، از زندان اوين آزاد مي60شده در سال 

  

  

  كشاكش

  ميان زندانبان و زنداني 
  

  نازلي پرتوي

  

ز اين سالهاي طوالني خارج از زندان وقتي به عقب برمي گردم و به بعد ا
كنم، هايش نگاه ميبلندي هاي طوالني درون زندان با همه پستيآن سال

بينم، كشاكش و چالش است، كشاكش ميان آنچه بيش از هر چيز مي
. تالش زندانبان براي تحكيم حكومتش و تالش "زنداني"و  "زندانبان"

هاي هاي آن حكومت؛ با وجود محدوديتي درهم شكستن پايهزنداني برا
بسيار و با هر آنچه در توان دارد. تالش زندانبان براي درهم شكستن 
مقاومت زنداني و تالش زنداني براي ايستادگي همه جانبه (فيزيكي و 

 هاي گوناگون.عقيدتي) در مقابل فشار شكنجه

ا. با به نمايش گذاشتن  نگاهي به عقب مي اندازم: آغاز حاكميت ج.
دادگاههاي غير انساني سران رژيم پهلوي توامان بود. قدم بعدي كشتار و 
تيراندازي به سوي تظاهركنندگان مخالف رژيم و مردمي بود كه پس از 
تظاهرات پياپي و طوالني بر عليه رژيم شاه، انتظار فضايي آزاد ـ حداقل 

الت در چگونگي گردش چرخ آزادتر از پيش ـ براي طرح نظراتشان و دخ
دستگاه دولتي، و همچنين خواست تساوي بيشتري در تأمين معاش 

دانيم آن انتظارات چه راهي را طي كرد و با ي خود داشتند. همه ميروزمره

زبان زور و گلوله به كجا منتهي شد. نه ببخشيد هرگز منتهي نشد و همة 
  اين سي و چند ساله ادامه داشته و دارد.

ي تالش براي آزادي و برابري به ر سر آن سيل جواناني كه در پي ادامهاما ب
ي هاي زندان، آغازي براي پايان مبارزهزندان افتادند، چه آمد؟ آيا سياهچال

اي است كه شان؟ سوال پيچيدهاي در مبارزهها بود و يا آغازي براي شيوهآن
ن خيل بر دام افتاده، . بسياري از اي"آغاز"است و هم  "پايان"پاسخ آن هم 

آگاهي درستي از آنچه در انتظارشان نشسته بود نداشتند. بيشترين چيزي 
هايي هاي زندانيان زمان شاه بود، داستانكه از زندان شنيده بودند، قهرماني

ها دانيم در ميان آن دهكرد. همانطور كه ميكه همه حقيقت را بيان نمي
المي افتادند، همه گونه آدم با هزاران هزار فردي كه به زندان جمهوري اس

انگيزه و شخصيت مختلف وجود داشت و بنا به اين دليل، عمل و عكس 
هاي متفاوتي هم صورت گرفت. فراموش نكنيم كه آن ده ها هزار وارد العمل

مركز سركوب دستگاه حكومتي نو پا شدند (ج.ا.) كه بدون توجه به هيچ 
نها و تنها خواستش ـ در آن زمان ـ بر پا چرخيد و تاي ميقانون و ضابطه

نگاه داشتن حكومتش بود و از هيچ، تاكيد مي كنم، از هيچ عملي براي 
  رسيدن به اين خواست، روگردان نبود و هنوز هم نيست.

بي ترديد خواست و آرزوي آن سيل جوانان در زندان، مقاومت و ايستادگي 
امة مبارزه شان بود. به اين در مقابل شكنجه هاي وحشتناك زندانبان و اد

معني جو آغازين زندانهاي ج.ا. مقاومت بود. اما يكي بدليل انگيزه، شعور و 
هاي غير قابل تصور هاي متفاوت آن جوانان و همچنين شكنجهظرفيت

ها و اعمال شده بر آنها، بخش زيادي از آنان غربال شدند. بخشي زير شكنجه
د، و بخشي سالمت روانشان را از دست يا بر باالي طناب دار جان سپردن

دادند. بخشي از آن سيل باقي مانده در زندان، زير فشارها، سالح مقاومت و 
مبارزه را بر زمين گذاشتند و يا نقاب تسليم بر چهره زدند، و بخش 
كوچكي، كوچك در مقايسه با هزاران هزار زندانيان به چنگ رژيم افتاده، 

مبارزه خود به شيوه هاي ممكن در زندان ادامه سر مواضع خود ماندند و به 
  دادند.

هاي مردم خارج از زندان را فراموش اينجا نبايد تأثير مبارزات و مقاومت
كنيم. و همچنين تأثير رعب و وحشتي كه ج.ا. با كشتارهاي وسيع خود، 

ها گذاشت. اكثريت مبارزان چه در درون و چه در خارج از زندان بر روحيه
اين مسئله قرار گرفتند كه عواقب مبارزه و برخودرشان تنها دامن  در مقابل

ي فشارهاي رژيم مي توانست گيرد؛ بلكه دامنهخودشان را در بر نمي
خانواده، دوستان، آشنايان همكاران آنها را نيز فرا گيرد. تعدادي زيادي از 

د اين ي خوخانواده هاي زندانيان سياسي آن دوران، بدون اينكه به خواسته
مسير زندگي را انتخاب كرده باشند، مجبور به پذيرش و پرداخت بهايي 
گراف شدند كه فرزندانشان برايشان به ارمغان آورده بودند. تحمل بار اين 

  مسئوليت سنگين واقعا طاقت فرسا بود.

اما مسئله ديگري كه در آن مقطع زماني سال شصت تأثير مخرب و عميقي 
بود. در زمان كوتاهي  "توبه تاكتيكي"ح تئوري بر جو زندان گذاشت، طر

ي نه چندان محدودي به دليل ي عملكرد اين تئوري باال گرفت و عدهدامنه
يا همكار  "تواب"كمبود توان مقاومت و يا هر دليل ديگري، تبديل به 

زندانبان شدند. بايد بگويم كه تشخيص تفاوت كساني كه عميقاٌ و با تمامي 
توبه "همكار رژيم شدند با كساني كه بر طبق تئوري  فكر و روان خود،

هايي كردند واقعا مشكل بود؛ حتي براي مايي كه با رژيم همكاري "تاكتيكي
ها) گذشت. اينكه در سر اين افراد (توبه تاكتيكيشب و روزمان با آنها مي

هايي براي زماني كه احيانأ آزاد مي شدند چه مي گذشت و چه نقشه
ينكه عمأل بعد از آزادي چه كردند، موضوع صحبت من نيست. داشتند، و ا

آنچه براي من در اينجا مهم است اين است كه اين انسانها زماني كه قدم در 
ـ  زير ضرب فشار سركوب و 1راه مبارزه گذاشتند؛ هدفي واال داشتند، ليكن 

شكنجه هاي بي حد و حصر و غير قابل تصور زندانبانان رژيم ج.ا. قرار 
هاي از باال آمده شدند. آموزش حاكم بر جريانات ـ قرباني تئوري2فتند. گر
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الخص در سالهاي اوليه بعد از حاكميت ج.ا. بر پايه اطاعت و اسياسي ب
فرمانبري هواداران جريانات از مسئوالن باالتر بود. به اين معني طرح اينكه 

ز هواداران شكلي از مبارزه است، موجب شد كه انبوهي ا "توبه تاكتيكي"
ديكته شده از باال را بپذيرند. اينكه اين افراد چگونه  "يشكل مبارزه"اين 

از زندگي به سازگاري برسند و با  "شكل"توانستند و يا نتوانستند با آن 
  يگانگي به راه خود ادامه دهند، بحث ديگري ست.

سر "ادامه آن پروسه در زندان به جايي كشيد كه نيروهاي ملقب به  
ي زندانبان ـ هم در اقليت مطلق و زير فشار شديد و همه جانبه "ضعيمو

در بازجويي و هم در درون بند ـ قرار گرفتند. مبارزه و مقاومت در زندان 
هايي تر و مقاوم تر. تا آنجا كه گروهتر شد و مبارزان سخت جانسخت

 كوچك سرموضعي تبديل شدند؛ به تهديدي درون بند كه افراد بينابيني

ترسيدند، و سعي داشتند درون بندها را كه از اعالم صريح مواضع خود مي
خودشان را بي طرف نشان دهند؛ به طرف خود كشيدند و قوي تر شدند. 

ها)، (سرموضعي "كوچك"زندانبان از خوف تقويت هر چه بيشتر اين بخش 
 7بند در  1363آنها را از بقيه جدا كرد و براي اولين بار در نيمه دوم سال 

  زندان قرل حصار، بند مستقل زنان سرموضعي تشكيل شد.

هاي بسيار زيادي بود كه ي مبارزات و تحمل شكنجهاين پيروزي نتيجه
شرح آن در اين چند خط نمي گنجد. منفعتي كه اين پروسه براي زندانبان 

كردند و بيشترين داشت اين بود كه كساني را كه بيشترين مبارزه را مي
ش محسوب مي شدند، متمركز و تحت فشار بيشتري قرار داد و خطر براي

هاي مقاومت و مبارزه را به ميان ديگر زندانيان گرفت. جلوي سرايت شيوه
ها، آزاد شدن نيروي زيادي بود كه دست آورد اين پروسه براي سرموضعي

ها ديگر نيازمند كنترل مداوم شد. سرموضعيصرف برخورد با توابان مي
هاي) درون بند براي هر صحبت و عملي نبودند، بلكه سيستمي وابافراد (ت

داد كه بتوانند تردد زندانبان را در نزديكي برقرار كردند كه به آنها امكان مي
بند به اطالع بقيه برسانند. افرادي كه با هم توافق سياسي داشتند، با تمركز 

نستند، بيشتري به آنچه ضرورت مبارزه در آن موقعيت معين مي دا
ي اين كشاكش بعالوه عوامل ديگر سياسي ـ اجتماعي و پرداختند. ادامه

تنگناهاي دروني و وضعيت ج.ا. در سطح جهاني، منتهي به آن شد كه 
آزاد  70تا  69اكثريت زندانيان زن سرموضعي اعدام نشوند و طي سالهاي 

  شوند.

و از درون  ي نگرش و سيستم سركوب در زندانهاي ج.ا. بر خرد كردنپايه
تهي كردن زندانيان بود. زندان نه تنها محلي بود براي دور كردن افراد و 
جريانات كمونيست و آزاديخواه، بلكه خواست و تالش ج.ا. اين بود كه همه 

از "گونه افكار ديگر خواه و ديگر انديش را خرد كندو از نو بسازد. نه، بنظرم 
-در كار نبود، خواست و تالشاي صحيح نيست، اصال سازندگي "نو بسازد

شان اين بود كه روي آن اجسام فرسوده و له شده، افرادي تهي از هويت 
كند، اطاعتي برده وار، كوركورانه و بر بسازند كه فقط تاييد و اطاعت مي

  طبق مصلحت نظام و اسالمشان.

ها وقتي به عقب برمي گردم، بيش آن چيزي كه همچنان پس از اين سال
آزارم مي دهد، آن زمان و زمانهايي است كه زندانبان در شكستن  از هر چيز

شد، وادارشان مي ساخت تا لب به سخن بازگشايند فرد و افرادي موفق مي
و رفقا و دوستان خارج از زندانشان را به همان جهنمي بكشانند كه 

- ي مبارزاتيسوختند. رفقايي كه احتماال كارهاي هستهخودشان در آن مي

اي خزيده بودند تا در فضاي بردند و يا شايد هم در گوشهبه پيش مياي را 
ساخت تا با لگد زدن بر بهتري دوباره سربلند كنند. زندانبان وادارشان مي

شان، علم جمهوري اسالمي را بلند كنند، تمامي عملكردها و اعتقادات قبلي
از آن  طوطي وار مديحه گوي قدرت مداران شوند و به راست يا به دروغ

ديگراني كه سالمت فكر و روان خويش را حفظ كرده بودند، گزارش بدست 
زندانبان دهند تا باز هم بيشتر زير فشار قرار گيرند. به اين معنا آنها تبديل 

به سالحي برنده در دست زندانبان شدند تا نيروي مبارز در درون زندان را 
  سركوب كند.

بنداني كه تهي شده از خودشان، ي دوست، دوستان و هم خاطره و چهره
زير فشار، تبديل به مترسكي گويا شدند، آزارم مي داد و مي دهد. اكثريت 
قريب به اتفاق اين افراد، زماني كه فشار از رويشان برداشته شد و از زندان 
كوچك و بزرگ (ايران) خارج گشتند، دست از تاييد و تبليغ ج.ا. برداشتند. 

ي محدود من از پاره اي از اين افراد، حاكي از هدههاي معدود و مشانمونه
اي است كه در آن اين افراد به اشكال متفاوتي، تالش براي بازسازي پروسه

خود داشتند و دارند. بازسازي شخصيتي جديد بر بقاياي آن دو فرد قبلي: 
 "آزادي"اش درگذشت تا براي آنكسي كه قدم برداشت و از زندگي آسوده

س كه در پي فشار خرد شد، وا داد و تسليم شد. بي ترديد فعال بجنگد و آنك
نمي توان در اين مورد قضاوت نهايي داشت، اما بخشي توانستند به صلح 

 دروني دست يابند و بخشي در راهند. 

در انتهاي كالم خواستم به نكته اي اشاره كنم كه بنظرم بي ربط به سوال 
سال از بر سر كار آمدن رژيم  35ت طرح شده نباشد. بعد از نزديك به گذش

ي كشتارها و باليايي كه بر سر مردم ايران آورده، جمهوري اسالمي، با همه
امروز بعضي از كساني كه از دست اندركاران اين كشتارها و باليا بودند، 

و  "هازياده روي"چهره عوض كرده و بصورت عوامل معتدل و منتقد به 
شوند. فكر نمي كنم حافظه جمعي هر ميي شصت، ظاي دهه"تندروي ها"

هاي بيدار جامعه آنقدر ضعيف شده كه سابقه اين افراد مردم ايران و وجدان
و نقش شان را در برقراي رژيم جمهوري اسالمي فراموش كرده اند. آنچه كه 

ها دردآورتر است؛ تبليغ مثبت بعضي ها و شكنجهگاه از بسياري از شالق
- سي براي اين گونه افراد است و همچنين آن رسانهجريانات و عناصر سيا

ي تاريخي آنان هاي گروهي كه دست از افشاگري اين افراد برداشته و سابقه
دارند و آنها را به عنوان اصالح طلب به مردم معرفي مي را پنهان نگه مي

كنند. البته تغيير افكار، نظرات و جايگاه سياسي انسانها امكان پذير است، 
اين تغيير با جمله پردازي و ادعاهاي پرطمطراق و شعارها و ليكن 

شود. به نظر من اگر اين افراد به انديشه و عمل ها سنجيده نميسخنراني
شان دارند، ديروزشان منتقد هستند، و واقعاٌ سعي در تغيير جهت و روش

ترين قدم شان بايستي اين باشد كه در سطح وسيع و در اولين و ابتدايي
ل آن مردمي كه در سركوب شان نقش داشتند عذرخواهي كنند، مقاب

-هايي مرتكب شده اند و چگونه ميهايي و جنايتبگويند چه تبه كاري

 خواهند جبران مافات كنند.

***** 

سوالي كه در مقابلم قرار گرفته، نوشتن خاطرات كساني است كه جانشان را 
ن در اين مورد همانند شمار اند. خاطرات مدر زندانهاي ج.ا. از دست داده

زيادي از دوستان هم بندم در دهه شصت است. بي ترديد هر يك از ما از 
ايم، ليكن به درست و يا به غلط من زاويه ديد خود از ماجرا تأثير گرفته

ترجيح ميدهم توصيف و توضيح اين وقايع را به دوستانم بسپارم و كاغذ 
كر كردم براي كساني كه خودشان در مقابلم را با افكار ديگري پر كنم. ف

 ي بعد از زندانپروسهي شخصي خودم و از زندان نبودند، كمي از تجربه

 بنويسم.

 23سال و چند ماه در زندانهاي مختلف ج.ا. بودم و امروز نزديك به  8من  

- سال از آزادي من از زندان مي گذرد. زماني كه به خاطراتم از زندان برمي

يمي از افراد، وقايع، و در پي آنها احساساتي تند در برابرم ي عظگردم، توده
روند. سخت است يكي را بر ديگري ترجيح دهم، تصميم بر اينكه رژه مي

شود. بخاطر مي آورم كه اش برايم مشكل ميكداميك مهمتر است و چرايي
سالهاي اول ـ بهتر است بگويم دهه اول ـ بعد از آزادي از زندان، هر بار كه 

ز زندان و وقايع زندان حرف ميزدم، همه چيز آنقدر به من نزديك بودند كه ا
ي احساسات و گويي دارم يكبار ديگر همان فضا را زندگي ميكنم؛ با همه
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هاي قلبم. ولي با گذشت زمان، احساساتم كمتر و فشار خشم بر طپش
  ي.شود؛ خشم از اين همه ددمنشي، قصاوت و بي قانوندندانهايم بيشتر مي

اي رسيده ام كه مي ام از خودم اين است كه امروز به نقطهتصور كنوني
توانم از عالم زندان بيرون بيايم و خودم را يكي در ميان بقيه ببينم. ناگفته 
نماند كه اين امر از نظر من يك موفقيت محسوب مي شود. قدمي به جلو 

ز جلد و هويت برداشته ام. ديگر كابوسهاي زندان به سراغم نمي آيند؛ ا
ي ام. پروسهاي است كه پشت سر گذاشتهام؛ گذشتهبيرون آمده "زنداني"

زندگي بعد از زندانم را مي بينم كه پس از كشاكش هاي بسيار زيادي، 
ي امكانات و محدوديت ي افراد ديگر جامعه، با توجه به همههمانند همه

تصميم بگيرم و هاي فردي، اجتماعي و سياسي، مي توانم براي زندگيم 
ي انسانهاي ديگر تصميم ي اجرا بگذارم؛ همانند همهتصميماتم را به مرحله

هاي درست و غلط مي گيرم. در اين پروسه من هم كم و بيش از ياري 
ام و خود نيز در حد توانم از ياري دوستان و آشنايان بي نصيب نبوده

  ام.رساندن به سايرين دريغ نداشته

ي زيادي از ن بيرون آمدم، شگفت زده پذيراي عدهزماني كه از زندا
دوستان، آشنايان، همسايه ها و همچنين كسان ديگري بودم كه نه خودم 

ناختند. بي ترديد براي آنها ام آنها را مي ششناختم و نه خانوادهآنها را مي
بل كسي بودم كه در پي مبارزه با جمهوري اسالمي به زندان افتاده، من سم

ه و پس از سالها سربلند از زندان بيرون آمده بودم. در ابتدا همين كيفر ديد
كافي بود كه با بديدار آمدن كساني مثل من، حمايت و پشتيباني خودشان 
را از مبارزه با جمهوري اسالمي نشان دهند و سپس، بعد از كمي صحبت و 

ا شد، از جمله اينكه شرايط رتري طرح ميگفتگوي نزديكتر، مسائل عميق
چگونه مي بيني و چه بايد كرد؟ نمي دانم چطور مي توانم افكار و 
احساسات آن زمانم را توضيح و تشريح كنم: خوشحالي از اين همه 
استقبال، دلگرمي از شوق مبارزاتي مردم و همچنين زبوني از پاسخگويي و 

  سنگيني بار مسئوليت.

روابط كردم تا به ي از همان روزهاي اول شروع به ايجاد و بازسازي شبكه
هاي مبارزاتي شرايط موجود، پاسخ دهم. پايه اين شبكه را رفقاي ضرورت

داد اما آشنايان تازه زندان و بعضي ارتباطات باقي مانده از پيش تشكيل مي
ي، خودم شدم. من و كساني مشابه نيز بودند. خيلي زود متوجه خام خيالي
بوديم كه ارتباطمان باعث  "تهسوخ"من، افرادي شناخته شده و به اصطالح 

شد. رژيم در تمام اين مدت تجربه ديگران مي "سوزاندن"شناسايي و 
آموخته و دستگاه جاسوسي و تعقيب و مراقبتش را قدرت بخشيده و 

اي گسترش داده بود. به اين درك رسيدم كه براي اينكه بتوان كاري پايه
روها، افكار و اشكال سازماندهي انجام داد، و راه رفته را دوباره نرفت، به ني

جديدي نياز است كه از توان من خارج بود، كه من در آن موقعيت قرار 
  نداشتم.

تصميم گرفتم و توانستم از ايران بيرون بيايم تا زندگي آزادتري داشته 
باشم، بدون دغدغه ي شبانه روزي سر بر بالش بگذارم و صبح بيدار شوم تا 

به عمل درآورم. بدون اينكه ترس داشته باشم كه شايد ام را ي روزانهبرنامه
ي واقعي و غيرواقعي، پاسداران رژيم جلويم را بگيرند و به هزار دليل و بهانه

بار ديگر دست و پايم را محدود ديوارها كنند. ناچارم كنند به دروغ بگويم 
دهم و كه با هيچ جرياني در ارتباط نيستم، كه افكار و نظراتم را ترويج نمي

اش. بالخره از ايران بيرون آمدم؛ ليكن دوستان مسائل و عواقب بعدي
بسياري در ايران باقي ماندند و رنج آن فشارها را به خود خريدند و به 

شان را ي ديگري زندگي شان را پيش بردند، من مقاومت و مبارزهشيوه
  ستايم.مي

ن آينده بود. با اين خروج از ايران به اميد پشت سر گذاشتن گذشته و ساخت
اي شدم. اعتراف مي كنم كه زندگي در اميد، وارد دنياي جديد و ناشناخته

تر از جنگل دنيايي كه سرمايه بر آن حاكميت مي كند، به مراتب مشكل
كردم. در اولين قدم با ناباوري از نزديكترين آنچه بود كه  تصورش را مي

ديدم كه بار سنگيني بر سي ميام سرخورده شدم. خودم را همانند كرابطه
دوش دارد و راه بي پاياني در پيش. تمام طول زندان سختي ها را متحمل 

ام شدم و قدم در راه هدفم بر مي داشتم، آنچه در طول اين راه تسكينمي
داد و گذران زندگي را ممكن مي ساخت، همراهي نزديكان و يارانم در مي

راه و زمان بر زمين گذاشتن بار نزديكتر  بيرون از زندان بود. هر چه پايان
-اي كه تصور ميكردم. درست لحظهشد، سنگيني بار را بيشتر حس ميمي

ام و مي توانم دمي رها ام و بار را بر زمين گذاشتهكردم به پناهگاهي رسيده
تر بر دوشم آمد. ضربه از دوست هر چه كنم و تكيه دهم، باري بسي سنگين

تر است. چشمم سياهي رفت و مش بسي دردناككه كوچك باشد، زخ
ديدم! كور بودم، كر بودم، الل بودم سقوط كردم و خودم را در چاه ويلي مي

اي را كه قرار بود در آن زندگي كنم، نمي و هيچ يك از كدهاي جامعه
شوم! ليكن همانند شناختم. تصور كرده بودم وارد زندگي جديدي مي

م كه وارد و مزاحم زندگي ديگران شده است. اي شده بودمهمان ناخواسته
دنيايي از حرف و تعريف داشتم كه زندان چه بود و بر من و ما چه گذشت، 
ليكن اين صحبت ها خريدار نداشت. پس كوله بارم را بستم و با سالح اراده 

  و استقامت از صفر شروع به ساختن زندگي جديد كردم.

ه شد كه در آن زمان تعادلم را از همچنان با خود مي انديشم كه چرا و چ
دست دادم. آيا تعريف من از عشق، دوستي و رفاقت، قديمي شده بود! و با 
دنيايي كه پاي در آن گذاشته بودم خوانايي نداشت؟ آيا انتظار من از يارانم 

ام كرده بيش از ظرفيت واقعي آنها بود و يا اين من بودم كه زندان ضعيف
از هم نوعي احساس سرخوردگي به من دست داد، بود؟ مورد ديگري كه ب

در رابطه با رفقايي بود كه براي حفظ مشخصات و اسرارشان شكنجه شده 
بودم. بديهي است كه اطالعات من جزيي از خودم و هدفم بود و دادنش، 
جز فروش خودم معنايي نداشت. اما بايد اعتراف كنم كه وقتي به دنياي 

دم، هيجان زده، انتظار داشتم كه آن رفقا، تماسي بيرون از ايران رسي "آزاد"
با من بگيرند و بگويند كه از زنده بودنم خوشحالند! و از اينكه در دستگير 

ام، ممنون. درك امروزم اين است كه انتظار نابجايي نشدنشان شركت داشته
ي من حداقل با بخشي از داشتم و به نادرست به قضاوتشان نشستم. رابطه

دانستم كه پس از اين سالهاي طوالني، آنها د قطع شده بود و نمياين افرا
برند. آيا اساساٌ با دنياي قديم اي بسر ميدر چه وضعيت اجتماعي و فكري

  شان در ارتباطند؟ و يا حتي از من و ما و آنچه بر سرمان آمد خبري ندارند.

آغاز از اين نقطه به بعد تالش و تكاپوي من براي ساختن زندگي جديد 
ي كساني كه به داليل مختلف به خارج از زندان بزرگ گرديد. همانند همه

هاي (ايران) پناهنده شدند و با پيش فرض هاي متفاوت و اكثرا با دست
خالي شروع به ساختن زندگي نويي كردند، من هم دست بكار شدم و 

دم را همانند خيل وسيع پناهندگان، بار نابرابري با ساكنان بومي كشور جدي
بر دوش كشيدم. بعد از چندي گذر از پستي و بلندي ها، تصميم گرفتم كه 
مدرك تحصيلي دانشگاهي كشور محل اقامتم را كسب كنم. به سبب 

ام در ايران، تصميم به تغيير رشته بيعالقگي به موضوع مدرك تحصيلي
سالگي  48ي مورد عالقه خود به تحصيل پرداختم. در گرفتم و در رشته

سالگي فوق ليسانس بگيرم. اينكه امكان  55نستم مدرك لسيانس و در توا
ي جديد را يافتم، يكي از مسائلي است كه درس خواندن و بالخص در رشته

  كند.مرا در تصميمم براي خروج از ايران خوشحال مي

هايم در زندگي نوين، برخورد و رويارويي با يكي از سخت ترين چالش
و عشق بود. تعريف من از اين واژه ها، نياز و ي دوستي، محبت مسئله

انتظارات من از يك طرف و واقعيت دنياي بيروني، از طرف ديگر، با هم 
سازگاري چنداني نداشتند. ترديدي ندارم كه شرايط مسلط بر زندان، تاثير 
بسزايي در اين امر داشته است. زندان جمهوري اسالمي يك از خشن ترين 

اها را دارا بود. منظورم فقط جو فشار و رعب و وحشت و بي عاطفه ترين فض
زندانبان بر زنداني نيست؛ بلكه به دليل مجموعه اي از عوامل و فاكتورهاي 
مختلف كه توضيح آن از حوصله ي اين چند خط خارج است، روابط دروني 
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كرد. زندانيان با هم نيز اين فضاي سنگين و تلخ را سنگين تر و تلخ تر مي
يب بي ترديد تاثير شرايط زندان بر من يكي از عواملي است كه در بهر ترت

عدم موفقيت من در برقراري رابطه و زندگي عاطفي پابرجا و موثر بوده 
ي عمل پوشاندم و توانستم مادر شوم و ام جامهاست. اما به آرزوي ديرينه

  اين عشق بي پايان را تجربه كنم.

، ديگر خودم را زنداني سياسي سابق كنموقتي به خودم و زندگيم نگاه مي
رود و راه خودش را بينم؛ انساني مي بينم كه با مشكالت كلنجار مينمي

ام. زندگيم را كتابي مي بينم كه كند؛ به واقع از زندان آزاد شدهپيدا مي
فصل بزرگي از آن اختصاص به زندان دارد كه تاثيرات عميق و تعيين 

ام. در عين ته، ليكن من از اين فصل گذر كردهاي را در زندگيم گذاشكننده
حال اين فصل در من و با من است، و خطوط بسياري را در مغزم ترسيم 

   كند.كرده و در تصميم گيرهاي زندگيم نقش اساسي و مهمي را ايفا كرده و مي

اي از دوستان قديمي زندان توضيح يك مسئله برايم مشكل است! اينكه عده
بيست و چند سال از آزادي، خودشان را همچنان در  چنان بعد ازهم

اند. ترديدي نيست كه زماني كه صحبت از حفظ كرده "زنداني"ي پوسته
شود، هيچ كس بهتر از ها ميافشاي عملكرد جمهوري اسالمي در زندان

كساني كه آنجا بودند و با پوست و گوشت خود آن شرايط را تجربه كرده 
نمي آيد. اين به نظر من يك وظيفه است. من هم به  اند، از پس اين كار بر

سهم خودم تالش داشته و دارم كه در اين امر سهيم باشم و در روشنگري 
در رابطه با دهه شصت شركت داشته باشم. ليكن به تصور من، بعضا 

گردد و گويي ها و بحث ها، مسدود و محدود به زندان ميچهارچوب زندگي
تواند به آمدن از اين مرحله ندارند. اين امر بعضا مي افراد تمايلي به بيرون

دليل فشار و مسئوليت ديگراني باشد كه ما زندانيان سابق را در نقش 
دهند و آن ديگران (زندانيان سابق) را موظف خواهند. مدالي ميزنداني مي

 "قهرمان"مي پذيريم كه همواره  "ما"به حمل مدال مي كنند. وليكن چرا 
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و اما در انتهاي اين نوشته به اين فكر افتادم كه پاسخ كوتاهي هم به سوال 
طرح شده بدهم، با يادي از برادرم محمد علي پرتوي. پيشتر گفتم كه آن 

ن رسانده و پشت ام را كه متعلق به زندان است، به پايافصل از كتاب زندگي
ام. ولي واقعيت اين است كه بخش مربوط به برادرم در آن سر گذاشته

هات ي صفحهكتاب، هنوز گشوده است، همانند پانويسي بلند، در همه
حضور دارد و مرا به خود فرا مي خواند. قادر به بستن اين بخش و پشت سر 

سال بعد  4 دستگير شد (تنها 1361گذاشتنش نيستم.  محمدعلي در سال 
در جريان كشتار بزرگ زندانيان  67از آزادي از زندان زمان شاه) و در سال 

سياسي ايران، اعدام شد. اين يادآوري برداشت من از او و فكرهاي بلندش 
نيست؛ بلكه كالم خودش است در يكي از نامه هايي كه از درون زندان 

ماه بعد  6درست  مي باشد؛ 1366نوشت. تاريخ نامه ششم اسفند ماه سال 
 اعدام شد. 

  و اما:

با شروع سالي جديد مروري بر وقايع سال گذشته كرده و تلخي ها و 
شيريني هايش را به ياد مي آورم، نه همچون مسافري در قطار كه تماشاگر 

هاي طبيعت از پشت پنجره باشد و نه چون نقاشي كه درهم رفتگي رنگ
ي ه چون قايقراني در رودخانهبيند، بلكتصوير را دليلي جز خود نمي

پرطالطم كه اگر بداند و اگر بكوشد مي تواند نقشي محدود ولي مهم در 
ها هدايت قايق و نه تنها قايق، در اين تالطم را به عهده گيرد. من از تلخي

هاي اين راه پرنشيب و ها و بلنديريسماني خواهم بافت و با آن از پستي
فتادني، زخمي و يا شكستي، كه چنين آثاري فراز خواهم گذشت، نه بدون ا

بر بدن هايمان فراوان بوده و خواهد بود. انتظارم، از سختي ها نهراسيدن، از 
واقعيت نگريختن و به آن تسليم نگشتن، قدم استوار در راه دنيايي نو 

  برداشتن. اين است آرزو.

  فرا رسيدن سال نو را تبريك مي گويم. 

*  
  

  
  

ي آرش، از تمامي زندانياني كه در فيلم ي اين شمارهنامهقرار شد براي ويژه
به بازگويي خاطرات خود پرداختند، دعوت » بندزدهشاهدان چشم«مستند 

ي آرش نيز خاطرات خود را بازگويي كنند. يكي از كنيم كه در اين شماره
اين دوستان، منصوره باشكندي بود كه به علت محدويت زماني ما، مجبور 

منصوره، خبرنگار  تلفن گفت و گوي كوتاهي داشته باشيم.شديم با 
ي خارجي نيز خبرگزاري پارس بود. بعد از آمدن به تبعيد با چند نشريه

خوانيد متن نوشتاري اين گفت چه در زير ميآن هايي داشته است.همكاري
  و گوست.

  

  ي ديگران بودن شاهد شكنجه
  

  منصوره باشكندي (پيوند)

  

در ميدان ولي عصر در حال فروش روزنامه كار  60 در ارديبهشت سال
برند، و پس اي كه در مجلس بود مي شود. او را به كميتهاقليت، دستگير مي

سال در زندان بوده  10كنند. در مجموع اش ميساعت به اوين منتقل 24از 
  .1369تا  1360است از سال 

ي  كنجهاش دور نشده، شبيشترين چيزي كه هيچ وقت از جلوي چشم
  گويد: زندانيان ديگري بوده كه جلوي چشم او انجام شده است. او مي

  

ي زندانيان ديگر را تماشا  كردند برويم شكنجه ما را با كتك مجبور مي«
نشستيم ولي با باتوم و لگد،  زديم. رو به ديوار مي بند مي كنيم. البته ما چشم

ها شكست  سر خيلي از بچهزدند كه نگاه كنيم.  با چكمه به سر و روي ما مي
ها از همانجا روانه بهداري شدند. من حتا يادم است در  و تعدادي از بچه

بردند، روي اي بود، ما را با كتك به آنجا مي هاي دربسته اتاق 209زيرزمين 
هاي زمان شاه آنجا شكنجه  ديوارهاي آنجا خون بود. آنجا محلي بود كه بچه

ها شد. بعد ما را بردند به  اطي خون آن بچههاي ما ق شده بودند. خون بچه
انفرادي. در واقع آنهايي را كه براي شكنجه آورده بودند، شكنجه كردند اما 
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ما نديديم يعني آنها موفق نشدند ما را وادار به نگاه كردن بكنند. اما بدترين 
  ي رفيقت باشي. درد همان است كه شاهد شكنجه

عات بگيرند! بلكه به اين ترتيب خواستند از ما اطال آنها فقط نمي
خواستند بگويند ما هيچ ارزشي  شخصيت كنند. مي خواستند ما را بي مي

كنيم. اما ما به  نداريم. بگويند كه انسانها دست ما هستند و ما شما را له مي
توانند اين كار را با ما بكنند. حتا آنها كه اطالعات هم  آنها ثابت كرديم نمي

شان را از دست ندادند.  خودشان را نفروختند، يعني انسانيت دادند، ماندند و
توان بيشتر از اين نداشتند كه مقاومت كنند. زير شكنجه گوشت و پوست و 

توانند به يك اندازه مقاومت كنند. مثالً من  استخوان است ديگر، همه نمي
ضربه بيهوش بشوم يكي ممكن است تا صدضربه را  20ممكن است بعد از 

كند. يكي ممكن است اطالعاتش كم باشد و ديگري ممكن است آن تحمل 
قدر اطالعاتش مهم و زياد باشد كه اگر اطالعات بدهد باعث مرگ كسي 

دانيد چكار  كند. االن هم در زندانها خودتان ميشود و او تا آخر مقاومت مي
  بودن فرد را نابود كنند. خواهند انسان كنند. اينها مي مي

هاي آن  ام قبل از سي خرداد بود در آن دوران شكنجه يچون من دستگير
شان شروع شد. در واقع  ي ها خرداد وحشيگري 30چناني نبود، ولي بعد از 

خرداد شروع شد. بند پر شده بود از  30ي جمعي، فرداي  اولين شكنجه
هاي مشخصي  هاي زير پانزده سال. تا پيش از آن اتاق ها، از جوان بچه

ها بود، يك اتاق مال مجاهدين و يك اتاق مال  ق مال چپداشتيم. يك اتا
ها بود و يك اتاق هم مال كساني كه در رابطه با قتل و مواد  طلب سلطنت

  مخدر دستگير شده بودند. 

ما در بند باالي بهداري بوديم. فرداي آن روز آمدند و شروع كردند در همان 
حق نداريد زنداني را اتاق، مجاهدين را كتك زدن. ما اعتراض كرديم كه 

تكه كردند. بعد  بزنيد، خود ما را هم زدند و هر چه دم دستشان رسيد را تكه
ما را بردند در حياط تا به قول خودشان محاكمه صحرايي بكنند. مجاهدين 

كردند. ما هم  كردند و از آنها سوال مي بردند و شكنجه مي يكي مي را يكي
ان موقع بود كه كچويي را زدند. آن بسته در حياط نشسته بوديم. هم چشم

وقت الجوردي و گيالني پشت درختها قايم شدند. بعد از آن شرايط 
گفت:  تر شد. صداي خميني را از بلندگوها پخش كردند كه مي سخت

اي به ما نشان دادند.  منافقين بدتر از كفارند. آن روز خيلي رفتار وحشيانه
هايي انداختند كه انگار از زيرش آتش دسته كردند و در اتاق بعد ما را دسته

شد. بعدها فهميديم باالي نانوايي اوين هستيم. آن قدر گرم بود كه  بلند مي
توانستيم پايمان را روي زمين بگذاريم. بالفاصله شروع كرديم سراغ  نمي
هاي ديگر را بگيريم. در اتاقهاي كوچكي بوديم كه اصالً پنجره نداشت،  بچه

اي به  هاي زمان شاه حفره شت، فقط بين دو سلول بچهاي ندا هيچ روزنه
روز آنجا  15اندازه خودكار كنده بودند كه از آنجا خبر گرفتيم. ما حدود 

بوديم. وسايل بهداشتي ندشتيم. فقط يك كم پودر رختشويي دادند كه با 
شستيم، هم لباسهايمان را. وقت  همين مقدار بايد هم خودمان را مي

خوردند  هاي آخري معموالً كتك مي در كم بود كه بچهدستشويي هم آن ق
ها در همين مدت كوتاه ناچار بودند هم سرشان را بشويند، هم  چون بچه

اي بسيار كوچك و در مدتي بسيار  لباسشان را بشويند آن هم در محوطه
شديم،  آوردند. وارد اتاق كه مي كوتاه. آخريها را با كتك از آنجا بيرون مي

شد و به همين دليل در آن محيط بسته  در اثر گرما بخار ميآب لباسها 
افتاد. يك روز آخوندي كه آمده بود به سلول ما سر  بوي بسيار بدي راه مي

آمد كه  هايش را دربياورد آن قدر بوي بد مي بزند همين كه خواست كفش
  اش را بگيرد و برود كنار.  ناچار شد بيني

دقيقه طول كشيد. گفتند كه  5حداكثر من در اوين به دادگاهي رفتم كه 
ها را كه خواندند من  محارب هستي و حكمت اعدام است. در شهريور حكم

حصار بردند. در آنجا با آدم لمپني به نام  حكمي نگرفتم. ما را بردند قزل
حاج داوود سر و كار داشتيم كه از همان ابتدا گفت: اينجا اوين نيست. اينجا 

. اين بند دو 8ست. ما را بردند بند مجرد، يعني بند سازي ا كارخانه تواب

سلول  8-7كنم  اتاق بزرگ دو طرفش بود و جلوي آن هم ميله بود. فكر مي
هاي مجاهد طرف راست بودند و ما در طرف چپ. روبروي ما  داشت. بچه
ي آنها باز بود و فقط درِ قسمت ما بسته بود. ما را  ها بودند. درِ همه اقتصادي
گشتيم چون در بسته بود  زدند. وقتي برمي هاي مختلف كتك مي نهبه بها
دادند. نگهبانها  ها به ما شربت مي آمدند از الي ميله هاي مجاهد مي بچه

  گزارش دادند و از آن به بعد ممنوع شد.

كردند،  كردند و چادر سرشان مي ها را به زور از خواب بيدار مي ها بچه صبح
ماز بخوانند. بعد حاجي گفت: هر كدومتون بچه كردند ن همه را وادار مي
  ي خوب نشديم.  برمتان عمومي. البته ما هيچ كدام بچه خوبي شديد مي

كرد زن موجود پست و ذليلي  حاج داوود كالً يك آدم بيمار بود. فكر مي
است كه بايد يك مرد از او حمايت كند و اگر اين حمايت را نپذيرد، بايد به 

زدند، و  كرد. او با زناني كه قد بلند بودند، يا عينك مياش  زور كتك حالي
هاي آبي داشتند، بسيار بسيار بد بود. قد بلند را براي اين  يا زناني كه چشم

هاي آبي را به اين معني كه من زيبا  كه يعني من مساوي تو هستم. چشم
را  كرده هستم و اينها هستم و عينك را براي اين كه يعني من تحصيل

هاي واهي خيلي رايج بود. يك نفر  ها به بهانه زدن بچه زد. شالق ليل ميد بي
زن داشتند كه اسمش را خوشبختانه يادم رفته كه از اين كار خيلي  شالق

كردند دربياورد چون  برد. اگر كسي ژاكت پوشيده بود او را وادار مي لذت مي
  ده. به حاج داوود مي گفت با لباس زياد حال نمي

اي از جمله من را خواندند و گفتند انتقالي است و ما را  امي عدهاس 62سال 
حصار بردند.  ي ديگري را به قزل بردند گوهر دشت. آنجا متوجه شديم عده

حصار  اي ديگر كه قبل از آن در قزل يعني آنهايي كه از ما جدا شدند و عده
  ها.  بودند را بردند به اين قبرها يا تابوت

دند كه فقط من بودم. سلول خالي بود. تمام بند دائم در گوهردشت جايي بر
خاموش و سكوت محض بود. فقط الجوردي و حاكم شرع كه يادم نيست 

كني؟  پرسيدند مصاحبه مي آمدند و مي چه كسي بود، صبح به صبح مي
  كني. گفتند: مي گفتم نه. مي مي

آورند  ميگفتند هر كسي را كه از گوهردشت  ها مي وقتي در اوين بودم بچه 
زدند.  كردند با خودشان حرف مي رواني است. يعني حداقل كاري كه مي

جا گفته اند آره! چرا ها در چه شرايطي در اين كردم بچه اش فكر مي همه
  ها آمده، چه بر آنها گذشته؟ اينها اين قدر مطمئن هستند؟ چه بر سربچه

ردند. همان موقع بود يك سال در اين شرايط بودم. بعد از آن ما را دو نفره ك
خواهيم  كه از طرف منتظري و آقاي ميردامادي آمدند و گفتند ما مي

نفره بردند.  12-10هاي شرايط را خوب كنيم. بعد از آن  ما را به اتاق
خوانديم. شرط  توانستيم دكتر برويم. كتاب مي بهداري داشتيم و مي

داديم ولي حاال  هد ميتر بايد تعمان اين بود كه مصاحبه كنيم. قبل آزادي
هاي  ماند. بعد ما را از بچه پذيرفت مي كرديم. هر كسي نمي بايد مصاحبه مي

هاي يك  از ما دادگاه 67ديگر جدا كردند و به آموزشگاه بردند. در سال 
گفتند نه. براي  خوانيد؟ اغلب مي پرسيدند نماز مي اي گرفتند كه مي دقيقه

ها با همان  ند. در آنجا خيلي از بچهزد هر وعده نماز نخواندن كتك مي
چادري كه با آن وادار به نمازخواندن شده بودند خودكشي كردند. تا اين كه 
خميني جام زهر را نوشيد. از آن به بعد شرايط تغيير كرد. دوباره ما را به 

كردند  ها را وادار مي هاي انفرادي گذاشتند. خانواده اوين بردند و در سلول
ات تلفن كن!؟ اما من  را قانع كنند.  به من گفتند بيا به خانواده بيايند و ما

مان را هم فراموش كرده بودم. همين االن هم  زير فشار شكنجه شماره خانه
آيد! از بس به خودم گفتم من  ها و رفقايم را يادم نمي اسم بسياري از بچه

  دونم خودم هم باورم شده است. دونم، نمي نمي

دارم بيشترشان مجاهد بودند. آنها سرِ   وستان هم بنديخاطراتي كه از د
سالش بود و در زندان سوزن  13اي بود كه ساله 13موضعي بودند. دختر 

تونم  گفت مامانم خوشحال شده كه مي گرفتن ياد گرفته بود. او مي دست
اعدام كردند. ديگري به نام فهيمه بود كه  67چيزي بدوزم. او را در سال 
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اول ديوانه كردند و بعد اعدام كردند. فروزان عبدي هم بود كه برادرش را 
ورزشكار بود. فروزان دختر بسيار منطقي، مهربان و شادي بود. او عاشق 

ي  ها بيشتر اين طور بودند اما فروزان مثل يك پنجره زندگي بود. البته بچه
ديديم.  شد. با او هر روز آفتاب را مي روشن بود. هر روز به سمت نور باز مي

اي داشت. دو تا خواهر هم  ي بسيار شفافي داشت. روحيه بسيار عالي چهره
بودند، يكي از آنها زنداني بود ولي آزاد شده بود ولي رفتند از خانه او را 

  اعدامش كردند.  67آوردند و سال 

*  
  

  
  

در بروجرد، به اتهام  1353ساله بود كه در سال  15شهاب شكوهي، 
شود. پس از سه ماه در زندان هاي فدايي خلق  دستگير ميهواداري از چريك

كند و در اولين محاكمه به بروجرد، به مركز استان خرم آباد انتقال پيدا مي
سال بودند، به جرم اقدام عليه  18همراه چند تن از رفقايش كه همگي زير 

شوند. در دادگاه دوم كه در امنيت كشور به شش ماه زندان محكوم مي
ارتش در تهران تشكيل شد، كه حكم او و برخي از رفقاي ديگرش، به  ستاد

ها را يكسال تبديل شد. پس از پايان يكسال كه در زندان قصر بودند، آن
  آزاد نكردند و هر كدام ماهها بعد از پايان حكم آزاد شدند. 

دستگير و در زندان قم، ابتدا حكم  60بعد از انقالب، در ارديبهشت سال 
 شود. يكسال بعدحكم ابد تبديل ميدهند؛ كه كمي بعد به به او مياعدام 

، با 62از زندان آزاد، ولي چند ماه بعد دو باره در مرداد ماه  شانسيبه طور 
شود. او را به زندان كميته مشترك يا اصابت گلوله پاسداران، دستگير مي

برگزار  64كنند. دادگاهي در سال و سپس به زندان اوين منتقل مي 3000
گيرد، ولي شوراي عالي قضايي ( با شود كه توسط نيري حكم اعدام ميمي

باز هم دو بار   67دهد. سال سال تقليل مي 15سفارش)، حكم را به 
  شود. از زندان اوين آزاد مي 68شود. اوايل سال محاكمه مي

  

  

  ام بودبرادرم، سمبل زندگي
  

  شهاب شكوهي

  

كنم اولين چيزي كه از ذهنم مي گذرد كمي وقتي به گذشته ها فكر مي
انگار كاري را شروع  كرده باشم اما در به اتمام  احساس نا اميدي است.
  رساندنش  سر گردانم. 

راستش زندان بخش مهمي از زندگي من وخيلي ها بوده، حد اقل بهترين و 
فعال ترين دوران جواني و زندگيمان را در محيط هاي بسته، بيخبري و 

ايم. از قديم شنيده بوديم كه زندان و يا سربازي و يا ياس طي كره گاهاً
توانست تخريب كننده حتي سفر سازنده است اما به طرف ديگرش كه مي

باشد بي توجه بوديم. من در سن كم و درست زماني كه هنوز هيچ چيز از 
ش ادنيا را نفهميده بودم  و در زماني كه هر كس روئياهايش و زندگي آينده

كشيد، تصويري از دنيا را ديدم كه كامالً با را در ذهنش به تصوير مي
ايم بلكه خيالطم متفاوت بود. تصويري كه اساساً نه تنها به آن سمت نرفته

به مراتب بدتر از  گذشته بر ما رفت، اگر چه آن تصوير همواره راهنماي 
يش نيست. زندگيم بوده و هست، اما انگار تحققش در زمان من تصويري ب

ام عجيب نيست من انسانها را در بهشتي تصور كردم من آنچه تصور كرده
كه در ذره ذره  بنايش خود مشاركت داشتيم و طبيعي است كه انسانها بجز 

خواهند. من متاثر از عشق بي دريغ خوبي چيز ديگري را براي خود نمي
ي هاي بي مادررانه، گذشت و انصاف پدرانه، محبت هاي خواهرانه و يار

هاي انسانيت در اين بهشت  نقش داشتند. انتهاي برادرانه بودم.  همه سمبل
خالصه تصويري از بهشت روي زمين و تصوير يك زندگي صد درصد انساني 
و برابر بود. حال تصورش را بكنيد كسي كه با اين ذهنيت و درست در 

ند، دچار كمسير بهشت خياليش به بهشت واقعي شروع به راهپيمايي مي
انبوهي از ناماليمات بي رحمانه زندگي بشود كه نه تنها تاييدي به آنچه كه 

گذارند بلكه در مقابله با آن و شكستن آن ذهنيت ، در ذهن دارد نمي
همواره ضرباتي سهمگين  را متحمل مي شود.. در هنگامي كه بعنوان راهبر 

سر رسيدند و او را زندگيم، چشمم به سمبل زندگيم، برادرم بود، شياطين 
به بند كرده و در گوشه اي از جهنم بنام زندان انداخته و جرعه جرعه 

هام و حتي خونش را سر كشيدند .خواهرم ، خانواده ام، معلمم و همكالسي
همسايه ام را هم به همان سرنوشت دچار كردند. مگر آرزوي ما چه بود كه 

م، خدايي كه در خلوت به چنان جوابي داشت!. به خداي مادرم مراجعه كرد
مادرم گفته بود كه اگر شب تا صبح لنگه كفشي را به دهان بگيرد و در 
درگاهش پارس كند شايد دلش بسوزد و پسرش را از مرگ نجات دهد!!. از 
ترس آن روزهاي سياه به خداي مادرم چيزي نگفتم. از آن مي ترسيدم كه 

متاسفانه جاسوسان خدا مثل همه مراجعات قبل بر عكسش اتفاق بيفتد و 
بسيار بودند و نداي دروني ام شنيده شد!. دست و پاي من را هم گرفتند و 
به سياه راه  جهنم پرتابم كردند.از نو جواني تا جواني، از قبل از انقالب تا 
امروزه سياه ، بار ها بجاي بهشت به شكنجه گاهاي جهنم پرتاب شدم.  تا 

آمده موهايم سفيد شد. اآلن كه به خواستم بفهمم چه باليي بر سرم 
گذشته فكر مي كنم قطره اشكي از گوشه چشمم سرازير شده. برادرانم از 
قهر جهنم برپا شده خالصي نيافتند . انسانهايي با عطر هاي متفاوت كه يكا 
يك عطرشان را مي شناختم امروز خاورانها را عطر آگين كرده اند. 

ن عجيب شباهتهايي بهم داشت .هميشه انسانهايي كه تصور خيالي آينه ما
از بهشت هايمان مي گفتيم ، سعي مي كرديم كه اين بار بهشت را با 
تصورات مشترك بسازيم  بهشتي كه در آن مشكل آدم ها نه با يكديگر بلكه 
با طبيعت  بود. اما چه شد !. طوفاني در گرفت كه ريشه اش در گذشته هاي 

. طوفاني كه زندگي آدمهاي بسياري را دور و سالها قبل از انقالب بود

درنورديد. خانه ها را خراب كرد و بهشت خيالي مان را به بياباني خشن 
مبدل كرد بياباني از فقر، اعتياد وفحشا. برادرانمان را به بهانه هاي مختلف از 
كار انداختند . خواهرانم را خانه نشين كردند و مادران و پدرانمان  دق 

ينم جنگلي ساختند كه انسانيت را بايد درال بالي بوته كردند. از سرزم
  هايش جستجو كرد. 

براي من اما، سالهاي زندان  تحمل هزينه اي بود كه بايد براي ساختن 
بهشت مي پرداختم. از اينكه من در اين راهپيماي زندگي انتخاب شدم به 

هميشه  خودم مي بالم ولي از اينكه نتيجه اي آنچنان وحشت ناك ببار آمد
از خودم مي پرسم كجاي كار اشتباه بود!. آيا من و يا من نوعي چقدر در 
بوجود آمدن اين جهنم  نقش داشته ايم. مگر من يا ما به دنبال بهشت 
نبوديم چرا يكباره از جهنم سر درآورديم!. آنچه امروز همواره در كله ام مرا 

م را آزار خواهد داد آزار مي دهد و فكر مي كنم تا آخر عمر هم جسم و روح
اينكه چرا مسير ما بجاي بهشت به جهنم ختم شد و چه بايد كرد كه اين 

  مسير براي نسل هاي بعد از ما بجاي آب به سراب ختم نشود.
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  به ياد رفقا و دوستان

سعي مي كنم فقط از رفقا و دوستاني اسم ببرم كه در لحظات آخر از هم 
هايي از همه عزيزانم را كه در دورهكا يك جدايمان كردند. ابتدا ياد ي

و بر عهدم با آنها زندگيم با آنها هم بند و يا هم  نبرد بودم گرامي مي دارم 
  ماند. قلبم جاودان خواهدتا آخر زندگيم يادشان هميشه دركنم كهتاكيد مي

  زندان قم 1360اواسط شهريورسال 

ك كارگر پينه دوز. هوادار سازمان مجاهدين، محصل و پسر ي :جواد اميني 
ده بر آن بود كه اگر شهريور ماه به دادگاه بردند. قاع جواد را يك روز در

اعدامي هستند ديگر به بند برنگردند ولي بعد از دادگاه ، جواد  را به بند بر 
گرداندند. ته دل خوشحال بوديم كه او را نكشتند. مرتب از من مي پرسيد 

بعدازظهر  6بار محلي شهرستانها ساعت يعني ديگر سراغ من نميĤيند!. اخ
در تلويزيون پخش شد. طبق معمول آن روزها اسامي اعدامي هاي روز قبل 
را مي خواندند. ناگهان اسم جواد را هم خواندند. ناخداگاه به هم نگاه كرديم 
. رنگش پريد و با صداي ضعيفي گفت تمام شد. از روي عجز به او گفتم 

لي چند دقيقه طول نكشيد كه پاسداران به بند احتماالً اشتباه شده. و
ريختند و انگارقصد دارند كه اشتباه را جبران كنند با سرعت بدون اينكه 
حتي به او اجازه بدهند وسائلش را جمع كند او را كشان كشان بردند. 
مدتي بعد هم كه برگشتند، پاسدار بند (حيدريان) با وقاحت تعريف كرد كه 

و را بدون مراسم معمولي به گلوله بستيم و كارش را چون عجله داشتيم ا
  تمام كرديم.!!. يادش گرامي.

  زندان قم 60اواسط سال  

ساله ، پسر يكي از سرشناسانِ بانفوذ  17 :علي شريعتي يا شريعتمداري 
قم بود. بجرم داشتن دفترچه خاطرات دستگير شده بود. جرم او اين بود كه 

ري پاسداران با مجاهدين را در دفترش حوادث روزانه و عمدتاً درگي
كرد. او و من و دو نفر ديگر جزء افراد آخري بوديم كه محاكمه داشت ميديا

محاكمه شده  60مي شديم، چرا كه تا آن زمان همه دستگير شدگان سال 
ه ما كه جو كمي آيد كسي زنده مانده باشد مگر بعد از محاكمو يادم نمي
رع (قاتل زندانيان شيراز قبل از آمدنش به قم) ندليب حاكم شتغيير كرد. ا

بود. اندليب در دادگاه به او گفته بود در مورد تو من مطمئن نيستم ولي تو 
فرستد و يا به را به آن دنيا مي فرستم. خدا خودش يا تو را به جهنم مي

بهشت!!. او را هم كشتند. بعد از مدتي شنيدم به علت اعتراضاتي در ميان 
خرداد سال  30اند شهيد! يادش گرامي. بعد از ر روي قبرش نوشتهعلما!! ب

حدود حداقل چهل زنداني در زندان قم را از كنار من بردند و سر بدار  60
  كردند. 

  

  
  اوين، 209انفرادي هاي  62پاييز سال 

در زماني بسيار كوتاه در شرائطي بسي سخت در كنارش  :يوسف آلياري 
عاً كلمه انسان كامل، برازنده اش بود. دو تكه از بودم. مرد بزرگي كه واق

پوست رانش را كنده به كف پايش جراحي كرده بودند. كف پايش بسيار 
حساس بود و آزارش ميداد، ولي هميشه  با شوخي مي گفت: از بركت 

اش به پاسدار لطفي بود كه هميشه اين كلمه را بر زبان اسالم عزيز (اشاره
پايم مو درآورده!. .يك روز با الجوردي برخوردي  آورد) بجاي سرم كفمي

گنجد. روزي او را براي بسيار شجاعانه داشت كه متاسفانه در اين نوشته نمي
دادگاه صدا كردند. وقتي برگشت بسيار خسته و بهم ريخته بود. از او جوياي 
حالش شدم گفت: در دادگاه نيري از او پرسيده هنوز هم گروهت را قبول 

به كمونيسم باور داري. جواب دادم آري كه ناگهان كتاب جلو داري و 
دستش را به صورتم پرتاب كرد و بعد ادامه داد آخرين حرفت را بزن: جواب 
دادم آرزو دارم كه در كنار رفقايم اعدام شوم. نيري كه از خشم كامالً مي 
 لرزيد جواب داد حتماً به آرزويت مي رسي!. لحظه آخر قبل از بردنش مرا

بغل كرد و گفت اگر زنده ماندي به همسرم بگو كه چقدر دوستش داشتم، 
مادرم را ببوس و به برادران و خواهرانم سالم گرم مرا برسان و به همه 
رفقايم بگو كه تا آخرين لحظه بر عهدم با آنها وفادار ماندم.. يادش برايم 

  هميشه گراميست و در قلبم ماندگار است. 

  

  
  

  زندان اوين 209انفراديهاي  62ال اوائل زمستان س

بند  53گرداندند. جلو سلول مرا از يك بازجويي برمي :عليرضا شكوهي 
خيلي غير منتظره پاسدار بند بلند بلند از من پرسيد چرا يك كلمه  209

كني، خودت و برادرت را خالص كني! برايم بسيار همه چيز را اعتراف نمي
ا در آن زمان و باصداي بلند كرد. ناخدآگاه عجيب بود كه پاسدار اين سوال ر

شما مي گوييد بدوشش! پاسدار گفت مگر  - گويم نَر استگفتم: من مي
دانند. داني كه برادرت همه چيز را اعتراف كرده و آنها همه چيز را مينمي

جواب دادم اگر همه چيز روشن است پس از من چه مي خواهيد! بعد هم، 
به من گفته همين حاال مرا ببريد و روبرويم كنيد.  اگر برادر من چيزي راجع

اين را كه گفتم پاسدار عصباني شد و گفت يعني آنقدر دوستش داري كه 
گاه گفتم برادرم خداي تو بخواهد حاضري آدم بكشي. ناخودآ حتي اگر از

من است. (از نظر خودم فكر مي كردم كه اگر علي صدايم را مي شنود 
 58بري نيست) مرا با عصبانيت به داخل سلول خيالش راحت باشد كه خ

پرتاب كرد. چند روز بعد همان پاسدار از من خواست كه وسائلم را جمع 
بردند . كامالً  53كنم چرا كه قرار است سلولم عوض شود . مرا به سلول 

اند. به سلول كه وارد شدم بوي علي معلوم بود كه زنداني را پيش از من برده
يدم كه تا عمق وجودم براي يولع و چنان پتوها را بو را حس كردم، با

ي دانستم كه اين آخرين بويها گريه كردم ميهميشه بجاي بماند. ساعت
آيد. پاسدار در را باز كرد با ست كه از آن انسان باشرف و بزرگ ميا

نيشخندي به كثيفي اهريمن پرسيد خدا حافظيت را كردي. جوابش را 
دادم. يادش گرامي باد ها جواب هيچ موردي را نميندادم اصالً تا هفته 

  عزيزم.

تعدادي از همبنديانم را براي اعدام بردند كه گاهي  65تا  63بين سالهاي 
اسامي آنها را در جايي مي بينم و بودن با انها را به خاطر ميĤورم. بهر حال 

اشد و ذكر اسامي آنها بدون اشاره مشخص به آنها به نظر فايده اي نداشته ب
  در اين نوشته هم نمي گنجد. 

 هبت اهللا معيني و مسعود صديقاسامي زندان اوين.  3سالن  65سال 

دانستيم كه اين را براي اجراي احكام خواندند. بند يكپارچه لرزيد همه مي
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استه خودشان چيزهايي را به يادگار وآخرين ديدار است. آنها بنا به به خ
گذاشتند. مسعود در جلو جمع قرار گرفت و با بيش هر كدام از ما به امانت 

نسيم فروردين  –اش را خواند تر از هميشه، شعر اختصاصيصدايي صاف
هبت هم  - بهار به بستان  شد   به نوعروس گل چمن گلستان شد.....

هاي زيباي يك محكوم به اعدام را زد. آنها را غرق بوسه برايمان حرف
اي هم در بهت صالبت آن دو مرد كه دهگريستند و عكرديم. تني چند مي

نگريستيم. آنها رفتند ولي زدند ميكامالً آرام و متواضع به مرگ لبخند مي
اي اتفاق افتاده بود آنان را به بند برگرداندند. چند ساعت بعد انگار معجزه

بند با صداي بلند خنديد. جشن گرفتيم جشن زنده ماندن دو رفيق و جشن 
ندانيان را اگر چه هنوز لذت اين پيروزي در وجودمان پيروزي مقاومت ز

جاي نگرفته بود كه دو سال بعد داس مرگ نه تنها مسعود و هبت بلكه 
  هزاران عزيز ديگر را درو كرد.   ياد همه شهداي راه آزادي گرامي باد.

  زندان اوين 3سالن  65سال 

انهاي من در طول حيات سياسيم خوشبختانه با انس: تويرمحمد علي پ
ام؛ بدون اغراق يكي از آنها محمدعلي پرتوي از مبارزين بزرگي زندگي كرده

ثر و نقش ، يكي از زندانيان موو زندانيان سرشناس زمان شاه و بدون ترديد
اوين بود. او در تالشي  3دهنده در شكل گيري روابط قانونمند در سالن 

نامه بند كه در آن بسيار سنگين و طاقت فرسا در به نتيجه رساندن آيين 
زمان جزء استثناء قرار دادهايي بود كه در زندانهاي جمهوري اسالمي به 

اي داشت. مردي آرام و با يين كنندهتعزندانبانان تحميل شد نقش بسيار 
لبخندي  هميشگي. وقتي او را مي ديدي انگار با تو قرار قبلي داشته، با 

ضوعي با تو سخن مي گفت. آمد و صميمانه راجع به مولبخند بطرفت مي
هايش نمي مردي كه كمتر كسي از معاشرت با او لذت نمي برد و از آزموده

ها گذرانده بود و حرفهايي داشت آموخت. او شرائط سختي را در بازجويي
ها هيچوقت خورد كه آن حرفكه مي خواست به يارانش بزند و افسوس مي
كردند و او هم مثل دگر يارانم  شرائطش فراهم نخواهد شد. ما را از هم جدا

  جاودانه در قلبم باقي ماند. يادش گرامي.

  زندان اوين و گوهر دشت 67تا اعدامهاي  65سال 

انساني آرام، مطمئن، معتقد به آرمانش و محبوب : حميد نصيريان
زندانيان. او اولين مسئول انتخابي بندي بود كه در سالهاي زندان جمهوري 

ان اتفاق افتاده بود. او تالشگري بود كه در دفاع از حقوق اسالمي تا بدان زم
زندانيان امتحانش را بخوبي پس داد . يك بار در برابر حاج رضا مسئول 

جانانه ايستادگي كرد و او (حاج رضا) كه از نظر  6 ات 1بندهاي (سالن) 
خودش خيلي ادعاي گردن كلفتيش مي آمد را وادار كرد كه خفه شود. 

در كنار هم بوديم كه او را براي هميشه از ما جدا  67هاي  شروع كشتار
كردند. وقتي در روزهاي اعدامها من متوجه شدم كه  معيار رژيم براي 

گاه با خودم گفتم حميد از دستمان رفت. ودآاعدامها بر چه اساسي است ناخ
حميد مردي نبود كه آنها را عصباني نكند. يادش گرامي و هميشه برايم 

  ت.زنده اس

  زندان اوين و گوهردشت 67تا  65سالهاي 

دو برادر و سومين برادر از يك : محمد جعفر و محمد صادق رياحي
خانواده. راستش فرق نمي كند چه وقت باشد و يا كجا باشم . در هر لحظه 

افتم اشكهايم سرازير مي شود. اين نه تنها به خاطر عاطفه كه ياد آنها مي
ه بخاطر تاثيري بود كه آنها بر زندگي من داشتند. شديد من به آنها بود بلك
گويم فكر ت ميهاي مختلف مؤثر بودند كه به جرأآنقدر فعال و در زمينه
اي كه با آنها در بند مشترك بوده آنها را به ياد نمي كنم هيچ باز مانده

نداشته باشد. به جعفر به شوخي مي گفتيم موشك سرگردان! چرا كه انرژي 
راي معاشرت و تبادل فكري با ديگران پايان ناپذير بود. در تمام اين مرد ب

دوران زندانيش فكر نمي كنم يك لحظه از تحرك باز ايستاده باشد و 
طبيعتاً در روحيه بند بسيار مفيد بود. دو بچه ناز داشت كه هنگام مالقات 
در بغلش بطور عجيبي آرام مي شدند. هميشه مي گفت كه افتخار زندگيم 

بود كه در محالت فقير معلم بودم و درد آنها را مي فهميدم. مردي بود  اين
كه بجز مرگ هيچ چيز ديگري نمي توانست او را از فكر كردن به مردم 

تيرباران شده بود. و  60زحمتكش باز دارد. برادر كوچكترشان در سال 
صادق برادر ديگر، زنداني زمان شاه وهمانطور كه اسمش پيداست صادق و 

اكباخته بود. براي رفقايش براحتي سر مي داد و در برابر دشمنانش واقعاً پ
كوهي بود. يك بار طبق قرار قبلي قصد داشتيم كه اطالعاتمان را با 
رفقايمان دربند بغلي مبادله كنيم. ازين رو من كه پيك تبادل بودم به كنار 

و مصطفي و ها رفتم صادق و جعفر و عادل پنجره مربوطه براي تبادل بسته
تني چند ديگر از رفقايمان در نقاط مختلف مشغول كشيك بودند. ناگهان 
پاسداري كه از قبل نقشه دستگيري ما را داشت از كمينگاه پريد و به طرف 

حمله ور شد. همه همبنديان شاهد بودند كه  -اشديدمكه اصالً نمي - من
. پاسدار كه كامالً يك دفعه صادق پاسدار را بغل كرد و از زمين بلند كرد 

رده بود در هوا دست و پا مي زد. صادق آنقدر پاسدار را نگه داشت تا ويكه خ
ما از معركه دور شويم بعد هم معلوم بود چه سرنوشتي در پيش داشت. 
كتك مفصل و بعد هم انفرادي. روزي كه از بند براي آخرين بار صدايمان 

صادق و جعفر و من  كردند همگي در راهرو مرگ به خط شده بوديم.
نزديك هم قرار داشتيم.  ناصريان و پاسداري ديگر باالي سرمان پيدا شدند 

گفت حاج آقا اين دو برادرند  به ناصريانمان را پرسدند. پاسدار يو اسامي
اش به جعفر و صادق بود، هر دو را بفرستم و ناصريان با كمي مكث اشاره

وداعي بود كه در دلم با آنها داشتم گفت آره هردو را بفرست. و اين آخرين 
سه برادر و تنها پسران خانواده. من با محمد شان نبودم ولي صادق و جعفر 
چنان زخمي بر دلم گذاشتند كه تا آخر عمر همراه من خواهد بود. يادشان 

  جاودانه باد.

  زندانهاي اوين و گوهر دشت 67تا  65سالهاي

شود ناخود آگاه اي تهران ميهر وقت صحبت حلبي آباده :عادل طالبي 
- افتم. مردي ساده گير حساس و بسيار با تجربه. تمامي تعريفياد عادل مي

هايش ختم مي شد به زندگي مردم حلبي آبادها. انگار جزئي از زندگيش 
بود. وقتي از آنها صحبت مي كرد اشك در چشمانش جمع مي شد و با 

 انرد. عادل يكي از قهرمانكهايشان برايمان تعريف ميحسرت از بدبختي

ين حال شكننده داشت با بود، تني ورزيده قلبي بزرگ و در عكس كشور وب
اين خصوصيات بود كه مردم حلبي آبادها او را دوست داشتند و  به او 
اعتماد مي كردند. عادل جزء اولين نفرات بند بود كه بهمراه زنده ياد رفيق 

دن به دكتر بردند و سر بدارشان به بهانه بر محمد علي پژمان (كاكو) 
كردند. چهره خندان كاكو و نگاه مهربان عادل هميشه در خاطرم خواهد 

  ودانه است.اماند يادشان براي هميشه در قلبم ج

  

  اوين و گوهردشت 67تا  65سالهاي 

گفت: جعفر رياحي هميشه در مورد مصطفي مي: مصطفي فرهادي
هد چندين برابرش را تجربه مصطفي آنقدر كه جثه كوچكش نشان مي د

دارد. واقعاً از هر چيزي اطالعاتي داشت و چقدر در موارد مختلف به ما 
گفتند برادر كمك مي كرد. او زمان شاه هم زندان بوده و آنطور كه مي

فرهادي معاون بانك ملي بود. هنگام شروع كشتار تابستان خونين داس 
كه دور هم جمع شويم. او مرگ به  بند ما رسيد. مصطفي از ما خواست 

اش از همه ما ها بهتر بود چرا كه قبالً جزء مجاهدين بوده. اطالعات فقهي
بهر حال توضيح داد كه اگر سئواالت حول دين و احكام آن باشد موضوع 
بسيار خطر ناك است و اشاره كرد كه من هرگونه جواب بدهم آنها من را 

با دقت جواب دهيد. برايمان  خواهند كشت ولي شما مي توانيد سنجيده و
فهميديم كمي راجع به مرتد ملي و مرتد فطري توضيح داد.اگر چه زياد نمي

-خواستيم قبول كنيم كه  به اين راحتي مگر ميفهميديم نميو يا اگر مي

شود با چند سئوال اين همه زنداني راكشت!!!. اما او درست ديده بود. وقتي 
لشكري او را شناخت، از ما جدايش كرد. از به جلو درب بند رسيدم داوود 
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دانستم كه اين آخرين كنارم كه رد مي شد دستش را فشاري دادم. نمي
مفي تئاتر بردند. يادش گرامي ا يكراست به سمت آتماس ما خواهد بود او ر

  باد

بنا به قراري كه داشتيم من بيشتر از اين نمي توانم بنويسم. با عرض 
كه با آنها خاطره دارم و در حال حاضر در ذهنم پوزش، اسامي عزيزاني 

  هستند را به عنوان گرامي داشت مي آورم.

عزت غروي و فاطمه -محمود خرم آبادي - مجتبي خرم آبادي
.).حسن 54تا  50حسين سالحي و خسرو ترگل ( سال - غروي

محمد رضا ستوده  - مهدي خسرو شاهي -شهره شانچي –پيريايي 
نورالدين - مقصود فتحي - ين قاضيحس -مهران شهاب الدين –

علي  - روزبه گلي آبكناري- احمد كياني- غالم ابراهيم زاده-رياحي
جعفر  -كسري اكبري كردستاني. ستار بابا نژاد -مهدي زاده

 5اسدهللا پنجه شاهي(  -مجيد ايواني -همايون آزادي -اردكاني

امير  -علي رضا تشيد  -اسدهللا پژمان - شهيد  از يك خانواده)
رحيم  -محمود محمودي –سعيد حدادمقدم  -حاج محسن حسين

 -علي زارع -داوود حسيني حيدر زاغي -حسين پور رودسري

 -علي محبي  -حسين و علي اقدامي ( صدرايي) - فريبرز صالحي

كامبيز -محمد صبوري - انوشيروان لطفي -لهراسب صلواتي
- هچهر...... وصدها عزيز زنداني ديگر كه  -مهرداد فرجاد -گلچوبيان

-هاشان همچنان بشاش و آشكار در ذهنم هست كه بدبختانه اسامي

  آيد.شان به يادم نمي

*  
  

 

 

  

  شايسته آنان بود ،زنده ماندن
  

  مينا زرين

  

حافظه  بازگشت به گذشته و بازنگري آن، امري ضروري و حياتي مي باشد.
فردي، حافظه جمعي و حافظه تاريخي ابزارهاي نسل ديروز و امروز است 
كه فردايي نسل آتي را تضمين مي كند بنابر اين ما مسئوليم تا 

  60 وجدان توده ها نسبت به دهه سياه و خونينو  حساسيت نگذاريم

  .كمرنگ شود

 اي كه مملو از لحظات جانگداز و كشاكش بودن (مبارزه )آنهم گذشته دهه 

مي  57يام و نبودني اندوهبار و تامل انگيز، مرگ و اعدام نسل برخاسته از ق
  باشد. دزدان قيام و انقالب ...  دستگيري و مرگ را آويزه پالك خانه هايمان 

  

  

  

مينا زرين در يك خانواده كارگري چپ با مسايل سياسي و مبارزاتي 
 آشنايي پيدا كرد . 

 سياسي فعاليت   با هواداري سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 57در قيام 

 9 بمدت و شد دستگير اقليت با ارتباط در 60 سال در.  كرد آغاز را خود

سال  در .در حبس بودو قزلحصار  اوين،گوهردشت زندانهاي در سال
هاي در گلزار خاوران دركنار خانوادهبعد از آزادي،  شد. آزاد از زندان1369

آشنا شده بود،  ها از پشت شيشه با آناناعدامي كه سال زندانيان سياسي و
برگزاري مراسم يادبود وهمدري در  60يادمان دهه براي برپايي مراسم 

مجبور به ترك ايران  1996درسال  قرار داشت.وهمياري دركنار خانواده ها 
 در شركت و  مقاالت، سخنراني نوشتن با هازرين طي اين سال ميناشد. 

حضوري  عليه رژيم جمهوري اسالمي خارج از كشور مبارزاتي هايفعاليت
 فعال دارد.

  

هناي سرزميني بنام ايران طاعون  وار نوشتند. ارمغان اين دزدان و در پ
و قپان بود  قفل ،، زنجيردستبند وگلوله صاحبان قدرت سرمايه، توليد انبوه 

بند و چهارديواري قبر و چهارديواري قبرستان به ارث  چهارديواريكه 
  د !!!رسيده نظام شاهنشاهي سرمايه داري را باز  توليد كردند  و مي كنن

بايست در تاريخ ثبت گردد اش ميگويم كه هر لحظهاي سخن مياز گذشته 
راي ثبت در تاريخ و فراموش نشدن از ب تا به فراموشي سپرده نشود.

 كه خود از نزديك شاهدش بودم، 1360هاي بيشمار آبان سال دستگيري

ان هاي دادسراي اوين صداي نفس كشيدنمدر راهرو و داالن گويم.سخن مي
به هياهويي تبديل شده بود. از زير چشم بند جسد مبارزي را كه بعلت 
خوردن سيانور جان باخته بود و در پتوي سربازي پيچانده بودند را ديدم كه 

ي كه ديگر از زير چشم بند، قادر اتوسط پاسدار پوتين سربازي به پا به نقطه
اري وحشيانه با ها، پاسدبه ديدنش نبودم مي بردند. در آن هياهوي نفس

گفت: حاج آقا اينم خودشو كشت!!! اين صحنه اسفبار رحمانه ميفريادي بي
ها بار از خودم ام حك شده است. شايد دهتا به امروز در جان و خاطره

به  وال كرده باشم، او كه بود؟ به كدامين گروه سياسي تعلق داشت؟ئس
نفرين شده پيچاندند و  اي، الي پتوي سربازيكدامين جرم، او را چون الشه

جواب ماندند و وال هايم بيئاش كرد... سچرا سيانور را جايگزين زندگي
  تاكنون ذهنم را به خود مشغول كرده است .

  

  ام سخن بگويم!!!اما از كدامين آزار و درد دروني 

يا  ام توسط كچويي وو بازجويي 60خرداد سال  30از بازداشت اول 
زجويي توسط اكبر خوشكوش اصالح طلب امروزي و ام، و بادستگيري دوم

- قله سرخ فاتحان . يا اعدام60شكنجه گر رژيم در منطقه نازي آباد در سال 

شبانه در سياه سال خونين و  وقت غروببه كه هاني خواآزادي هاي سربلند
. هاي كمرشكن دريده شدشان  بعد از بازجوييهاي سربي سينهبا گلوله  60

كه سنگ قبرش  كسياز  ام بگويم، از كدام يك،و درد دروني از كدام آزار
و يا  يا نبش قبر گرديد (سعيد سلطانپورها) ها) و(تقي شهرام شكسته شد
قزل حصار و سينه خيزهاي حاجي داود رحماني و تركيدن و  8جهنم بند 

ها. يا شكستن اعتصاب غذاي نژال قاسملو با قيفي در دهانش عفونت تخمدان
يا  .اش به اين سركوبگريانفرادي گوهردشت و صداي اعتراض در سلول

واحد مسكوني زنان مجاهد و يا تابوت و قبرها براي زنان چپ نماز نخوان و 
شان براي تواب سازي يا شكنجه رواني مكرر با اذان و گفتارهاي نحس ديني

 با كارهاي هيز و گر،ام كه مخملباف شكنجهيا از آزار دروني. يكتسيستما

داد. يا حجاب اجباري و چادر اش براي شكستن مقاومت مان انجام ميكثيف
يكي از اعضاي تيم منتظري  سياه بر سر كردنمان توسط ميثم رئيس زندان،
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هايم در آموزشگاه اوين و سرانجام اين درد و يا سالن مرگ و اعدام هم بندي
ي نام و نشان در با قبرهاي ب 67ام رفتن بهترين عزيزانم در تابستان دروني

جمعي دفنشان  يهاهاي مرگ بنام خاوران كه در كاناليكي از ايستگاه
  !؟كردند

در آزار دهنده هر درد با هر به خاك افتاده، من هم چون آنان اعدام شدم و  
  !!!!كندتازه ميبرايم را آنان ساله داغ و پنج اين سي 

اي  بار اول ، بر60خرداد سال  30سالگي بعلت شركت در  19در سن 
ولم بود (از اين خواهم ئاين شركت به دستور تشكيالتي مس دستگير شدم.

هاي چپ چه ربطي گذشت كه اين تظاهرات به يكي از بزرگترين سازمان
در  هايم را در اين زمينه بيروني كنم)داشت و شايد در فرصتي دست نوشته

گير شدم. يك محاصره عجيب و ناباورانه توسط تيم مسلح و آماده دست
شانسي كه آوردم كيف پر از سنگم و گزارش تشكيالتي ام  را در فرصتي 

بعد از بازجويي به زندان اوين آورده شدم. هوشيارانه گم و گورش كردم و 
ام شكار نشدن هويت سياسي و تشكيالتيآچند ساعته توسط كچويي بعلت 

  چند روز آزاد شدم. از تير بعد 3در

دهنده كه در ياد و خاطره من يراي هميشه ضبط اولين شوك وخاطره آزار 
محسن فاضل و مبارزين و  و حك شده است، تير باران سعيد سلطانپور،

سعيد سلطانپور  اعداممي باشد. خبر  60خراد سال  31مخالفين ديگر در 
چريك فدايي خلق، نمايشنامه نويس خلق و كارگران و شاعر انقالب و .... را 

هايم ي رئيس زندان اوين بمن داد. تا شايد  از حالتدر حين بازجويي، كچوي
متوجه شود به كدام گروه سياسي چپ تعلق دارم چرا كه كچويي با تمام 

توانست تشخيص گروهي و سازماني  من را بدهد. در آن اش نميزيركي
ام داد، درونم لحظه شنيدن خبر شوك آوري كه كچويي براي رد شناسايي

از همه بدتر كه  تلخي خبر را  در ميميك صورتم  را داغ و گداز كرد و 
كردم كه حتي آهي نكشم يا اينكه غم مرگ آنان بايستي آگاهانه كنترل مي

پستي و فريبكاري و روانشناسي  را در چشمانم نبيند. تلخي آزاردهنده خبر،
تخريبي كچويي و كنترل غير قابل تصور خودم، حالتي را در من ايجاد كرده 

مي خواست در فاصله چند ساعته كه روبرويش بدون چشم بند  دلمكه  بود
 30ام را به سرش بكوبم و از اعدامي هاي به بهانه نشسته بودم صندلي

خرداد  30خرداد  دفاع كنم و وارد بحث بشوم و بگويم من در تظاهرات 
خرداد دستگير شده بودند. دلم مي  30بودم، نه آنان كه چند ماه قبل از 

-م شما به اين جرم سعيد سلطانپور را كشتيد. اما چه بايد ميخواست بگوي

كردم؟ آيا بايستي در همان رل(اشتباهي مرا دستگير كرديد) مي ماندم و 
كردم  و يا !!!!! اين ذهن انگيز را با خودم حمل ميبار سنگين رفتن غم

اتاق بازجويي و جسد تيرباران  كند! وهنوز بر من سنگيني مي، مشغولي
  ام پاك نخواهد شد.تا بي انتها  از حافظه سعيد سلطانپور شده 

البته در اين راه سخت و دشوار جا دارد از ردپاي مقاومت پيگير و جانانه 
در  هزاران زنداني گمنام به حق و به شايستگي ياد كرد. نبايد فراموش كرد.

توقف را مه ايي كه قرار گرفتند با مقتضيات مبارزه تنگه محاصر هر محاصره
نايتكار عملكرد شگرفي را بر جا جساختند و عليه قدر و قدرتي رژيم 

  .گذاشتند

- هم يمقوالت ،دانيم در زندان، در كنار مبارزه و مقاومتهمانگونه كه مياما 

با آن  "همكاري"و در نهايت "تن دادن به شرايط دستگاه سركوب " چون
ند، به بخشي از كه تا لحظه پيش در كنارت بود كساني .شتهم وجود دا

 كابل، كه زير ضرب شالق، ند. زندانيانيددستگاه سركوب رژيم تبديل ش

هاي روحي در هم شكسته شدند و تن به همكاري با قپاني و ....... شكنجه
ديدن آنان در آن وضعيت اسفبار در آنزمان و هم اينك مرا آزار  رژيم دادند.

تگاه سركوب رژيم بوده و در واقع از يك طرف بازبيني مقوله دس دهد.مي
د شدن شخصيت انساني رباشد و از طرف ديگر جنبه انساني آن و خمي

  ذهن مرا بخود مشغول كرده است!است كه 

را  60براي يك لحظه شرايط حاكم بر زندان در دهه به غير از اين دردها، 
كه با سرفرازي چپ زنان دوباره تصور بكنيم. در درون صف زندانيان سياسي 

توان به مي اي داشته باشم،اگر بخواهم بازبيني ،مقابل رژيم ايستادنددر 
شايد  اگر توجيه نباشد، برخورد كرد.و تلخ و غير انساني  كاتي آزار دهنده ن

ديدگاه غلط و برتري طلبانه طيف بايكوت، چهره تلخ  بتوان گفت بخاطر 
جاد كرده شكافي قابل بحث را اي تجربه، بجاي همبستگي، بايكوت و نبود

ها بود كه چهره تلخ سخت تابوت شرايط اين شكاف  و مرزبندي حاصل  .بود
  بايكوت را توجيه كرده بود ..

در زندان يك طرف دستگاه سركوب رژيم و در طرف ديگر ما زندانيان 
سياسي قرار داشتيم. سخن بر سر داشتن ديدگاه و نظرات متفاوت و اتخاذ 

بعضي از زندانيان سياسي  60در دهه باشد! نمي هاي مبارزه و مقاومتشيوه
ر ُسهند) با اتخاذ سياست سكتاريستي، ا(هواد 3عموما  بخشي از خط 

زندانيان سياسي مقاوم و مبارز را بدليل وجود ديدگاه نظري و سياسي 
  كردند.متفاوت بايكوت مي

طيف بايكوت با افكار عجيب و غريب  اينالبته معيار حقيقت، پراتيك است. 
اعتصاب غذا و ، مقابله با حجاب اجباريدر حركات اعتراضي از موضع باال  و
آنان، ديگر زندانيان سياسي  كردند.شركت نميدر زندان  مبارزات ديگرو . ..
پوپوليست  پيكار و... را ضد انفالب، راه كارگر، رزمندگان، جريانات اقليت، از

محيط زندان در عدم كار گري براي آنان در ي.انقالب و.... خطاب مي كردند.
يتي معنا و مفهوم پيدا كرده بود راي و اكثبا توده "كارگري"كردن در وقت 

جداگانه غذا مي  از آنجمله، مي زدند.غير معقول و ..... . دست به رفتار 
كردند و از موضع حق به جانب (كتاب خواندن) از ، فردي خريد ميخوردند

ون اينكه در كار جمعي (دست نويسي كردند بدامكانات جمعي استفاده مي
سياسي و طبقاتي برخورد كردن با طيف اكثريت  كتاب) نقشي داشته باشند.

برخي از آنان و حزب توده جايگزين رفتارهاي سطحي و كودكانه شده بود. 
با مراجعه به زندانبانان، خواهان ترك بند زندانيان سر موضع و رفتن به بند 

ها بيشتر طرف حساب بودند با خوديدند و شمي "و منفعلين توابين"
وشكست و سرخوردگي خودشان را بعد از تابوت ها به حساب همگي ما 

  ......نوشته بودند و 

اين دوستان، در شرايطي اعمال مي شد كه دستگاه سركوب مخرب رفتار 
رژيم در كنار شكنجه فيزيكي و روحي، از پراكندگي ميان ما زندانيان 

تر اينكه رفتار سياسي و آزار دهنده كرد.ع خود استفاده ميفنبه زن سياسي 
كه اثرش تا به داشت  3آنان نقشي مخرب، عموما در طيف هاي زنان خط 

گان مسئوليتي را بعنوان و تا بحال بايكوت كنندهامروز محسوس است 
ام اينست آيا امروز توان اين را اند .ذهن مشغوليخطاي ديد قبول نكرده

  هاي ديگر استفاده كنند؟الترناتيوديدي بازتر و نقادانه از دارند با 

 آيا براي اينكه اين خطاها تكرار نشود حاضرند بحثي در اين باب باز كنند ؟

كه صادقانه بگويند االن كه اين طيف فكري  مخالف جدي اعدام است چرا 
بند  جلو نيامدند و برايشان اتفاقات 67براي وداع اعدام زنان مجاهد در سال 

-هاي انساني اگر ميگويد با گونهبمن ميام ذهن مشغولي اهميتي نداشت؟

 لترناتيوآخواهي در گذشته منجمد نشوي ارتباط برقرار كن به همين دليل 

ساختار شكن و ساختار ساز طبقاتي،  ،انساني، چالشگري چپ بايد سياسي
  !دهاي سعادتمند بشريت به پرواز در آيشانهتا بتواند بر  باشد

سال پيش تاكنون ذهنم را بخود مشغول كرده است  25نكته ديگري كه از 
مي  67زندانيان سياسي مرد بعد از كشتار تابستان سال  "آزادي"  هنحو

اكثريت مردان زنداني  67دانيم در تابستان سال باشد. همانگونه كه مي
آويخته  به دار سياسي، با يك تدارك از قبل برنامه ريزي و سازماندهي شده 

تعداد قابل مالحظه اي از زندانيان  . بعد از اين كشتار دسته جمعي،شدند
آزادي به مقابل دفتر سازمان ملل  "اتوبوس"با  67باقي مانده در اواخر سال 

حتي اين  شدند. "زادآ"و مجلس ارتجاع اسالمي برده شدند و در آنجا 
  ه شد .تظاهرات در تلويزيون سراسري جمهوري اسالمي نشان داد
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،  67همزمان با كشتار مردان زنداني سياسي و زنان مجاهد در تابستان 
قطع مالقات و ... و  زندان اوين مانند ساير بندها بود. 3وضعيت زنان سالن 

بي خبري مطلق و.... .از طرف ديگر  مامور وزارت اطالعات و پاسداران زن 
، مصاحبه از مي خوانيكه به بند رفت و آمد مي كردند، سواالتي از قبيل نم

 با گرايشات متفاوت، ما زنان زنداني سياسي چپ، كردند.و غيره ميكني مي

ماه كه به ما اجازه  3 از در بندهاي زندان در انتظار مرگ بوديم و حتي بعد
كرديم نامه نوشتن به خانواده ها و تعيين روز مالقات را دادند، باز فكر مي

-مان خواهد بود. ما بعد از مالقاتن وصيت نامهاين نامه آخرين نامه و بعنوا

ها  متوجه شديم تقريبا همه را كشتند. اما ما زنان چپ همچنان روي 
مواضع خود مصرانه مانده بوديم  و از مواضع خود عقب نشيني نمي كرديم. 

   چرا مانند گذشته به ميدان تير و سالن دار فرستاده نشديم. هنوز نميدانيماما 

مردان زنداني سياسي در  وار اتوبوس شدن و تظاهرات رفتن،بطور قطع س
سركوب ويران فشار و تصميم فردي و شايد جمعي آنان با   67اوخر سال 

  كننده همراه بود اما ديدن و شنيدن اين خبر، براي ما بسي زجر آور بود!

عدم تكمين ما (زنان زنداني  اما آزاردهنده تر، برخورد و نگاه آنها به تصميم،
سياسي) به خواسته رژيم بيشتر آزار دهنده بود. تحليل آنها اين بود كه 

و خواهان بيرون آمدن ما از زندان در آن شرايط "همه چيز تمام شده "
بودند. صادقانه بگويم ما در آن دوران بر اين باور بوديم كه مي شود دوباره 

  ايستاد و مقاومت كرد!

ه راهپيمايي و آزاد شدن از محل ب 67 رفتن پسرها (مردان چپ) در اسفند
راهپيمايي، بدون شك يك خطاي فاحش بود. اما آزاردهنده تر اين بود كه 

بما پيغام  دانستند ورا غلط مي 3دخترهاي چپ سالن برخورد ما  پسرها
 67دادند كه همه چيز تمام شده و بياييد بيرون!! مطمئنأ زندان تا سال 

بر سر مواضع نماز   69-70جمعي تا سال ادامه پيدا نكرد و زنان چپ بطور 
اش پايداري كردند كه توضيحمصاحبه نكردن و ... مقاومت و  نخواندن،

  ي ديگري را مي طلبد .مقاله

مبارزات و مقاومت  اين برخورد  تاكنون ذهن مرا بخود مشغول كرده است.
 آزاد شده ناديده و تا بحالاكثريت مردان  توسطتقريبا  67زنان چپ سال 

(تنها وحيد  .زير سايه قرار گرفته است بنظر من ي به آن نكرده وااشاره
در مصاحبه با   67مين كشتار جمعي سال 25صمدي امسال بمناسبت 

  اشاره كرد) 67راديو راه كارگر  به مقاومت زنان چپ 

  

  ! آخرين گفتار

انقالبيون، مبارزين و مخالفيني كه در تقابل با رژيم جمهوري اسالمي 
شان به اين رژيم جهل و ردند بخاطر اهداف گوناگون طبقاتيفشاني كجان

از  سرمايه نه گفتند و زير شكنجه جان دادن و يا سربدار و تيرباران شدند.
دست دادن همه آنها آزار دهنده است. بارها و بارها به آن دوران بر مي 

ش خط كنم، اعدام را رويگردم، يك پاك  كن و مداد در ذهنم جا سازي مي
مي كشم و كلمه زندگي و مبارزه را مي نويسم. روياهايم بسي زيبا هستند، 

 60مسير سركوب دهه  كشند.آنان نفس مي گان بيدارند.آن به خاك افتاده

را جهتي ديگر ميدهم و بارها و بارها فكر ميكنم آيا مي توانست جور ديگر 
از آفتاب و گرما،  عشق،پيش رود كه هنوز با افتخار زنده باشند و از لبخند و 

وال دارم، ئجاني بگيرند. ايا مي شود آنان را دوباره  ببينم، از آنان هزار س
چگونه شب اعدام برايشان سپري شد، در كنار چه كسي ايستادند و اعدام 
شد ند؟ .به چه چيزي فكر كردند! بما كه گفتند راهشان را ادامه دهيم! چه 

 گوش فرا دادند و ادامه راه آنان را عليه زندان،تعدادي از زندانيان به اين ندا 

دهند!! آخ دلم مي خواهد تك تك شكنجه و اعدام ادامه دادند و مي
  قهرمانهايم بيدار بشوند و به سواالتم جواب دهند.

براستي آنان چه بي پروا با زبانهاي گوناگون در راه پر از فراز و نشيب زندان 
هدفمند  اي سياسي موجود آنزمان،هفاع از دستاورددو سركوبگري به 

خواهد از مرگ تحميلي دلم ميهر لحظه شود و دلم پرپر مي پرداختند.

و سرنگوني انقالبي رژيم جمهوري  ند و با هم بر عليه مجازات اعدامبيدار شو
  اسالمي مبارزه كنيم ...

 

 60 يدهه در ايستادگي زنان زنداني سياسي

  

  
  

بي پروا و آگاهي دهنده در موقع دستگيري  ،دختري پر غرور :سيما دريائي
سيانور به همراه داشت ولي نتوانسته بود از آن استفاده كند و زنده به دست 

در راهرو  60دادستاني زندان اوين افتاده بود. با او در محل بازجويي در سال 
رفاقتي عجيب و دوست داشتني بين ما  و دادسراي زندان اوين آشنا شدم،

بازجوها  داد كه از بازجوها نترسيم،بود. او با آگاهي به ما ياد ميايجاد شده 
پس خيلي با  آورند،وال در ميئدانند. از حرف هاي ما سهمه چيز را نمي

وال و ئدقت و حساب شده برخورد كنيد، در درجه اول نترسيد و بعد در س
- اش كابل زده بودند كه نميجوابها دقت كنيد. خودش را آنچنان بر تن

ها با عذاب در جاي تمام بدنش كبود شده بود شب توانست نفس بكشد.
ورد. از آتنگ، بيشتر از بقيه درد مي كشيد اما اين نازنين خم به ابرو نمي

تر بود و مي گفت پيش بيني  اين روزهاي دستگيري و رگزمن چند سال ب
ي شكنجه را داشته، شايد دهها و صدها كابل بر كف پايش زده بودند ول

پايش باز نشده بود، وقتي  پايي كه زخمي مي شد بازجوها دوباره روي پاي 
زخمي مي زدند كه دردش دهها برابر مي شد . ازش سوال كردم چه جوريه 

او به من گفت در تابستانهاي گرم با پاي پرهنه  كه كف پاهاي تو باز نشده،
با عجز و ها راه مي رفتم تا اگر روزي به دست رژيم افتادم روي صخره

سيما وقتي زير بازجويي مي رفت، شكنجه گران كابلها را  ناتواني نميرم ....
زدند كه اصال قابل شمارش نبودند و وقتي او از بازجويي اينقدر سريع مي

برمي گشت ما دورش را مي گرفتيم و سيما بدون ترس و هراس دوباره از 
جالدان و بازجويان  تجربياتش برايمان مي گفت كه به چه شكل و چگونه با

  .بر خورد كنيم

ران اهزسيما  با دفاع از تشكيالت سياسي اش اعدام شد. 60او در سال 
رفيق و راهنماي زندگي و اش را بما منتقل كرد. او بواقع آرزوي تحقق نيافته

 در  60ذر ماه سال در طي زندانم شد و از وقتي كه  از آ ام مبارزه اتي

 از عكسي پيش ماه چند تا   شدم آشنا نترس و جاعش زن اين با زيربازجويي

ودم تا مبادا چهره اش را  ب كرده حك ذهنم در را اش چهره و  نداشتم او
عكس سيما را در  سال  32بعد از  هاي اخير،فراموش بكنم.  حال در ماه

 نمي يادت از جانم سيما. كردم پيدا فيس بوك رفيق هم زنداني عزيزي 

 جانم در هميشه براي تو .بودي امزندگي گذار تاثير راداف از يكي تو. كاهم

ود. دوست و رفيق فراموش نشده ام ش مي تنگ بسيار برايت دلم .گرفتي جا
 پرواز  هاي نجات بشريت در حال تو در نگاه من دريكي از بلندترين قله ...

  .....!!كن، پرواز پرواز  !  اممقاوم و زيبا پرنده. هستي 

گو، شوخ طبع، شاد، زيبا و با چشماني  تري بذلهدخ :ناهيد محمدي
درشت، با كت و دامني شيك به رنگ آبي تيره، آرايش كرده دستگير شد 

اي به سرش انداخته بودند. با بود. در هنگام ورود به زندان اوين چادر سرمه
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دادند كه به رنگ اي را به منچادر سرمه گفت،بمن  شيطنت و با طنز 
آنقدر به كف . ناهيد، به شدت با كابل شكنجه شد و لباسم جور در آيد

پايش زده بودند كه پاهايش مثل يك بالش باد كرده بود. اما خنده از لبانش 
دفاع كرد، به اش تشكيالت سياسيدر دادگاه از و نگاهش قطع نمي شد.

همين دليل يقين داشت اعدام خواهد شد. كوتاه به بند آورده شد و موقع 
دختر زيبا، امشب بر تو «زندانيان آهنگ مرا ببوس را خواند. وداع با ديگر 

تك ما  با تك ....»مانم، تا لب گذاري بر لب منميهمانم، بر پيش تو مي
كشيد سريع،  روبوسي كرد و هيچ اعتنائي به فرياد نگهبان زن كه جيغ مي

ه تر، برادرها بيرون از بند منتظرند، نكرد. ناهيد، جسورانه چادر مسخر سريع
اي را تا آخرين لحظه به سر نكرد و نگهبان موقع خروج او از بند چادر سرمه

ضد سلطه و ضد نمادهاي  ناهيد را يك جنگجو، را به سرش انداخت!
چون حجاب اجباري  سياه چادرها  ديدمش. او رادر جلوي بند هم ارتجاعي،

  زندان اوين  بخاطر مي آورمش.

زن شكنجه ديده دوران گوهردشت  ياشرف فدايچون همجا دارد از زناني 
كه متين و با  مهناز يوسفياز  كه با همه رابطه خوب و انساني داشت،

دلسوز و همراه دوستانشان  مهري و فرنگيس رحيميشخصيت بود و 
مقاوم بند هشت و تابوتها  و  شورانگيز كريميانبودند،يادي بكنم. از 

اش خلوص نيت دانش پزشكيپرستار و مراقب بچه ها كه بسيار افتاده و با 
كرد، هم يادي بكنم. او پزشك بود و دارو را بدون در را با ديگران تقسيم مي

نظر گرفتن منافع گروهي و بدون نزديكي به ديدگاه فكري خود، بين همه 
  كرد.تقسيم و با امكانات نزديك به صفر زنان را مداوا مي

ا او را  ببيند و بسيار كه پاسداران چشم نداشتند ت مريم گلزاده غفوري 
بعلت گردن درد شديد بر اثر شكنجه، گردنبند طبي  رويش حساس بودند و

خواهر شورانگيز با ريز  مهري كريميانكرد . ساخته زندان را حمل مي
كه لبخند از  رقيه اكبرياش انگار همه جاي بند حضور داشت.  نقشي

موقر با موهاي جو  لبش نمي افتاد تا مهين قرباني درد كشيده، آرام و
گندمي اش و لبخندي مليح اما تلخ كه در درونش حرفهاي ناگفته داشت، 

اعظم شهربانو  كرد !اما گويي اين نازنين حتي از خودش هم فرار مي
كه طنز و شوخي هايش دوست داشتني بود و رابطه بسيار با عطارزاده 

بهيجوجه زني ارزش در حين احترام به عقايد سياسي همديگر داشتيم .او 
ر  و دگم نبود . من اعظم را از قزلحصار مي شناختمش كمر درد ظخشك ن

داشت و هر بار كه گپ ميزديم اهل آه و ناله نبود با شوخي و طنزهاي 
سياسي با هم بحث مي كرديم و اشتباهات سياسي را به هم گوشزد 

ز هم ياد ما ا ميكرديم، مي خنديديم و هر كدام به راه خود ادامه مي داديم،
كه مي توان با اختالف سياسي عميق (ديدگاه چپ و مجاهدين  مي گرفتيم،

 (رابطه با زنان چپ) اعظم بدون ترس از متهم شدن ) با هم دوستي كرد.

اش با من و ما برقرار رابطه خوب و معقولي درهفت سال زندگي و مبارزه
ها د از سالها كه در درونم نريختم و بعكرده بود با رفتن اش  چه اشك

هاي  در اعداممجاهد نام برده زنان  او و اش را در اينترنت يافتم .عكس
سه به چوبه هاي دار آويخته شدند  دو، بند يك،3از  ،67جمعي سال  دسته

تعدادي از اين زنان به جرات و  و مرگي تحميلي را بر پيشانيشان نوشتند.
بول نداشتند و بسياري صادقانه بگويم تمامي مواضع سازمان مجاهدين را ق

به علت مقاومت سياسي خودشان و البته  اتهام و هواداري از  اين سازمان 
اين زنان مجاهد همكاري خوبي با اعتراضات زنان چپ  به دار آويخته شدند.

قبل از كشتار انجام دادند. جنبش سياسي چپ ايران  67بخصوص در سال 
شان را در دفتر تاريخ با سر بايستي به شايستگي از آنان ياد كند و نام

  بلندي به ثبت برساند . 

در منطقه  ساله بود، 16در حالي  كه  ،59در سال  :پاكباز سارا  مريم
ها فهميدم نازي آباد به اتهام هواداري از مجاهدين دستگير شد. بعد از سال

بازجو و شكنجه گرش همان اكبر خوشكوش كه مرا دستگير و به دادستاني 
گر شكنجه ام بيشتر تازه شد. اين جاني،اد، مي باشد و باز داغاوين فرست

 نده بود.اراين دوران سخت و آشكار را گذ بود و مريم با مقاومت، ي ماهردو

خالق، سر سبز و روحي لطيف و خوشبو  دروني بزرگ،مريم سارا تيزبين و 
 گاه تابوت شكنجه درآشنا شدم.با او در قزلحصار  چون گل مريم داشت،

قدم  حرف زدن، بعد از ماهها با او بودن، ماه مقاومت كرده بود.9(دستگاه) 
نك بازي كردن، در قزلحصار دوستي نزديكي پيدا كرده بوديم. پينگ پ زدن،

او بسيار تيزبين ،خوش صحبت و عالقه به خواندن داشت. بعد از ماهها در 
با هم اخت  ند، بسياردها را آنجا مي برقزلحصار كه بخشي تنبيهي 3بند 

شده بوديم، بعلت بستن زندان قزلحصار تعدادي را به اوين انتقال دادند و 
مريم را بعد از پرس و جو  ،بعداٌ من باز به گوهردشت لعنتي فرستاده شدم.

 در سالن يك اتاق در بسته زندان اوين پيدايش كردم .

لن يك سوراخي به اندازه يك دهان در بدنه حصار حياط و سا زنان ورزيده،
توانستيم به نوبت با بند يك در كه مريم و بقيه بودند. باز كرده بودند كه مي

 بسته  تماس بگيريم .. 

مريم پاكباز را خواستم.  هايش در بند يك،نوبت من كه شد از هم اتاقي
 - ازديدنش پر در آورده بودم ،در حين صحبت بمن گفت كه ماركسيست 

ن راه دارد و بسيار خرسند مي باشد كه لنينيست شده است و اعتقاد به اي
اش غباري ازغم بود، اين منش و آرمان را انتخاب كرده است. اما در چهره

هاي مجاهد او را بايكوت كردند و تقريبا همه اتاق بچه چيه؟ گفت: پرسيدم:
، آورده شود. درسالن ما، زن مجاهدي 3من آرزو كردم كه  به بند ما، سالن 

خواند. مريم پاكباز گل خوشبوي زنده من، ناآرام و از جو بود كه  نماز نمي
ماه گاوداني يا قبر حاج داود را  9اتاق بسيار ناراضي بود. او توانسته بود 

 سرافرازانه طي كند و اينبار هم با آزموني ديگر روبرو شده بود. بمن گفتند

ع بي ضمو اما من دقيقا از اين دفاع كرد. ماز ماركسيس 67،مريم در دادگاه  
اطالع ام. رفتن او برايم آتشي بود و همواره چون شمع مي سوزم. او يك 
ققنوس بود .او رفت و كاش مي ماند .دلم مي خواست كساني كه او را مي 
شناسند از او بنويسند. چرا كه مريم در سالهاي آخر بودنش با زنان چپ 

كنارش نبودم بي  ارتباط و دوستي داشت اما تا بحال از سالهايي كه ديگر در
خبرم و دنبال بيشتر دانستن از او مي باشم .كاش كسي كمك ام كند و از او 
برايم بنويسد تا بتوانم دفتر ثبت شده زندگي اش را تكميل كنم. با احترام 
به دو مرحله زندگي هوادار مجاهد و قبول ديدگاه چپ يادش را گرامي 

دف، در درونم  نهفته مي ميدارم. مريم من و ما  همچون مرواريدي در ص
باشد. مريم و تمامي هم اتاقي هايش با تمامي اختالف هاي آزار دهنده اما 

كاش عكسي از مريم پاكباز  سربدار شدند. 67واقعي در تابستان 
    داشتم.كاش لبخندش را دوباره مي ديدم و مي شنيدم ..

  

  خودكشي مهوش در بيرون از زندان!

ه بود، چهره متين و مهرباني داشت. دستگير شد 60در سال  ،مهوش
سرسخت و سخت كوش بود و با داشتن حكم كم اما بخاطر قبول نداشتن 

ها قبل در زندان ماند و مقاومت كرد. همسرش سال 69شرط آزادي تا سال 
در حادثه رانندگي جان سپرده بود. مهوش، از خانواده متوسط و پولداري 

كرد، مشكل مالي نداشت. زندگي مي هابود و تنها فرزندش كه در بين آن
(پذيرفتن  خانواده مهوش، خيلي سعي كرده بودند او را قانع كنند تا بيرون

شرط آزادي) برود. چيزي كه به خاطر دارم اعضاي نزديك خانواده مهوش 
آمد ولي مدتي بود اعدام شده بودند. در هر مالقات پسرش به ديدارش مي

زد و خاله را مادر مهوش را خاله صدا مي گرفت وفرزندش از او فاصله مي
(خواهر مهوش) با سمپاشي بسيار او را زير فشار  جانشين كرده بودند. خاله

قرار داده بود و خيال باال كشيدن پول ارث فرزند مهوش را داشت. اين 
وجه به نفع مهوش نبود و برايش از دست دادن پول و منال درگيري به هيچ

د. ولي در اين بين با سمپاشي خواهر،  پسرش با او كرنقشي را بازي نمي
كشيد... مهوش به دليل شد و مهوش از اين موضوع رنج ميبيگانه مي

پزشك بودن بالفاصله بعد از آزاديش به شغل طبابت پرداخت و در يك 
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- منطقه زحمتكش و فقيرنشين به مداوا پرداخت. هر بار كه آنجا سر مي

ديدي كه مهوش نه كش را ميو مردان زحمت كشيدم در اتاق انتظار زنان
گرفت، بلكه داروئي هم كه در قفسه داشت به ها پول ويزيت نميتنها از آن
اي داد. مهوش، ارتباط خوبي با آنان گرفته بود و بيماران رابطهبيماران مي

آزرد. او با ناماليمات عاطفي با مهوش گرفته بودند. اما دردي مهوش را مي
فشار رواني خواهرش تاب نياورد و در هتلي چند روزه در مشهد  اجتماعي و
دانست كشنده است، خودكشي كرد. در اتاق هتل، هاي كه خود ميبا قرص

كاغذي از او به جا ماند. مهوش، نوشته بود: خودم، خودم  را كشتم! با 
شنيدن خبر همگي شوكه شديم و باز، به سنت زندان بغض را فرو دادم و 

اش و چشمان سياه يستم، اما از خود پرسيدم چرا؟! چهره سبزهدر دل گر
ادعايش در وجودم حك شد و با مرگش آاليش و بيدرشتش و سادگي بي

ها سئوال از خودش، پسرش، خواهرش و خانواده  و جامعه و... برايم باقي ده
ماند!! خودكشي مهوش در بيرون از زندان بازگوئي يك مسئله دردناك و نا 

  خشونت خانواده و اجتماع مي باشد.است كه ناشي از باور 

  

  
  :شهره مدير شانه چي

دانشجو و از يك خانواده سرشناس سياسي چپ بود. دانشجو بودن او  
و جرم  .جرم ديگر ،يك جرم  بود و سياسي بودن خانواده هم خود بخودي

اش بودكه بدون شد، اتهام تشكيالتي سوم  هم كه بخاطرش بازجويي مي
س اعالم كرده بود از كدام سازمان سياسي است. جرم چهارمش، جاي تر

چي و برادرش محسن را از او مي خواستند و برايش جيره قاي شانهآپدرش 
 زدند.كابل بسته بودند هر روز مي بردنش و كابل مي

ديدمش، تا انجايي كه بخاطر دارم اتاق  6باال در اتاق  240من او را در بند  
 110تا  90كردند . هايي در  را باز ميبسته بود و فقط ساعتدر 240بند  6

طفلك آناني اتاق در حال انفجار بود و  زنداني زن چپ  در اين اتاق بوديم.
ش و الش از بازجويي به اين اتاق  آبطور وحشيانه شكنجه شده بودند،  كه
- آوردند. يكي از آنان شهره بود. دقيق بخاطر دارم از شدت درد نميمي

 يدر حالتي ديدم كه روزهاي مديد. او را توانست بنشيند، مدام ايستاده بود
شد، بردند و بعد از خوردن كابل به بند آورده ميهر روز او را به بازجويي مي

درد  ،با خنده و تبسم زيبايش وقتي وارد اتاق مي شد گويي با نگاهش،
برجستگي   . چشمان بزرگش كه در صورتشدادشكنجه را در خود فرو مي 

ند كه گويي دياليز . او را چنان زده بودفتبا ما سخن مي گخاصي داشت 
هاي بزرگ و چرگيني در صورتش نمايان شده بود. شده بود و جوش

وضعيت او، براي  هاست.دوستان زن زنداني مي گفتند از عفونت شديد كليه
اق، همه ما دردناك بود، ما با او احساس همبستگي داشتيم. كارگري ات

گان شديد در نظر گرفته كنجه شدهآگاهانه امكاناتي را براي بيماران و ش
- اما او اين مزاياي بيشتر غذا خوردن و جاي بيشتر را با فروتني رد مي بود،

نظير  و قابل نفوذي داشت و بسيار  مهربان و بي كرد. شهره محبوبيت بي
يستادگي را تا لحظه او را هميشه ايستاده ديده بودمش و اين اآاليش بود. 

راضي از زندگي و  شهره را هميشه دختري پر لبخند،. اعدامش هم ادامه داد
عكس  مي بينمش. 60زندان سال  6ايستاده در گوشه سمت چپ اتاق 

  سال در البالي اينترنت پيدا كردم . 30شهره را  در تبعيد  بعد از 

  

 

  :فروزان عبدي

او  يك . ر محبوب بود و تاثيرگذاريي داشت بسياالعاده باال فوق هروحي 
دو گروه واليبال را تشكيل  داد.ورزشكاربود. در زندان به زنان واليبال ياد مي

داده بوديم كه فروزان عبدي فروتنانه و بدون برتري و خوش دست به ياران 
در صورتش  .آموختيممي آموخت و من و ما از اين زن قهرمان واليبال،مي

كرد و زد، با همه با عشق و محبت همدلي ميموج مييك بردباري و عشق 
هايش تايير  عجيبي در راديكاليزه كردن و دموكراتيزه كردن هم تشكيالت

 3در بند  67داشت. با او در زندان  قزلحصار آشنا و چند ماه قبل از كشتار 

  كردند.اش از گوهردشت تعريف هايي ميديدمش. از او براي گذر موفق

همچنان تا موقع اعدام شور آرمان در سر داشت و آماده  فروزان عبدي
رابطه بسيار خوب و  3بيشترين گذشت بود. اين زن و زنان مجاهد سالن 

صميمي با زنان چپ در حيطه كارگري و اعترضات داشتند. چهره آن زنان 
او در قتل عام   خبري از رفتن را داشت و من آنان را همچنان زنده مي بينم.

با قلبي بزرگ و  محبوب و تاثيرگذار ل رسيد،  فروزان را مسئول،به قت  67
  .طوفاني  مي بينمش

يكي از زندانيان چپ زن كه بخاطر اسم و فاميلي خاص و  :مري دارش
اش در ذهنم رفتار و  چهره كرد،اش جلب توجه ميزيبايي و رفتار انساني

گيزي از او، خواهم دانستم بعد از سالها خبر تاثر انحك شده بود . اما نمي
تئاتر ودانشجوي هنر بود و تسلط به زبان فرانسه  مري اهل هنر، شنيد.
سراغ مري را در  سالها بعد در يك مراسمي آقاي يلفاني نويسنده، داشت.

پس از آلمان از من گرفت و افسوس كه از او فقط يادي باقي مانده بود. 
در يك تصادف شيراز در زندان بود)،  در جاده  آزادي (مري هشت سال 

.او زني بسيار صميمي و بي ادعا بود، از رانندگي جان خود را از دست داد 
قاي يلفاني شنيدم مري دارش يكي از همكاران يلفاني و سعيد سلطانپور  آ

بوده است و بي ادعائيش دوباره برايم ثابت گرديد. مري   57در بعد از قيام 
هم جهتي بود كه با بي ادعايي و بي يكي از زندانيان همدرد و  67در سال 

سر و صدا راه مقاومت بعد از سركوب و شكستن  رفقاي پسر ايستاد و حاضر 
  به شرايط تحميلي نشد و براه ماندن  ادامه داد . 

در سلول هاي مرگ تدريجي انفرادي هاي دختري   :نژال قاسملو
جه با گوهردشت در اعتصاب غذا بسر مي برد و پاسداران جنايت و شكن

فحش و توهين هاي مستهجن جنسي، دهان دختر را باز كرده و قيفي را در 
در مقابل ، اما  او د اعتصاب او را بشكنندستندهان او گذاشته و بزور مي خوا

وحشيگري پاسداران  هم چنان آرام و متواضعانه نه به عنوان قرباني خاموش 
نفرادي هاي بلكه با تالشي تحسين برانگيز ديوارهاي سكون شده ا

هايش را بدون و خواستهمي كرد گوهردشت را به شورشگري پر صدا مبدل 
بعدها بعد از جست و جوي فراوان فهميدم كه او نژال  .سازش بيان مي كرد

نژال را بي آاليش ،بي پايان و پر كشمكش در قبرستان پاريس قاسلمو بود. 
  در مراسم آذر درخشان بروي قبرش  ديدمش.

گلي از  زني معترض و خشمگين از داوريهاي بي اساس. :گلي آبكناري
تمامي آنان يا اعدام و يا بدليل استفاده از  خانواده مقاوم بر خاسته بود،

به گلي بخاطر مقاومت  ما، سيانور كشته شدند و يا به زندان افتادند.
. گلي بعد كرديماش با احترام نگاه مياش، خودش و شخصيت انسانيخانواده
اش، روزها و هفته ها در همسر اعدامي "مصاحبه كذايي"دن خبر از شين
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تنهايي و انزوا بسر برد و در فرصتي در زندان دست بخودكشي زد. يادآوري 
 صحنه مرگش را شايد در دفتري ديگر بنويسم. .. 

كه با  خودكشي  مهين بدوييدفتر يادبودهايم تمام نمي شود جا دارد از 
يم باقي است، ياد كنم . او ت كه به شكل  معما براآزار دهنده و پر از سواال

د. اما يادآوري نگاهش و طلب ، قبر و جعبه ها را تحمل و مقاومت كرتابوت
رود. خبر از يادم نمي ،كه از طيف بايكوت بودند اشاش را از دوستانمحبت

گران و چندش آور و شوك آور  ،ش و دادن مالقات براي مهينآزادي همسر
اش، همچنان با زنان چپ با هاي درونيبا تمام بهم ريختگيبود. او 

. در كردديدگاههاي متفاوت و متضاد در كنار جو مقاومت بند همياري مي
 بسياري از ياران فكري مهين م و شكننده تر شده بود.اآرنا  جريان اعدامها،

ر و كه بايكوت را پيش برده بودند)، بعد از مالقات با همس 3از خط  (عموماٌ
تغيير سياست دادند و دست از بايكوت و تحريم  شانبرادر زنداني سياسي

 كه عموماٌ 3و2هاي طيف خط در آن دوران بر داشتند. در كل همگي بچه

مخالف بايكوت شده و بودند، با مهين رابطه خوبي داشتند و به نوبت و 
كه  كند. اما مهين همانطوركشيكي مراقب مهين بدويي شديم تا خودكشي ن

هاي چندين ساله مقاومت كرده بود، اينبار براي ها و شكنجهدر تخت
خودكشي كردن خود از هيچ تالشي روگردان نبود. بارها تالش كرد كه رگ 
خود را بزند و بعد از آخرين اقدام، ما اعتراض جمعي كرديم كه بايستي 

 هاي پزشكي و واقعي براي مهين صورت گيرد. اما  افسوس رژيممراقبت

به  3هاي سالن برد و در بهداري بدون مراقبت بچهسركوبگر او را از بند 
توانستم در اش پايان داد. كاش ميندگي پر از مقاومت و پردرد و رنجز

 اش را دوباره ببينم .اش بگيرم و  لبخند زيبا و درون آرامآغوش

رده به شكل تنبيهي و تبعيدي از زندان رشت نزد ما آو :كتايون داداميري
شد. مادرش يكي از زنان زحمتكش بود كه كتايون را بدون پدر و با 
رختشويي بزرگ كرده بود. مادرش هر چند وقت يكبار به مالقات مي آمد و 

گشت با لهجه شيرين گيلكي مالقاتش را وقتي كتايون از مالقات برمي
ز چپ بود و در شوخ طبعي هم ا جوانِ كرد. كتايون يكي از زنانِتعريف مي

گرفت و با شوخ طبعي مي گفت همه بيشتر حوصله داشت. زبانش كمي مي
خورد، ما را با ديوار ميو روقتي بدنيا آمدم چون زبونم دراز بود مدام به د

موقعي كه همچون دادگاه  67در تابستان  اين حرفهاش مي خنداند.
يك  شدند وزنان  مي 3پاسداران زن با چادر وارد اتاقهاي سالن  صحرايي،

حاضر به مصاحبه هستي؟  نماز مي خواني؟  ؟اتهام: به يك سوال مي كردند،
دادند و هيچكس حاضر به مصاحبه و زنان چپ يكي يكي جواب اتهام را مي

نمي شد دست آخر پاسداران زن با نيشخندي بند را ترك مي كردند و ما 
 هم شروع به خنديدن مي كرديم كه اينبار هم شاهد درمانده شدن ما

نخواهيد شد. پاسدار زني كه صحنه را ديده بود با كينه توزي و سنگ دالنه 
گفت حاال بخنديد نوبت ما هم مي رسد و بعد از رفتن پاسدارها ما دوباره 

اوووو، آقا جان "مي خنديديم و كتايون داد اميري با لهجه گيلكي مي گفت 
 ورده. كتايون،انگار نوبرش را آ "يك جوري ميگه كه هنوز نوبتشان نرسيده

عليرغم زندگي بسيار سخت تنگدستي و رختشويي و كار كردن مادرش در 
هاي زندگي، لبخند كاميخانه ديگران، قلبي دريايي داشت. او با همه تلخ

هاي كلفت و بزرگش مي نشست و ما را شاد و پر اش  بر لبزيبا و پر انرژي
صحنه  هم مي ماليد،كرد. او در حيني كه دستهاي تپلش را به لبخند مي

. كتايون در زندان تبديل مي كرد اييهاي پر خندهصحنه بههاي عذاب را  
اقليت بود. از بند  -ولي  گويا اتهامش مجاهد   خودش را چپ معرفي كرد

برده شد و بعد از بيست واندي سال فهميدم او را در زندان رشت اعدام 
 كتايون را، نهفته است.كردند. ياد او همچون مرواريد در صدف، در من 

اوين مي بينمش و  3رئوف و بردبار  در سالن  سركش، نوجوان، شيرين،
  .زنده ماندن سرفرازانه شايسته آنان بود   بيادش مي آورم.

   2013دسامبر 

*  

  مجاهدي هيچ مذهبي غير

  محارب تشخيص داده نشد

  

  حميد اشتري

  

روز كارگر در  پوستر  هنگام حمل و نقل 1360در سوم ارديبهشت سال 
دستگير   چاپخانه سحاب به اتفاق دو نفر ديگر توسط دادستاني كل انقالب

به اتهام هواداري از سازمان مجاهدين خلق به ده سال زندان محكوم  شدم و
حصار  هاي اوين، گوهردشت و قزل شدم. مدت محكوميت خود را در زندان

در بند جهاد زندان من  1367عام تابستان سال  سپري كردم. در مقطع قتل
بودم. بند جهاد زندان گوهردشت تشكيل شده بود از دو سالن  دشت گوهر

كرد. در  كه روبروي هم بود و حياط بند، اين دو سالن را از هم جدا مي
سالن بزرگ بند جهاد زندان گوهردشت تشكيل   67تابستان خونين سال 

انقالب دستگير شده  كه در رابطه با دادستاني  شده بود از زندانيان عادي
بودند و نيز تعدادي از زندانيان كُرد كه پس از بمباران زندان كرمانشاه 
توسط عراق به زندان گوهردشت منتقل شده بودند. همچنين تعدادي از 

هاي مختلف سياسي مانند  محكومين دادستاني كرج شامل هواداران گروه
هران كه عمدتاً هواداران گروه عياران، و تعداد كمي از محكومين دادستاني ت

  كس اعدام نشد.. هيچ 1367سازمان مجاهدين بودند. از اين بند در تابستان 

نفر بودند تركيبي بود از زندانيان سياسي  120سالن ديگر كه تقريباً  
بندهاي مختلف گوهردشت كه حدوداً يك تا دو هفته پيش از كشتار در 

، و به جز چند نفر از متهمين ديگر مرداد ماه به اين سالن منتقل شده بودند
ها بقيه هوادار مجاهدين خلق بودند كه به بند جهاد منتقل شده بودند.  گروه

داود لشكري معاون زندان گوهردشت به اتفاق دو نفر ديگر در دفتر بند 
هايي تحت عنوان آيا  جهاد با زندانيان شروع به برخورد كرده و سئوال

آيا حكم امام را  آيا حاضر به مصاحبه هستيد؟  كنيد؟ منافقين را محكوم مي
قبول داريد؟ و ... مطرح كردند. پس از برخورد اوليه از ميان زندانيان سالن 

نفر را نزد هيئت مرگ بردند كه از ميان آنها  60تر بند جهاد حدوداٌ  كوچك
 نفربه دار آويخته شدند. 30حدود  

ازات زندانيان سياسي خميني دو حكم براي مج 1367در تابستان سال 
 1367صادر كرد. حكم اول كه در مرداد » مرتد«و » محارب«تحت عنوان 

اختصاص داشت و تنها زندانيان مجاهد » محارب«صادر گرديد به زندانيان 
شد. بر اساس اين حكم تنها زندانيان مجاهد نزد هيئت مرگ  را شامل مي

ر كرد كه بر اساس خميني حكم ديگري صاد 1367برده شدند. در شهريور 
به اعدام محكوم شدند. طبق اين حكم زندانيان چپ » مرتد«آن زندانيان 

هاي ماركسيستي) نزد هيئت مرگ برده شده و به  (وابستگان كليه گروه
  اعدام محكوم شدند.

زندانيان ديگري نيز در زندان بودند كه وابسته به  1367درتابستان سال 
ان، شريعتي و.... بودند و يا وابستگي هاي آرمان مستضعفين، فرق گروه

گروهي نداشتند. اين افراد نزد هيئت مرگ برده نشدند. هنگامي كه به 
ها شامل اين حكم نشدند و  شد آن پرونده زندانيان محارب رسيدگي مي

ها مرتد  رسيدگي شد چون آن» مرتد«هنگامي كه به پرونده زندانيان 
برده نشدند. البته بودند افرادي كه شدند به نزد هيئت مرگ  محسوب نمي

به اتهام هواداري از شريعتي دستگير شده بودند ولي در زندان هوادار 
مجاهدين شده و يا با اين اتهام مواجهه بودند (مجيد پور رمضان) و به 

   همين دليل نيز سربدار شدند

*  
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در  ،ودرسد قرنها پيش بدر زماني كه گاه بنظر مي« گويد:ثريا زنگباري مي
  »تبريز بدنيا آمدم.

دانشكده  سوم سال است گذراندهتبريز دوره دبستان و دبيرستان را در او 
و  رودمي. به امريكا شودميبود كه از دانشكده اخراج  ميهواور كشاورزي

. دهدميفعاليت خود را با كنفدارسيون دانشجويان ايراني (احيا) ادامه 

. در تبريز با قربانعلي شكري گرددميران بربه اي 57بالفاصله بعد از انقالب 
. كندميازدواج  ،كردهاي ايران كار ميكه در تشكيالت اتحاديه كمونيست

 كار محل به شوهرش دستگيري براي كه مطلع شد وقتي 1363   ل ساليااو

 كه حالي در 64 سال تابستان. رودمي تهران به و فرار تبريز از اند، رفته او

. شودميدستگير  به همراه شوهرش ،نداشتروز  53 تر ازبيش داوود پسرش

. در شودميمحكوم  زندان به پنج سال شبه سه سال زندان و شوهر او

با وجود داشتن حكم پنج سال كه سه سال آن هم  شهمسر 67كشتار 
- . بعد از اعدام شوهر با وجود اينكه حكم سه سالهشودميبود، اعدام  گذشته

چهار  ،در زندان بود اوكه همراه  شپسر شود.د نميآزاتمام شده بود  شا
را  اشچهار سال تالش كرد كه زندگيبيش از بعد از آزادي . دوشميساله 

 پورتكه به هيچ شكلي ممكن نشد. باالخره با پاس ددر ايران پيش ببر

به تركيه فرار و از طريق سازمان ملل اقامت سوئد را  شجعلي همراه با پسر
در دانشگاه استكهلم درس  است.ساكن سوئد  1993ز سال ااو  .گيردمي

. كتاب باشدميو در حال حاضر بعنوان مددكار اجتماعي مشغول بكار هخواند
  خاطرات او در غالب داستاني به نام (پر كبوتر) منتشر شده است. 

تم من سالها در فكر نوشتن خاطرا«گويد: ي خاطراتش ميخود او در باره
راهي بودم كه به جاي دادن يك گزارش خبري، خواننده را به دنبال  .بودم

همراه خود سازم تا همراه من آن چه را كه من تجربه كردم، خود تجربه 
كه خواننده را در سفري به  كردمميبه همين دليل مي بايست سعي  كند.

گذشته همراه خود ببرم. خواننده هم به همراه من به گذشته خود برگردد و 
ن رشد كند و در طول رشد خود رابطه اي زنده با من برقرار كند. همراه با م

وقتي اين رابطه برقرار شد، او را با خود به زندان ببرم و در تمام آن چه كه 
  . »سهيم كنم ه،آمد مو كودكم بر سر من، همسر

  

  

  مرا ساخته است ،زندان

 ثريا زنگباري

 

چيزي از آن دوران  گردم چه وقتي به گذشته و به زندان برميبه راستي 
  دهد و ذهن مرا اشغال كرده است؟ هنوز آزارم مي

جوابي كه » دانم! نمي«نمود.  جواب به اين سوال ابتدا بسيار ساده مي
بالفاصله به ذهنم خطور كرد مرا غافلگير كرد. روزها از پي هم گذشتند و 

و آن كه جوابي براي آن  هم چنان در مغزم چرخيد و چرخيد بي» نميدانم«
پيدا كنم. تا اين كه ديشب خوابي » دانم چرا نمي«يا حداقل براي اين كه 

خواندم كه مرا به دوران نوجواني،  ديدم. ديشب قبل از خواب كتابي مي
هاي آن دوران برد. خواب ديدم راننده قطاري را راضي  ها و شادي عشق
ن از فاصله ام كه پنجره يك واگن قطار را به طور كامل باز بگذارد تا م كرده

اي پرواز كرده و از آن پنجره داخل  هفتاد متريِ قطار، بدون هيچ وسيله
قطار شوم. من اين كار را به راحتي انجام دادم. در آنجا تعدادي جوان بودند 

اي را  گفتند قبالً هرگز هيچ انسان پرنده كه با تعجب شاهد ماجرا بودند و مي

بدهم چگونه آن كار را كردم. به آنها  نديده بودند. من قرار بود به آنها ياد
گفتم: درست مثل شناكردن در آب است. اگر همان كار را در هوا انجام  مي

دهيد پرواز خواهيد كرد به شرط اين كه اعتقاد كامل داشته باشيد كه 
  توانيد پرواز كنيد. مي

دانم چرا  دانم و حتي مي صبح كه از خواب بيدار شدم احساس كردم مي
  ستم. دان نمي

توانست  ي زندان قدرت پرواز را از من گرفته بود و آن انساني را كه مي دوره
پرواز كند، پروازي از نوع پرواز دوره نوجواني تغيير داده بود. دوره زندان 
نقطه عطفي بود و از من، مني ديگر ساخته بود كه امروز هستم. حال براي 

قابلِ هم قرار گرفته بودند و پاسخ به سوال باال دو انسان كامالً متفاوت م
برايم ناروشن بود كه كدام يك بايد به اين سوال پاسخ بدهد. مني كه قبل از 

هايي  زندان بود؟ كه امروز براي من كامالً غريبه است و هر روز به دنبال تكه
آن » خود«ي پازلي كنار هم بچينم و  هاي گمشده از او هستم كه مثل تكه

  ي زندان؟ يا مني كه امروز هستم؟ محصولِ دوره زمانم را بازشناسم.  و

ها را در تاريكي و نيز در زير نور خورشيد ديده است.  منِ امروزي، انسان
ها براي آمال انساني خود جان  هاي تاباني را كه در تاريكيِ زيرزمين انسان

گونه  دلي كه جانها ستادند. منِ امروزي بدين هاي سياه سپردند و انسان
توانند جان  هايي كه مي كند؛ انسان بندي مي بيند و دسته را مي ها انسان

  توانند جان بستانند. هايي كه مي بسپارند و انسان

گردم به سوال باال: امروز وقتي به گذشته و به دوران زندان  حال برمي
گردم چيزي ذهن مرا اشغال نكرده است بلكه زندان مرا و ذهنيت مرا  برمي

ديهايش ساخته است. غير از زندان در هيچ جاي ديگري ها و ب با همه خوبي
توانستم وااليي و توانمندي انسان را تا آن حد ببينم كه در آنجا ديدم،  نمي

-  پايدار. و نيز نميو شكوهمند گونه عميق، ها را بدان دوستيكه هم چنان

  نم.توانستم پستي و تباهي انسان را تا بدان حد كه در زندان ديدم، تجربه ك

  

  آخرين مالقات با همسرم

  
ترسيد. او در تمام  داود از پدرش هم مثل همه مردهاي ديگر به شدت مي

مالقات، به خاطر حضور دو مرد، پدرش و پاسدار نگهبان، از ترس از بغل من 
شد. بعد از دو مالقات تقاضا دادم كه براي اينكه داود به پدرش  بلند نمي

قات بدهند و در عوض مدت مالقات را نصف عادت كند، هر هفته يك بار مال
كنند. به اين خواست من جواب داده شد و ما ديگر هر هفته مالقات 
داشتيم. براي اينكه داود محسن را بشناسد، در تمام  طول هفته با او راجع 

كردم كه قبل از دستگير، محسن  زدم. برايش تعريف مي به محسن حرف مي
زندان هم اين كار را خواهد كرد. در طول هفته،  كرد و بعد از او را حمام مي

كردم و او در مالقات  او را براي يك قدم نزديكتر شدن به پدرش آماده مي
  كرد.  بعدي آن را امتحان مي

كرد. با اينكه به شدت  محسن هم بسيار سنجيده و صبورانه بر خورد مي
او را  خواست كه او را بغل كند و با او بازي كند ولي ترس دلش مي
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گذاشت كه هر موقع خود احساس كرد كه  فهميد و او را كامالً آ زاد مي مي
تواند، به او نزديك شود. داود در هر مالقات، يك ذره بيشتر  خواهد و مي مي

شد. هر بار بعد از مالقات راجع به قدمي كه برداشته بود با  به او نزديك مي
زديم و  ع به آن حرف ميزدم و در طول هفته چندين بار راج او حرف مي

گرفتيم كه در مالقات بعدي چه قدمي بردارد. تا اينكه  بعد باهم تصميم مي
باالخره احساس كردم كه به اندازه كافي آمادگي پيدا كرده است تا روي 
زانوي او بنشيند. تمام هفته راجع به اين مسأله حرف زديم. تمام جزئيات 

پرسيدم: اين بار كه بابا را ديديم  و ميآن را برايش ترسيم كردم و وقتي از ا
  شينم بغل بابام! گفت: مي خواهي چكار كني، مي مي

مالقات اين بار هم مثل دفعات قبل بود. ما طبق معمول روي زمين مقابل 
هم نشستيم و مشغول صحبت شديم. داود مثل كسي كه مأموريتي به 

صحبت شديم، از  عهده داشته باشد، چند لحظه بعد از اينكه ما مشغول به
اي جدي دروسط ما دو تا، در حالي كه رويش به  بغل من بلند شد و با قيافه

اي در حالي كه با  طرف من و پشتش به طرف محسن بود ايستاد. لحظه
كرد، مكث كرد. من هم در حالي كه  تمام وجود در چشمهاي من نگاه مي

او حفظ كردم. خود را با   مشغول حرف زدن با محسن بودم، ارتباط چشمي
اي  شروع كرد به عقب رفتن تا اينكه به پدرش رسيد. لحظه  سپس به آرامي

كرد و پشت ساق  در حالي كه با چشمهايش تماس خود را با من حفظ مي
زد. ناگهان  كرد ايستاد. حتي پلك نمي پايش زانوي محسن را لمس مي

دمك خورد، حتي مر نشست روي زانوي محسن و مثل سنگ شد. تكان نمي
خورد. فقط منتظر بود ببيند كه چه اتفاقي خواهد  چشمهايش هم تكان نمي

العملي به صحبت خود ادامه داد و من تماس  افتاد. محسن بدون هيچ عكس
نگاهم را با داود ادامه دادم. چند لحظه در همان حال باقي ماند. بعد آرام 

ديگري. وقتي  آرام خود را شل كرد و تكان كوچكي به خود داد و بعد تكان
ديد اتفاقي نيفتاد به آرامي نگاهش را از من برگرفت و به طرف پدرش 
برگشت و به تن او دست زد و دوباره مكث كرد. بعد بلند شد و در حالي كه 

كرد دور او چرخيد. دستي به موهاي او كه كامالً سفيد شده  او را نگاه مي
محسن بود. گفتم:  بود كشيد و پرسيد: مامان اين چيه؟ منظورش موهاي

برف ريخته روي سرش! بعد گوش پدرش را نگاه كرد و گفت: مامان نگاه 
كن اين هم گوش داره! و به طرف ديگر محسن دويد و گوش ديگر او را 
نگاه كرد و گفت: مامان نگاه كن يكي ديگه هم داره! بعد جلوي صورت او 

ن نگاه كن! چشم هم آمد و گفت: مامان نگاه كن بيني داره، مثل ما! آه ماما
داره. چشمش را لمس كرد؛ مثل ماست! اين يكي چشم هم داره،  اين هم 

كرد  كرد و تعجب مي مثل ماست! و بعد تك تك اعضاي بدن او را لمس مي
داد. بيشتر از سه سال داشت و اولين بار  زده براي من توضيح مي و هيجان

ل ما. اين مالقات فهميد كه پدرش هم يك آدم است، درست مث بود كه مي
  اما آخرين مالقات ما شد.

  

  شصت و هفت

يك هفته بعد از اين مالقات، نوبت مالقات با خانواده بود. عصر روز قبل از 
مالقات، پاسدارها به داخل بند ريختند و بدون هيچ حرفي تلويزيونهاي 
داخل بند را به بيرون منتقل كردند. در هر اتاقي يك دستگاه تلويزيون 

اي به داخل بند نيامد و بعد اعالم كردند  داشت. صبح روز بعد روزنامهوجود 
كه همه مالقاتها لغو شده و كسي مالقات نخواهد داشت. اوايل مرداد ماه 

خبري محض باقي مانديم. تمام راههاي  بود. چند روزي همچنان در بي
. روز ها و مالقاتها بود بسته شده بود خبري ما كه شامل تلويزيون، روزنامه

هاي نماز جمعه رفسنجاني از بلندگوي هواخوري پخش  جمعه، خطبه
شد. ولي شعار  شد ولي هواخوري بسته بود و در داخل بند شنيده نمي مي

گفتند: زنداني منافق اعدام بايد گردد به  دسته جمعي نمازگزاران كه مي
ه شد. همه در سكوت نگاهي به هم كرديم. اتفاقاتي افتاد خوبي شنيده مي

بود و كشتاري در كار بود و شعارهاي نمازجمعه براي آغاز آن و يا 
  مشروعيت دادن به آن بود.  

يك يا چند روز بعد در هواخوري مشغول قدم زدن بوديم كه صداي انفجار 
وحشتناكي بلند شد. نگهبانان سراسيمه به هواخوري ريختند وهمه را به 

را بستند. به هيچ سؤالي هم سرعت به داخل بند فرستادند و در هواخوري 
دادند. اما اين بار مشخص بود كه خودشان هم غافلگير شده  جواب نمي

بودند زيرا كه بسيار دستپاچه بودند. روز بعد در مقابل سؤالها جواب دادند 
دانستيم  ها معدني منفجر شده است در حالي كه همه مي كه در آن نزديكي
  شت.ها معدني وجود ندا كه در آن نزديكي

ديگر به خاطر ندارم كه به چه شكلي شروع شد. آنچه قويا به خاطر دارم دو 
در كنار   نگهبان زن با چار سياه است كه كاغذ و مداد به دست، به آرامي

هم، طول راهرو را از سر بند تا ته آن، بي آنكه با كسي حرف بزنند، و در 
و بعد با همان آرامش  كردند كردند، طي مي حالي كه داخل اتاقها را نگاه مي

آمد  اي بعد بلندگو به صدا در مي شدند. لحظه گشتند و از بند خارج مي برمي
رفتند و ديگر  خواند. آنها مي و اسم چند نفر را براي بازجويي مي

روند. چگونه و از كجا  دانستيم كه آنها براي اعدام مي گشتند و ما مي برنمي
خوانند، به خاطر ندارم. اما هيچ شكي  فهميديم كه آنها را براي اعدام مي
برند. و اين مراسم هر روز و چندين بار در  نداشتيم كه آنها را براي اعدام مي

روز، درست به همين شكل، ولي با تعداد متفاوت افرادي كه براي اعدام 
 شد.  شدند، تكرار مي خوانده مي

*  

  

  آن صف هنوز در راه است

  روايت رايا 

  67گان كشتار تابستان زنده مانده از  شاهدان و   

  زندانِ گوهردشت             14. فرعي 1367تابستان 

كرديم از محسن صدايش ميمحسن مسئول صنفي بند كه به شوخي مامان
ها پخش كرد. شيريني اش شكالتي درآورد و در ميان بچهانباري كوچك

حال بوديم. اما سال به درازا كشيده بود. همه خوش 8پايان جنگ. جنگي كه 
دانست كه تا چند روز ديگر قرار است زهري به در اين ميان چه كسي مي

  اش تا ابد خود را تكرار خواهد كرد. مان كنند كه تلخيكام

گوهردشت كه از بندهاي تنبيهي زندان بود تلويزيون كوچكي  14در فرعي 
قطع كرده داشتيم. هواخوري و مالقات را قبل از اعالمِ خبرِ پايان جنگ 

مجاهدين را دريافت كرده » فروغِ«بودند. روزهاي نخست مرداد بود. اخبارِ 
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شد. بوديم و در ميان تعجب ما اخبار اين عمليات از تلويزيون هم پخش مي
  برند.مان تعجب برانگيزتر اين بود كه چرا تلويزيون را از بند نميبراي

خفه و سنگين بود. به ويژه مرداد گرمي بود. فضاي فرعي در تابستان بسيار  
هاي بند رو به شرق بودند و خورشيد مستقيم به پنجره و نردهكه پنجرهاين

هاي آهني تابيد و نردهها به درون ميهاي پهن افقي روي آن و از الي نرده
مرداد تلويزيون را از بند بردند. در آن  4شدند. غروبِ روزِ به شدت داغ مي

كه تعدادي زنداني را از مشهد به گوهردشت فضاي ملتهب خبري رسيد 
پيچيد از يك مان ميهاياند. صداهاي گنگي به عنوان خبر در گوشآورده

داد و احتمالِ دور از كشتار و قتلِ عام زندان؛ اما كمتر كسي به آن بها مي
ها بعيد نيست اما با اين گفتيم كه از اينگرفت. البته همه ميرا جدي ميآن

  كرد.هم كسي باور نمي وجود باز

صبح صداي باز شدن دربِ آهني بزرگ  11ساعت  1367پنجم مرداد  
شد توجهبيرون از بند و خيابانِ كنار آن باز مي يحياط بند كه به محوطه

زد. مان را جلب كرد. به پشت پنجره آمديم. تابش شديد آفتاب چشم را مي
ها نفر بودند. اين 14ديم. تعدادي زنداني را به داخل حياط آوردند.  شمر

ها همگي همان زندانياني بودند كه از مشهد به گوهردشت آورده بودند. آن
رفتند؛ وضو ميبند بودند. به داخل دستشويي حياط بند ميبدون چشم

ايستادند. آمدند و در همان حياط بند به نماز ميگرفتند و بيرون مي
كرد. آخر اين چه نمازي ور نميهامان هنوز باديد اما دلمان ميچشمان

گونه و بر روي آسفالت حياط زندان بايد خوانده شود؟ همه با است كه اين
ها به تماشا ايستاده بوديم. يكي در آن چشماني باز و در سكوت از الي نرده

خوان اعدامشون كنند. صدايي از كسي برنخواست. نماز ميان گفت : مي
 يها را از در بيرون بردند. در محوطهآنخواندنشان كه تمام شد دوباره 

اي وجود داشت. زندانيان زندان سوله يبيرون حياط بند و نزديك آشپزخانه
باز بود. تحركات را به داخل سوله بردند. درآهني بزرگ حياط بند نيمه

باز بودن در پيدا بود. چند پاسدار از جمله پاسداري كه  يبيرون به اندازه
ها نامش را علي فردين گذاشته داشت و زندانيورزيده يكلبلند و هي يقد

كرد. از سمت غرب حياط بند و از در ها حركت ميبودند در جلوي آن
شد وارد شدند و به طرف سوله كوچكي كه از راهروي زندان به حياط باز مي

رنگ هم آمد و جلوي سوله توقف كرد. پس از رفتند. يك آمبوالنس سفيد
شدگان را داخل آمبوالنس اعدام پايان يافت. اعدام حدود يك ساعت

گذاشتند و آمبوالنس حركت كرد. بعد از لحظاتي پاسدار قد بلند وارد حياط 
حياط بند به هم رسيده  و به  يشد. فرد ديگري به طرف او آمد. در ميانه

سالم و احوالپرسي مشغول شدند. فرد تازه وارد در ابتدا خواست كه با 
ت بدهد كه او از دست دادن امتناع كرد. پيدا بود كه در حال پاسدار دس

توضيح دادن علت دست ندادن خود است. او چون در اجراي اعدام زندانيان 
آمد و اگر ها شركت كرده بود نجس به حساب ميجايي جنازهو نيز جابه

داد فرد مقابل هم در زد يا دست ميقبل از غسل نمودن به كسي دست مي
شد. پس از دقايقي درِ بزرگ حياط بند بسته و همه چيز نجس مياصطالح 

خنديد تمام شد و دوباره سكوت بر حياط بند حاكم شد. ديگر كسي نمي
ها همه متفكر و در عين حال منتظر. همه همه كم حرف شده بوديم. چهره

دانست كدام حادثه اي بودند. اما كسي درست نميدر انتظارِ رخداد و حادثه
دانستيم كه جز سه چهار نفر تا پايان روز هفتم كدام نميگونه. هيچو چ

شان پاياني بر داستان زندگي يزندان گوهردشت نقطه يمرداد در حسينيه
كه قبل از ها به دليل آنگذاشته خواهد شد. اميرحسين كريمي كه بچه

چي صدا مياي داشت او را اميرقهوهدستگيري در حوالي تهرانپارس دكه
كردند. صداي بسيار زيبايي داشت. غروب شده بود و هوا تاريك. امير شروع 

  به خواندن تصنيفي از مرضيه كرد.                                                                              

  ديوانه ز دست عشق تو كنونم

  آواره چو مجنون در دشت جنونم

  اي شكستهچون بگذرم از اين ره با پاي

  چون ناله كند اين دل با ناي شكسته

نواز كرديم. اين آخرين باري بود كه صداي دلهمه در سكوت گوش مي 
داد. تا غروب روز هفتم مرداد نه مان را نوازش ميهايها ودلامير گوش

اميرحسين كريمي صدايي براي خواندن داشت و نه فرزين نصرتي و نه 
؛ محسن كريمي؛ ابراهيم چوبدار؛ حسن يارفردين نصرتي نه فرشيد انتص

فخار؛ محمد مروج؛ مسعود خستو و محسن صادق زاده ...گوشي براي 
روز گذشته هنوز در  يهاشنيدن. به روز ششم مرداد رسيديم تاثير اعدام

روز را از سر گذرانديم. روز هفتم مرداد ساعت نه صبح  وجودمان بود. آن
بند بزنين بياين بيرون. ند گفت همه چشملشگري به بند آمد و با صداي بل

حميد عباسي از مسئولين دادياري زندان در راهرو پشت ميزي نشسته بود. 
هاي مجاهدين در پرسيد. بچهها را ميكرد و اتهاماسامي را يادداشت مي

گفتند سازمان و برخالف هميشه كه در برابر اين برابر پرسش اتهام تنها مي
گفت وتنها بار عباسي هيچ نميتند كه كدام سازمان اينگرفسئوال قرار مي

نوشت. به من كه رسيد و اتهامم را گفتم با تعجب پرسيد پس چرا تو اين مي
بندي؟ داستان بودن من در بند مجاهدين هم براي خود سرفصل جداگانه

بوديم تنها من اتهامِ چپ داشتم و  14نفري كه در فرعي  15اي دارد. از 
كه خالي  13مجاهد بودند بعد از يادداشت اسامي، ما را به فرعي بقيه همه 

بود بردند. همه سرپا ايستاده بوديم كه لشگري آمد و فرزين را مورد خطاب 
قرار داد و پرسيد اسم تو چيه؟ و او گفت فرزين نصرتي كه لشگري گفت بيا 

د و به گونه كه بعدها شنيدم فرزين را حتي به دادگاه هم نبردنبيرون. آن
جا او را مستقيم براي اعدام بردند. بعد از بردن فرزين، احتمال زياد از همان

جا بايست و بعد نيحميد عباسي آمد و مرا با خود به راهرو برد و گفت هم
ها را لشگري با خود برد و من از آن لحظه به بعد جز يك بچه ياز من بقيه

جا ايستاده ود يك ساعت كه آنكدامشان را نديدم. بعد از حدنفر ديگر هيچ
آيد. به من كه بودم، متوجه شدم كه ناصريان با سرعت به سمت من مي

رسيد مچ دستم را گرفت و به سرعت به دنبال خود كشاند. بعد از طي 
ها پائين رفتيم مسافتي به سمت جنوب و رسيدن به كمركش راهرو از  پله

كف زندانِ هم يلي طبقهكف و در راهروي اصهم يتا رسيديم به طبقه
ك راهروي فرعي كه قسمت اداري زندان از جمله يگوهردشت و در كنارِ 

دادياري و رياست زندان در آن قرار داشت پشت به ديوار مرا نشاند. هيئت 
مرگ در قسمت دادياري در اين راهرو مستقر شده بود. سمت راست 

. ي زنداني نشسته بودندوي دادياري زندان در راهروي اصلي تعداد زيادراهر

گونه كه در روزهاي بعد داخل راهروي دادياري هم پر بود از زنداني. آن
آوردند نخست درراهروي اصلي در سمت فهميدم زندانيان را كه از بندها مي

داشتند و از آنجا نزد هيئت راست راهروي دادياري كنارديوار غربي نگه مي
رهيده بودند را به بيرون از راهروي بردند. زندانياني را كه از مرگ مي

دادياري و در سمت راست در راهروي اصلي و كنار ديوار شرقي نگه مي
شدند را در همان راهروي دادياري هائي كه به مرگ محكوم ميداشتند و آن

رسيد از راهرو مورد نظرشان مي يكه تعداد به اندازهداشتند تا وقتينگه مي
چپ در راهروي اصلي كنارِ ديوارِ شرقي نگه ميبيرون آورده و به سمت 

داشتند تا به سمت حسينيه براي اجراي اعدام ببرند. بعد از حدود نيم 
كشان داخل ساعت ناصريان آمد و دوباره مچِ دستم را گرفت و كشان

من بود.  يپرونده ياري به نزد هيئت برد. رازيني مشغول مطالعهيداد
 يروبروي او  نشاند. دست چپش را روي شانهناصريان مرا روي يك صندلي 

ترسش اين است كه مبادا من فرار كنم  يراست من گذاشته بود گوئي همه
من، رازيني رو  يپرونده يو حسرت اعدام من در دلش بماند. بعد از مطالعه

به ناصريان كرد و گفت اينو براي چي االن آوردي؟. ناصريان به نزديك ميز 
كرد كه من به او توضيحاتي داد. ناصريان هم گمان  مياو رفت. رازيني 

مجاهد هستم. رازيني پرونده را به ناصريان داد و او پرونده در دست دوباره 
مچ دست مرا گرفت و به بيرون از اتاق آورد و در همان راهرو روبروي درِ 

شيرين  يدادياري روي زمين نشاند. لحظاتي بعد كسي سالم كرد با لهجه
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شيرين را  يني. صد سال هم گذشته بود صاحب اين صدا و آن لهجهاصفها
دانست كه اصفهاني بود. كسي هنوز درست نميشناختم . مهدي مدرسمي

چه چيزي در حال وقوع است روي دست مهدي نامش را نوشته بودند. در 
كنار او حميد صفوي هم نشسته بود نام او را هم روي دستش نوشته بودند 

ه پاسداري نزديك شد و به حميد صفوي گفت چطوري پيشدر اين لحظ
هاي جمعي خواندنِ بچهروي نمازِ دسته نماز مسجد نديده  ؟... زندان

ها به نماز هايي كه در همان نزديكيمجاهد حساس بود و در يكي از حمله
نماز بوده و به همين خاطر كتك خواندن مجاهدين كرده بودند حميد پيش

ده بودند از اين رو حميد در ذهن پاسدار مانده بود. در كنار مفصلي به او ز
ام. اش را فراموش كردهدو  منوچهر هم بود كه متاسفانه نام خانوادگي آن

ا اوائل يهاي انفرادي بودند را تقريبا از اواخر بهار ها كه از بچهاين بچه
شود گفته ميهايي هاي انفرادي به زندانينديده بودم. بچه 64تابستان سال 

كه به دستورِ الجوردي سه سال به انفرادي بدون هواخوري انداخته بودند 
اي دارد. الجوردي تا سر كار بود كه اين مبحث هم خود سرفصل جداگانه

گذارم كه شما از انفرادي بيرون بياييد. بعد از گفت تا من هستم نميمي
هد را به بند عمومي هاي انفرادي اعم از چپ و مجابركناري الجوردي بچه

كه زندانيان اين بند درگروهتغيير نام داد بردند تا اين 1ها به بند كه بعد 17
كشها و مليهاي مختلف به جاهاي مختلف فرستاده شدند. از جمله چپ

هاي زندان گوهردشت تقسيم هاي مجاهد را به اوين و بقيه را هم در فرعي
ها را از اوين دوباره ي مجاهد بودند كه آنهاكشها از مليكردند. و اين بچه

به گوهردشت آورده بودند.  هيئت مرگ در قسمت دادياري در اين راهرو 
مستقر شده بود. سمت راست راهروي دادياري زندان در راهروي اصلي  
تعداد زيادي زنداني نشسته بودند. داخل راهروي دادياري هم پر بود از 

اي بعد فهميدم زندانيان را كه از بندها ميگونه كه در روزهآن زنداني.
آوردند نخست درراهروي اصلي در سمت راست راهروي دادياري كنارديوار 

بردند. زندانياني را كه از مرگ جا نزد هيئت ميداشتند و از آنغربي نگه مي
رهيده بودند را به بيرون از راهروي دادياري ودر سمت راست در راهروي 

هائي كه به مرگ محكوم ميداشتند و آنوار شرقي نگه مياصلي و كنار دي
كه تعداد به داشتند  تا وقتيشدند را در همان راهروي دادياري نگه مي

رسيد از راهرو بيرون آورده و به سمت چپ در مورد نظرشان مي ياندازه
داشتند تا به سمت حسينيه براي راهروي اصلي كنارِ ديوار شرقي نگه مي

شيرينش از من پرسيد براي چي  يدام ببرند. مهدي با همان لهجهاجراي اع
خوان مامانت گمت نكنه. اسمامونو رو دستامون نوشتن؟ به شوخي گفتم مي

ها قبل از من به دادگاه رفته و به اعدام محكوم شده بودند. ظاهراٌ در آن
راي جمعي و پنهان نداشتند. روز اول باي براي گورهاي دستهابتدا برنامه

نوشتند. اما شناسايي بهتر، اسامي زندانيان اعدامي را روي دستشان مي
هاي ما ناصريان از نوشتن اسم ديگر از روز بعد تكرار  نشد. در بين صحبت

زنيم. پاسداري را صدا زد و گفت اينو اتاق بيرون آمد و ديد كه ما حرف مي
يان راهرو داشت برد. كه ديواري در م 13ببرش. پاسدار مرا به بند انفرادي 

در اين بند مثل بند روبرو كه چهل سلول دارد در هر دو طرف ديوار بيست 
ها زنداني به لحاظ ارتباطي محدودتر است. سلول قرار داشت. در اين سلول

پاسداري بود كه زندانيان نامش را علي پاسبان گذاشته بودند. شب كه شام 
اي گفت كه بياورد. در جواب جمله آورد از او خواستم كه وسايلم را برايم

ديگر هيچ شك و ترديدي برايم باقي نگذاشت كه چه ماجرايي در حال 
برات ميارم. گفتم يعني چي اگه فردا  يوقوع است. گفت باشه اگر فردا بود

بودم. گفت هيچي بابا شامت رو بگير. بعد از شام شنيدم كه كسي صدا مي
ر زندان نخستين سئوالي كه زندانياني كند گوشم را به زير در چسباندم. د

پرسند اين است كه مال كه همديگر را نمي شناسند در اين مواقع از هم مي
. گفتم رو زدن 14فرعي  ي. گفت  همه14. گفتم فرعي يكدوم بند هست

ها رو به طرف حسينيه براي اعدام خودم ديدم كه اون .زدن ؟ گفت آره
  كنه. ما عفو نيست داره همه رو اعدام مي يبردند. اين هيئت كه اومده برا

  

  
  

نفر را  15نفر از آن  10پانزده نفر بوديم كه در هفتم مرداد  14در فرعي 
نفر را مطمئن هستم كه زنده هستند اما نفر يازدهم را نمي 4اعدام كردند.

ام كه اميدوارم زنده باشد. آن شب دانم ومتاًسفانه نامش را هم فراموش كرده
ها كردند تا ماجراي اعدام. عليرغم تمام تالشي كه ميراندمانفرادي گذرا در 

هاي اول تقريبا تمام مخفي بماند به جز همان روز اول و بخصوص سري
دانستند كه ماجرا چيست. زندانيان مجاهدي كه به دادگاه برده شدند مي

ه كرد كان به در سلول آمد چه تالشي مييروز هشتم مرداد باز خود ناصر
توانست مرا در صف هر چه زودتر راه اعدام مرا هموار كند او به راحتي مي

كه مرا به دادگاه ببرد. كه البته سرانجام هم ها بگنجاند بدون ايناعدامي
همين كار را  كرد كه در اين نوشتار مجال شرح آن نيست . هشتم مرداد 

نشاند.  يبناصريان مرا در راهروي اصلي زندان پشت به ديوار سمت غر
جا نيم ساعت بعد نان و پنيري به عنوان بود كه در همان 12ساعت نزديك 

ناهار برايم آوردند البته در راهرو  تعداد زيادي زنداني بودند. اما من به 
تنهايي در سمت چپ راهروي دادياري زندان در راهروي اصلي كه به 

روي دادياري درستي راهروي مرگ نامگذاري شده نشسته بودم. داخل راه
ها را هم پر از زنداني بود. باز به مانند روز گذشته كه شرح آن رفت زنداني

در راهروي دادياري واصلي نگه داشته بودند. نزديك به ساعت دو بعدازظهر 
هايي كه در راهروي دادياري بودند را به صف كرده و بيرون بود كه تمام آن

روي من ايستادند. صف درازي بود آوردند همه آمدند و در راهروي اصلي روب
شايد پنجاه نفر. به دستور پاسدار همه روي زمين نشستند. سكوت حاكم 

شك تمام آنها از سرنوشتي كه در گفت . بيبود كسي با كسي سخن نمي
انتظارشان بود آگاه بودند. در اين ميان صدايي مرا به خود جلب كرد. كسي 

را شناختم. حميد بندار از هواداران سالم كرد بعد از مكثي بالفاصله او 
قزل حصار كه  3واحد  2مجاهدين بود. در سال شصت چند ماهي در بند 

اهللا  نام گذاشته بودند با هم بوديم.                       توابين مجاهدين آن را تيپ نود حزب
  سالم حميد جان چطوري؟

  . شما چطوريد.؟                خوبم

خوبم.                                                                                                        
دانست كه چه در پيش دارد و هم من، يآيا واقعا خوب بوديم؟ هم خود او م

زد. ها از او به ياد داشتم حرف مياما حميد با همان روحيه كه در آن سال
گفت با اجازه و بعد دستانش را به زمين كوبيد تا با خاك راهرويي كه تا 

برد تيمم كند. بعد برخاست و رو يدقايقي ديگر او را به سوي قتلگاهش م
  خواند ومن به خاطر روع به نماز خواندن كرد. او نماز ميبه قبله ايستاد و ش
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هاي ري و شاهي از بچهاد مهدي عربيحصار با زندهقزل 2آوردم كه، در بند 
 2نويسان ايران در سلول از دوستان قديم و استاد مسلم خط انجمن خوش

ود نويسي راه انداخته بسلولي بوديم. مهدي در سلول كالس خوشهم 2بند 
ل ابتدايي مركب و قلم ساخته بود. من و حميد بندار و چند نفر يو با وسا

نويسي ما در آن ديگر از شاگردانش بوديم و چه جهشي كرد خط و خوش
چند ماه. حميد بر خالف آنچه كه در ابتدا قابل تشخيص نبود چنان 

تعجب  ينويسي بروز داد كه مايه استعدادي از خود در يادگيري خوش
آمد مدام از دردي كه در بود. حميد به هنگامي كه به سلول مي مهدي

ري؟ كه گفتيم كه چرا بهداري نميزد و ما هم ميگوشش داشت حرف مي
كه يك روز باالخره مجبور شد به بهداري شه بابا. تا اينگفت خوب ميمي

برود وقتي برگشت شاد و خندان و سرِ حال يك راست به سلول ما آمد. كف 
شه را گشود كه هسته خرمايي در آن قرار داشت. گفت باورتون مي دستش

خرما  ياين هسته خرما تو گوشم بود. همه متعجب بوديم كه اين هسته
درون گوش او رفته و خود او متوجه نشده است از آن روز ماجراي گوش 

خنده و شوخي  در بند شده بود. و اينك او  يحميد و آن هسته خرما سوژه
خواند. آرامشي كه او به اش را ميير من ايستاده و آخرين نماز زندگدر براب

تابد هنگام نماز داشت هنوز كه هنوز است چون خورشيدي در ذهن من مي
خراشي از سمت قتلگاه گوش يدر ميان اين آرامش ناگهان صداي نعره

و زد: خميني عزيزم بگو تا خون بريزيم. ابرخاست. ناصريان بود كه فرياد مي
شد. به حميد كه رسيد آمد و به ما نزديك مييداد و پيش ماين شعار را مي
داد عادتي داشت به اين شكل كه در حال راه رفتن به كسي ديگر شعار نمي

ايستاد و دوباره به عقب كرد ميكرد از او كه چند قدم عبور مينگاه مي
. برگشت گشت. گويي ذهنش با تاًخير موضوع را دريافت مي كندبرمي

خواند نگاهي كرد و زير لب چيزي يلحظاتي به حميد كه در آرامش نماز م
حواسم به حميد بود متوجه نشدم كه كس ديگري  يگفت و رفت. من همه

هم نماز خواند يا نه. حميد نمازش تمام شد. به محض تمام شدن نماز 
ه حميد فرمان حركت  صادر شد. همه برخاستند. حميد پيش از آن كه را

اي شد گفت تنها جملهتوانستم بگويم چه مييبيفتد گفت حاللم كن. چه م
كه از دهانم بيرون آمد اين بود كه گفتم حميد جان مطمئن باش اگر زنده 

كرد ماندم هرگز فراموشت نخواهم كرد. صف به راه افتاد تا چشم ياري مي
مقصد را رفتنشان را دنبال كردم. اما گويا آن صف هرگز قصد رسيدن به 

ينداشت. آن صف هنوز كه هنوز است در راه است. هنوز كه هنوز است م
 .رودرود و ميرود و مي

*  

  

  هاي عاشق برابري و آزادي انسان

  

 شوكت محمدي 

  

. شانزده شروع كردم فعاليتم را با دفتر دانشجويان مبارز ،در شروع انقالب

حوزه فعاليتم شدم. محل زندگي و  سهجذب جريانات خط  سالم بود كه
  .كرج بود و بعد از مدتي با سازمان پيكار آشنا و جذب اين سازمان شدم

 فعاليتم را در دبيرستان و محالت .پيكار بودم آموزيشجويي و دانشعضو دان

كرج با نوشتن شعار روي ديوارها و پخش اعالميه و نشريه ادامه 
يي بود كه در آن كوهنوردي و جلسات مطالعاتي منظم از جمله كارها دادم.

رژيم جمهوري اسالمي كه از وحشيانه  بعد از يورش داديم. دوران انجام مي
فعالين كرج شناخته شده  از آن جا كهشده بود تر بسيار گسترده 60سال 

بودند من به تهران گريختم و ضمن ارتباطم با پيكار بعد از مدتي كه زندگي 
ودر اواخر  وين زنداني شدمدستگير و در ا 60آذر  30مخفيانه داشتم در 

 آزاد شدم. 63سال 

 خوداضطراب و مخفي بودن در منزل يكي از اقوام  ،بعد از مدتها سرگرداني 

 اكن شدم.در جنوب تهران بود س كه كارگر زحمتكش و شريفي

ها كه با هزار كه مصادف بود با شب چله بعد از ساعت 60آذر سال  30 
صداي فرياد  سراسيمه و وحشتزده با بودم همشقت و دلهره تازه خوابيد

رعب و وحشت  بودند و جوحمله كرده مان  كه به خانه فاميل پاسداراني
   وجود آورده بودند از خواب پريدم.ه غيرقابل تصوري را ب

اتفاقي  متوجه شدمخود آمدم و ه يك لحظه ب چه كار بايد بكنم. دانستم نمي
   .در حال وقوع است كه منتظرش بودم

طور كه  ا مرا همراه صاحبخانه به زندان اوين منتقل كردند و بعدها آنآنه
هاي بسيار آزاد كرده  يك هفته اعمال آزار و شكنجه بعد ازرا  شنيدم او

 بودند.

 دهانم اين صحنه را هرگز از خاطراتم محو كنم كه وقتي داشتم آماتو نمي

بود به پا را كه جلوي در  شدم يك جفت دمپائي بزرگ مردانه رفتن مي
 هيادم آمد كه شنيده كردم، چرا كه يك لحظه مثل برق از ذهنم گذشت و ب

 د.كن بودم پاها بعد از شكنجه و شالق ورم مي

دست ه چندين پاسدار اسلحه بسوار كردند و تا زندان اوين پاترولي مرا در 
 ظاتي. در همان لحكردند ام همراهيرحمشان  بي با نگاهها و برخورد خشن و

رون پاترول نشسته بودم، به ناگاه استرس و اضطراب جاي خود را به كه د
شايد هم شوك ناشي از حمله وحشيانه آنها بود و يا  .يك نوع خونسردي داد

تا حد زيادي باعث اين حالت شده بود.  از دربدري و فرارام  خستگي
خواستم  ميهم  از طرفي ليدانستم چه سرنوشتي در انتظارم است و مي

را با خودم مشخص كنم. هنوز هم بعد از سالها نتوانستم آن  تكليفم
ماشين درحركت بود و تابلوهاي احساسم را براي خودم تجزيه و تحليل كنم.

رفت به سرعت از جلوي چشمانم عبور  اي كه به سمت اوين مي جاده
 كرد. مي

وارد يك اتاق شديم و به چشمهايم  در ابتدا .بعد از مدتي به اوين رسيديم
بند زدند و مرا به همراه شخصي كه چادرم را گرفته بود به جاي  شمچ

ياد فيلمي ه آن لحظه ب .وارد محلي شدم كه بسيار سرد بود نامعلومي بردند.
دادند كه زيرزمين نموري  تلويزيون نمايش مي درافتادم كه در شروع انقالب 

ين احساس كردم مرا به همان زيرزم .چكيد بود كه از سقف آن آب مي
هاي  فضاي باز اوين بوده و مرا به سوي شعبهبعدها فهميدم آنجا  اند. آورده
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ها محلي بود كه براي بازجوئي از آنها استفاده  شعبه   .بردند بازجويي مي
كنم چندين اتاق شبيه به هم در آنجا بودند كه همگي  فكر مي .كردند مي

وانستم تشخيص بند ت من با وجود داشتن چشم .گذاري شده بودند شماره
 .هستمبدهم كه داخل سالن بسيار بزرگي 

سرنوشتي شبيه  بند نشسته بودند و پر بود از افرادي كه با چشم اين سالن 
را شنيدم. او يكي از دوستان  ييشناآمن در يك لحظه صداي  .من داشتند

چند به من گفت  .دستگير شده بود ظاهراً همان روزهابسيار خوبم بود كه 
مد بالفاصله آ از هر فرصتي كه پيش مي است. ز من دستگير شدهروز قبل ا

ورم كه چه آ خاطر نميه ب دقيقاً داد. اطالعاتي در مورد آن محيط به من مي
 رام بود كه به يك زيرزمين بسيار نمو تاريخي و چند روز بعد از دستگيري

زير از م منتقل شدم و مرا كنار يك شوفاژ نشاندند. همانطور كه نشسته بود
يش صدا دوست مكرم و به نام كه كنارم نشسته اي بند ديدم زنداني چشم
 هنخوابيد كهساعتها بود  اش را بنويسد. نامه خواستند وصيت يو از ،زدند مي
دانم  بعد از چند لحظه كه نمي .خوابم برد اي بطور نشسته براي لحظه .بودم

تمام  نويسد. يچقدر طول كشيد بيدار شدم و ديدم او دارد وصيت نامه م
او  كه او را براي اعدام بردند.دم دماي صبح بود  .وجودم را غم گرفته بود

   اي بود كه شاهدش بودم. اعدامياولين 

چادرم را گرفت و  ي طور كه غرق اين درد بزرگ بودم كسي گوشه همين
قدر زنداني  شدي!!!! آن تو چرا اينجائي؟ تو ديشب بايد بازجوئي مي :گفت

 اند. جويي كرده چه كساني را باز كردند فراموش مي گاهيكه  زياد بود

شدم صداهائي  وقتي به اتاق بازجوئي نزديك مي .مرا براي بازجوئي بردند
شنيدم كه تمام  وجودم را به لرزه انداخت. شايد صدها نفر بودند كه فرياد 

، ناله، درد، فريادهاي دلخراش. فريادهائي كه ضجهصداي  كشيدند. مي
هاي حيواني  صداي شالق همراه با نعره .ندتر به صداي زوزه شبيه بودبيش

هاي ركيك بود تمام فضا را پركرده بود.  م با فحشأشخص ضارب كه تو
ها درد را به تمام  ن لحظهيادآوري آ ,خواب و بيداري در هنوز بعد از سالها
 كند. وجودم سرازير مي

باور باشد،  ند شايد غيرقابلخوان تصورش براي كساني كه اين خاطرات را مي
هاي مختلف مثل  شكنجه به شيوه هاي ولي ديدن صحنه

هاي  دادن خوابي وقفه به كف پاها و تمام بدن، بي كردن,كابلهاي بي آويزان
ها بوده محو  هرگز از ذهن و ياد كسي كه شاهد اين صحنه طوالني مدت،

هاي  هشد. صحن ها شامل حال همه مي نخواهد شد. اين نوع شكنجه
 نشستند و هائي بود كه مادران پشت دراتاق بازجوئي مي صحنه ،دردناكتر

زدند كه در آن لحظات تنها  فقط زار ميشنيدند و هاي عزيزانشان را مي جهض
   توانستند انجام دهند. كاري بود كه مي

اوراق را  رها دهها با حدود دو هفته در شعبه بازجوئي بودم. در طي بازجوئي
دادند و از ما  مان مي دسته انداختند و خودكاري ب مان مي جلوي روي

بارها  .عضو بوديم را بنويسيمدر آن خواستند اسامي رفقا و سازماني كه  مي
هاي مختلف از ما  شكنجه كردند و با توهين و فحاشي و اوراق را پاره مي

قدر ما را در همان شرايط  آن خواستند دوباره و صدباره بنويسيم. مي
  شد. مان تخليه مي ميداشتند كه توان و انرژي نگه

كند  كنم بيشترين چيزي كه ذهنم را مشغول مي وقتي به آن روزها فكر مي
كابلها را با آخرين صحنه مقاومت و پايداري رفقائي است كه آخرين 

  كردند. هاي ايمانشان براي آزادي و برابري انسانها تحمل مي قطره

همهمه  .بند داشتم نتقل كردند. هنوز چشممرا  به بند م دتيبعد از م
 هچند روز شنيدآن اين صداها با صداهائي كه طي  كه شنيدم هائي را  آدم

بندم را  چشم. انگار وارد دنياي ديگري شده بودم ند.متفاوت بود بودم كامالً
ال مانند بود باز كردند و مرا به طرف بند هل دادند. بند داراي يك راهروي 

به محض ورود با جمعيت زيادي  .معروف بود 246جزا كه به بند اتاق م 6با 
اي  عده كردند. كه در حال قدم زدن بودند و با هم صحبت مي مواجه شدم

ها شروع به ماساژ  به طرفم آمدند و مرا به داخل اتاقي بردند. يكي از بچه
 پاهايم كرد كه از شدت ضربات كابل ورم كرده بود.

نفر را داشت  15-10 حدود گنجايش قشدم. هر اتا بند آشنا با جو كم كم
جا داده بودند. شبها مجبور بوديم  نفر  را به زور 70- 60 درون هر اتاقكه 

تعدادي از ما به صورت كامالً چسبيده به هم و تعدادي هم در راهروها 
ه بودند كه ب مادراني  سال بود. 20 ميانگين سني زندانيان تقريباً بخوابيم.
ندانشان دستگير شده بودند. بعد از مدتي به وضعيت جديد عادت خاطر فرز

مسئول غذا تعيين  .ها نظم بدهند كردند به اتاق سعي ميها  هبچ. كردم
كرديم آن را  شرايط زندان را به ناچار پذيرفته بوديم و سعي مي .كرديم مي

لباسها و  داديم. تر كنيم. به همديگر روحيه مي براي خودمان قابل تحمل
نهايت انساني  روابط بي .كرديم بين خودمان تقسيم ميرا  ي كه داشتيموسائل

بار تعدادي را از پشت بلندگو صدا  اي يك د هفتهآي و رفيقانه بود. يادم مي
ما  .به دم در بند بروند لشانخواستند اين افراد با تمام وسائ زدند و مي مي
 .انگيز و دردناك اعي غمود فهميديم كه با اين عزيزان بايد وداع كنيم. مي

انگيز رگبار تير و در پي آن تيرهاي خالص كه همه آنها را در  عصرهاي غم
همه   و گاهي بيشتر. 100-90- 80-70-60-50شمرديم.  مان مي هاي دل

كرديم و با  گرفته و چشمهائي خيس به هم نگاه مي با گلوهاي بغض
كردن تيرهاي آهن  خاليها شبيه  صدا زديم. ها حرف مي مان از ناگفته سكوت

بود كه  صداي بلندگو بعد از لحظاتي .شد از يك تريلي بود و بعد خاموش مي
  اي از كافران به درك واصل شدند. كرد به فحاشي و توهين كه عده شروع مي

زندگي جريان داشت و ما كماكان در كنار اين زندگي شاهد وداع و پرواز 
اني را كه از نزديكان و رفقاي هم تك عزيز تك بوديم. رفيقانمان بهترين 

هاي دار سپرده  بودن به چوبه تشكيالتي و اقوامم بودند و به جرم سياسي
شدند را به خاطر دارم: فهيمه تقدسي، نسترن اخالقي، ژيال، مهناز، سيمين، 
فخري لك، محمد محمدي كه در زير شكنجه رفت. مجتبي احمدزاده، 

حسين دهدشتي، مرتضي روحاني،  اي، الهي، سعيد صامه اسماعيل ذبيح
يار و زهره  محمد يزدانيان، مجيد سيدي، داوود حيدري، داريوش يزدان

راي فشار تعدادي را ب يبعد از مدت م بود.ا شكاري كه مسئول تشكيالتي
و بعد  7بند  به قزل حصار فرستادند كه من نيز جزو آنها بودم. ما به بيشتر

بسته كه  هاي در ما را به سلول .قزل منتقل شديم 8از مدتي به بند 
 2و عرض  5/2داراي تخت سه طبقه و به طول نفر را داشت و  3گنجايش 

توانم  نمي كنم نفر را جا دادند. االن وقتي به آن دوران فكر مي  18متر بود 
خاطر ه اگر ب .توانستيم نفس بكشيم ميتصور كنم چطور ما در آن بند 

شد آن  اي نمي مان نبود حتا براي لحظه سانيعميق ان هاي ها و انگيزه رمانآ
 شرايط را تحمل كرد.

يك روز همه ما را به راهروي زندان  نفر بوديم. 80ما حدود در آن شرايط 
كشيدند و  پاسدارها نعره مي وحشتناكي كتك زدند. ه طورقزل كشاندند و ب

 .اند آمده كرديم راهروها به لرزه در كه احساس مي طوريه ب د،دادن فحش مي

ما را به بند  كرده كبود و ورم هايي با بدنبعد از كتك مفصلي كه زدند 
بعد از  و زدند مي نفره صدا 8-7هاي  در دسته ما را از همان روز برگرداندند.

حصار، به دليل نپذيرفتن  داوود، رييس زندان قزل بازجويي توسط حاج
بردند، ت و يا قبر تابو نامه جائي ب به كرد شرايطي كه برايمان تعيين مي

هاي  حاج داود آن قبرها و تابوتها را كارخانه .ناميدند ميقيامت  را كه آنجا
نم اد ايم. نمي ها را از اسرائيل وارد كرده گفت اين و ميا .ناميد سازي مي نسانا
ضعيت و موقعيت آن مكان چگونه بود، چون بعد از شكنجه و كتك مفصل و

موقعيت خودم را  منستاتو نمي ،كرده بودند و طوالني ما را به آنجا منتقل
كه دادند  داخل جائي شبيه جعبه بسيار كوچكي قرارمرا  م.تشخيص بده

. بند قابل تشخيص بود چشم زيراي داشت كه كمي از  باالي سرم روزنه

ها حدوداً يك متر وپنجاه و طول آن حدوداً يك متر و  ارتفاع اين جعبه
شد. كوچكترين تماس بدن ما  سانتيمتر مي هفتاد و عرض آن حدوداً پنجاه

شد.  هاي چوبي اطرافمان منجر به ضرب و شتم پاسداران مي با  تخته

http://dialogt.de/



  1360ي دو پرسش از زندانيان دهه

 ١٤٣  110ي  آرش شماره

ي چوبي اطرافمان حدوداً پنج سانتيمتر از سطح زمين فاصله داشت  محفظه
و ما گاهي از همان پنج سانتيمتر روزنه بطور كامال پنهاني با رفقاي 

كرديم و در آن  ديگر را لمس ميمان دستان هم هاي كناري اتاقك
هاي حاج داوود اين حركت يكي از چيزهايي بود كه به ما در آن  قيامت

از زير همين  ام داد. در يكي از همين روزها رفيق كناري شرايط دلگرمي مي
اش درست كرده بود را به  دريچه، مشتي كه با خمير تكه نان سهميه روزانه

كردم. تا اين كه  قيمت محافظت مي ي گراندستم داد و من آن را مانند شيئ
روزي متوجه شديم چندين پاسدار قرار است همه را بازرسي بدني كنند. 
من آن مشت را كه مدتها بود نگه داشته بودم به دهان خود گذاشتم و شايد 

كم متوجه  مكساعتها در دهانم بود تا اينكه به مرور نرم شد و قورتش دادم. 
چند تا سرم شدم. نهال كوچكي در بيرون پنجره بود. اي در باالي  پنجره

روي آن نشسته بود و بعد از مدتي برف را روي آن نهال ديدم. باز برگ زرد 
خواندند ظاهراً آمدن بهار را خبر  زمان گذشت و صداي پرندگاني كه آواز مي

تك ما را از  آمد و گزارش تك دادند. هر صبح حاج داوود به آن مكان مي مي
گرفت. هر روز تعدادي از ما را به داليل  اران زني كه نگهبان بودند ميپاسد

گرفت و تنها هدفش از اين فشارها شكستن ما  مختلف زير مشت و لگد مي
گذشت. برخالف تبليغات سهمگين و  بود. روزها و ماهها به همين منوال مي

هايش حتا در آن شرايط  روزي جمهوري اسالمي از طريق رسانه شبانه
نفر  80ختي كه در باال به طور بسيار مختصر توضيح دادم از ميان حدوداً س

روزي به  تنها به تعداد انگشتان دست، آن هم بعد از ماهها فشارشبانه
 هاي حاج داوود تن دادند. اصطالح بريدند و به خواسته

هر روز شاهد اعدام عزيزاني بوديم كه  .بود اي نشدني فراموش دوران سخت و
هاي انساني به پاي  خاطر آرمانه ز عشق به زندگي بودند و بسرشار ا

. در آن دوران سركوب و وحشت و سالخي انسانها،  رفتند هاي دار مي هچوب
تمامي حكومتهاي جهان كه منافعشان را در حفظ جمهوري اسالمي 

به اين جنايات ضدبشري كوچكترين اعتراضي  سكوت كردند وديدند  مي
سختي بود، بخصوص روزهائي كه با عزيزترين و ه و دوران سيا   نكردند.

كرديم و  مان بايد براي هميشه وداع مي شريفترين انسانهاي دوران زندگي
اي بسيار قوي  دردناكشان بوديم، آناني كه با آگاهي و روحيه جداييشاهد 

ات تلخ دارم كه ظلح نخاطرات زيادي از اي كشيدند. مرگ را به آغوش مي
نام ه عزيزي را به ياد دارم ب توانم فراموش كنم. نمي شان را امدهيچك

وقتي براي اولين بار ديدمش به قدري شكنجه شده بود كه  .سيمين
شناختم تشخيص دهم. پيكرش را  نتوانستم او را كه از بيرون زندان مي

اش را در هم بشكنند. او  درهم شكسته بودند ولي نتوانسته بودند روحيه
از ما خواست شعري را كه  مانهايش بود. لحظه وداعهمچنان معتقد به آر
ما با  .خوانديم با هم بخوانيم جمعي مي هميشه دستهما   براي كودكان بود و

دلي پر درد و چشماني اشكبار آن را خوانديم و با رفيقي وداع كرديم كه 
اي ديدم/ همونجا سرِ جام  (يه روزي يه بچهيادش هميشه برايمان زنده است

باال مطمئناً اين شعر را به  246بند  6هاي اتاق  .............) بچهخشكيدم/
  خاطر دارند.

هاي جمهوري اسالمي هم چنان ادامه دارد و در مقابل آن  كشتار و شكنجه
هاي عاشق برابري و آزادي نيز همچنان ادامه  دريغ انسان هاي بي مقاومت

نسان به جز مبارزه و دارد چرا كه راه ديگري براي ساختن دنيايي شايسته ا
 بردن استثمار وشكنجه و اعدام وجود ندارد. از بين

*  

  
  

  

 

براي كمك به خانواده وارد بازار  ،سالگي ضمن تحصيل 8از محمود خليلي، 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و . خودش معتقد است: كار شد

 او شخصيتدر شكل گيري  ،فدايي نيره محتشمي جانفشان حضور رفيق

بعنوان هوادرار سازمان چريك  57در كوران قيام ه است. خيلي موثر بود
  .يي خلق ايران شروع به فعاليت كردهاي فدا

 4در تاريخ  . اورا با سچفخا اقليت ادامه داد ودفعاليت خ 59با انشعاب سال 

و  اشرلن) )توسط خواهر زاده بسيجي(كوچه ب شدر محل كار 1360آبان 
 1362در سال و  دستگير  ،كه عامل رژيم بودند اشابقكالسي سبرادر هم

 12در دادگاه اول به اعدام و در دادگاه دوم بدون احتساب دوران زندان به 

 ر اوين، قزل حصار،دوران زندان خود را د شود.ميسال زندان محكوم 

  ه است.آزاد شد 1367 داسفن 4و ه گوهردشت گذراند

  

  شتاركٌ

  ان و زحمتكشانكارگر فرزندانِبهترين  

  

  محمود خليلي

  

واقعيت قضيه اين است كه لشكر بي دفاع و شكست خورده انقالب به دست 
ضد انقالب حاكم (رژيم سرمايه داري جمهوري اسالمي ) به بند كشيده 

نسل خيلي  1362تا  1360شده بود. نسل زندانيان سياسي در سالهاي 
انيان سياسي زمان رژيم جواني بود. نسلي بود كه از طريق نسل قبلي(زند

سرمايه داري شاه) كمترين تجربه به آن منتقل شده بود و هر شخص به 
تنهايي بايد همه چيز را تجربه مي كرد و بدون پيش زمينه الزم به مقابله 

مي رفت. خيلي از نكاتي كه امروز پيش پا  هابل و جوخهبا شكنجه و كا
ماني پيچيده و بغرنج به نظر ز افتاده و سطحي به نظر مي رسد در آن مقطع

فردي نسل  يهاچيدگي و بغرنجي زمينه ساز خالقيترسيد. البته اين پيمي
پا به عرصه مبارزه طبقاتي  57جوان و پرشوري بود كه در كوران قيام 

گذاشته بود و در برابر سركوب و شكنجه لجام گسيخته شيوه هاي خودش 
ها ها و بريدناي ضعف. امروزه عدهنمودمقاومت تعيين مي را براي مقابله  و

 اي ديگردانند و عدهجسماني يا روحي يك فرد مرتبط مي هايرا به توانايي

زنند و آگاهي افراد پيوند ميآن را به توانايي تئوريك و سطح دانش و 
ا دراين بريدن ها دخيل هاي فردي و خصلت طبقاتي رخصلتجمعي هم 

كنند بدن از پوست و گوشت و اتكا مي اي تنها بر ايندانند و عدهمي
فاوت است در نتيجه مقاومت استخوان تشكيل شده و توانايي افراد مت

اين عده كه "شكنجه گران است، مطمئنا ترين كار در برابر شكنجه وبيهوده
هاي مختلف سرمايه شامل اليه ،ندان را تبليغ مي كننددر ز تمقاوم ،با نفي

ان از درگاه قدرت حاكم هستند. در كنار آنها داري حاكم و يا رانده شدگ
افراد ديگري قرار دارند كه با ادعاي روشنفكري و يا لعاب سوسياليستي و 

 زنند و با شعارهايبه اين مقوله دامن ميشعارهاي خوش رنگ و لعاب 

(به ظاهر براي دنيايي بهتر!!!). وجه مشترك  كنندفراوان شكنجه را نفي مي
ه هاي مختلف در قدرت و رانده شده از قدرت جمهوري اين افراد با الي

رنگ زندان و شكنجه  "اسالمي در اين است كه  بعضي از اين افراد يا اصال
  اند . برابر شكنجه سر تسليم فرود آوردهرا نديده اند و يا در 

http://dialogt.de/



  1360ي دو پرسش از زندانيان دهه

 ١٤٤  110ي  آرش شماره

براي پاسخگويي به سئوال نشريه آرش من توضيحات اوليه باال را ضروري 
  د:مي دانستم و اما بع

  

خارج از زندان من (به چه در زندان و چه  چيزي كه بيش از هر چيزي* 
) را آزار 60گويم تمام زندانيان باقي مانده از كشتارهاي دهه اطمينان مي

مي دهد حسرت به جاي مانده از كشتار بهترين فرزندان كارگران و 
بارزه برابر به خيل جانفشانان مان است كه در كوران يك مبارزه نازحمتكش

اه مي كنم امروز وقتي به امكانات و پيشرفت ارتباطات نگ طبقاتي پيوستند.
خورم كه اگر ده درصد اين شوم و افسوس ميدل تنگ تر از هميشه مي

 ") وجود داشت مطمئنا60(چه زمان شاه و چه دهه  امكانات درگذشته

- هجنبش كمونيستي بهترين رهبران و نيروهاي خود را در دو نظام سرماي
بطور مثال رهبري سچفخا به دست نوكران  داد وداري از دست نمي

افتاد و سرنوشت نمي .)…(باند نگهدار، طاهري پور، فتاح پور و بورژوازي
  خورد.قيام طور ديگري رقم مي

   

افرادي بودند كه  ،كشيددر زندان ذهن را به چالش مي يكي از مسائلي كه* 
شدند و امروز در بهترين رزه محسوب ميهم راه و هم گام مباتا چندي قبل 

حالت كم آورده بودند و براي رهايي از درد و شكنجه اطالعات محدودي 
) به درستي بخش زيادي از 62تا  60داده بودند. كه در يك مرحله (سال 

كردند مبارزات طوري با آنها برخورد مي زندانيان مقاوم با حفظ معيارهاي
. اما حكايت كساني كه ) تبديل نگردنديم (توابتمام و كمال به مهره رژِكه 

و همكاران  اثت فرو مي رفتند و به پاس داراندر منجالب خيانت و خب
متفاوت بود. موضع  "كامال سرمايه (توابين به هر حد) تبديل مي شدند

گرفت. در اين بين نها به مانند عوامل رژيم صورت ميگيري و بر خورد با آ
تعدادي از افراد رده باالي تشكيالت د شكنجه و زندان، آزار دهنده تر از خو

شدند و كشيده  رژيم سرمايه داري سقوط و منجالب كه به ورطهها بود كه 
در دريوزگي و خوش رقصي به جايي رسيده بودند كه بازجويان روي 

دادند و اين افراد كار شكنجه و آزار جسمي و روحي زندانيان ندلي لم ميص
ه و يا زندانيان قديمي و مقاوم را با دقت و وسواسي انجام تازه دستگير شد

مي دادندكه گاهي از عهده خود بازجويان هم خارج بود و با تمام وعده و 
ها قرباني شدن در پيشگاه جويان ثمره و دستمزد نهايي خيانتوعيد باز

جنايت كاران بود. پذيرش و ياد آوري سقوط انسان تا اين حد آزار دهنده 
  تي اگر آن را بر خوردن عناصر متزلزل در جنبش كمونيستي بناميم.است ح

  

امروز با شرايط موجود در جامعه و حضور نسل جوان در عرصه مبارزه ما * 
شاهد فعاليت گسترده فرزندان و اعضا خانواده جانفشانان مبارزه طبقاتي 

آنها  هستيم كه به افشاء جنايات جمهوري اسالمي همت گمارده اند در كنار
سپس  به خدمت رژيم درآمدند و 60فرزندان بعضي از افرادي كه در دهه 

اعدام شدند نيز وجود دارند كه با اطالع يا بدون اطالع از گذشته والدين 
 اند. حضور پر انرژي اين افرادقابله با جمهوري اسالمي برخواستهخود به م

دا از عمل كرد (فرزندان و خانواده كساني كه خيانت كردند) را بايد ج
اي با آن برخورد كرد. برخورد با آنها در نظرگرفت و با ظرافت ويژهوالدين 

اند با تمام  تالشي كه وز رخت و لباس مبارزه به تن كردهتوابين كه امر
( توابين)  آنها مدعي انسان دوستي براي تطهير عناصر به ظاهر دمكرات و

ان به دربرده از كشتارهاي دهه به كار مي برند با وجود زندانيان مقاوم ج
. اما برخورد مي توان به مقابله با آن برخواستامري است كه به راحتي  60

با جواناني كه با تصور والدين مقاوم در زندان امروز علم دادخواهي آنها را 
بردوش گرفته اند بسيار سخت است و بايد با ظرافت كامل صورت گيرد كه 

ل و دل سرد شدن آنها در مبارزه عليه رژيم ضمن بيان حقايق باعث منفع
  سرمايه داري جمهوري اسالمي نگردد. 

  

  

  
  

  »تلخ ترين وداع«

از شبي كه پرويزعزيز پيشنهاد نوشتن متن يا خاطراتي در باره واپسين 
صدا مي كردند به من داد، ذهنم دوباره  لحظاتي كه زندانيان را براي كشتار

البته ذهن كسي كه تنها . ي زندان شدهارويداد درگيرتلخ ترين لحظات و
يك روز هم در زندانهاي جمهوري اسالمي اسيرشده باشد از كابوس آنچه بر 
خودش و ديگران گذشته است نمي تواند خالي باشد. اما مرور تلخ ترين 
لحظات زندان چنان روح و جان انسان را چنگ مي زند كه آن را با هيچ 

سه كرد. باور اين مسئله شايد براي خيلي حادثه تلخ ديگري نمي شود مقاي
از افراد دشوار باشد ولي من بيش از پنج بار اين متن را نوشتم و با هر سطر 

م و به كه نوشتم به آن لحظات پرتاب شدم و تمركز نوشتن را از دست داد
و مجبور شدم آن قسمت ها را تا حدودي  حاشيه هاي ديگر كشيده شدم
گر آن حاشيه ها يا دوباره بنويسم. شايد احذف كنم و اصل مطلب را 

حذف نمي شد (كه با هجوم موج احساسات نيازمند زمان  مواردي به عمد
توانستم تجربه تك تك زندانياني كه خاطراتشان را در يا ميبيشتري بود) و 

شد ولي از كيفيت اين خصوص نوشته اند ذكر كنم نوشته خيلي طوالني مي
اما پس از كلنجار فراوان به اين نتيجه رسيدم در  بهتري برخوردارمي گرديد

. من تنها بخشي از ور مفصل تر به اين موضوع بپردازمفرصتي ديگر و به ط
ام. اما در كل از را در انتها آورده"بيداران"از سايت  "فريدون تويي"نوشته 

  نظر من اين بخش از شماره جديد نشريه آرش دشوارترين بخش آن است.  

سال اعدام هاي علني در خيابانها و زندانها، سال روزنامه هاي  1360سال 
سال اعدام كودكان و زنان بار دار، سال  ،خونين با تيتر هاي رعب و وحشت

كشتار نام داران و بي نامان، سال دريافت پول گلوله هاي اعدام، سال رو 
ان، ، سال تجاوز به دختران باكره، سال شكنجه هاي بي امنمايي از خاوران

سال رفيقان نيمه راه، سال آدم فروشي ومزدوري، سال ضربات پي در پي 
برنيروهاي انقالبي، سال سوزاندن قرار، سال جستجوي راه فرار، سال جوخه 

و سال  60هاي برقرار، سال مادران انتظار، سال استقرار چوبه هاي دار،سال 
  هاي بعد.

باال  2يم زندان اوين) اتاق بند سه (از بندهاي قد من در1360اوايل آذر در  
، با تمام سركوب ها و شكنجه ها و اعدام ها جو زندان خيلي راديكال بودم

(صد) زنداني با اتهام و 100ومقاوم بود. با اينكه در اتاق ها جمعيتي بيش از

زد طوري كه ولي همدلي و رفاقت حرف اول را ميبي اتهام وجود داشت 
 ها جسارت علني برخورد كردن راآنتنافراد بريده و كم آورده و حتي 

شب هنگام و يك يا دوروز درهفته برگزار مي شد  "ها غالبانداشتند. اعدام
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(تنگ غروب)  ها روز ثابت اعدام بود). ساعتي قبل از اعدام(چهار شنبه
و اعالم مي كرد  خواندتاق را باز مي كرد و اسامي را ميپاسداري درب ا

. دانستيممي بست به اتاق بعدي مي رفت ما ميحاضر شوند و بعد درب را 

-ما مي كردنديژه وقتي تعدادي با هم را صدا ميدر آن ساعت و زمان بو

بردند مگر % افراد را صبح براي بازجويي مي90[دانستيم بازجويي نيست
لو رفتن اطالعات اين  مورد خاصي بوجود مي آمد مثالٌ دستگيري جديد و

و افراد را براي اعدام  ]الباٌيك فرد را مي بردندمورد زمان نمي شناخت وغ
مي برند. بعضي از زندانيان هنوز هم نام كامل خود را به زندانبان نداده 

نفري كه از اتاق ما براي اعدام مي بردند سه نفر آنها را  6يك بار ازبودند 
ديگران  بار من و 2اين حالت را حداقل  تنها با اسم كوچك صدا زدند و

شورانگيزترين لحظه، لحظه وداع با آنها بود كه هركدام با  وديم وشاهد ب
 »رود «نمودند. دراين ميان سرود سرودي ما را ترك مي خواندن شعر و

ها بود وعزيزي را كه من نمي دانم به چه اتهام (به اركان اين مراسم يكي از
را »دايه دايه «بود، سرود زيباي  »ياسر«نامش  و احتمال فراوان مجاهد بود)

اين  از گر«شعر زيباي:  »اژدر« به عنوان آخرين يادگارش براي ما خواند، و
كوير وحشت به سالمتي گذشتي به شكوفه ها به باران به تمام خلق ايران 

به تمام خلق «را به زيبائي دكلمه نمود. البته قسمت »برسان سالم ما را 
  رده بود. را خودش به شعر دكتر شفيعي كدكني اضافه ك»ايران 

به زندانيان نيروهاي  3بودم آن زمان سالن  3سالن  63در اتاق  62در سال 
اكثريتي ها)  –اي خواندند (تودهچپ وانقالبي و افرادي كه نماز نمي

اختصاص داشت. جو اتاق خيلي خوب بود اكثريتي توده ايها نصف كمتر 
د از مصاحبه سران زماني  و بع البته در اين مقطعدادند. اتاق را تشكيل مي

ها ريخته بود و ديگر دم از ضد ايحزب توده كُلك و پر اكثريتي توده
  انقالبي بودن ما نمي زدند

و حتي شرايطي پيش آمده بود كه يكي از اعضا سازمان جوانان حزب توده  
ترين افراد اتاق بود) بعد از سه روز كه خودش را (اين شخص يكي از مسن

بود ناگهان سر از زير پتو در آورد و بدون مقدمه و با زير پتو حبس كرده 
صداي بلند اعالم كرد بايد مبارزه مسلحانه از كردستان به سراسر ايران 
سازماندهي شود و اين رژيم را فقط بايد با مبارزه مسلحانه سرنگون ساخت. 

اقليت) با - گ (يكي از هوادران سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران -سعيد
 روي زمين ولو شد او از خنده روده برشده بود ودرحال دست و پاقهقهه 

زدن اين فرد توده اي را نشان مي داد اين حركت سعيد باعث خنده همه ما 
اي ها هم به خنده افتاده بودند. شده بود طوري كه تعدادي از اكثريتي توده

ت كما اي مذكور دوباره پتو الزم شد و نزديك به يك هفته در آن حالتوده
به تخيل خود فشار آورد تا تحليل جديدي بسازد اما اين بار فقط در گوش 
ياران خودش وز وز مي كرد. اتاق به دو طرف تقسيم شده بود، يك طرف 
توده اي اكثريتي ها و يك طرف هم زندانيان چپ و كمونيست البته در بين 

ر دو هاي مختلفي وجود داشت با اين حال هدو بخش اتاق هم صف بندي
طرف در برابر طرف مقابل يك پارچه برخورد مي كردند بويژه در رابطه با 
مسئول اتاق كه بايد با زندانبان برخورد مي كرد طي يك سال و نيمي كه 

بود كه تا تابستان  4سابق سالن  42من در اين اتاق بودم [اين اتاق، اتاق 
حزب  - ريتها (اكثمخصوص زندانيان چپ و كمونيست و نماز نخوان 61

مسئوليت اتاق هم هميشه با زندانيان چپ بود و با تمام تالشي  ].توده) بود
ها داشتند هيچ وقت نتوانستند اين مسئوليت را كسب اي اكثريتيكه توده

  كنند.

نفر بوديم كه دادگاه رفته  5بيشتر افراد اتاق زير بازجويي بودند و فقط 
اقليت، وازگن -ادار سچفخابوديم و منتظر حكم بوديم، من بعنوان هو

منصوريان ازرفقاي رده باالي پيكار، مرتضي روحاني قاديكالهي، حميد رضا 
سهند بودند.  –اخضري و فريدون كه اين سه نفر از هواداران و اعضا كومله 

وازگن معلم فرانسه مدارس ارامنه بود روحيه خيلي بااليي داشت در همان 
ان فرانسه او با استفاده از يك تكه پارچه مدت كوتاهي كه با ما بود كالس زب

اي و خُرده صابون به راه بود. من كف پاهاي زخمي و داغان فراوان سورمه
ترين پاهايي بود كه تا آن زمان ديده بودم وكف پاي وازگن يكي از متالشي

ديده بودم. ازگن شخصيت و پرنسيپ هاي خاص خودش را داشت و بر 
ها با اي اكثريتيفراد اتاق رابطه داشت بجز تودهها با ااساس همان پرنسيپ

تعدادي ديگري از افراد اتاق هم مرز بندي داشت بويژه با مرتضي روحاني، 
فريدون و حميد رضا اخضري تا روز آخر هم كالم نشد. او شديداٌ از شركت 
آنها در ميزگرد سران كومله سهند شاكي بود و بارها در جمع چند نفره 

ت: من هيچ كدام از توجيهات اين ها را قبول ندارم و برايم خودمان مي گف
ادعاهاي آنها غير قابل قبول است براي من اينها با سعيد يزديان، قاسم 
عابديني، و حسين روحاني فرقي ندارند. من حاضر نيستم پاي صحبت و 

  توجيهات اين افراد بنشينم. 

ز شد و پاسداري صبح درب اتاق با 11ساعت  1362مرداد2روز  1362سال 
كه بچه ها اسم چوپان را روي او گذاشته بودند جلو درب اتاق سبز شد و 
گفت: اين سه نفري كه اسمشان را مي خوانم حاضر شوند و بيايند بيرون 
وازگن منصوريان؟، فريدون و مرتضي روحاني. مسئول اتاق سعيد از رفقاي 

-سئوال كردن گاف مي پيكار بود او كه مي دانست اين پاسدار با يكي دوتا

دهد شروع به سربه سرگذاشتن و سئوال پرسيدن از او كرد : اين سه نفر را 
كجا مي بريد مالقات دارند؟ پاسدارگفت نه؟ باز پرسيد مي بريد شعبه؟ 
گفت نه؟ سعيد پرسيد: انتقالي يا انفرادي؟ پاسدار گفت: نه. سعيدپرسيد با 

شان را جمع كنند؟ يلكليه وسايل؟ اگر با كليه وسايل است وسا
شناسيد؟ مسئول اتاق گفت: نه از پاسدارگفت: مگر شما وسايل اينها را نمي

كجا بدونيم وسايل آنها كدام يكي است!!! پاسدار گفت: خوب بهتر است 
وسايلشان را جمع كنند. مسئول اتاق گفت: يعني با وسايل بيان بيرون؟ 

بيرون بعد وسايل شان را  پاسدار گفت: حاجي گفته اول خوشان را بياريد
پرسي؟ مسئول اتاق گفت: بگيريد. بعد گفت بس كن كالفم كردي چقدر مي

يعني توي اين بند فقط اين سه نفر را بايد با خودت ببري؟ پاسدار گفت: نه 
(اتاق قبل از ما و اولين اتاق از سر سالن) دو نفر را گفتم حاضر  61از اتاق 

نفر را بايد ببرم و بعد درب رابست  16هست بشوند و از چند اتاق ديگه هم 
  و رفت.

با بسته شدن درب، اتاق به سكوت عميقي فرو رفت ولي هر سه مشغول 
جمع كردن وسايل و بخشش بعضي چيزها به رسم ياد بود شدند. لحظات 

  گذشت لحظه وداع بود و رفتن، رفتني بي بازگشت.تلخ به سرعت مي

خوانده شد فريدون و مرتضي در حال  بعد از جمع كردن وسايل سرود رود
وداع با تك تك افراد اتاق بودند اما وازگن در حلقه چند نفره ما قرار گرفته 
بود و با لبخند هميشگي به هركدام چيزي مي گفت به من گفت: آخرين 

ها مي توانند بكنند همين است! اگر به نحوي از اين مهلكه كاري كه اين
ات را فراموش نكن ما براي ت و گذشتهجان به دربردي هيچوقت خود

تر از تصور اين جانوران مبارزه مي كنيم هدف ما رهايي چيزي بزرگ
كارگران و زحمتكشان است اين را بدان تنها مقاومت. مقاومت اين ها را 

اي كمونيستي. همديگر راسخت درهم مي شكند؛ به اميد برقراري جامعه
يگر تكرار كرديم در انتها وقتي مرتضي درآغوش گرفتيم و وداع تلخ را بار د

و فريدون به جمع ما پيوستند وازگن خيلي محكم خطاب به آن دو گفت: ما 
براي اعدام مي رويم اما من خيلي متاسفم كه بايد با شما دو نفر اعدام شوم. 

  درب اتاق باز شد و نگاه حريص ما هر سه آنها را به تلخي بدرقه كرد.

اند و ها را تخليه كردهدانستيم بند اوينيبود، مي 1367غروب دهم شهريور
اند اميدوار بوديم با اطالعاتي كه شب گذشته سه تن از براي دادگاه برده

رفقاي ما (زنده ياد رضا شعباني، زنده ياد بهنام كرمي و داوود) تا صبح از 
طريق مورس براي آنها فرستاده بودند درصد كشته شدگان زندانيان اين بند 

سابق كه مخصوص زندانيان با احكام باالي ده سال بود) به  6(يا 16بند و 
ها حداقل برسد. غروب همان روز سر و صداهايي كه از طريق هواكش سلول

  مي آمد ما را برآن داشت كه با بستن درب يك سلول و تمركز بهتر شرايط 
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طر قد زاده بخاطبقه همكف را بسنجيم. زنده ياد رفيق مسعود طاعتي
بلندش نيازي نداشت كه از لوله شوفاژ سلول باال برود. من باالي شوفاژ 
ها مستقر بودم و او ايستاده بود. قرار بر اين بود كه ما لحظه به لحظه شنيده

را به چند نفر ديگر كه داخل سلول بودند گزارش دهيم. ظاهراٌ هركدام از 
سر و صداها مشخص بود زندانيان را دريك سلول انداخته بودند. اما از 

كنند. صداي زندانيان بدون واهمه و خيلي راحت بلند بلند با هم صحبت مي
عربده داود لشكري كه داد مي زد ساكت و با لگد به درب سلول ها مي 

داد تالش دارند فضاي رعب و وحشت غريبي را ايجاد كوبيد  نشان مي
اي كه صحبتي آهستهها و كنند. پس از لحظاتي صداي باز شدن درب سلول

مي شد ما را كنجكاوتر كرده بود اما اعتراضات و تمسخر لشكري و اشخاص 
اند و از آنها ديگر مشخص ساخت كه ظاهراٌ به زندانيان خودكار و كاغذ داده

اند كه وصيت نامه بنويسند. همهمه زيادي بود ولي بيشتر جنبه خواسته
مي گفت: كاغذ كم داديد، تمسخر داشت. يكي مي گفت: نمي نويسم، يكي 

يكي مي گفت: من با خودكار مشكي نمي نويسم و..... خالصه هر كس 
چيزي مي گفت اما  صداي همايون آزادي بلندتر از بقيه بود كه مي گفت: 

داد كه بجز زندانيان كه نوبت وصيت نوشتن شما هم مي رسد. اين نشان مي
اند ا اينكه سكوت كردهها هستند كس ديگري در راهروها نيست يدر سلول

اند. بعد از حدود نيم ساعت صداي داد و و آنها را به حال خود رها ساخته
ها بگوش رسيد و بعد از آن فقط بيداد لشكري با باز شدن درب سلول

سكوت بود و سكوت و سكوتي كه آتش كينه و نفرت را درجان شعله ور مي 
  ساخت. 

ر سلول را باز كرد و هر سه نفر دانم چند وقت گذشت كه پاسدار د نمى"*
با چشم بند بيرون آورد و به جائى در انتهاى سالن برد. آنجا متوجه  ما را

كسان ديگرى هم هستند. بعد ما را وارد سالن بزرگى كردند و به  شديم كه
رفتيم. تعدادى پاسدار هم بودند كه كنار ديوار ايستاده با هم  انتهاى آن
پيچيد. چيزى شبيه سالن  قرآن در سالن مى صداى قرائت .زدند حرف مى

را ته سالن در كنار ديوار گذاشتند. زمين سالن را با  ورزشى بود. بعد همه ما
بعد ما را از هم جدا كردند و در ميان بقيه  .پالستيك پوشانده بودند

يكى از پاسدارها جلو آمد و چشم بندهاى  گذاشتند مجموعا ده نفر بوديم،
-اعدام بود. محل تمرين تيراندازى گاردى ز كرد. اينجا اتاقما سه نفر را با

شنيده بودم كه بعد از تعطيل كردن اعدام، در پشت بند ه. هاى زمان شا
هاى ما سه نفر باز بودند. پاسدارها  كنند. فقط چشم مى چهار اينجا اعدام

كشيدند و  رو سر ما مى 3000اى كه در بند  كيسه ماسك زده بودند. همان
بعد هم حكمى را قرائت كردند، من هيچ چيز  جاى چشمانمان باز بود،فقط 
فرمان آتش داده شد صداى وحشتناكى  شنيدم، چشمانم را بستم و بعد نمى

از روى افتادن جنازه بغل  فهميدم، فقط پيچيد، براى لحظاتى هيچ نمى
هنوز سر پا هستم،...  ها روى پاهايم و فواره خون بر صورتم فهميدم دستى

پيچيدند و  خود مى يدن تيرباران شدگان كه هنوز جان داشته و از درد بهد
هنگام تير خالص  خنده هاى هيستريك پاسدارها و ديگر اذيت و آزارشان به

به  زدن، بدجورى ديوانه كننده بود من حتى قدرت نشستن و يا تكيه
ديوارى زدن را هم نداشتم، بعدها شايد فقط احساس كردم قبل از 

ام. بعد هر سه  صداى فرياد و شعار دادن داود و ديگران را شنيده ازىتيراند
 ."سلول باز گرداندند همان سلول نفرمان را به

 .توانست ادامه دهد و همان حالت روزهاى اول را داشت حكمت ديگر نمى

گريست، و زير لب آرام مى  لرزيد و با چشمانى خشك مى هايش مى شانه
فريبرز و من آرام ". ست چرا مرا نكشتنداز مردن بدتر ا اين"گفت: 

بودم،  گريستيم. و منصور با خشمى كه هيچگاه در چشمانش نديده مى
 كوبيد، محمد سرش را پائين انداخته بود و سرش را به ديوار سلول مى

لرزيد. فقط شايد من منتظر بقيه داستان بودم كه  هايش آرام مى شانه
توانست ادامه بدهد. چند  حكمت نمى شناختم، اما از نزديك مى فريدون را

اين نمايش مرگ سه بار در سه روز ": ماجرا را چنين گفت روز بعد بقيه
بردند و بعد از  مركزى دادستانى مى متوالى تكرار شد. هر روز ما را به دفتر
تا صداى زجر و فرياد شكنجه  نشاندند بازجوئى جلو در شعبه بازجوئى مى

اى ديگر كنار  بردند با عده مى ين قصه بود. ما راشدگان را بشنويم و شب هم
شنيديم،  صداى مرگ آنها را مى شدند و ما آنها اعدام مى شتند!گذا ديوار مى

فقط هر كدام جائى پيدا  شب اول .زديم اما ديگر در سلول كمتر حرف مى
خوابيد. چشم  كرديم كه بنشينيم و بعد تا صبح نه كسى حرفى زد و نه

يك  زد، كه در همه مدت زندان منتظر باز شدن حرف نمى هايمان هم حتى
لحظه چشم بند بود تا يك سينه سخن بگويد. يا شايد من يادم رفته كه 

 بردند و در ايم يا نه. در پايان هر روز ما را به همان اتاق دادگاه مى زده حرفى

نه  دانم، چرا حرفى نزدم. نمى دانم واقعاٌ پرسيدند، من نمى مورد همكارى مى
هاى تير باران. من فقط تيرباران  ترس مرگ كه از ترس تكرار ديدن صحنه از

شكافد و  اى كه پوست مى روى جلد كتاب خرمگس ديده بودم. لحظه را در
بينى... شب آخر بود كه  زند، و درد و خون و فرياد را با هم مى مى خون فواره
قيه اعدام شدند، و روز به سلول بازگرداندند، فريدون و داود با ب فقط من را
  ."اينجا آوردند بعد مرا به

خيلي از زندانيان سياسي سابق (زنان و مردان)، نشريات و سايت ها و گروه 
نويسند و مي گويند و مي 60ها و سازمانهاي سياسي ازكشتارهاي  دهه 

گرامي مي دارند ياد زنان و مردان كمونيست، مبارز و انقالبي را تا نشان 
قتل عام ها فراموش نشدني است و جنايت كاران با رنگ عوض دهند اين 

كردن هم احساس امنيت نداشته باشند و بدانند نه مي بخشيم و نه 
كنيم. و مي جنگيم عليه فرار و معافيت از مجازات آمرين و فراموش مي

  عاملين وتمام كساني كه به هر نحو در اين كشتارها مشاركت داشته اند.

  (سايت بيداران)»فريدون تويي*« 

*  
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باشد كه از مجاهدين خلق ميسازمان ، از فعالين سياسي مرتبط با فرّخ حيدري
 209به ترتيب در بند  66فروردين سال  اش درزمان آزادي تا 60ارديبهشت سال 

 زندان اوين، بازداشتگاه سپاه اصفهان، زندان هتل اموات، و زندان دستگرد اصفهان

، بعنوان يك كنشگر سياسي و حقوق در تبعيددو دهه اخير  در بسر برده است.
  فعال دارد.، حضور رژيم جمهوري اسالمي ايرانبشري مخالف 

  

  آخرين ساعات عمر
  

 فرخ حيدري

 

  

اي كه بدون چشم بند ديدم شدم اولين چهره 9وقتي وارد سلول شماره 
ه در بود. برخاست و با لبخند سالم كرد. اين سلول ك حميد جهانيان

قرار داشت بزرگتر از امنيتي سپاه انتهاي سمت راست راهرو بازداشتگاه 
  بردند. هاي انفرادي معمول بود و دو زنداني ديگر نيز درآن بسر ميسلول

هاي شاخص سياسي و از حميد از دانشجويان ممتاز مهندسي و از چهره
تي دانشگاه صنعمسئولين انجمن دانشجويان هوادار مجاهدين خلق در 

بود. او را به همراه همسرش در ارديبهشت ماه سال شصت در فاز  اصفهان
هاي سرشناس از خانواده ،سياسي، در يورش پاسداران به منزل مادر منّاني

  بودند. شده مجاهدين در اصفهان، بطور اتفاقي دستگير 

در واقع هيچ اتهامي عليه او نداشتند ولي نزديك سه ماه بود كه بدون 
برد. در آن ايام اطالعات سپاه آگاهي و پرونده در بازداشت بسر ميبازجويي 

بسيار ناچيزي از تشكيالت مجاهدين و ديگر گروه هاي سياسي داشت و 
زدند كه احتماآل حميد يكي از افراد فعال تشكيالت فقط حدس مي
  مجاهدين است. 

لول بعد با اينكه هيچ آشنايي و ديدار قبلي با حميد نداشتم ولي در همان س
از آشنايي و اعتماد اوليه و مطرح شدن يكي دو مورد از ردها و روابط 

آن پس از م و يشد و مختصات همديگرمتوجه موقعيت  هر دو تشكيالتي،
محرم و همراز هم بوديم. جواني شوخ طبع و البته متين بود. او از درد 

مرش برد و هميشه موقع خواب يك حوله تاكرده زير كمزمن كمر رنج مي
- كرد چون نميهايش بلند شده بود ولي عمدآ اصالح نميگذاشت. ريشمي

خواست توسط دانشجويان حزب اللهي دانشگاه صنعتي اصفهان كه برخي از 

آنان حاال بعنوان بازجو و ماموران ارشد امنيتي مشغول انجام وظيفه در 
  بودند بطور اتفاقي شناسايي شود.اصفهان همان محل سپاه 

شدم بخصوص در زير بازجويي و فشار روزافزوني كه متحمل مي در شرايط
اي كه فقط يكي دو سرنخش را بازجو داشت، مدام رابطه با اطالعات لو نرفته

نگران و مضطرب بودم و البته با خودم عهد كرده بودم كه تحت هيچ 
حميد كه خودش هم نگران لو  شرايطي باعث گرفتاري هيچكس نشوم.

اش در پي دستگيريهاي گسترده اخير بود، كيالتيرفتن مسئوليت تش
  كرد.دانست و شرايطم را كامآل درك ميموقعيت من را بخوبي مي

ن هيچ چيز ديگري آمعموآل توي سلول به جز چند كتاب مطهري و يك قر
براي خواندن نبود. با اينكه اعتقاد چنداني به استخاره نداشتيم ولي بعضي 

به اين  ...ن ميزديمآلي هم به قراز نماز، تفع مواقع و در شرايط خاص بعد
- قران را باز مي بدون هيچ ترتيب خاصي،كرديم و بعد صورت كه نيتي مي

  خوانديم. كرديم و آيات آن صفحه را مي

با شالق،  "تعزير"بخاطر چند بار يكي از آن روزهاي اواسط مردادماه كه 
اينكه سرانجام و عاقبت  شرايط جسمي خوبي هم نداشتم بعد از نماز به نيت

، ن را گشودم. سوره يوسف آمد كه در همان اول صفحهآشود قركارم چه مي
  خورد:به چشم مي آيه اين

   ...رب السجنُ أَحب إِلَي مما يدعونَني إِلَيه "

پروردگارا زندان برايم دوست داشتني ترست از «معناي آيه اينست: 
   »وانندخآنچه مرا بدان مي

احساس اطمينان و و با توجه به اعتقاداتي كه داشتيم، با خواندن آن ايات 
طبق معمول با حميد كه  ...حس كردمدر وجودم بيشتري آرامش قلبي 
ن را به دستش دادم. آدر كنارم نشسته بود مطرح كردم و قر همرازم بود و

ق نگاهش وقتي سرش را از روي قران بلند كرد چشم در چشم هم شديم، بر
 اي اشك در چشمانش نمايان شد...را ديدم و لحظاتي بعد حلقه

، از هاي متناوببخاطر موج دستگيريهاي جديد و جابجايي  چند روز بعد
موقع خداحافظي همديگر را در آغوش  حميد و سلول او دور افتادم...

گرفتيم، ميدانستيم چه بسا ديگر ديداري نخواهيم داشت. در حاليكه در 
مان لبخند تلخي نقش ما اشك حلقه زده بود و بر لبهاي ن هر دوچشما

ما همه رفتني هستيم، به اميد نابودي ارتجاع و "به آرامي گفت:  بسته بود
   ".آزادي مردم..

مدت كوتاهي بعد از طريق ديگر همبندان شنيدم كه وقتي بازجويان سپاه 
جويي و محالت دانش آموزي و دانشدر پي ضربات متعددي كه به تشكيالت 

اصفهان وارد شده بود متوجه موقعييت قبلي حميد در بخش اجتماعي 
روند و خواهان كسب اطالعات شوند، به سراغ او ميتشكيالت مجاهدين مي

دهد. شوند. ولي حميد حتي اطالعات سوخته هم به آنها نميگسترده او مي
ي محكوم به به همين خاطر در اواسط شهريور ماه در يك بيدادگاه اسالم

شود در حاليكه اساسĤ ماهها قبل و در فاز سياسي دستگير شده مرگ مي
  .بود و هيچ اطالع و نقشي در مقاومت مسلحانه نداشت

قبل از تيرباران در ، آن مهندس جوان و استعداد پرپرشده، حميد دالور
 در بر روي ديوار سلول انفرادي ،شانزدهم شهريور سال شصتشبانگاه 

  نوشته بود:چنين ه سپاه اصفهان بازداشتگا

  آخرين ساعات عمر

  ؟به كدامين گناه كشته شد  -باي ذنب قتلت    

  1360/6/16حميدجهانيان                       

  

  

  بيژن مجنون، بچه سيچون!

مرداد ماه سال شصت، در آن تابستان دم كرده و داغ، در سلول باز شد و 
به جمع ما اضافه شد. همان دم در  يك نوجوان زنداني توسط پاسدار شيفت

قبل از اينكه پاسدار نگهبان، چفت در آهني سلول را قفل كند، خيلي جدي 
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به خونه مون خبر بدين من ي رو به پاسدار كرد و گفت: و با حالت آمرانه
  اينجام تا برام لباس بيارن...

 هاي زندان، مراسمبعد به محض بسته شدن در سلول، به رسم معمول بچه

معارفه و حال و احوال و خبرگيري از اوضاع بيرون و البالش بازجويي 
نيز شروع شد. اولين چيزي كه توجه ما را  "زنداني تازه وارد"خودماني از 

اي جلب كرد لباس غير معمولش بود. با لبخند معني دار و البته مظلومانه
و بعد يك خط  از بيمارستان منو آوردن اينجا اينم لباس بيمارستانه...گفت: 

در ميان داستان دستگيري و جرمش را برايمان تعريف كرد. سرِ نترس و 
كرد ولي در اش را پنهان نميرفتار پرشوري داشت و اصآل مواضع سياسي

  عين حال آنقدر تجربه تشكيالتي داشت كه خطاي امنيتي نكند.

 ، دانش آموز دبيرستان صدر اصفهان و از فعالين دانشبيژن مجنوناو 

بود. بخاطر مواضع  اقليت -فدايي خلقآموزي پيشگام و از بچه هاي 
اش در دبيرستان و محل زندگيش، در همان هاي سياسيعلني و فعاليت

ث  -تابستان شصت، يك گّله از چماقداران حزب اللهي به همراه پاسداران ژ
كنند و او را در مقابل بدست، به خانه محل زندگي خانوادگيش حمله مي

  برند. كنند و ميرش با چاقو زخمي ميماد

آن دوران،  "برادران مكتبي"بهرحال بعد از پذيرايي اوليه و ارشاد به سبك 
چون يكي دو جاي بدنش زخم عميق داشت، پاسداران محلي او را به 

برند و بعد از دو روز معالجه و بخيه و پانسمان او را مستقيم بيمارستان مي
  به سلول ما مياورند.

اني الغر اندام و نحيف بود كه بخاطر خونريزي چند روز قبلش چهره جو
رنگ پريده ي داشت ولي به لحاظ روحيه و اعتقاد مثل شير شجاع و مثل 
آهن محكم بود. ظاهرآ خانواده تنگدستي داشت و گويا در هنگام تحصيل، 
كار هم ميكرده است. وقتي پاسداران او را با آن وضع از خانه ميبرند حتي 
اجازه نميدهند كفش يا دمپايي بپوشد و او را با همان زيرپوش و پيرجامه 

  اندازند.به داخل ماشين سپاه مي

مثل همه بچه هاي آن نسل، بسيار بي ادا و صميمي بود. با تمام صورتش 
خنديد و صداي رسا و پرقدرتي داشت. بعضي مواقع بخصوص بعد از مي

شديم پاسدار نگهبان ه مطمئن ميفارغ شدن از ناهار و نوبت دستشويي ك
رفت پشت در سلول كه در راهرو بازداشتگاه امنيتي سپاه حضور ندارد، مي

بچه هاي سلولهاي ديگر هم بشنوند و آنوقت با هيجان خاصي، سروده 
اثر شاعر فدايي سعيد سلطانپور را با » گل ميناي جوان«خاطره انگيز 

د. در آن لحظات واقعĤ احساسي خواناش ميهمان تُن و ريتم اجراي اصلي
  خواند. داشت كه انگار در كوه و دشت و دمن با رفقايش مي

كردند هاي پانزده گانه آن بازداشتگاه سكوت ميوقتي او ميخواند همه سلول
و معموآل مراقب بوديم كه نگهبان سرزده نيايد. بعدش هم بچه هاي سلول 

زد، يكي كي سوت بلبلي ميكردند، يهاي ديگر برايش ابراز احساسات مي
بچه كجايي اينقدر "گفت و يكي ديگر به شوخي مي "صفا"گفت مي

  "شجاعي!

شروع  شصت سي خردادموج دستگيريهاي گسترده در اصفهان بعد از 
شده بود. بطوريكه بخاطر كمبود سلول و زندان، صدها تن شبانه روز با 

ستاد رگ داخل چشم بند و گاه براي چند هفته، در محوطه باز و بز
در خيابان كمال اسماعيل نزديك سي و  مركزي سپاه پاسداران اصفهان

سه پل، در بازداشت و منتظر بازجويي بودند. البته تعدادي را كه حساسيت 
ي خاصي در موردشان داشتند براي بازجويي به بيشتر و يا اطالعات لو رفته

امي سپاه كه قبل از سلولهاي داخل بازداشتگاه امنيتي در همان مجتمع نظ
  انقالب، مركز ساواك استان بود، منتقل ميكردند. 

اين بازداشتگاه كه ما هم در يكي از سلولهاي آن بوديم در آن زمان بيش از 
نفر از بچه هاي مجاهد  90صد زنداني زير بازجويي داشت كه حدودآ شامل 

بعنوان  شد. البته همواره تعدادي نيزو ده نفر از طيف بچه هاي چپ مي
مشكوك گروهكي يا حتي دستگيري اشتباهي وجود داشت. اين در 

شرايطي بود كه هنوز ضربات اساسي به تشكيالت اجتماعي و نظامي 
مجاهدين و ديگر گروههاي اپوزيسيون وارد نشده بود. اتفاقي كه در نيمه 

  دوم تابستان شصت رخ داد...

آمد، بيژن با سلول ميدر آن شرايط آشفته هر وقت پاسداري براي سركشي 
اش خبر دهند و برايش لباس و كتابهاي اصرار از او ميخواست كه به خانواده

اش را بياورند كه بتواند خودش را براي امتحان تجديدي در شهريور درسي
كردند خبر ماه آماده كند. در واقع در آن ايام بچه ها از اين طريق سعي مي

ه خانواده بدهند و الاقل نگراني جانكاه دستگيرشدن يا زنده بودنشان را ب
  آنان را كاهش دهند.

بعضي مواقع كه پاسدار كشيك قصد سرشماري داشت يا پاسدار جديدي 
رسيد خواست با نام زندانيان هر سلول آشنا شود، نوبت به بيژن كه ميمي

بيژن «با لهجه شيرين اصفهاني، خودش را اين چنين معرفي ميكرد: 
سيچان نام يكي از محالت قديمي اصفهان و بيژن ». ونمجنون، بچه سيچ

  بزرگ شده آن محله بود.

فرستند و در آنجا يكي مدت كوتاهي بعد او را به دادگاه انقالب اسالمي مي
دهند كه روزي او را در دو نفر از چماقداران حزب اللهي محلي شهادت مي

 "سه راهي"يا اند كه نارنجك دست ساز اكيپ كوهنوردي با رفقايش ديده

در كوه داشته است. البته جرم اصلي بيژن، دگرانديشي و دفاع از اعتقاداتش 
در دادگاه بود ولي با چنين پاپوشي به او اتهام محاربه و فساد في االرض 

  كند.زنند و در همان دادگاه حاكم شرع حكم اعدام او را صادر ميمي

و ماشين كشتار در  اواسط تابستان شصت هنوز سيستم سركوب بيرحمانه
اصفهان، همپاي تهران و ديگر كالن شهرهاي ايران براه نيافتاده بود و در 
واقع قرار بود با تعويض دادستان انقالب و حاكم شرع وقت، تصفيه خونين 
در اصفهان را استارت بزنند. كاري كه از مهرماه با كشتارهاي چند ده نفره 

  آغاز گرديد. 

اولين اعدامهاي ساله، در زمره  17اين نوجوان  از همين روي، بيژن عزيز
بود كه اواخر مرداد ماه، او را شبانه و تك و تنها و غريبانه  سياسي اصفهان

به اتهام محاربه با خدا و رسول خدا و فساد در زمين خدا، از سلول انفرادي 
به پاي جوخه مرگ بردند در حاليكه آزارش به يك مورچه هم نرسيده بود و 

دارائي و مايملكش در موقع تيرباران، يك كيسه پالستيكي كوچك تمام 
شامل يك مسواك، يكي دو تيكه لباس زير و يك جفت دمپايي پالستيكي 

  سرداده بود.» مرگ بر خميني«شد قبل از اعدام شعار بود. گفته مي

، حدود نيم قرن پيش توسط آزادي و برابريجنبش و آرماني كه با شعار 
سال  35يارانش، بطور تئوريك پايه گزاري شد و طي و  "بيژن جزني"

برايش جان دادند، بايد كه  در روند  "بيژن مجنون"اخير دهها و صدها 
تكاملي جامعه پرتالطم ايران با همه فراز و فرودهايش، نقش و سهم تاريخي 

حاكم بر ميهن ايفا كند و اين  "فاشيسم مذهبي"خود را در به زير كشيدن 
  باشد.سته هر جنبش آزاديخواهانه و برابري طلبانه ميشايسته و باي

از پي اش پيك بهار، با هزاران گل سرخ، بي  نيست ترديد، زمستان گذرد،
در گذرگاه شب تار، به دروازه ي نور، گل ميناي جوان، خون   گمان مي آيد،

، سترگ يبا تپشها، خوشه اختر سرخبيفشانده تمام، روي ديوار زمان... 
  !خورشيد گدازان گردد عاقبت كوره

  

  فرمانده جالل

زندان دستگرد بود كه در آن شلوغي و همهمه داخل بند  61بهار سال 
، تعدادي زنداني جديد وارد شدند. بسرعت در بين بچه هاي بند اصفهان

هم در ميان تازه واردين است. اين از موارد  "فرمانده جالل"پيچيد كه 
الت نظامي مجاهدين در اصفهان را كه نادري بود كه يكي از مسئولين تشكي

قطعĤ اعدامي بود اجازه ميدادند وارد بند عمومي زندان شود و شايد يكي از 
  اشتباهات سيستم امنيتي سپاه و دادستاني رژيم در آن ايام بود.
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فرزند آذربايجان و دانشجوي مهندسي  "اسماعيل دادگر"نام اصليش 
لين برجسته جنبش دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان بود. او از فعا

اصفهان و از زبده ترين اعضاي مجاهدين در آن ديار بود. آخرين مسئوليت 
او فرماندهي تيمهاي عملياتي در اصفهان و طراحي و انجام چندين عمليات 
موفق مانند ترور آخوند بهشتي نژاد يكي از حكام شرع شيراز و چند 

همينطور عمليات ناموفق ترور جاسوس و پاسدار ارشد ديگر در اصفهان، و 
  آخوند سالك و خليفه سلطاني فرمانده سپاه استان بود.

شايد جالب باشد همين جا يادآوري كنم كه حبيب خليفه سلطاني فرمانده 
وقت سپاه پاسداران اصفهان در مهرماه همان سال شصت، نقش مستقيم در 

و  ييدكتر مرتضي شفاو همسرش  عفت خليفه سلطانياعدام خواهرش 
بجرم هواداري از مجاهدين خلق را داشت.  مجيد شفاييپسر نوجوانشان 

واقعه ايي كه مثل توپ در اصفهان صدا كرد و در اين جنايت كم نظير، 
همگان شاهد سقوط تراژيك و نفرت برانگيز انسانها در نظام ارزشي مالها 

  بودند.

بود كه بفاصله  البته نقطه اوج و حيرت انگيز اين سناريوي استثنايي وقتي
كمتر از يكسال، همان خليفه سلطاني فرمانده سپاه اصفهان و همسر و 
كودك نوزادش در يك تصادف رانندگي، با هم و در دم كشته شدند... 
بدنبال اين واقعه عجيب بيشتر مردم اصفهان ميگفتند: دست انتقام خدا اين 

  گيرد!جوري تقاص مي

ش تمام شده بود و دادگاه هم رفته بود بهرحال اسماعيل دادگر بازجويي هاي
و در زير حكم اعدام قرار داشت و البته در دادگاه از مواضع سازمان دفاع هم 
كرده بود. البته بطور معمول چنين افرادي را قبل از اعدام در همان 

- داشتند و ايزوله مينگاه مي "هتل اموات"سلولهاي سپاه يا انفراديهاي 

ورد خاص مسئولين امنيتي سپاه قصدشان اين بود كه كردند. شايد در اين م
به بچه ها و هواداران داخل زندان نشان دهند كه ديگر توان نظامي 
مجاهدين به انتها رسيده و مخفي ترين بخش تشكيالتشان نيز از بين رفته 

  است.

بهرحال حضور اسماعيل در بند عمومي برخالف تصور دشمن، نقش 
مع داشت، چرا كه توانستيم تجربيات خاصي را كه انگيزاننده و مثبتي در ج

او طي چندين ماه زندگي مخفي و چريكي در بيرون زندان و بعدآ در 
شرايط ضربه دستگيري و بازجويي بدست آورده بود، از كانالهاي مطمئن به 
بچه هاي سرپل بند منتقل كنيم. ضمن اينكه او معموآل در پايان نمازش 

را كه مختص مجاهدين و » النصر المجاهدينآللهم «بطور علني دعاي 
خواند و اين البته در آن فضاي مناسبات درونيشان در بيرون زندان بود مي

  شد.رعب آور اعدام، باعث ارتقاء روحيه هواداران داخل بند مي

در طي مدت كوتاه حضور اسماعيل در بند، بواسطه برخي حلقات آشنايي 
هم دوست و محرم شديم و از آن پس او قبلي در روابط بيرون زندان، با 

بتناوب نكات امنيتي در فاز نظامي و جمع بندي خودش از شرايط جديد 
مبارزه را برايم توضيح ميداد و نهايتĤ با دادن رد يكي از بچه هاي لو نرفته 
بيرون زندان، از من خواست كه هرطور شده اين نكات و رهنمودها به 

فرصت ممكن و از طريق يكي از دوستان  سازمان برسد. من هم در اولين
  مطمئن كه زودتر آزاد شد، به عهدم با او وفا كردم.

نحوه دستگيري او نيز خاص و قابل تامل بود. در واقع يكي از افراد تازه 
دستگير شده كه شروع به همكاري اطالعاتي با بازجويان كرده بود، در 

اسماعيل را در حال زمستان سال شصت و در يك اكيپ گشت مخفي سپاه، 
دانستند كه او كند و چون ميرانندگي يك ماشين سواري شناسايي مي

كنند و قبل از اينكه او مسلح است بطور غافلگيرانه به سوي او شليك مي
بتواند عكس العملي نشان دهد، روي سرش ميريزند... يكي از گلوله هاي 

  كلت شليك شده هنوز در استخوان دستش باقي بود.

كه مصادف با ماه رمضان بود، در نيمه هاي شب  61ه دوم تيرماه سال نيم
  كه همه بچه هاي بند بيدار و مشغول آماده كردن مقدمات سحري بودند، 

  

  

  
  

» اسماعيل دادگر«از طرف دفتر زندان وارد بند شد و  پاسدار بوذريبناگاه 

ماموران را با تمام وسايل احضار كرد. پاسدار بوذري از » ك -فرشاد«و 
بيرحم و هيستريك زندان دستگرد بود و بچه هاي زندان از همان سال 

  زندان ميباشد. جوخه مرگشصت بر اين باور بودند كه او عضو 

با اينكه مدتها بود انتظار ميرفت اسماعيل را براي اعدام ببرند ولي در آن 
لحظات، تمام بند ساكت شد و همه از جنب و جوش افتادند. بسرعت به 

مت اسماعيل رفتم، تازه داشت از دستشويي انتهاي بند ميامد. خواستم س
خواهند به بند ديگري ببرند... مثآل يك جوري دلداريش بدهم كه شايد مي

ولي او بالفاصله پرسيد: فرشاد را هم صدا كردند؟ با سر تائيد كردم. بدون 
  تمام شد رفتيم براي اعدام!هيچ درنگي گفت: 

ز دم دستش مثل حوله و مسواك و لباس زير و... را با عجله چند تا چي
برداشت كه اگر احيانĤ توي انفرادي نگهش داشتند بتواند استفاده كند. 
پاسدار بوذري با نگاه نفرت بارش دم در بند ايستاده بود و به بچه ها چشم 
غُرّه ميرفت. ولي در همين فاصله كوتاه خيلي از بچه ها بسرعت با اسماعيل 

او را بغل كردم در  آخرين وداعو خداحافظي كردند. وقتي در روبوسي 
حاليكه صورتش داغ شده بود در گوشش گفتم: خير پيش! و او با لبخند 
كمرنگي گفت: مواظب خودتون باشيد... بعد با اعتماد بنفس بسمت در 

  خروجي بند رفت.

نفر دوم (فرشاد) همان كسي بود كه تواب شده بود و در حين گشت، 
عيل را شناسايي و باعث دستگيريش شده بود. حاال هر دو با هم راهي اسما

جوخه تيرباران ميشدند... فرداي آن شب، يكي از پاسداران زندان به يكي از 
بچه هاي بند كه آشنا و هم محلي بودند بطور خصوصي گفته بود موقع 

د داتيرباران فرشاد ساكت بود ولي اسماعيل مرتب شعارهاي ضدانقالبي مي
  !كردو به امام توهين مي

*  
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گذرانديم. بعد از شوراي چهارم اتحاديه روزهاي سختي را مي 62تابستان 
كمونيستها كه در مناطق آزاد شده كردستان تشكيل شده بود هنوز 

كه بايد مطابق جمعبندي از مواضع سياسي  را نتوانسته بوديم تشكيالتي
. شوراي چهارم كه با تالش هيمسازمان د ،سازمان و شكست قيام آمل باشد

رفقاي باقيمانده سربداران تشكيل شده بود در زير رگبار مسلسل و حمالت 
پي در پي دشمن به نتابج مهمي براي ادامه مبارزه در شرايط اختناق نائل 

شود و او شده بود. در هنگام بازگشت از كردستان يكي از رفقا دستگير مي
ر يكي از مسئولين سازمان كه با ما تماس را پس شكنجه هاي بسيار سر قرا

- او براي ما جاي هيچ شكي باقي نميي برند. با دستگيرمستقيم داشت مي

ساعته اين  48ماند كه بايد هرچه زودتر خانه مان را تخليه كنيم. مقاومت 
رفيق زير شكنجه بما فرصت تخليه سريع خانه را داد و پاسداران با يك 

واجه شدند. ولي مشكل مسكن ماقل با چند كتاب خانه خالي ازوسائل و حد
. با طرح مالك و عمده ترين معضالت انقالبيون بود در آن روزها يكي از

شد خانه اجاره كرد. براي مدتي در كنار رودخانه كرج براحتي نمي مستاجر
رفتيم. سازماندهي دوباره  چادر زديم و سپس به خانه يكي از بستگان بهروز

اري تماس با رفقاي باقيمانده در شرايطي كه خود از تشكيالت و برقر
دن روي طناب باريك حداقل امكانات زيستي  برخوردار نبوديم؛  مثل دوي

شهريور در حاليكه همراه زن ميانسالي كه  19. سرانجام در بند بازي بود
 –اتوبان تهران  يقرار بود خانه او را در اطراف كرج اجاره كنيم در عوارض

يم. ما مدتها بود كه شد دستگير مشكوك افراد بعنوان پاسداران هبوسيل كرج
از هويت  يبنابراين در هنگام دستگير .كرديمبا شناسنامه جعلي زندگي مي
 هاي ما را داشتند. فورا مرا از بهروز جدا كردند وما خبر نداشتند ولي عكس

دان اوين ي زنهابه زير زمين به دست و پايش دستبند زدند. ما رامستقيماٌ
مان لو رفت. دان بوسيله يكي از زندانيان هويت. در زن(محل شكنجه) بردند

بهروز چند ماه بعد از دستگيري زير شكنجه كشته شد و من پس از سه 
ابد  گاه دوم با يك درجه تخفيف به حبسسال زير حكم اعدام در داد

رديبهشت محكوم شدم. تمام هشت سال زندانم را در اوين گذراندم. و در ا
 . ماري آزاد شدمبعنوان مرخصي براي معالجه بي 1370سال 

  

 شنيدن خبر مرگ عزيز
  

  آناهيتا رحماني

  

تازه به بند عمومي رفته بودم. بند  209بعد از يكسال در سلول هاي 
اي بود كه در هر يك از آنها عمومي كه مي گويم منظورم اتاق هاي در بسته

پس از  - رد. هنگام ورودم به جمع زندانيانكبيش از چهل زنداني زندگي مي
يك سال در سلول و زير بازجويي و محروميت از ابتدايي ترين امكانات مثل 

هيجان خاصي داشتم.  زندانيان سر موضعي را از  -هواخوري و روزنامه 
بندهاي مختلف به اين اتاق ها آورده بودند. تقريباٌ همه زندانيان سر موضعي 

محروم شده بودند، ولي خوشحال  -كانات بند باز بودن درهابا وجوديكه از ام
بودند؛ چون توابي در بين ما نبود. زندانيان از شكنجه هاي روحي كه از 
توابان ديده بودند، حرف هاي زيادي داشتند. اين اتاق كوچك چنان نظم و 
ترتيبي داشت كه اصالٌ معلوم نبود بيش از چهل نفر در آن زندگي مي كند. 

ين قسمت اتاق براي خواب به افراد شكنجه ديده يا مادران و يا افراد بهتر
  دقيقه  20سالخورده و پير اختصاص داشت. روزي سه بار در را به مدت 

  

  
  

براي رفتن به دستشويي باز مي كردند. در اين مدت بايد اتاق جارو مي شد، 
ز مي شد ظرف ها شسته و تعدادي هم به حمام مي رفتند. وقتي در اتاق با

مثل اينكه فيلم زندگي زندان، تند شده باشد همه در حال دو براي انجام 
  كاري بودند.

حدود يك هفته از آمدنم به اين اتاق مي گذشت كه روز مالقات فرا رسيد. 
از.شب قبل جنب و جوش خاصي وجود داشت. همه  به حمام رفته بودند و 

ز خانواده، فرزندشان و از لباس زيباي خود را به تن داشتند. زندانيان ا
خاطرات شاد گذشته براي هم صحبت  مي كردند. موقع مالقات دسته، 
دسته اسامي زندانيان را صدا مي كردند. بعد از هر مالقات دور زنداني 

زديم تا او مالقاتش را و احياناٌ خبري از بيرون را براي مالقات رفته حلقه مي
ترين لباسم را  م رفته و خوش رنگما تعريف كند. من هم شب قبل به حما

دانستيم كه از زير چادر امكان ندارد كه پوشيده بودم. با وجودي كه همه مي
مان بتواند لباسمان را ببيند ولي كماكان اصرار داشتيم كه بهترين خانواده

گفتند هايم ميلباس تنمان باشد. مطمئن نبودم كه مالقات دارم. هم اتاقي
ات آزاد خواهد بود. دل تو ين بند، مالقات تو، براي خانوادهكه با آمدنت به ا

دلم نبود تقريباٌ همه را براي مالقات خوانده بودند و تنها  من مانده بودم. 
كردم. هوا صاف و روشن بود پشت پنچره نشسته بودم و به آسمان نگاه مي

د. با خواندند، از باالي پنجره گذشتنيك دسته پرنده در حالي كه آواز مي
وجوي كه فقط يك سال بود دستگير شده بودم، ولي برايم  بيش از ده سال 
بنظر مي رسيد. ساعت از ظهر هم گذشته بود با گذر زمان داشتم  مطمئن 
-مي شدم كه مالقات نخواهم داشت. نگهبان بند كه زن  كمي چاق و سبزه

تاق را باز اي بود در حالي كه قسمتي از چادرش را در دهان گرفته بود در ا
. از جا پريدم. "مالقات"كرد و اسمم را بلند و خيلي سريع خواند و گفت: 

دوستانم كه نگرانم بودند به طرفم آمدند. يكي چادرم و ديگري چشم بندم 
را آورد. در مسير راه  پرواز مي كردم. چند زنداني ديگر هم از اتاق هاي 

هاي آخر خود را مي گذراند.  ديگر بودند. هوا ماليم بود و تابستان داشت روز
اولين بار بود كه سوار ميني بوس مي شدم. پس از يك سال دستگيري، 
مالقات برايم امكاني بود كه بتوانم از اوضاع بيرون خبر كسب كنم و از همه 
مهم تر بي خبريم از بهروز پايان مي يافت. آخرين صداي فرياد او را زير 

وپ فوتبال كرده بودند و به هم پاس مي شكنجه در حاليكه بازجوها او را ت
دادند، شنيده بودم. آن صداي وحشتناك افتادن بهروز روي زمين و سكوت 
مرگبار، لحظه اي از فكرم دور نمي شد. پشت در اتاق مالقات به صف 
ايستاديم. با فرمان داخل شويد به طرف كابينمان كه قبال شماره آنرا داده 

سالن بسيار بزرگي بود كه  وسط آن ديوار بودند دويديم. سالن مالقات 
شيشه اي وجود داشت كه به وسيله تخته هايي به كابين هاي كوچكي  
تقسيم شده بود. در هر دو طرف كابين، گوشي تلفن بود. بعد از استقرار ما، 
خانواده ها از  طرف ديگر وارد شدند. پدر و مادرم را وسط جمعيت ديدم كه 
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ويدند. موهاي پدرم كامالٌ سفيد شده بود و مادرم به طرف محل مالقات ميد
زير چادر مشكي تكيده و كوچك شده بود. بيش از ده سال پير شده بودند. 
با كمال تعجب ديدم كه از مقابل كابين من گذشتند. دستم را برايشان 
تكان دادم ولي آنها به جست و خيزها و دست تكان دادن هاي من واكنشي 

يافتن من تا انتهاي سالن رفتند و در هر كابين سر مي  نشان ندادند و براي
كشيدند تا اينكه چشم مادرم با چشمانم تالقي كرد. با ناباوري مرا به پدرم 
- نشان داد و هر دو با عجله به طرفم آمدند. مادرم به محض ديدن من نمي

هايش جلوگيري كند و مرتباٌ با چادرش توانست از ريزش شديد اشك
پاك مي كرد، ولي من هيجان زده و خندان بودم. پدر گوشي اشكهايش را 

كرد گفت چه را برداشت و آنرا به مادرم داد. مادرم همانطور كه گريه مي
اي؟! خيلي شكلم تغيير كرده بود. باليي سرت آوردن چرا اين طور شده

ام را در يك تكه آينه شكسته موجود در اتاق  ديده حتي خودم وقتي چهره
دم را نشناخته بودم. خيلي الغر و چشمانم در دو گودال سياه فرو بودم، خو

  رفته بودند و پوست صورتم به طرز عجيبي زرد و پريده شده بود. 

كني؟ تازه از سلولهاي زير سالم مامان، من حالم خوبه چرا گريه مي -
ام از اين به بعد روزنامه و تلويزيون بازجويي به اتاق عمومي منتقل شده

. اصالٌ نگران من نباشيد من حالم خوبه  فقط خيلي نگران بهروز هستم،  دارم
هيچ خبري از او ندارم. روز اول دستگيري مان وقتي زير بازجويي بود گاهي 

  ديدم؟ شما مي دانيد در چه وضعيه؟ او را مي

شده؟! به من كني چيمادرم با صداي بلند زد زير گريه. گفتم: چرا گريه مي
داد، سرش را تكان نو كشتن؟ مادرم كه سيالب اشك امانش نميبگو! مگر او

داد و گفت او همان اول دستگيريتان كشته شد. همان يك سال پيش. با 
ناباوري به پدرم نگاه كردم او سرش را پايين انداخته بود و سعي مي كرد 
چشمانش را از من بدزدد. كوه سنگيني روي سرم خراب شد با تمام وجود 

خواستم باور كنم. دانستم ولي نميها  اونو كشتن. ميدم. بيشرففرياد كشي
- گفت كه او زير شكنجه رفته. فرياد مييكي از زندانيان كه با او بود مي

كشيدم و سيالب اشك سرازير بود. پدرم گوشي را از مادرم گرفت و گفت 
كني؟ براي چنين مرگي نبايد گريه كرد. من از داشتن چنين چرا گريه مي

كنم. تنها چنين مرگي اليق انسان بزرگي چون بهروزه امادي افتخار ميد
بود. اگر او با آن ها همكاري مي كرد و زنده ميماند راضي بودي؟ مسلماٌ نه. 
براي چنين مرگي اصالٌ نبايد گريه كرد بلكه بايد افتخار كرد. حرف هاي 

براي من  پدرم هر چند منجر به قطع سه بارمالقاتمان شد، ولي آن لحظه
آمد. و دريچه روشن و سبز مثل نم نم باراني بود كه برآتش وجودم فرود مي

اي به گشود. لحظهزندگي را در گودال تاريك و ظلماني مرگ  برويم مي
  چشمانش نگاه كردم سرخ بودند. لبخند زدم. به هم لبخند زديم.

ي كرد وقتي به اتاق برگشتم، سرم سنگين بود و تمام عضالت بدنم درد م
ولي لبخند را هم چنان بر لبانم داشتم. دوستانم دورم حلقه زدند خبر را 

   شنيده بودند. گفتم بچه ها امشب بايد زندگي يك انسان بزرگ را جشن بگيريم.

،  مهندس مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف 1331*بهروز فتحي متولد 
فت و بزودي يكي از به آمريكا ر 55بود و مبارزه را از آنجا آغاز كرد. سال 

فعالين كنفدراسيون براي احياي جنبش دانشجويي در امريكا شد. در سال 
به ايران بازگشت. او يكي از رهبران مبارزات صنايع فوالد اهواز و  1357

با آغاز مبارزه مسلحانه سربداران  60كارگران شركت نفت بود. بعد از سال 
رد ولي  بزودي بخاطر بعنوان يك عضو ساده در اين مبارزه شركت ك

- وفاداري و از خود گذشتگي، استقامت، مسئوليت پذيري و درائت سياسي

اش عضوشوراي رهبري سربداران شد. بعد از شكست قيام آمل و ضربه 
، بهروز نقش محوري در برگزاري شوراي 1361خوردن اتحاديه درسال 

دستگير و   1362چهارم و سازماندهي دوباره اتحاديه را داشت. او در سال 
  همان سال در زندان اوين زير شكنجه كشته شد. يادش گرامي باد 

*  

  

آذر سازمان فدايي  16در رابطه با گرايش  و در تهران 63بانماه آدر علي عليين، 
 5انفرادي كميته توحيد (كميته ضد خرابكاري سابق)  ماه در 6. شودميدستگير 

 62اطاق  3موزشگاه درسالن آ بند اه درسايشگاه اوين و يك مآماه در بند انفرادي 

بعد از  و شودميسال حكم به قزل حصار منتقل  10بعد از گرفتن به سر برده است. 
در  67نجا به گوهردشت. در زمان اعدام هاي جمعي تابستان آيك سال از 
 . ه استزاد شدآاز اوين  67و اسفند ماه  هگوهردشت بود

  

 "خمار اُلدوم"
 علي عليين

  

روز به زندان بر مي گردم. هم بندانم را مي بينم و خوش وبشي مي  من هر
... و برمي گردم دوباره به زندگي  به "چطوريد بچه ها؟"كنيم. مي پرسم :

  اين روز هايم.

اعدام شدن ها،  اعدام بچه ها و  وري شكنجه و ترس ازآآزارها بسيارند. ياد  
ات بچه هايي كه تعادل ها در روز هاي مالقات و خاطرآشفتگي خانواده

رواني شان را از دست داده بودند و هنوز مقاومت مي كردند   ... اما بيش از 
  آزار دهنده است. "نبود بچه ها "هر چيز

  

  
  محمود عليزاده   

اي در تورنتو نشسته آقا محمود االن با سولمازش، تنها فرزندش در كافه
بابا  به ياد من "پرسد: مي است و كاپاچينوش را مزه مزه مي كند. سولماز

و آقا محمود آرام  "خواندي؟اي را در زندان براي رفقايت ميچه عاشقانه
  را برايش زمزمه مي كند.  "خمار اُلدوم"

كامبيز به مناسبت تولد سي و دو سالگي پسر كوچكش در آپارتمانشان 
س درامريكا با مينايش و پسر بزرگشان عكس چهار نفره مي گيرند. روي في

كنم. و زيرش كامنتي مي نويسم: گذارد و من اليك ميبوكش مي
  "دوستتان دارم يادگاران روز هاي عشق و تالش."

پروانه "گويد: داوود كنار رودخانه راين، همسرش را در آغوش كشيده و مي
- ها به خير كه ميمن، بي همگان بسر شود بي تو بسر نمي شود. ياد بچه

  "خواني برايمان بخوانكه براي همسرت مي گفتند داوود بي همگان را

هاي رنگارنگ در كردستان  به همسرش، اسماعيل در دامنه كوهي پر از گل
سال به آرزويم رسيدم و  40خنده داره باالخره بعد از "گويد: اش ميزهره

  "اين موتور را تو براي تولدم خريدي.

-افتاد.  فراموش كه مياما اين صحنه ها اتفاق نيفتاده است و اتفاق نخواهد 

توانم از اين زندگي لذت ببرم مثل همه مردم. اما مگر مي شود بچه كنم مي
 ها را فراموش كرد.

و  67محمود عليزاده، كامبيز گلچوبيان و داوود قريشي جان باختگان سال 
  اعدام شد.  64اسماعيل حسيني  كه سال

*  
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  ايم؟! ما با خودمان چه كرده

  

 بياد حسن صديقي

اوين: پس از رفتن به دادگاه، منتظر حكم بودم. معمـوالً وقتـي بـه     62سال 
شد، او (زنداني) موقع برگشـت   زنداني در شعبه اجراي احكام ابالغ حكم مي

گفت كـه حكـم گرفتـه، بنـابراين اسـمش       به بند زير هشت، به زندانبان مي
قزل حصار را يادداشت و بعد از يك هفته الي ده روز ترتيب انتقال به زندان 

  دادند. مي

در همان ايام اخبار بد و نگران كننده از قزل حصـار دريافـت كـرده بـوديم.     
مسـؤل آن بنـد در قـزل حصـار بـود،      » بهزاد نظام«بخصوص خبر بندي كه 

  تقريباً در صدر خبرهاي زندان بود.

در بـه اتـاق مـا آوردنـد. حسـن       202ست كه حسن را از  در چنين شرايطي
  به هشت سال حبس محكوم شده بود. اولين دادگاه

فضاي اتاق در آن ايام بسيار ملتهب و متشـنج بـود. دلـيلش آن بـودن كـه      
يعني بقيه  6هاي شعبه  ها و بچه اي ها و توده يعني اكثريت 5هاي شعبه  بچه

  جريانات چپ در يك اتاق بود.

كه تا چند وقت پيش حتي عكسي از خمينـي و منتظـري    5هاي شعبه  بچه
اي خمينـي بـه ديـوار سـمت خودشـان چسـبانده        ماده 8راه با فرمان را هم

هاي ديگري مثل مسعود پوركريمي از مركزيت پيكـار يـا علـي     بودند، با بچه
پور كه منتظر حكم اعدام خـود بودنـد،    هاي باالي گروه، حرمتي شاكر از بچه

ر هاي خط دو به قـزل حصـا   ويژه اينكه چند تن از بچه قابل جمع نبودند. به
  اعزام شده بودند.

هرچند ما تعدادي بوديم كه با راديكال شدن فضا مخالف بوديم! ولـي در آن  
  توانستيم بگذاريم. شرايط تأثير كمي در آن فضا مي

حسن با توجه به تجربه زندان زمان شاه و همچنين اوين و قزل حصـار، زود  
و  جاي خود را مشخص كرد و در جمع ما، مأوا گزيد. حسن جـاي نشسـتن  

  خواب خود را كنار من انتخاب كرد.

در چنين شرايطي بود كه مرا به اجراي احكام صدا زدند. حكم حبس به من 
اي آوردم و  ابالغ شد ولي بنا به تصميم قبلي كـه داشـتم زيـر هشـت بهانـه     

گفتم كه حكم ندارم. پس با اين حساب من ماندني در اوين بودم تـا اطـالع   
ام، آرام رابطه من بـا حسـن بـه دوسـتي نزديـك      ثانوي! كي، معلوم نبود. آر

ي آن زمـانش اسـداهللا   پرونـده  ويژه حسن از دوران زندان شاه، هـم  رسيد. به
هـا   اش و... سـخن  الجوردي، از دائي خودش دكتر ابراهيم يزدي، همسر دائي

  گفت كه براي من بسيار جذاب بود و شنيدني. مي

هـا بـود. دائـي او وزيـر خارجـه       كاره زندان ي سابق، همهپرونده الجوردي هم
هاي چپ در مورد دائـي او كـه امريكـايي خطـاب      دولت موقت، شايعات بچه

گفتند!! و همه اينهـا جـذابيت خاصـي     كردند! زن او را امريكايي اصل مي مي
  هاي طوالني مدت ما بودند. براي بحث

برحسب اتفاق، يك رويداد خاصي در اتاق ما كشف شد كه كـل اتـاق شـايد    
از يك ماه درگير بحث آن موضوع بودند. خاصه اينكه كشف كننده آن  بيش

جريان حسن بود؛ و هم او ابتدا مرا در جريان قرار داد و بعد توسط من كـل  
  اتاق درگير آن موضوع شدند.

پس اين مطلب هم مزيد بر علت شد تا نزديكي من و حسن بيشتر و بيشـتر  
هـم بـوديم. حتـي يـك بـار      شود. در اتاق و در هواخـوري مـن و حسـن بـا     

الجوردي مثالً ندانسته با حسن در هواخوري رو در رو شد و ابراز تعجب كـه  
  تو (حسن) اينجائي؟ باز من و حسن همراه بوديم.

كرديم اگر بنا باشد از هم جدا شـويم، بـراي مـا يـك      گاهاً با هم صحبت مي
رد و نـام  صبح پاسدار در اتاق را باز كـ  9فاجعه است. يك روز حدود ساعت 

هـا پريـدم و بـا     حسن را براي انتقال به قزل حصار خواند. مـن مثـل ديوانـه   
خوانـد بـراي انتقـال؟     صداي بلند به پاسدار اعتراض كردم چرا نام مـرا نمـي  

پاسدار با نگاه غريبي سؤال كرد، مگـر حكـم داري؟ جـواب دادم: چنـد مـاه      
ال نام تو در ليست است كه حكم دارم. تعجب پاسدار و جواب او اينكه، بهرح

نيست، نام و مشخصات مرا پرسيد و رفت. وقتي آمد درب را باز كرد دوبـاره  
زدم.  كـردم و داد مـي   وار اعتـراض مـي   فقط حسن را بيرون برد. مـن ديوانـه  

بريـد كـه    شنيدم حسن هم در راهرو پشت در به پاسدار گفت: چرا او را نمي
كن نبودم. خالصه شايد بعـد   ولحكم دارد؟ جواب پاسدار همان بود. اما من 

از يك ربع ديگر پاسدار برگشت بمن گفت ده دقيقه فرصت داري كه وسائل 
  خود را جمع كني.

بنـد بـه چشـم و وسـائل بغـل، در       بعد از حدود ده دقيقه من و حسن چشم
  راهرو آماده بوديم.

كرديم كـه   زماني كه با اتوبوس در راه تهران ـ كرج بوديم صحبت از اين مي 
چه طرفندي بايد انديشيد تا در قزل حصار هم در يـك اتـاق باشـيم و صـد     

  كشيد. البته حسن بايد نقشه مي

هـا و   او گفت حتماً به واحد يك، بند يك ما را خواهند برد چـون بنـد چـپ   
هاست. پس بايد بين خودمان دو نفر قرار بدهيم تا به يـك اتـاق   اي سرموضه

هر به واحد يـك بنـد يـك رسـيديم.     بعد از ظ 2منتقل شويم. حدود ساعت 
مدتي به انتظار آمدن حاجي داود زير هشت بوديم. حـاجي آمـد و بـا كمـي     

، حسـن  20موعظه، دستور تقسيم را صادر كـرد. از بدحادثـه مـن بـه اتـاق      
  افتاديم.  19يا  21دانم  نمي

منتقـل   18بعد از يك هفته در يك جابجائي توسط مسؤل بند من به اتـاق  
زده و شـاد از   وز ديگر حسن هم به همان اتاق انتقال يافت. ذوقشدم. چند ر

كشـي جزئـي از احساسـمان بـود. در قـزل       با هم بودن بر آسان شدن حبس
  حصار روزگار در شرايط عادي چنين بود:

شـد. (اضـطراري    صبح اضـطراري اتـاق شـروع مـي     5كنم از ساعت  فكر مي
فر بتوانند از توالـت اسـتفاده   اتاق تا چند ن اي بود براي هم فرصت چند دقيقه

  كردند.) ها فرض نمي كنند اين وقت را حق اتاق

شـوئي و توالـت    دستشـوئي و ظـرف   7يا  6ر5باز اگر اشتباه نكنم، از ساعت 
هـاي بـزرگ    كنم براي اتاق شد و نگهبانان به ترتيب فكر مي ها شروع مي اتاق
رار داده بودنـد.  هاي كوچك نصف آن زمـان را قـ   دقيقه، براي اتاق 20يا  15

  شد. تمام مي 9بهرحال بايد همه اين كارها قبل از ساعت 

شـد كـه عبـارت بـود از مـثالً       هاي آموزشي ويدئو شروع مي برنامه 9ساعت 
اي و رفســنجاني در حــزب  هـاي شــناخت بهشــتي ـ بــاهنر ـ خامنــه     درس

هــاي حكومــت يــا  هــاي ديگــر شخصــيت جمهــوري اســالمي يــا ســخنراني
  بين و...هاي توا مصاحبه
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هـاي خودمـان    اين برنامه را ما بايد از طريق صدا (بلندگو در راهرو) در اتاق
تواب داشت و وظيفـه آنهـا ايـن بـود كـه وقتـي        2داديم. هر اتاق  گوش مي

شود، نگذارنـد در اتـاق كسـي بخوابـد، چـرت       هاي آموزشي شروع مي برنامه
كشـد، و چنـد نكتـه    بزند، حرف بزند، لب خواني كند، بهم نگاه كنـد، دراز ب 

  ديگر كه مضر به آموزش تشخيص داده شده بود.

شـد   وقت نهار شروع مي 12ظهر ادامه داشت. از  12اين برنامه باز تا ساعت 
و بعد از آن وقت دستشوئي و برنامه عصر آموزشي، بعد برنامه هواخوري كـه  

ك هـاي كوچـ   كنم، بود و براي اتـاق  دقيقه، فكر مي 12هاي بزرگ  براي اتاق
دقيقـه. بهرحـال تقريبـاً     12نصف حيـاط در يـك زمـان دو اتـاق و همـان      

  هاي روتين داشتيم كم و زياد خيلي دقيق يادم نيست. برنامه

در تمام اين مدت مجري همه اين مقررات با توابين بود. ما در شرايط عادي 
با پاسداران رو در رو نبوديم مگر در يك زمـان خـاص كـه بـراي تنبيـه بـه       

  كرديم. ند انتقال پيدا ميبيرون ب

  شادي و خوشي با هم بودن ديري نپائيد. چرا؟

روزي وقتي از پخش برنامه ويدئو در ساعت مقرر خبري نشد در حـالي كـه   
آور بـود، ولـي هـيچ نشـاني از غيرعـادي بـودن اوضـاع بنظـر          كمي تعجـب 

 دانم در چـه حـالي بـودم.    رسيد. قطعاً توابين هم در جريان نبودند. نمي نمي

كردم؟ در يك آن صداي باز شدن در بند بسان رعد و برق به گـوش   چه مي
هاي پاسداران در راهرو بنـد و همزمـان بـا     رسيد. همراه با آن صداي پوتين

داد. يـك آن همـه بـه     ها را مي هاي آنها كه دستور نشستن در كف اتاق نعره
ر قـوي  سمت راهرو رو برگردانديم. با حيرت تمام جلو هر اتـاق يـك پاسـدا   

كرد: زود زود كف اتـاق بنشـينيد، بـدون     هيكل ايستاده بود و دائم تكرار مي
شـد و در آنـي    حركت فقط زل بزنيد به چشمهاي من! پي در پي تكرار مـي 

همان بود كه پاسدار گفته بود. از توابين هيچ خبري نبود. با آنها هم تقريبـاً  
  مثل ما برخورد كرده بودند.

شـد   ها را مي كرد به ويژه اينكه صداي قلب پيدا مي دم به دم وحشت افزوني
سائيد. من جدا از صـداي   هايمان بهم مي شنيد. من و حسن بغل هم و شانه

انگيـز تنهـا    شنيدم. در سكوت وهـم  قلب خودم، صداي قلب حسن را هم مي
  كرد. ها را تكرار مي بس. هرازگاهي صداي پاسدار كه همان حرفها بود و صداي قلب

انگيز هيچ فرصـتي نبـود تـا احتمـاالت را از هـم سـؤال        فضاي هراسدر آن 
دانم چه مدتي بدان سان گذشت. ولي نگراني و دلهره لحظـه بـه    كنيم. نمي

شد. منتظر بوديم كه چه اتفاقي در حـال وقـوع اسـت. آري     لحظه افزون مي
الجوردي بود كه چون سركردة يك گروه فاتح پيشاپيش در حركـت بـود و   

ري از فاتحان كه براي سان ديدن از اسيران با آن هيبت فاتحانـه  پي او لشك
كـرد. آيـا قضـيه تمـام شـده بـود؟ ولـي         زد و دستوراتي صـادر مـي   قدم مي

داد هنوز موضوع ادامه دارد. چقدر زمان گذشـت   دستورات پاسدار نشان مي
هـا   يادم نيست. و اما صحنه داخلي تازه آغاز شده بود. صفي از كوكلسـكالن 

اي مشكي بر سر و تنها دو سوراخ براي چشم آنها بر كيسه، روبروي  كيسهبا 
ها ايستادند. شكل و شمايل آنها، عدم حـرف زدن آنهـا و حالـت تقريبـاً      اتاق

هـاي خيلـي آرام    وار حركـت  افزا بود. نقاب بسرها، ماشـين  صامتشان وحشت
خيـره   هاي اتاق و هر جا كه نگاهشـان  شدند به جمع بچه داشتند. خيره مي

كرد و امر به بلند شدن فرد  ماند، پاسدار خط نگاه نقاب بسر را دنبال مي مي
شد، مجدداً پاسدار براي تأئيد به نگاه نقاب  داد. بعد از اينكه فرد بلند مي مي

كرد يعني سوژه درست انتخاب  شد. اگر نقاب بسر حركت نمي بسر خيره مي
داد. در  ب بسر سـري تكـان مـي   شده بود. اگر فرد درست بلند نشده بود، نقا

رفـت   شد بسرعت بايد مي شد و بلند مي صورتي كه فرد بدرستي انتخاب مي
  به زير هشت بند.

شدند، انگـار كـه جـان     يك سري از اين نقاب بسرها كه از بغل اتاق دور مي
گذشتند. وقتي مكث نقاب بسرها كمـي   دادند و مي آدمي را با خود كش مي

كردم كه جانم به درازاي صف آنها كش آمـده، در   شد احساس مي بيشتر مي
چنين حالي بود كه حس كردم يكي از آنها به من خيـره شـده اسـت. فكـر     

هايم را نداشـت.   كردم قلبم از حركت باز ايستاد. گلويم قوت پس دادن نفس
هاي نقاب بسر و خط نگاه  رسيد. پاسدار زل زد، چشم نگاهم تاريك بنظر مي

تـر از   و دست دراز كرد و امر به بلند شدن داد. تـنم سـنگين  او را دنبال كرد 
آن بود كه بتوانم حركتش بدهم. نه حسي در تن بـود و نـه فرمـاني از مغـز     

زده بـودم؟ چـه حـالي داشـتم؟ مگـر       دانم يخ زده بودم؟ بهت رسيد. نمي مي
  گنجد و نه به قلم ممكن! شود گفت چگونه بودن آن لحظه را؟ نه به تصوير مي مي

  »!!اي كاش حسن باشد نه من«اطرم هست ناخودآگاه آرزويي بر دلم گذر كرد. خ

اي متوجـه شـدم حسـن     خود شده بودم؟ لحظه در خلسه بودم يا از خود بي
بلند شده. بخش كوچكي از نگاه سـمت راسـتم را متوجـه حسـن كـردم، از      
پائين به باال. آري او بلند شده و ايستاده بود!! سمت راست مـن چـون يـك    

اش سرخ و نگـاهش   سرباز دستانش از دو پهلو آويزان، صورت و چانه كشيده
مستقيم به پاسدار خيره شده بود. منتظر تأئيد دوم نقـاب بسـر بـود و صـد     

  البته پاسدار و حكم فرمان حركت به سمت زير هشت بند.

هاي نقـاب بسـر را    اين بار نوبت پاسدار بود كه از آن دو سوراخ كوچك ديده
تأئيد انتخاب سوژه را از او بگيرد. اين نيز انجـام شـد. بـا اشـاره      چك كند و

دست پاسدار حسن به سرعت راهي زير هشت بند شد. شايد همه اين كارها 
دانست چرا كـه حسـن دو بـار از قـزل بـه اويـن جهـت         را از روي تجربه مي

شم تجديد بازجوئي فرا خوانده شده بود. اين بار سوم بود. حسن راه افتاد. تال
مورد بود كه يك بار ديگر نگاهم را به نگاهش گره بزنم. فقط دور شدن او  بي

  كردم. را نظاره مي

همان لحظه دردي از شرمساري بر دلم نشست. دردي كه جانكاه بود و چون 
گداخت. سؤالي كه چرا آن آرزو چند لحظـه پـيش بـر     آتش زغال دلم را مي

فشان بر دل و تـنم! بـه كـدام    هاي آتش دلم جاري گشت، رودي شد از گدازه
شدم! روبرو براي پاسـدار؟ بـراي رفـتن حسـن؟ بـراي       سو بايست متوجه مي

يافتن پاسخ چرائي به وجود آمدن آن آرزو؟ سوزش دل از خجالـت بـود؟ از   
  دانم. پاسخي برايش ندارم.  دانم. حال نيز نمي ناتواني در آزمون سخت؟ نمي

  همچنان بي دواست.آري حسن رفت و دلم مأمن دردي شد كه 

  كند. حسن رفت گوهردشت ولي آن درد هنوز بر دلم سنگيني مي

  دانم چه دردي از دست رفت. شنيدم حسن در گوهردشت بر اثر نمي

  شايد از دست رفتن حسن آرزوهاي دوستان ديگرش باشد.

دار شـده بـود بـه همـين      ام چون حسن نسبت به تشكيالتش مسـئله  شنيده
ويژه اكبر شالگوني و... شديداً مورد سرزنش قـرار   بهدليل از طرف دوستانش 

گرفته و حتي بايكوت شده بود. يكي از دوستان كه بـا حسـن از بنـد در     مي
همان زمان رفت اعتقاد دارد، حسن را كشتند. من كه آنجا نبودم. گوئي اين 

جاست كه اي كاش بخش از آن دردهـا امكـان انتقـال بـه مـن را       آرزوي بي
  كرد! ه شايد كمي از شرمندگي آرزوئي كه براي او كردم را كم ميداشت تا ك مي

اي از آن غـم را   آورم و با سيلي از اشـكهايم لقمـه   من صميمانه سر فرود مي
بلعم تا آتشي كه در درونم همزمان با جـدا شـدن از او ايجـاد شـده،      فرو مي
د بـر  ور گردد و چندين بار وجودم را بسوزاند تا كه شايد مرهمـي باشـ   شعله

  دردهاي جدا شدنم از او را.

كشيم تا به دنيا بفهمانيم با ما چـه   دردا و شگفتا! سالهاست فرياد و نعره مي
  ايم؟! كنيم كه ما خود با خودمان چه كرده اند! هيچ ياد نمي كرده

مگر از آقاي الجوردي غير از اين انتظار بود كـه چـون يـك درنـده نگهبـان      
  ت؟! الشة متعفن قدرت باشد و حكوم

  حال ما چقدر نه با ديگران، حتي با خود مهربان بوديم؟!

  ايم؟ آيا ما با خود دشمني نكرده

  ايم؟ ها سربلند بيرون آمده آيا ما از آزمون

  و... توان كمي حتي با خود صادق بود؟ با گذشت ساليان دراز، نمي

  ها گرامي. ياد حسن و حسن

*  
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توسط كميته خيابان  60 فريدون نجفي، در تاريخ يازده شهريور سال
خورشيد(ژاله) به همراه برادرش همايون به اتهام هواداري از مجاهدين 

ه روز بازجويي و شكنجه، به ددستگير شدند. به علت سرباز بودنش، پس از 
زندان نيروي هوائي در دوشان تپه تحويل داده شد. بعد از سه ماه بازجوئي 

اداري از سازمان مجاهدين خلق مجدد توسط دادستاني ارتش و به دليل هو
  شود.يعني در فاز سياسي، به اوين منتقل مي 59در سال 

  گويد: نجفي مي

در دادگاه ارتش به پانزده سال حبس 209بعد از سه ماه بازجوئي در بند «
 6جا، به بند محكوم و به بند يك منتقل شدم. بعد از يك سال مرا از آن

بعد مرا به صورت تنبيهي به  بند توالت  ماه 2واحد يك قزل حصارفرستادند.
گوهردشت منتقل كردند. سه  10روز به سلول انفرادي سالن  15و بعد از 

 67عمومي فرستاده شدم. در سال  6سال بعد بدون هيچ توضيحي به بند 

بعد از يك بار دادگاه بصورت موقت  به انفرادي و بعد از سه هفته زير حكم 
ها به فرعي و سپس به بند عمومي انتقال يافتم.  بودن با متوقف شدن اعدام

نفر بوديم كه از اعدام نجات يافته  200در آن زمان ما هوادارها، حدود 
بوديم. در زمستان همان سال ما را به بند يك اوين منتقل كردند.  من در 

  ».بدون تعهد و يا مصاحبه آزاد شدم 70سال 

  

  67شنبه هشتم مرداد 

  ساعت هشت صبح

  

  

  دون نجفيفري

 

  

مجيد معرف خواني سريع " صداي باز شدن در فرعي آمد و پاسدار داد زد :
  "بياد.

 صدايش آمد كه گفت:ما كرد و بلند شد و رفت جلوي در.  مجيد نگاهي به

فرقي " پاسدار با صداي كلفتي گفت:"همين طور بيام يا لباس بپوشم؟ "
  ".نمي كنه

  يب از كيست؟رفتم جلوي در ببينم اين صداي كلف و عج

لباس شخصي، با  پاسدار "كجا بايد بيام؟" مجيد با رنگ پريده پرسيد:
  "فهمي. بيا بيرون حاال، مي" هاي در هم رفته گفت: سگرمه

اش را با شلوار مالقات عوض كرد،  برگشت به اتاق كوچك و شلواركردي 
  بنداش را هم زد و رفت بيرون.جلوي در چشم

ه بسرعت آمد بفرعي از جلوي اتاق كوچك ئي طوباتا در بسته شد، سيامك 
   "فري، فهميدي طرف كي بود؟" و آرام گفت: من طرف

  "صدا و هيبت مخوفي داشت، تا حاال نديده بودمش. كي بود؟" گفتم:

كرد  مجيد شلوارش رو كه عوض مي" آب دهانش را غورت داد و گفت:
ورت داد، بازآب دهانش راغ "گفت، امير، كمك بازجوي دادستاني كرجه.

  اماهنوز گلويش خشك بود.

گشتم، در دلم غوغائي  همانطور كه همراه بقيه به اتاق بزرگ فرعي بر مي
  بپا شد.

خدا رو صد هزار مرتبه " حسين آقا نيم خيز شد و شاد و خندان گفت:
ك آوردند، اما حاال ديگه ي شكر. بابا درسته اينا يه زماني وحشي بازي در مي

ها از آسياب خوابيده و بردنش مالقات. گفتم  لن آبكم متمدن شدن. يحتم
  "گين نيست. بابا، اوضاع اون تريام كه ميكه! 

شما هم دلت " اش كرد و گفت: متعجب نگاهبابائي) مصطفا بهنام تاباني(
دلشان براي مالقات سوخته؟ مگه بچه شدي وضعيتها،  تو اين  خوشه ،
  "؟ نحسي

كرد؟  جلوي پنجره. كجا را نگاه مي ساكت ايستاده بودصادق زاده محسن 
ارتش آزادي بخش را  ي د. از چند شب قبل كه خبر محاصرهمعلوم نبو

اش را گذاشته بود روي  دستشنيده بود، روي هم ده كلمه حرف نزده بود. 
اش بود كه ناگهان برگشت و  پنجره. گمان كنم غرق درياي پرموج ي طاقچه

از  ديدگاه خود با مرگ روبرو  هركس" رو من و سيامك كرد و  گفت:
  "ست.موقع دانستن آن سرآمد معينشود. مهم به  مي

؟ گفت چيمحسن شنيدي " آقا كرد و گفت: رو به حسين پورجعفر مسيب 
    "اش بيشتر از دلواپسي ست. ممكنه  مسئله جدي باشه. ساده نگري گاهي ضربه

عجله آمد و رو به با مسعود ناصري ساكت بودند. كمي بعد  ها  بچه ي همه
نبود؟  هر چه  ساعت يازدهخسروي مگر قرارمان با خواهر" سيامك گفت:

دستي از سلولش در نمي آيد. زنم، خبري  نيست.  رس را ميوعالمت م
  "دهد، نكند او را هم بردند. جواب نمي

 سيامك ساعتش را نگاهي كرد وسريع بلند شد. از الي كركره خيره شد به

كرجي كه " زير لبي گفت:و  ول انفرادي طبقه دومسومين سل ي پنجره
با لب و لوچه  نرفته برگشت و مسعود "تكرار كن. اباز عالمت راما هست! 

تا حاال نشده بود سر قرار نيايد. " اردالن گفت: ".فايده نداره" آويزان گفت:
  "حتمن بردندش.

اين  د ودر فرعي باز ش ساعت هنوز چند دقيقه از يازده نگذشته بود كه باز
بار پاسدار تورج و فرج با شخصي ناآشنا، وارد فرعي شدند. بر خالف معمول 

شخص بند بود. آن  هر سه پوتين سربازي به پا داشتند، اما پوتين تورج بي
هر كس " عصباني وتقريبن با داد  گفت: و تيرهاي  لباس شخصي، با چهره

كرد به خواندن  بعد شروع  "برم، لباسش پوشيدن، بيان بيرون. اسمش مي
 ،ركالنترقدرت، نوري عبدالعلي جبارارشي"ليستي  كه در دست داشت. 

  "...يسياك طوربا، فري بيژن ارين ،شعبان كاظم صنعت

 فرج متعجب ليست را از دستش گرفت و خودش شروع به خواندن كرد

بيژن  ،فر كاظم صنعت ،شباني عبدالجبار ،ي، قدرت نورترياردشير كالن"
اردكان اردالن و  ،و مصطفا بابائيزاده   طوبائي،  محسن صادق سيامك ،آرين
  "مسعود ناصري. ،آفريندار

داخل راهرو و داد  ه بود كه پاسدار فرج چند قدم آمددو دقيقه نگذشت
  "هااا. پوشين دين، يه شلوار دارين مي چقدر طولش مي"زد

كرد و در زماني كه بچه ها مشغول لباس پوشيدن بودند مصطفا رو به جمع 
هنوز حرفش تمام نشده بود كه تورج  "شايد ديگر برنگرديم..." آرام گفت:

  سرش را كرد داخل اتاق.

فرصت هيچ كاري با حضور بي موقع تورج، همه ساكت به هم نگاه كردند. 
د ها با عجله، شلوارها را عوض كردند  و  چشم بن نبود. حتا خداحافظي. بچه

كه از قبل لباسش را پوشيده و آماده بود  تنها كسي زده از در زدند بيرون.
سياه با پيراهني و نو  يبود. او بهترين لباسش را پوشيده بود. شلوار مصطفا

  چهار خانه، سياه و سفيد. هر دو لباسش را در آخرين مالقات آورده بودند.

  در كه بسته شد. همه مات و متحير، در راهرو مانده بوديم. 

 يي برافروخته نديده بودم. چه عجلهطور  ينتا به حال صورت فرج را ا"

ر عموسعيد اين را وقتي از جلوي در ب "كني، چه خبر شده؟ داشت. فكر مي
  گشتيم، در گوشم زمزمه كرد.  مي

فشار افكار پريشان و مغشوش كه حاال از  وقتي صداي اذان ظهرقطع شد، 
  رفته ترس هم از گوشه و كنار آن رخ نشان مي داد، ساكت در خود فرو 

 د و اسم يك سري ديگر را بخوانند.هر لحظه امكان داشت در باز شو بودم.

  د، حتمن از كر پرت ميرا حواسم  دوستان رفته از فرعي ياد و خاطره ندائم
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را  خستوو عمو علي و محمد و مسعود  نصرتي آن فرعي ديگر هم فرزين

ز زماني كه از انفرادي ند. نماز را به امامت عموسعيد، جمعي خوانديم. ااهبرد
تنها خبري كه بدست ما رسيده بود، صداي  ،ام برگشته بودم يك روزه

دادند، زنداني منافق اعدام بايد  شعارهاي محو نماز جمعه بود. شعار مي
مان كرده بود. انگار فقط كور كَر و ندانستن، خبري و گردد. اضطراب بي

ترين دليل گيجي و  بزرگ  توانستيم بو بكشيم و حدث بزنيم و اين خود مي
حالت تعليق، فكري به ذهنم زد. بهترين راه فرار از اين  بود. سردرگمي

و محمدي اهللا نوربه دور و برم انداختم، زيد ينگاهصحبت بر سر آن بود. 
 جعفركمي آن طرف تر، ساكت و آرام در خود فرو رفته بودند.  جعفر مسيب

. قدي ده سالگي دستگير شده بوددر سيزبود و  شمال ي بچه بيست ساله،
اش.  كوتاه و صورتي بچه گانه داشت، يعني درست برخالف غرور مردانه

هميشه كم حرف بود و تقريبن به غير از مواردي كه به ندرت عصباني 
سوال  "؟جعفرخيلي ساكتي " :كرد. گفتم يشد در چشم آدم نگاه نم مي

ن حال براي شروع صحبت ساكت بود. با اي هميشهاي بود چون او  احمقانه
(اردالن و  هاي شمالبچهخواستم در رابطه با  گفتم. مي بايد چيزي مي

  چند سوال كنم. كه هردو هم سن و سال او بودند  اردكان)

  سرش را پايين انداخت."چي  بگم؟" مثل هميشه لبخندي زد گفت:

 طور خواستم يه چيزي گفته باشم.؟ اما از اين هيچي. من هم فقط همين"

مسئله گذشته، دوست دارم بدونم نظرت در رابطه با حمله سازمان و بردن 
  "ها  چيه؟ بچه

كمي فكر كرد، دستي به پيشاني كشيد و بعد آن  را از روي تمام موهاي  
اش گذراند تا به پشت سر رساند و بعد با مكثي طوالني و دو  مجعد و سياه
شان  ها از ترس و اين نظرم سازمان در حال پيشروي استه ب" به شك گفت:
ها رو بردن زير فشار.  يا كه  رژيم زده به سيم آخر و قصد  در زندان، بچه

داره تعدادي رو بزنه. مثل دو سه ماه پيش كه شماها رو بردن اوين. هيچ 
   "معلوم نشد چرا حكم اعدام شماها اجرا نشد؟

نه بابا، " اش وگفت: دانم از كجا پيدايش شد و زد روي شانه حسين آقا نمي 
  "طورها هم ديگه نيست، جوون چقدر بدبيني؟اين اوضاع 

بعد از هفت سال  "شما چي؟ موافقي؟" نگاهم كرد و گفت:  مهربان جعفر
  هنوز بچه بود. 

فم اما خالدر رابطه با عمليات م" سري به معناي تاييد تكان دادم و گفتم:
   "تا شب مشخص خواهد شد. احتمالنها  مسئله بچه

كه ه ها برا اين همه اين بازي" اش نشست و گفت: به جايهدي فتن او مبا ر  
شد. يعني آن روز كش خواهم  كش كنند. هفت روز ديگر حقير ملي منو ملي

  "خودي و زيادي نگرانيم. ما بيكه شايد " زيد گفت: "را خواهيم ديد؟

يرند. ها رو بردند تا  كمي حالمان را بگ به نظر من بچه" تائيد گفت:با  هديم
داند  خواهند چيكار كنند. يكي دوتا كه نيستيم. خدا مي اين همه آدم را مي

  "شايد بردن تعهد بگيرند؟

ايم كه  مگه ما چكاره" اش را به سبيلش كشيد و بلند گفت: دست آقا حسين
 هديم "؟هبخوان از ما تعهد بگيرند. يا مارو بترسانند؟ به ما چه دخلي دار

دونم اما شايد نگرانند كه  نمي" ه برود گفت:بلند شد و قبل از اين ك
ها از حمله سازمان هوا برشان دارد. اگر سازمان هنوز با اينها  درگير  زنداني

مثلن فكر كنيد اگرچه نيسيم. شويم.  باشد ما اسير جنگي محسوب مي
كنيد تكليف  سازمان رسيده باشد پشت دروازه همدان. با اين حساب فكر مي

همه رفتيم به  شد ناديده گرفت، هيچ احتمالي را نمي "د؟زندانيها چه باش
آخرين باري كه راديو مجاهد را گرفتيم، گوينده چندبار  فكر وساكت شديم.

ها  تكرار كرد كه در زمان ورود به هر شهر، ارتش آزادي ابتدا در زندان
  خواهد گشود.را

حميد "د.ها رو بردند چندتا سوال كنن من شك ندارم بچه" آقا گفت: حسين
حسين نيش  "كنند. نه؟ پس البد دارن فرم عفو پر مي" با خنده گفت:همت 

واقعن هم بعيد " تر گفت:د و چيزي نگفت. حميد اين بار جديخندي ز
  "ها را تفكيك كنند؟ نيست بخواهند اين جوري زنداني

ساعت نزديك دو بود كه باز در فرعي باز شد و پاسداري كه شايد براي 
ديگ آبگوشت را داد داخل و ساكت و باشتاب در را   ي ديديماولين بار م

بست و رفت. هنوز كارگري ديگ را  تكان نداده بود كه بار ديگر در باز شد 
   يعني چه خبره كه با شك مي پرسد؟ "دارين؟مهدي مبيني" :حاج محمود داد زدو

ر انگا "منم." خونسرد و دست در جيب شلوار رفت نزديك در و گفت: هديم
  كند. ست افتخار ميا هديبه اين كه اسمش م

پاسدارمحمود مثل هميشه با قدي كوتاه و موهاي مرتب و شانه كرده و 
 مهديريش ستاري و ترو تميز، نگاهي تحقير آميز به شلوار رنگ و رو رفته 

چنان با كينه به هم نگاه   "بيا بيرون. پرب" بلند باال  انداخت و گفت:
ا چند دقيقه  ديگر قرار بود روي رينگ دست و پنجه كردند كه انگار ت مي

  نرم كنند. 

تازه " پشت به پاسدار كرد و چشمك ريزي به حميد زد وآرام گفت: هديم
 كرد  و گفت:  پاسدار اخم محود "آيم. نهار رو آوردن. غذام رو بخورم، بعد مي

  "نه. الزم نكرده.  چشمبندت رو ببند و بيا بيرون. وقت ندارم."

غذا را خيلي زياد " ، حميد با برداشتن در ديگ گفت:هدياز رفتن مبعد 
بعد هم  "هاي رو كه بردن زير هشت  كم نكردن. دادن. احتمالن غذاي بچه

غذاي اضافي را در سطل  ،ها خوشحال از احتمال بازگشت نزديك بچه
ر گذاشت. با اين كه در پتو پيچاند و كنابعد آن را ريخت و  مخصوص

و شايد بشود گفت براي اولين بار در تاريخ زندان ساعت  لبرخالف معمو
  دهي نخورده بودم اما من هنوز گرسنه نبودم.

آبگوشت صنفي مشغول جداكردن آب از مالت  اتاقك ي كه حميد درمدتدر 
اشتها و  با نگاه به بقيه كه بي آمد كنار سفره و بود زيد كمرش را گرفت و

يادتان هست فرزين هميشه چي " گفت: دمق از جايشان تكان نخورده بودند
بابا جماعت، " نگرفت و خودش بلند ادامه داد شكسي تحويل "گفت؟ مي

كاوش در معني  ،گفت، خوب كه غذا خوردن تو زندون فرزين هميشه مي
ربط  ديش بياحميد از توي صنفي  داد زد، زي "جاودانگي هستي است كه.
كاوش در رنج  ،گفت رو ميهاي ناخواسته زندان   گفتي، فرزين گرسنگي

  هستي. اين كجا و سن دين كجا.

  من نقل به زمانش كردم كه. نادان.  به زبان ساده" زيد خنديد و ادامه داد

بعد هم صدايش را بلند تر كردتا  "م،  خوردن نشونه روحيه باالست كه.گفت
هم زمان با  "ساده دي ديم تا امثال توهم كه بفهمند." حميد بهتر بشنود

ها با شعار او تكاني به  ها را چيده بود و بچه هم كاسه اتاق كارگر ،ق زيدنط
خود دادند و آمدند سر سفره و هم پياله شدند. كم كم با اميد بازگشت 

ها و يكي دو تا جوك عمو سعيد و شوخي حميد و زيد،  هرچه زودتر بچه
  ايان رسيد.په همه سرحال آمدند و نهاربر خالف ساعت دهي با سرانجامي نيكو ب

ها، با استفاده از كم شدن تعدادمان شروع كردم  بعد از نهار و شستن ظرف 
به متر كردن راهرو شش متري فرعي. درست مثل انفرادي سرم از شدت 
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چرخيد و پايم روي زمين مي دويد.  فكر و هيجان مثل بادبادك در هوا مي
   ها برخورد كردم. بچه رفتم كه يكي دوبار بشدت با قدر تند مي به عادت سابق آن

ق بزرگ فرعي با از اتا جعفربعد از دوساعت، هنوز تازه گرم شده بودم كه 
همين ايستاده بود. پشت پنجره  جعفرده دويدم. ز  وحشت فرياد صدايم كرد.

به سمتي  برگرداندچشمانم را بالفاصله "آنجا را نگاه."كه مرا ديد بلند گفت:
 م را نشاندمنگاه آهني پنجره. مستقيم كرهكه نشان داد. يعني مابين دو كر

  انفرادي كنار فرعي. بند به ديوار بزرگ 

بندهاي  يهاي سه طبقه ، تمام پنجرههشتم مرداد آفتاب تند بعدازظهر 
هاي آهني در نگاه  انفرادي را گرفته بود و شدت نور، باعث شده بود كركره

ام ديوار بزرگ، اول ديده نشوند. در خطاي ديد، ذوب شده بودند و تم
  ديدم. درست انگار مچ  رسيد. خداي من چه مي پنجره و تخت بنظر مي بي

  دستي از ديوار بدر آمده باشد و در هوا بچرخد. 

واقعن هم مچ دستي از را هم ديدم.   ه دقت كردم  پنجرهكمي بيشتر ك
هم كف خارج شده بود و هي با عجله ي هاي طبقه لولپنجره يكي از س

داد. به اردالن گفتم تند بخوابد زير در و مواظب آمدن پاسدار  عالمت مي
دستم را از پنجره خارج كردم و تكان دادم. طرف دستم را ديد و  .باشد

قدر شتابزده كه اولش هيچ   زد، اما آن . ميكرد شروع به زدن مورس
گويد مجيدم.  گفت، مي .دستگيرم نشد. عموسعيد كنارم ايستاده بود

  حتمن مجيد خودمان ست، زود دست تكان بده تا نرفته.حواست كجاست؟ 

  زدم كه، خوب حرفت را بزن.

ام را  زنند. به من سه دقيقه وقت دادن تا وصيتنامه زد، همه را دارند مي
  زنند... بنويسم. هيات مرگ آمده. همه را دارند در حسينيه دار مي

ند داخل و اش را كشيد داخل و يا كشيد اش تمام نشده بود كه دست مورس
  نيست شد.

مجيد خارج نشده بودم كه دست ديگري از چند پنجره عقب   هنوز از شوك
ديده بود. چرا از پيش دست من را  مثل اين كه تر بيرون آمد. اين دست 

  كه بالفاصله با مورس زد، به سيامك بگوييد بيايد. من زهرا خسروي هستم.

آيم.  پيش هيات اعدام مي . معطل نكرد و زد، من ازدزدم  سيامك رو بردن
نيري حكم  اعدام منو داد. حاال اينجا سه دقيقه وقت دادن برا وصيت.  

  درود بر مسعود و مريم... 

  مورس او هم نيمه كاره ماند.

توانستم  تاثير قرار گرفته بودم كه تكان نميت ام زده بود و چنان تح خشك 
و عموسعيد بالفاصله آنچه  جعفربخورم. اصلن يادم رفته بود كه پا هم دارم. 

 آقا به همه فرعي منتقل كردند. به همه. حتي به حسين رد و بدل شده بود

  او. صادق بيگي كه اصلن نه هوادار بود و نه در باغ و نه در سوداي مرگ
هي گين نيست، را  ها هم كه شما ميطوراين اش،  هنوز آن جمله معرف

  د كه بر كالم و زبانش كنترولي نداشت.كرد. شايد هم چنان عصبي شده بو تكرار مي

 اتاق و زل زده بودم به در تمام اين مدت، من، ايستاده بودم پشت پنجره

. كه درست در كنار حسينه بزرگ زندان قرار داشت سالن انفرادي طبقه اول

مجيد و زهرا، فداكارانه از آن بدر  هاي  كه دست يهاي يعني همان پنجره
ار كنند. وقتي سرانجام خورشيد هم خسته و از نفس آمده بود تا ما را هوشي

نورطالئي رنگ دوستان ما هنوز در ي فتاده مغلوب تاريكي شد، ته ماندها
نيم ساعت از غروب خورشيد نگذشته بود كه   عضي از سلولها مانده بود.ب

طرف ه صداي خش و خشي از راهرو آمد. زيد آينه انداخت زير در. صفي ب
آمد.  صف كم كم  آمد. صف درست به سمت فرعي ما مي انتهاي راهرو مي

  به ما نزديك شد و حتي از مقابل در فرعي ما هم گذشت.

به همين خاطر راهرو از زير  روشن كنيم، چراغ اتاق را فراموش كرده بوديم
هاي  هي، بچه" مشخص بود. زيد ناگهان بلند شد و گفت: ه خوبيدر ب

جوراب اردشير رو شناختم. خودم  بجان خودم شلوار قدرت و خودمونند.
  ها رو به اردشير داده بودم.  اون جوراب

و عمو سعيد  جعفرصبر كرديم. اما خبري نشد. تا كه پاسدار برگشت و رفت، 
ا بود. خوابيدند زير در. دراتاق بزرگ فرعي روبرو، درست مقابل در فرعي م

بل مان پيدا بود و ، زير در فرعي مقاما ها قرينه هم بودند. از زير در فرعي
ها چراغ اتاق فرعي روبرو روشن شد ديگر  وقتي هم زمان با رفتن بچه

با  پاسدار برگشت و رفتمطمئن شديم دوستانمان را به آنجا بردند. وقتي 
هاي فرعي روبرو را صدا كرديم و تماس  بچه ،دادسرفه و دو سه تا 

د به سو سو زدن. باز مان برقرار شد.  چند ستاره از زير در شروع كردن مورس
  چند نقطه روشن اميد در فرعي مرده ما درخشيد.

سالم. مختصر و مفيد، ، در جواب سوال چه خبرعمو سعيد، اردشير زد كه
  طور كه پيش بيني كرده بودم همگي رفتني هستيم.  همان

يك هيات از طرف خميني به " زد: مورس  قدرت آمد زير در و بعد
اي اعدام  ا را بعد از يك برخورد سه چهار دقيقهم ،تا همه ،گوهردشت آمده
. تنها من و داحتمالن شهيد شدن ،ي كه با ما آمدن بيرونئها كند. همه بچه

هيات نرسيديم و مانديم براي فردا. اما  نوبتسيامك و اردشير  و جبار  به 
خواهند به تالفي آن ها را  نظر ما حمله سازمان كاري بوده و همه زندانيه ب

به اين جا كه رسيد پاسداري به سرعت  "...حداقل امروز كه اين طور بودزد. 
كمي بعد  برق راهرو قطع شد. بخاطر  ،فرعي ما رسانددر خودش را به پشت 

  ما قطع شد. مجبوري تماس ،تاريكي راهرو

زيد تنها سيگار فرعي را از جاسازي زير يك پاركت كف  ،دو ساعت بعد
با بيرون عمو سعيد بعد . خارج كرد ،رسيد راهرو، كه به عقل جن هم نمي

، رسيد كشيدن چند چوب كبريتي كه به عقل پدر جد آن جن هم نمي
كه  جعفر روشن كرد.  به هر كس يك پك جانانه رسيد. حتي به  سيگار را

در تمام عمركوتاهش يك پك هم نزده بود. او آن يك پك را با سرفه ضايع 
  آخر بود. ، شبكرد و به باد هوا داد. آن شب

  ده سال حكم. هفت سال زنداني مجيد معروف خواني:* 

  ده سال حكم. هفت سال زنداني. سيامك را بعدن كشتند. سيامك طوبائي:

  پانزده سال حكم. هفت سال زنداني. جعفر مسيب پور:

  هفت سال حكم. هفت سال زنداني. مهدي مبيني:

  نداني.محسن صادق زاده اردبيلي:پانزده سال حكم. هفت سال ز

حسين صادق بيگي:ده سال حكم. هفت سال زنداني. او هوادار نبود و فقط 
  كمك امكاناتي كرده بود.

بهنام تاباني:ده سال حكم. هشت سال زنداني. او تمام مدت زنداني اش را با 
  اسم مستعار مصطفا بابائي گذرانده بود.

  كاظم صنعت فر:ده سال حكم. هفت سال زنداني.

  دآر آفرين:دوازده و ده سال حكم. هفت سال زنداني. اردالن و اردكان

  اردشير كالنتري:ده سال حكم. هشت سال زنداني.

  قدرت نوري:پانزده سال حكم. هشت سال زنداني.

  عبدالجبار شباني:ده سال حكم. هفت سال زنداني.

  بيژن آرين:پانزده سال حكم. هفت سال زنداني.

  .سعيد امامي:ده سال حكم. هشت سال زنداني

  فرزين نصرتي:پانزده سال حكم. هشت سال زنداني.

  علي سعيدي:ده سال حكم. هفت سال زنداني.

  محمد مروج:ده سال حكم. هفت سال زنداني.

  مسعود خستو:ده سال حكم. هفت سال زنداني.

  زيداهللا نوري:ده سال حكم. هفت سال زنداني.

  مسعود ناصري:پانزده سال حكم. هفت سال زنداني.

  پانزده سال حكم. هفت سال زنداني.حميد همتي:

ر تابستان ير از سيامك طوبائي، تمام دوستاني كه نام شان برده شد دبه غ
  شصت و هفت اعدام شدند.

  29/10/2013  سيدني 
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  1360ي دو پرسش از زندانيان دهه

 ١٥٧  110ي  آرش شماره

  

  
  

   نشد اعدام كسهيچ ما بند از
  

   راستا منوچهر

                                                                                             

جهت گرفتن كليشه   قرار اجراي براي 60 سال مهر 22 چهارشنبه روز در
روزنامه كار اقليت طبق ماههاي قبل، از تبريز راهي تهران شدم. پس از 

كرد قرار مالقات با مسئولم كه به جهت حاضر نبودن كليشه اظهار تاسف مي
 حل ديگري گذاشتيم و سپس برايمالقاتي را براي فرداي همان روز در م

 الدولهعين – ژاله خيابان در منزلم حوالي محلي به بيمارم، داروي پسرِ تهيه

همسرم،  به داروها تحويل از پس. شدم دستگير محل كميته توسط رفتم كه
 ديگر محلي به بستهچشم سپس و بهارستان كميته مركزي به اول

 بازجوئي در بعدازظهر شش ساعت حدود شدم. برده) رومي پل بازداشتگاه(

 چپ نيروهاي به مشكوك شده نوشته پرونده روي در كه شدم متوجه

 از پيش كه سلولي به شب نيمه كي ساعت تا كابل ازخوردن پس. فدائي

 و اوين به آبان سوم در شدم. منتقل بودند جاآن در ديگر تن چهار من
 امپرونده و منزل شدن مالبر از پس و پايين پنج اتاق 2 بند به آبان پانزده

 در ام، بعلت اينكه خانه با نام اصلي من اجاره شده بود،رفتن لو و تبريز در

 ارديبهشت در شدم. منتقل تبريز زندان به شصت بهمن سوم و بيست

 تا. شدم محكوم حبس سال ده به اي،در دادگاهي چند دقيقه يكوشصت 

 به پس از اين تاريخ. بودم زتبري - گانه سه زندان در دو و شصت مرداد

 چهار و شصت خرداد اواخر  شدم. منتقل 62 دربسته اتاق اوين، سه سالن

 هابند هايجداسازي و تحوالت و تغيير در و دشت گوهر زندان كي سالن به

سالني كه متاسفانه بياد  به شش، پس از پذيرش مصاحبه، و شصت سال در
 از يكهيچ هفت و شصت تابستان در ام كردند.منتقل گوهردشت ندارم در

 اعدام نيز كسهيچ اين بنابر  نشد. فراخوانده مرگ هيئت نزد به ما بند افراد

 نماز با رابطه در ما بند افراد از تنها هفت و شصت سال كشتارهاي در. نشد

 با بند، افراد، زندانبانانِ از دو نفر منفي جوابِ از پس و شد سئوال خواندن

 ديگر اكثريت راههم به من. واداشتند جماعت نماز  ا بهر گيهمه كابل

  .                شدم آزاد زندان از 1367 سال زمستان در زندانيان

دهه آزادي از پس موضوعي كه سالهاي تريندهندهآزار پرسشِ به در پاسخ
 تواندمي قيني به داشته، مشغول خود به را ما از بخشي و ذهن من هاست

 نسل باشد، هانسل بين شكاف اساسي معضل حل راه در جلو هب رو قدمي

 نوك در اينكه جهت به را ما كه نسلي و دو دهه بعد. شصت دهه خواهآرمان

 مالمت گرفتيم، قرار) 57 ديكتاتوري ضد انقالب( تاريخي ضرورت اين پيكان

 رهبران كه سنگي ها،سال پس از كه است چگونه. كندمي سرزنش و

به دوش هواداراني  انقالبي - حماسي شعارهاي درغالب سياسي هايسازمان
نه آگاه به نقش آگاهي، كه غالبا شوري كاذب سزيوف وار بدوش كشيديم به 
تلنگري در پوشش تجديد نظر در تحليل از موقعيت انقالبي ........و از آنان 

نه حصاري  –در بيرون از زندان  دوباره و دوباره مجبور به تكرارش شديم ؟
آشكار از كميته مركزي، رهبر و رده هاي تشكيالتي به ظاهر دموكراتيك، 
ودرادامه همان نگاه منجمد انسانهائي كه موج انقالب و آرمانخواهي به درون 
زندان پرتابشان كرده بود، قبايلي در نقش كمون در همان حصار تنگ 

وب و ايدئولوژيك، كه تنها حلقه اشتراك نظري آنان مبارزه عليه سرك
اين واقعيت كه چگونگي مبارزه در زندانها  ديكتاتوري جمهوري اسالمي بود.

كند بخشي از حقيقت در درون زندانها بود. بخش ديگر را دشمن تعيين مي
شده بود، حقيقت روابط انسانهائي بود كه نماد و كه در اين كشمكش گم

بود! كه بروزش ترجمان رفتارهائي شكل گرفته از دوران سالها امر سازماني 
در اينجا به شديدترين وجهي با تحريم كردن يكديگر و پادگاني كردن 

 سركوب، جو عليرغم بيرون در انفعال اگر  روابط انساني، بروز يافته بود.

 كرده فراهم دگم باورهاي در نظر تجديد براي را ايتنفسي فضاي و زمينه

 برتر در غالب نمادهاي ،را وديكتاتورها هادگم كه بس همين زندان در بود،

 سخره به شوند،نمي اشتباهي مرتكب هرگز كه گونه، خدا هايانسان

 ذهني كه طي روابط باشي. در آن نداشته راهي جمع ميان در تا ميگرفتي

 حقيقت وجود نداشت، مطلق اي خيانت ميان گرفته بود، مرزي شكل سالها

 و ،تو نخواستي كه طرفي در اسالمي جمهوري جهنم كه برزخي بود و بقا
 در را هايشضعف كه برتر، انسان نقش از فهمي كج از خواستهخود جهنمي

 خوئيدرنده كه آناني نگاه از گذشته، دوران آن از هاسال. كندمي دفن خود

 قامت در چه كردند، لمسش نزديك از كه آناني و ديدند بيرون در را نظام

 آنچه ناميدندشان. تواب اسالم، ماندژخي تبليغ در آنان كه چه و مقاوم، كي

 و تاريخ نگاه در درستي به كه بودند هائيانسان نديديم، و نديدند و شد گم
 برابري، و عدالت براي مبارزه و مقاومت پروسه در را خود جايگاه آيندگان،

 صرف كافي بود! در قضاوت تاريخ و گرائياراده براستي آيا نكردند. فراموش

نشستند در مصاف با حقيقت تلخ شكست و  ما داوري به ما از بعد كه نسلي
ي خود روياي تحقق  عدالت مبارزانِ عدالت خواهي كه از پاي بست، موريانه

محوريها وتعصب فكري تاروپودشان را جويده بود و صادقانه نسل ما را به 
مصاف فاش گوئي حقايق و نيز به داوري نقش خود در اين كشاكش سراسر 

چه كرديم جز پاك كردن صورت مسئله؟  ندند! چه كرديم....؟خونين خوا
جان كالم اينكه آنچه در اين سالها مرا آزار داده نه شكست آرمانهايمان، كه 
سراسر اين تاريخ خونين گواه انسانهاي آرمانخواهي است كه در باور به 
مبارزه عليه بي عدالتي به خون نشستند كه خود خودم و خود ما است كه 

خواهيم اما نميدانستيم كه جايگزين آنچه حاال در پي دانستيم چه نميمي
نابودي اش هستيم  بدون درك از بضاعت فكري و شناخت خود از جهان 
پيراموني و خانه تكاني در مفروضات منجمد راهي به سراب جامعه آرماني 

   است

 اعدامها اوايل ام ازتجربه تنها ها بايد بگويم كهاعدام با رابطه در و پايان در

 در روز دو. است عمومي بند در تجربه همان) بهمن تا مهر( شصت سال

 اتاق سه، سالن در دو و شصت آذر تجربه نيز و خالص تيرهايتك با هفته

 سازمان رفقاي رهبريت از يكي و) اقليت( فرخي مسعود رفقا كه اوين در 62

  بردند.مي عداما براي را -رفته خاطرم از نامش متاسفانه كه -طوفان
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  1360ي دو پرسش از زندانيان دهه

 ١٥٨  110ي  آرش شماره

  

در زندان گوهردشت در زمانِ وقوع  20موقعيت بند يا فرعي 
، از اين رو كه اين بند در انتهاي زندان  67فاجعه كشتار تابستان

ها يعني آمفي تئاتر ترين مكان به محل اعدامنزديك -قرار داشت
اهميتي فراوان دارد. اين اهميت خصوصاٌ در  -زندان گوهردشت

ه ماندگان اين بند نهفته است. شايد هيچ يك از زنده روايت زند
ماندگان بندهاي زندان گوهردشت آن مقدار ازحادثه را كه  بند 

نفره   48اند. در اين بند اند به تماشا نايستادهها شاهد بودهبيستي
ها (معروف به تنبيهي ايكه در زمان كشتار،  عمدتاٌ  شامل توده

يك سال قبل از كشتار دست چين  اي كه حدوداٌ ازهاي توده
شده بودند) و تعدادي از نيروهاي اكثريت و معدود نفراتي از 

 5جريانات ديگر بود را در همان روز اول كشتار نيروهاي چپ در 
شهريور، نزد هيئت مرگ روانه كردند. محمد زاهدي از جان بدر 

از زندانيان  -در زمان وقوع اين فاجعه -بردگان آن كشتار
بوده است. او بخش كوتاهي از آن روزهاي خون و  20(بند)فرعي

 جنايت را روايت مي كند.

  

   زندان گوهردشت ، بند

  1367سال   20
  

  محمد زاهدي

  
هاي  رژيم ضد بشري جمهوري اسالمي بيش از پنج سال بود كه در زندان

ايران به سر مي بردم و رفته رفته به زندگي در زندان خوگرفته بودم.  به 
ها را با ها و فدائيائياز هنگامي كه طي يك جا به جائي مهم، ما توده ويژه

توانست حدس هم در يك بند حبس كرده بودند. البته هيچ يك از ما نمي
بزند كه اين تصميم اخير، از آماده كردن زمينه براي كشتار زندانيان 

 گرفت. جالد فقط در انتظار موقعيتي مناسب بود كه كشتارسرچشمه مي

زندانيان را آغاز كند و توجيهي نيز براي آن در دست داشته باشد: توجيه 
مجاهدين در زندان بود كه طي آن پاسداران را درون  "فاز رو در روئي"آن 

زندان مورد تهاجم قرار دادند و موجب اعمال خشونت بي سابقه آنان در 
وغ جاويدان زندان شدند و موقعيت نيز با حمله مجاهدين به غرب ايران ( فر

  يا مرصاد) به دست جالدان افتاد.

. بند به كارهاي روزمره خود مشغول بود. بند ما 1367مرداد  7آدينه 

نفر بوديم كه پس  52آخرين بند واقع در راهروي عريض زندان بود. نخست 
نفر  48از بردن چند نفر از رفقا و آوردن  ديگران سرانجام شمارمان به 

نفرادي ما را تقسيم كرده بودند. سلول هائي كه بنا سلول ا 17رسيد كه در 
متر  3بر تعريف براي يك نفر در نظر گرفته شده بودند . هر يك از آن ها 

متر عرض داشت. پنجره اي  رو به روي در ورودي آن رو به  1,80طول و 
حياط زندان باز مي شد؛  يا قرار بود باز شود. چون پشت هر يك از پنجره 

سانتي متر جوش  25سانتي متر هر 20فلزي به عرض تقريباً ها ورق هاي 
درجه به  30ائي تقريباً داده شده بود. اين ورق ها داراي شيبي با زاويه

سمت باال بودند كه به اين ترتيب مانع ديدن پائين يا رو به رو مي شدند. 
برعكس همواره مي توانستي آسمان را از البه الي دو ورق آهني بنگري. 

هاي ما، با كارائي ويژه ها و حمام  در انتهاي بند قرار داشتند. بچهوئيدستش
خود موفق شده بودند يكي دو ورق واپسين پنجره حمام  را كمي بلند 
كنند. به گونه ائي كه مي توانستي از آن محل و كمي نيز افق را ببيني. 

ل بود بعد از ظهر. از راديوي بند كه به صدا و سيماي سراسري وص 1ساعت 
به نماز جمعه آن روز را گوش مي داديم. ناگهان دريافتيم كه مجاهدين 
حمله مهمي را از غرب ايران آغاز كرده اند. رفسنجاني ضمن دادن اين خبر 

 2افزود كه اين موقعيتي استثنائي براي قلع و قمع مجاهدين است. ساعت 

وضيحي، ترين تبعد از ظهر چند پاسدار وارد بند شدند و بدون كوچك
تلويزيون را به همراه خود برند. اعتراض ما نيز به جائي نرسيد. بحث و 
حدسيات ما نيز بي نتيجه ماند. عصر كه شد، پاسدارهاي هميشگي جيره 
غذائي ما را نياوردند، اين كار برعهده پاسداري افغاني كه از دور توسط 

با فرد  پاسداران ايراني كنترل مي شد صورت گرفت. كوچك ترين تماسي
مذكور امكان پذير نبود. جيره را دادند و رفتند و ما را با هزاران سئوال در 
ذهن، باقي گذاشتند؛ چه مي گذرد؟ باز چه خوابي براي ما ديده اند. آشكار 
است كه پاسخي براي پرسش هاي خود نمي يافتيم. شنبه صبح هنوز نمي 

توجه شديم كه موضوع دانستيم  ماجرا از چه قرار است، با قطع هواخوري م
دانستيم. ديگر از پاسدارها نيز جدي تر از اين هاست. ولي باز هيچ نمي

توانستيم چيزي بيرون بكشيم. نگراني سراسر بند را فرا گرفته بود. نمي
ناگهان صدائي از طبقه باال به گوش رسيد. سكوت موجود در بند، مطلق 

كه دستگاه اعدام  شد. چند نفر به گوش نشستند. به زودي مشخص شد
جانيان به راه افتاده است. نخستين قربانيان اين فاجعه مجاهدين بودند. آن 

  آوردند .  ها را يكي پس از ديگري مي

  مجاهدم. اعدام. -عضو چه گروهكي هستي ؟

بهانه ديگري  "منافقم"اگر زنداني بعدي مطابق ميل جالدان پاسخ مي داد  
  در پيش بود : 

. پاسخ منفي به اين "دار را به گردن دوستت بياندازي ؟ آيا حاضري طناب "
  پرسش اعدام را در پي داشت و پاسخ مثبت هم اين پيامد را :

  ، اعدام."ولي ما ديديم كه تو سرود دست جمعي مي خواندي" 

به اين ترتيب يكي پس از ديگري اعضاي سازمان مجاهدين را به سوي 
نستيم آنان را كجا اعدام مي كنند. ولي قتلگاه مي فرستادند. ما البته نمي دا

همه سخناني را كه رد و بدل مي شد مي شنيديم. از جمله شنيديم كه 
حاج آقا، ده دقيقه پس از حلق آويز كردن، اين "يكي به ديگري مي گفت: 

   "دختر هنوز تكان مي خورد. آيا امكان ندارد راه ديگري برايش پيدا كنيم ؟

ايجاد شده در بند را تجسم كرد. يكشنبه شب از  به اين ترتيب مي توان جو
همان انتهاي حمام ديديم كاميون يخچال داري را كه معموالً براي حمل 
گوشت استفاده مي شود به حياط زندان آوردند. نمي دانستيم براي چه. 
ناگهان يكي گفت براي حمل اجساد است، كه درست هم بود. بعد ما 

جسد را در كاميون بشماريم. و اين  25تا  20 توانستيم هر بار صداي افتادن
موضوع سه يا چهار بار در روز تكرار مي شد. فرداي آن روز، پس فردا و 
روزهاي ديگر.....و ما كماكان بدون هواخوري و بدون هيچ گونه تماسي با 

  خارج از زندان بوديم .

خواست  چند روز بعد، هنگام دادن جيره غذايمان، يكي از بچه ها از پاسدار
نهاد برگزاري نمايشگاه كتاب را داد! پاسدار كه نزديك بيايد و به او پيش

نگاه غريبي به او كرد و آهسته، نجوا كنان به او گفت بهتر است مواظب سر 
  خود باشي تا در جست و جوي كتاب.

محمد رضا دليلي، كه به همراه برادرش احمد رضا دليلي در بند ما بودند، 
سال بخورد  باز  7ه خود انداخته بود و مي خواست پس از ترشي سيري را ك

كرد و گفت با اين اوضاع معلوم نيست كه بعداً بتوانم از آن استفاده كنم. 
حدسش درست بود. چون او نيز جزو قربانيان فاجعه شد. ما تقريباً هر روز 
ر سر نهار با يكديگر درباره برخي از مسائل از قبيل فيزيك و كهكشان ها، نو

كرديم. به گونه اي كه و حركت در سرعت هاي نزديك به آن،  بحث  مي
برادرش احمد رضا به ستوه آمده بود و مي گفت آيا موضوع بحث ديگري 

  نداريد كه من هم بتوانم در آن شركت كنم . يادش گرامي باد.
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سه هفته بعد، سيراب از خون هاي ريخته شده، حيوان درنده، گوئي از اين 
جنايت صورت گرفته راضي شده بود. اوضاع دوباره مانند سابق شد.  همه

درها باز شده و پاسدارهاي سابق باز گشتند. ولي ما با آن همه جنايتي كه 
شاهدانشان بوديم، ديگر مانند سابق نمي توانستيم زندگي كنيم. بعدها 

  قرار داشت. 67فهميديم كه تنها بندي بوديم كه در جريان كشتار

. صبح رفيق گرانمايه مان مرتضي كمپاني را كه از درد 1367ور شهري 5

دندان رنج مي كشيد به درمانگاه بردند. ما كه در سرلوحه مبارزه مان مي 
نوشتيم كه براي انسان تراز نوين فعاليت مي كنيم، آن روز چنين انساني را 

نوين هاي انسان تراز مرتضي كمپاني يكي از بهترين نمونه. پيش رو داشتيم
بود. زندان جائي است كه افراد در تمام طول روز و شب تحت نظر ديگران 
هستند. امكان ندارد فردي بتواند خلق و خوي خود يا نقاط ضعفش را به 
مدت زيادي پنهان كند. هيچ يك از ما در اين مدت  نتوانسته بوديم 

بود.  كوچكترين نقطه ضعفي در اين رفيق بيابيم. همواره روشن و با درايت
صفاي ويژه او حكايت از شفافيت درون او داشت. ذهن بيدار او همواره در 

 30جست و جو بود. هر چه مي دانست به ديگران مي آموخت. بيش از 

ساعت درس در هفته داشت. تازه هنگامي كه وقتي براي او باقي مي ماند، 
بودند. گذاشت. او را به سختي زده آن را براي روشن كردن ذهن ديگران مي

درجه باال نمي آمد. برايم مي گفت كه  90يكي از دست هاي او بيش از 
رفيق مسئول او را شكنجه كرده  و به مرتضي گفته بودند كه او همه چيز را 
گفته و تو بيهوده خود را آزار مي دهي. در حالي كه چنين نبود. مرتضي 

كنيد. همين كار را  اظهار مي دارد كه اگر راست مي گوئيد مرا با او رو به رو
مي كنند. ولي مرتضي كمپاني به محض ورود به اتاق و ديدن رفيقش پيش 
از اينكه بازجوها بتوانند مانع او شوند به سرعت مي گويد من چيزي نگفته 
ام. تا رفيقش بداند كه او شكنجه ها را تحمل كرده ولي كسي يا چيزي را لو 

و به رو مي شود كه بسيار او را نداده است. اين موضوع با خشم بازجوها ر
  مي زنند و او را ناقص مي كنند .

آن روز صبح، در حالي كه دست خود را براي آرام كردن درد دندانش به 
صورت گذاشته بود وارد بند شد. هنوز چند لحظه نگذشته بود كه توفان 
آغاز شد. در ورودي  بند با خشونتي غير عادي باز شد و رئيس زندان عربده 

ما را به صف كرد و به بيرون از بند برد و در  –واقعاً عربده كشان  –شان ك
روي زمين نشاند. دوازده  –مانند هميشه با چشم بند  –راهروهاي زندان 

نفر در سمت راست من قرار داشتند كه بعداً فهميدم، به هر صورت جزو 
 كساني بودند كه دژخيم قصد جانشان را كرده بود. سپس كساني قرار

داشتند كه سرنوشت شان با عالمت سئوالي همراه بود و بستگي به پاسخ ها 
  داشت . "دادگاه  "و رفتارشان در

بدين سان ما را به نزديكي اتاقي بردند كه حكام شرع در آن بودند. شايد 
بيش از يك ساعت به همان صورت نشستم تا نوبت من شود. سرانجام كسي 

ي هدايت كرد. چشم بند را از سرم برداشتند بازوي مرا گرفت و به اتاق كذائ
. نيري، اشراقي و دادستان كرج در جلوي من روي صندلي هاي خود 

نشسته بودند و در پشت سرم نيز كساني بودند كه آنها را نمي ديدم ولي 
حضورشان را حس مي كردم . عالمت هائي مي دادند كه فكر مي كنم مانند 

  ن مي توانست سرنوشت هر يك را رقم زند .زمان گالدياتورها در روم باستا

پرسش ها كوتاه بودند   نام . نام خانوادگي، سال و محل تولد. شغل ؟ در 
چه رشته اي ؟ كه گفتم .. . پس از اين پاسخ، اشراقي نگاهي كرد كه معني 

مانند آن كاري را كه با ديگران   - آن را نفهميدم. نيري با پرسش هاي خود 
وشيد برايم دام بگسترد : آيا نماز مي خواني؟ نه. چرا ؟ بلد مي ك –كرده بود 

نيستم. اشراقي وارد ميدان شد: آيا مسلماني؟ اگر تا آن لحظه طي اين چند 
قانون اساسي هرگونه  23سال در برابر اين پرسش همواره نوشته بودم اصل 

آن  تفتيش عقايد را ممنوع مي كند، يا به خودم مربوط است يا مانند آن، در
دانم تحت تاثير جو قرار گرفته بودم يا به علت در جريان كشتارها جا نمي

بودن يا به هر دليل ديگري اين طور شد كه به هر حال پاسخ مثبت دادم. 
و بالغ به مسلمان بودن  "عاقل"تير رها شده بود. در برابر حداقل سه شاهد 

ليل كافر بودن اعدام خود اعتراف كرده بودم و ديگر نمي توانستند مرا به د
ام نيز چيزي نداشت كه كفه ترازو را به جهت ميل دژخيم خم كنند. پرونده

سال  7كند. (گرچه با همين پرونده سبك، پس از دو سال و دو ماه مرا به 
زندان محكوم كرده بودند). نيري مانند كسي كه شكار خود را از دست داده 

برود، "حركت دادن دستش گفت:  باشد و شيئي نجس را از خود دور كند با
. مرا بيرون بردند و روي صندلي دسته داري "برود، نماز بخواند، روزه بگيرد

مانند صندلي هاي مدارس نشاندند. پس از چند لحظه، كاغذي جلوي رويم 
قرار دادند كه بايد آن را امضا مي كردم: قبول مي كردم كه من ديگر 

د را قبول دارم و غيره. امضا نكردم و ماركسيست نيستم، دين، امامت و معا
به انتظار نشستم. در حالي كه گلويم خشك شده بود و شقيقه هايم محكم 

نه من اين "؟ "امضا كردي"مي زد. ناگهان سر و كله حاج آقا پيدا شد. 
. آن را از جلويم محكم كشيد و رفت. چند لحظه  "كاغذ را امضا نمي كنم

اج آقا گفته كه اگر امضا نكني مي داني امضا كن. ح"بعد برگشت و گفت 
. گلويم هر لحظه خشك تر مي شد . آيا بايد  "كه چه در انتظارت است !

امضا كنم؟ آيا اصالً امضاي من در چنين شرايطي ارزش دارد يا نه؟ سرانجام 
به اين نتيجه رسيدم كه امضاي من در اين شرايط فاقد ارزش است. امضا 

ائي بردند. از زير چشم بند نگاه كردم شماري از وشهكردم. آمدند و مرا به گ
را ديدم كه در يك صف در وسط راهرو ايستاده اند .اين  20رفقاي بند 

اين "واپسين ديدار ما بود. مسئول زندان خطاب به يكي از پاسداران گفت: 
. اين در واقع رمزي بود بين او و پاسدار: كه آنها بايد به دار "ها را ببر باال 

ويخته شوند. فكر مي كردم باقي را نيز به همين ترتيب از بين خواهند برد. آ
از خودم بدم آمده بود كه چرا آن كاغذ را امضا كرده بودم. مي پنداشتم كه 
اگر اين كار را نكرده بودم در كنار ديگر رفقا بودم. حالم هر لحظه بدتر مي 

و از اين انديشه به خود هستم  20شد. احتمال مي دادم كه تنها بازمانده بند
لرزيدم. خود را كامالً باخته بودم. ناگهان صدائي آشنا از آن سوتر بلند مي

شد و اجازه رفتن به دستشوئي خواست. اين شايد يكي از زيباترين جمالتي 
بود كه شنيده بودم. پس من تنها نبودم. ديگراني نيز بودند كه كشتار 

. اما كسي هنوز ابعاد فاجعه را نمي دژخيم شامل حال آنان نشده بود ...

دانست. ما را به بندي در طبقه اول بردند. از ديگر بندها نيز آمده بودند. به 
توانستيم ديگران را آگاه جز ما كسي در جريان كشتار نبود. تا آنجا كه مي

كرديم. يكي از بچه ها كه در برابر رفيق مان اصغر محبوب نشسته بود، 
يد اعدام مي كنند، او با لبخندي به كمك دست راست وقتي به او مي گو
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دهد. شب را چگونه به صبح رسانديم، خود عالمت پيروزي را نشان مي
بماند. از فرداي آن روز بازماندگان را در چند سلول گذاشتند. از اوايل صبح، 
صداي فرياد مردي را كه با شالق مي زدند به گوش مي رسيد. او در حين 

كه حكايت از آذري بودن او  "واي ددم، واي ددم"گفت  فرياد زدن مي
داشت. معلوم نبود از او چه مي خواهند و او چه پاسخ مي دهد. تا عصر اين 
امر چند بار تكرار شد. فرداي آن روز پاسدار بند با زهر خندي گفت كه فرد 

. روز بعد از طريق مورس دريافتيم كه او جليل "به درك واصل شد"مزبور 
اي شكسته ي بود كه نتوانسته بود شالق ها را تحمل كند و با شيشهشهباز

و دوست و هم رزمش سعداهللا زارع (كه آزاد  شكمش را پاره كرده  بود. او
شد)، از همان اوايل انقالب دستگير شده بودند و در زندان به مواضع 

اي بودند تا اكثريتي. اكثريت پيوسته بودند. در واقع آنان بيشتر توده
رفتارشان با ما بدون خدشه و در نهايت دوستي بود. يادش گرامي باد. او را 
واقعاً دوست مي داشتيم. طي شالق هائي كه به جليل در پشت در سلول ما 

ام شروع شد. با فريادهاي او اين مساله تشديد مي وارد مي آمد، دل پيچه
را بدهند  يافت. هر چه به در مي زدم كه به من اجازه رفتن به دستشوئي

بي فايده بود. سرانجام يكي از بچه ها دبه بزرگي را تهيه كرد ديگران به من 
پشت كردند تا من بتوانم كارم را انجام بدهم . پس از اتمام كار سرپوشي 
روي دبه گذاشتند تا بتوانم آن را بعداً در دست شوئي خالي كنم. صبح روز 

پاسدار به درون پريد. همه را  بعد، در ناگهان باز شد و رئيس زندان با يك
دور سلول نشاند و پرسش خود را آغاز كرد. آيا حاضريد عليه حزب (يا اگر 
اكثريتي بودند عليه سازمان) اعالم جرم كنيد؟ يكي يكي پاسخ هاي آري 

ام. گفت داده مي شد. به من كه رسيد گفتم هنوز در اين باره فكر نكرده
من به بيرون كشانده شدند. ما را همراه  بلند شو. دو نفر ديگر نيز مانند

پانزده نفر ديگر كه از ساير سلول ها آورده بودند به كنار تختي بردند و 
شالق زدن را آغاز كردند. هنگامي كه ده يازده سال بيشتر نداشتم، داستاني 

خوانده بودم كه در آن امير بلخ  "خواجه نصيرالدين شهر آشوب"درباره 
هت منافع زحمت كشان شهر گام برداشته بود به شالق آهنگري را كه در ج

اي از خوردن محكوم كرده بود. به هنگام شالق خوردن كوچك ترين شكوه
او شنيده نشده بود. من نيز چنين تصميم گرفتم كه درد را تحمل كنم ولي 
دادي نزنم كه موجب خوشحالي شكنجه گر شود! بدين سان با اولين ضربه 

بيرون آمد. ولي از ضربه دوم مانند ديگران و شايد هم فقط آهي از دهانم 
بيش از ديگران فرياد مي زدم! ضربان قلبم شديدتر شده بود. نمي دانستم 
قلبم طرف راست است يا طرف چپ. مي دانستم طرف چپ است ولي پس 
چرا ضربان آن را در طرف راست خود احساس مي كردم؟! نمي دانم چند 

ه شايد هم بيشتر. فقط به ياد دارم كه طي تمام ضربه خوردم. شايد پانزد
اين مدت كوتاه مي خواستم جالد را مسخره كنم و به او بخندم. بايد 
اعتراف كنم كه بر عكس تخت هاي شكنجه معمولي كه زنداني را بر روي 
آن مي خواباندند، به گونه اي كه پاهاي او كمي از انتهاي تخت بيرون بود و 

هاي شالق در اثر حركت پاها به سمت پائين ربهبه اين ترتيب اثر ض
اي آهني قرار مي دادند كه كمتراحساس مي شد، اين جا پاها را روي ميله

در چهل يا پنجاه سانتي متري سطح تخت نصب شده بود . بدين سان 
هاي معمولي بود. شايد هم تحمل ضربه هاي وارده بسيار دردناك تر از ضربه

  نمي دانم . ما همگي كمتر شده بود.

مرا به همراه پاسداري به سلول قبلي بازگرداندند و خواستند وسائلم را كه 
شامل مسواك و يكي دو رخت و چند دفترچه بود جمع كنم. بعدها به من 
گفتند كه رفقا فكر مي كردند مرا نيز براي اعدام مي برند. ولي در واقع به 

ق نوش جان كرده سلول ديگري بردند كه در آنجا همه كساني كه شال
بودند قرار داشتند. با پاهاي ورم كرده مشغول راه رفتن بوديم تا از شدت 
درد بكاهيم و خون درون رگ هاي پا جريان بيابد تا از عوارض بعدي كاسته 

  شود. شب را به صبح رسانديم. ما را به بند ديگري بردند. در آن بند، جان 

  

  

  
بوسيديم، گريستيم و خنديديم. از  به در بردگان يكديگر را  يافتيم، 

  سرنوشت ديگران پرسيديم. كساني كه ديگر با ما نبودند .

به احمد رضا دليلي، كه هنوز از سرنوشت برادرش بي خبر بوديم دلداري 
داديم و حتي يكي از بچه ها به دروغ  به او گفت كه برادرش را در بند 

د تا وسائل كساني كه با ما باز گرداندن 20ديگري ديده است. ما را به بند 
جمع كنيم و   –و مي گفتند آن ها به بند ديگري منتقل شده اند  –نبودند 

مي خواستند برايشان پول بگذاريم . ما نيز هر آنچه مي توانستيم برايشان 
گذاشتيم . بعد ها فهميديم كه پاسداران اين وسائل و پول ها را به عنوان 

  ود تقسيم كرده بودند .غرامت جنگي، عليه كفار بين خ

به مدت سه تا چهار روز همه فعالين ديگر گروه هاي چپ كه با ما درآن بند 
بودند با ما سالم و عليك مي كردند. امري كه قبالً از آن پرهيز مي كردند. 

اي ها اختالف شديد سياسي داشتند .... ولي پس از چند روز، زيرا با ما توده
  كاسه !دوباره همان آش شد و همان 

با جمع آوري اطالعات ديگر رفقا به اين نتيجه رسيديم كه نزديك سي صد 
  نفر از رفقا را اعدام كرده بودند. فقط از بند ما بيست و چهار نفر را كشته بودند.

ما را در بند گرد آوردند و گفتند بايد نماز بخوانيد. گفتيم ما هنوز به اين 
گفتند يا نماز يا .... خود دانيد . اما نتيجه نرسيده ايم كه نماز بخوانيم. 

گرفتن وضو براي اين همه زنداني با آن تعداد  شير آب امكان پذير نبود. 
اين است كه اغلب بدون گرفتن وضو به نماز مي ايستاديم. كسي هم درست 
نماز خواندن بلد نبود. برايمان بچه آخوندي كه هنوز پشت لبش سبز نشده 

دام دهات آمده است، آوردند. نخستين سئوالي كه كرد بود و معلوم نبود از ك
اين بود: آقايان سواد دارند؟ ما هيچ نگفتيم. پاسدار بند گفت آقايان همه 
دكتر و مهندس هستند. كمي خود را جمع و جور كرد و سپس آموزش نماز 
را آغاز نمود. ولي فرداي آن روز بخشي از آنچه را كه روز پيش ياد داده بود 

كرد. به هنگام ركوع، با تكرار بسم اهللا از ته حلق تصور مي كرد كه  فراموش
صواب بيشتري مي كند. پس از چهار يا پنج روز پاسدار بند كه به نظرعميقاً 
معتقد مي آمد جاي او را گرفت. من كه تا آن لحظه در عمرم نماز نخوانده 

ر اين مورد بودم مي كوشيدم ياد بگيرم. ولي بايد اذعان داشته باشم كه د
كوچك ترين استعدادي نداشتم .اگر حواسم به دوال راست شدن مي رفت، 
آن چه را خوانده بودم فراموش مي كردم و اگر فكرم را به آنچه مي بايست 
مي گفتم متمركز مي كردم فراموش مي كردم چه موقع بايد خم شد يا چه 

دند. در صف آخر هنگام بايد دست را جلو گرفت. ديگران نيز بهتر از من نبو
كه معركه اي بود. مهرها را روي هم مي گذاشتند و ايستاده به ركوع مي 

  رفتند . يا به 

محض اين كه در صف ماقبل آخر كسي به ركوع مي رفت مهرها را در جيب 
او خالي مي كردند يا ديگر شوخي ها . پاسداران نيز پس از هر چند روز 
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ان پديد نمي آيد و برنامه را تعطيل متوجه شدند كه از اين جماعت نماز خو
  كردند .

پس از سه روز كه از اعدام رفقا مي گذشت گوئي تازه متوجه مطلب شده  
باشم، در آن روز صبح هر كاري مي كردم جلوي ريزش اشك هاي خود را 
بگيرم نتوانستم. شايد بيش از يك ساعت گريستم. هنگامي كه به يكي از 

كردند، بدون هيچ واكنشي به گوشه اي رفت.  رفقا گفتم ديگران را اعدام
يك ساعت بعد او را ديديم كه كمرش ديگر راست نمي شد و دچار لكنت 
زبان شديدي شده بود. فقط صداهاي نا مفهومي از دهانش بيرون مي آمد. 
  او چندين روز به همين صورت باقي ماند. ولي آهسته آهسته رو به بهبودي گذاشت 

وين بردند. يك شب كه مشغول گوش كردن به اخبار سرانجام ما را به ا
بوديم ناگهان از سالن بغلي فرياد شادي كساني را كه سرگرم گوش كردن 
اخبار به زبان انگليسي بودند شنيديم. دليل شادي آنان اين بود كه طي 

  اخبار گفته بودند زنداني هاي سياسي آزاد خواهند شد.

دند. آيا حاضريد تظاهرات كنيد؟ چند روز بعد دوباره ما را به صف كر
يكديگر را نگريستيم. همه مردد ايستاده بودند. جو اعدام ها را دوباره با 
رفتارشان به وجود آورده بودند. سرانجام يكي از رفقا از صف جدا شد و 
آمادگي خود را براي شركت در تظاهرات اعالم كرد. آهسته آهسته شمار 

شتر نمانده بوديم . گفتم تظاهرات درباره افراد بيشتر شد. ما چند نفر بي
چيست و چگونه صورت مي گيرد؟ گفتند بايد جلوي مقر سازمان ملل راه 

  پيمائي كنيد . من هم سرانجام به ديگران پيوستم .

در برابر مقر سازمان ملل راه پيمائي كرديم. از ما  67اسفند  14روز 
ر شدم دستم را جلوي فيلمبرداري كردند. به مجرد اينكه متوجه اين ام

صورتم بردم. پس از چند ساعتي بازگشتيم. اتوبوس ها با خانواده هائي كه 
براي آزادي عزيزان خود شيريني پخش مي كردند در انتظارمان بودند. ما را 

  جلوي ساختمان مجلس (اگر اشتباه نكرده باشم ) بردند .

ديگر مسائل و سپس آزادي در پيش رو. هفت سال ممنوع الخروج بودن و 
از جمله اين كه خانواده رفقائي كه هم بند ما بودند نمي خواستند قبول 
كنند كه ما را آزاد كرده و عزيزان شان را اعدام كرده باشند. ما را تا حدي 
مسئول مي دانستند! مدت ها به كار توضيحي براي بازماندگان مشغول 

پرونده اي نزد دادستاني بوديم. پيدا كردن كار براي گذران زندگي با داشتن 
  انقالب  نيز مشكل ديگري بود كه به اين آساني حل نشد .

سال زندگي پس از آن موفق شدم  8سال زندان و  6و سر انجام پس از 
  گذرنامه بگيرم و به همراه  خانواده كشور را ترك كنم.

* 
........ 

 بر تارك سپيده اين روز پا به زاي

  م از زنجيرهاي خوابدستان بسته ام را آزاد كرد

  !اينك چراغ معجزه مردم"فرياد بركشيدم: 

  تشخيص نيم شب را از فجر

  در چشم هاي كوردلي تان

  سويي به جاي اگر مانده ست آن قدر،

  تا از كيسه تان نرفته تماشا كنيد خوب

  !در آسمان شب پرواز آفتاب را

  :هاي ناشنوايي تان اين طرفه بشنويدبا گوش

  " ! واز آفتاب رادر نيم پرده شب آ

  احمد شاملو

* 

 

  

هاي فدايي خلق (اقليت) است. او منوچهر صفرعلي از هوادار سازمان چريك
 چاپ و توضيع نشريه كار خوردن مركز با ضربه هم زمان، اسفند 23در 

دوران حبس  .مي شودخيابان شمشيري دستگير  ،بادآدر منطقه مهر اقليت،
 دشت و گوهر حصار قزل اوين، مشترك، كميته يهادر زندان خود را

ه سال شصت و هفت در گوهر دشت بود هاياعدام هنگام گذرانده است.
  گويد:ي خود مياو در باره. است

در يك خانواده كارگري در تهران، متولد شدم. پدرم كارگر  1327در سال «
شهرداري منطقه هشت تهران و مادرم كارگر  كارخانه خودكار بيك در 

ها را به علت اعتصاب و اعتراض به كارفرما از كار  د.  هر دوي آنتهران نو بو
جايي كه من هم كارگر جوشكار و آهنگر بودم خيلي زود  بيكار كردند. از آن

دليل اعتراضات پدر و مادرم را درك كردم. در دبيرستان خوارزمي شبانه 
ي من خواندم كه آن را هم رها كردم تا چيزي را پيدا كنم كه زندگ درس مي

و هزاران نفر امثال مرا نجات دهد. در همين جستجوها بود كه هوادار 
هاي فدائي خلق شدم و بعد از انشعاب به اقليت پيوستم. دهه  سازمان چريك

شصت زنداني بودم و تمام جنايات و فجايع آن دهه را با گوشت و پوست 
ط و در عام شصت و هفت آزاد شدم البته مشرو خود لمس كردم. بعد از قتل

  همين ايام هم غير قانوني از كشور خارج شدم.

  

  

  شب نزيستند كه با آن عاشقان شرزه

  

  منوچهر صفرعلي

  

به  فراواني وجود دارد.دهنده  آزار اتموضوع وقتي به گذشته نگاه ميكنم
ي زيادي را به  هاي بازجويي عده توان گفت كه عدم اطالع از شيوه ترتيب مي

از  برخي. البته نداشتماني در اين مورد همت كافي كام مرگ برد. هيچ ساز
انقالبي و ضد  را جمهوري اسالمي .كردند ها توهم هم ايجاد مي سازمان

گاه دارد و نه اعدام و نه  نه شكنجه گفتندمي دانستند و ميامپرياليسم و... 
ديدند.  رساني نمي تفتيش عقايد. در نتيجه خود را ملزم به آگاهي

ديدند. مثال  هبي هم كه خود را شريك در قدرت ميهاي مذ سازمان
خواستند باور كنند كه در چه گردابي  مجاهدين تا خرداد شصت نمي

ها هم كه اگر نگويم تمام حاكميت، اما هنوز كه  مذهبي - اند. ملي  افتاده
ها هم انتظاري  هنوز است حداقل بخشي از آن را قبول دارند. پس از آن

سازمان چپ از جمله اقليت و پيكار و راه كارگر و  ماند چند رفت. مي نمي
گذار اين  بخشي از رفقاي بنيان چندين سازمان ريز و درشت ديگر.

ها كه از زندانيان رژيم شاه بودند و دنيايي از اطالعات و تجربه به  سازمان
ترين  گير رژيم افتادند و تحت سختقول معروف، مفت همراه داشتند، به 

رفتند و در نهايت هم اعدام شدند. وقتي حسين روحاني، از ها قرار گ شكنجه
، هر شب در حسينيه اوين در 61بنيانگذاران سازمان پيكار، در تابستان 

گفتند وقتي  هاي زندان مي اي كرد، توده تائيد جمهوري اسالمي سخنراني مي
تواند دفاع كند. اما وقتي كه  رسه نمي جا كه مي كه خط اشكال داره اين

كردند، نه تنها خفه  ل كيانوري و طبري در شبكه سراسري صحبت ميامثا
قدر  گريستند. يعني بعضي از تفكرات آن شده بودند بلكه بعضي به شدت مي

كردند، مگر آن كه آن بال و  بين بودند، كه هيچ چيز را باور نمي كوتاه
به يكي  61مصيبت سر خودشان بيايد. رفيق فريدون اعظمي وقتي در سال 

شود، (نقل از كسي كه زنده است و در ايران زندگي  ها وارد مي اتاق از
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پرسند چه فرقي بين زندان در زمان شاه و زندان در رژيم  كند) از او مي مي
هاي نابالغ كه اينطور  جمهوري اسالمي وجود دارد؟ گفته بود من از اين بچه

چريكي  ها مشي كشم ما كه سال كنند، خجالت مي ايستاده و مقاومت مي
داشتيم انقدر از آن دور افتاديم كه حتي يك فشنگ براي خودمان نگه 

شود گفت  دانم چه مي كار نشويم. نمي نداشتيم تا اسير اين رژيم جنايت
توهم يا ناآگاهي. به نظر من خميني قبل از آن كه وارد ايران شود، تمام 

داده بود. تمام  لوشاتو با دول امپرياليسم انجام زدوبندهاي خود را در نوفل
هايي را كه يك ديكتاتور قرن بيستم بايد بداند آموخته بود و عناصر  درس

اطالعاتي و امنيتي خود را آماده كرده بود. تنها چيزي كه كم داشت يك 
ژست انقالبي دمكرات و فرصت براي جا انداختن  اين توهم دروغين بود. 

هيچ سازمان و گروهي  متاسفانه اين فرصت به طور كامل به او داده شد.
كرد كه رژيم تا اين درجه بي حقوقي را به جامعه تحميل كند. اين  فكر نمي

حد از تجاوز به حقوق فردي و سياسي و اجتماعي و صنفي و حقوق 
پرسيديم كه  آور است. ما در زندان از خود مي دمكراتيك مردم واقعا شرم

ح  آگاهي و مطالبات هاي حقوق بشري و كشورهايي كه سط چرا اين سازمان
كنند. تازه  ها باالست هيچ اعتراضي به اين همه جنايات نمي انساني در آن

در خاج كشور متوجه شديم، اين انتظاري عبث و بيهوده بوده است. چون 
هاي غربي از ميان متجاوزين  گيرد و دولت اين فجايع در اين جاها شكل مي
ته شده هم بايد توسط كنند. مطالب ديك به حقوق مردم يارگيري مي

ها اجرت خود را  خميني و پينوشه و مشرف و امثال او اجرا گردند. البته آن
كنند. آنان نبايد به  با كسب قدرت و چپاول اموال عمومي كسب مي

هاي سياسي و انقالبي فرصت بدهند تا ماهيت اين توافقات افشا  سازمان
كردند. يعني از همان  اش هم دقيقا همين كار را شوند و خميني و اعوان

هاي  روزهاي اول ورود خميني در جلوي دانشگاه تهران حمله به بحث
ها شروع شد. همه جلوي دانشگاه تهران،  خياباني و آتش زدن كتابفروشي

است. اهانت كه مثل نقل و   اي شناختند كه چه عفريته زهرا خانم را مي
شد. همگان به ياد  تر ميتر و آشكار كشي هم رفته رفته علني نبات بود. آدم

دارند كه اين رژيم خودكامه در كردستان و تركمن صحرا چه جناياتي كرد. 
توانست ببيند و تشخيص دهد، تا چه  كوهي از جنايت. و انگار كسي نمي

هاي خميني جالد و  رسد به اين كه عملي انجام دهد؟ گويي كسي صحبت
شنيد يا جدي  ي را نميامثال الجوردي و گيالني و خلخالي و هادي غفار

شعوري و نفهمي و جاني بودن معيار ارزش براي  گرفت. كدام بود؟ بي نمي
كسب پست و مقام بود. كم نبودند افرادي كه حتا بلد نبودند اسم خودشان 
را بنويسند اما در كميته و سپاه حاكم جان و مال مردم شدند و هر كاري 

زدند و  ران را تا سر حد مرگ ميكردند. در انظار عمومي ديگ خواستند  كه 
كردند تا اين كه نوبت خودشان رسيد. آن وقت  مي  افرادي بودند كه نظاره

كرد  شان گوش فلك را كر مي . فرياد دادخواهي"مردم كمك"فرياد زدند، 
اما چه سود؟ ديگر كسي را ياراي جنبيدن نبود. رژيم نسل در نسل در حال 

از قضا ما هم به چند دسته تقسيم  كار بوده و هست. و پرورش جنايت
شان را حل كند.  شديم. گروهي منتظرند تا كسي از آسمان بيايد و مشكل

هاي واقعي  اند. كمونيست گروهي دل به كشورهاي امپرياليستي بسته
اند و از طرفي هم ارتباطشان با جامعه به حداقل  چنان منفرد و تنها مانده هم

ضل ديگر كه از حوصله اين مطلب خارج ها مع ها و ده رسيده است. اين
برد. آنان ما را به دروغ  هاي نيافته مي است، مرا دائم به دنياي چراها و پاسخ

كردند و به عنوان ضد انقالب به جوخه  مانع پيشرفت جامعه معرفي مي
كشي نه تنها بهبودي در اين جامعه از  سپردند، اما بعد از اين نسل اعدام مي

ادي و اجتماعي به وجود نياوردند، بلكه ثروت و منابع و نظر علمي و اقتص
  دسترنج اين مردم را هم چپاول و غارت كردند.

يا در سلول  1364من از دستگيرشدگان سال شصت بودم و تا اواخر سال 
انفردي و زير بازجويي بودم يا در حال تنبيهي و در تمام اين مدت زير 

و. ارتباطات بيشتر مخفي بود تا ضرب و شتم شديد تواب و پاسدار و بازج

علني. در نتيجه بيشتر اوقات تنها و در خود بودم و باالجبار در حال فكر 
زده  كردن به اين كه چه چيزي باعث اين همه فجايع در اين سرزمين ماتم

هاي اين سرزمين در دهه شصت به  شده است. نسلي از بهترين كمونيست
گفتند ما اول  توجيه جنايت خود مي جوخه اعدام سپرده شدند. آنان براي

وضو گرفتيم و بعد شكنجه و اعدام كرديم! يعني وضو گرفتن و نماز خواندن 
ها در اين رژيم چقدر نازل و  كشي است. حاال ببينيد جان انسان مجوز آدم

كنه بايد كشته  بي ارزش است. يعني همين كه مثل من مذهبي فكر نمي
ها  ها و كمونيست براي غير مذهبي 1367 شود. اين معيار كشتار تابستان

هاي اين عزيزان را به  جا پيش رفت كه نه جنازه بود. ديكتاتوري تا آن
ها. اين روند از  داد و نه اجازه مراسم يادبود به آن هايشان تحويل مي خانواده

ابتداي اين حاكميت بوده و هست، حاال فكر كن اگر رژيم بعدي هم به 
ست در اين  همين روش را ادامه دهد تا دنيا باقي عنوان تالفي بخواهد

حقوقي و  سرزمين مردم بايد همينطور همديگر را لت و پار كنند. از اين بي
قتل و كشتار چه كسي سود خواهد برد؟ قدر مسلم، مردم ايران نه تنها 

دهند. حال ببينيم چه  برند بلكه عزيزان ديگري را از دست مي سودي نمي
پروري را  كشورهايي سود اين توحش و تقدس اين توحش كس يا كساني يا

گفتند رژيم  برد. اول از تأسيسات نيروگاه اتمي بوشهر شروع كنيم. مي مي
 5درصد كار اين نيروگاه تمام شده بود براي  95پهلوي كه سقوط كرد 

درصد باقي مانده نزديك به سي سال هزينه پرداخت شده است. مبلغ هزينه 
داند. مردم غريبه  داند خريدار هم مي فروشنده كه مي شده مجهول است.

نظر رژيم ايران  هستند و نامحرم؟ در هر كجاي دنيا كه چهار تا آدم هم
بودند به سالح مجهز شدند و بالي جان مردم آن ديار براي اجراي قوانين 

كرد كه اين  اسالمي و حد شريعت و كسب قدرت سياسي. فرق هم نمي
ا نه. اگر با رژيم ايران نيست پس كافر است. همگان كشور مسلمان است ي

به ياد دارند مراسم مسخره رژيم ايران در عربستان هنگام حج را. ايراني كه 
توانست تأثيرات فرهنگي و انساني زيادي داشته باشد، تبديل به هيوالي  مي

وحشت در منطقه شده در نتيجه هم ايران بخش زيادي از منابع و ثروتش 
تهيه سالح اتمي و ديگر تجهيزات نظامي كرده وهم كشورهاي را خرج 

ربايند. در  منطقه براي خريد تجهيزات نظامي گوي سبقت را از يكديگر مي
ها شد. مردم  نتيجه تمام هست و نيست منطقه صرف خريد اين آهن پاره

گرسنه هم تا صداشان درآمد با يك انگ ضد حكومتي روانه زندان و شكنجه 
هاي نجومي  ند. اما شركاي داخلي اين خيمه شب بازي به ثروتو اعدام شد

هاي  دست يافتند. بطوري كه براي نگهداري اين ثروت بايد آن را به بانك
معروف دنيا بسپارند. كمتر بانك معتبري در دنيا هست كه چند نفر از آيات 
عظام و علماي اسالم در آن چند صد ميليون دالر ناقابل نداشته باشند. 

ها مطرح بوده و بدون جواب مانده  واره اين سوال بزرگ در اين سالهم
است: چه اشتباه بزرگي باعث اين شكست شد، باعث شد اين همه فاجعه به 
بار آيد؟ آيا كال جامعه ايران دچار خوش باوري و يا زودباوري است؟ آيا ما به 

مان نرسد  وانمان توجه الزم را نداريم؟ آيا تا كارد به استخ اتفاقات اطراف
دهيم؟ آيا چپ ما به مذهب توهم داشت؟ آيا وقتي  العملي نشان نمي عكس

كه اروپا و امريكا در غرب با تبليغات كركننده داشتند از خميني، امام 
ساختند ما خواب بوديم و نديديم چه گذشت؟ آيا ما از تاريخ كشورمان  مي
اني چندين و چند بار آورديم كه اين قشر روح خبر بوديم و به ياد نمي بي

ها شده بود؟ آيا ما به  ها و انقالبات مردم عليه حكومت باعث شكست شورش
ها مشكل داشتند به  ها هر وقت هم كه با حكومت آورديم روحاني ياد نمي

اي مردم؟ تمام سعي شان  بردند و نه به قدرت توده دامان انگليس پناه مي
د. قبل از اين كه در ايران به اين است كه ثابت كنند طبقات وجود ندارن

كردند. مانند  قدرت برسند هم بهترين فرزندان اين مرز و بوم را ترور مي
كسروي... حال كه سي و چند سال است تمام مقدرات اين مملكت به دست 

  ها افتاده، ديديم كه از كشته پشته ساختند و هنوز هم... اين
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بند و هم سلول بودم و به  ها هم با آنآورم عزيزاني را كه  هر وقت به ياد مي
رود. دردي  اي در قلبم فرو مي جوخه اعدام سپرده شدند، گويي ميله گداخته

جانكاه كه از بيان آن عاجزم. در سال شصت و يك، روزهاي دوشنبه و 
چهارشنبه بعد از غروب، روزهاي اعدام بود. هنوز هم اين روزها براي من 

صد اين اعدام شدگان به قول معروف آزارشان در 90روزهاي اعدام هستند. 
به مورچه هم نرسيده بود، چه رسد به جرمي كه حكمش اعدام باشد. اگر 
چه من اصال به اعدام كسي معتقد نيستم. اگر جامعه ما يك ذره دمكراسي 

شده بي نام  داشت و يا آن را تجربه كرده بود، امروز ما نه تنها اين همه اعدام
بار اماها و  ها كوله بلكه چند ميليون آواره هم نداشتيم. اين و نشان نداشتيم

روم همراه و همزاد من است.  اگرها و چراهاي زندگي من است. هرجا كه مي
مگر زماني كه مشغول كار باشم و فرصت فكر كردن نداشته باشم. در تمام 

 دانم كه باعث رسيم و مي ها در انتها به زندان و شكنجه و اعدام مي بحث

شوم. طبيعي است من هنوز جواب چراهاي خود را  ها مي ناراحتي بعضي
ها  ام. اين همه كشتار و شكنجه و اعدام براي چه بود؟ ايا خداي اين نگرفته

شود؟ اگر چه  شود و باعث انبساط خاطر مباركش مي از كشتار خشنود مي
را ها و انقالبيون  اين اولين و شايد هم آخرين جا نباشد كه كمونيست

ها مورد ريز  كنند؟ اندونزي و مكارتيسم و ده عام مي كشي قتل صورت نسل به
و درشت هست. آيا هنوز جامعه بشري تكامل نيافته و يا هنوز منافع مادي 

  بر همه چيز ارجحيت دارد؟

   

  آن عاشقان شرزه كه با شب نزيستند

  رفتند و شهر خفته ندانست كيستند 

  فريادشان تموج شط حيات بود

  ن آذرخش در سخن خويش زيستندچو

  

داري اون خصلت انقالبي خود را از  هاست كه ديگر سيستم سرمايه سال
هاي كارگر و زحمتكش و  دست داده و تبديل به هيوالي وحشت براي توده

هاي فردي و  هايي شده كه مدافعان پيگير آزادي به ويژه براي كمونيست
اري پيشرفته، مناسبات د اجتماعي هستند. وقتي كه كشورهاي سرمايه

كنند، آن هم به حد و  داري كشورهاي جهان سوم را نابود مي ماقبل سرمايه
ها سودافزا باشد، و با مداخالت گوناگون اجازه  شكلي كه فقط براي آن

دهند سيستم اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين كشورها برحسب نيازها  نمي
كنند، خود حديث كامل بخوان و منافع دروني خود اين كشورها توسعه پيدا 

داري، اما  از اين مجمل. به همين خاطر هم ما اكنون با يك زيربناي سرمايه
  يك روبناي ماقبل تاريخي سر و كار داريم!

ميزان سنجش مداراي هر رژيمي را بايد در نحوه برخورد آن با مخالفانش 
اد دچار ما به خاطر آزادي و دمكراسي زي"جستجو كرد. به نظر رفسنجاني 

هاي اجتماعي  ! آزادي فردي بستگي تام دارد به آزادي"بحران آزادي هستيم
  و سياسي و آزادي بيان و...

باري مرا بعد از دستگيري بردند به كميته مشترك سابق كه حاال شده بود 
هاي جمهوري اسالمي دو نوع شكنجه داريم، رواني و  بند توحيد. در زندان

رواني آن بود كه ديگران را طوري شكنجه هاي  جسمي. يكي از شكنجه
هاي  شان را ديگران هم بشنوند. براي انسان كردند كه صداي ضجه و ناله مي

عاطفي اين بسيار دردآور است. معموال كسي را كه شكنجه جسمي شده بود 
اي  كردند. فقط اشاره و ديگر جايي براي شكنجه نداشت، شكنجه رواني مي

هاي وحشتي عبور كردند . از  ن زندانيان از چه داالنكنم تا بدانيد كه اي مي
آن جايي كه كسي اميد زنده ماندن و بيرون آمدن از اين زندان و خالصي از 

گر از اين "اين رژيم را نداشت، اين شعر، ورد زبان بعضي از رفقا بود كه 
. "ها به باران كوير وحشت به سالمتي گذشتي، برسان سالم ما را به شكوفه

ها مرا به طبقه اول بردند. در اين اتاق هفت نفر  از تمام شدن بازجوييبعد 
دانم از اين هفت نفر، من و يك رفيق از سازمان سهند زنده  بوديم. مي

مانديم و رفيق دالوري از سازمان فدائيان اقليت به نام منصور جابري در 
ش به جوخه اعدام سپرده شد. هيچ كس از او چيزي نشنيد. ياد 61سال 

ها  خبرم، به همين دليل نامي از آن اتاقي بي گرامي باد. از ديگر رفقاي هم
اند، سالمت و پايدار باشند و اگر به جوخه اعدام سپرده  برم. اگر زنده نمي
اند، يادشان گرامي باد. بعد از مدتي مرا به اوين منتقل كردند. تصور  شده
ين حكم و قضاوت كردم ديگر شكنجه تمام شده بعد از اين بايد ا مي

ناعادالنه را كشيد تا تمام شود، اما چه زود اين حباب تركيد. معلوم شد تا 
جسمي ادامه دارد.  -آخرين روزي كه در زندان هستي شكنجه و آزار رواني 

در اتاق شش پائين بند يك حدود هفتاد نفر بوديم البته كم و زياد 
بينم. تعداد  اضر گاهي ميشديم. تنها يك نفر از اين رفقا را در حال ح مي

زيادي از افراد اين اتاق به جوخه اعدام سپرده شدند، از جمله سيد جمال 
جمالي از سازمان مجاهدين خلق كه چندين بار فرم عفو و بخششي را كه 

داد، در حضور خودش پاره كرده بود. مثل شير  كار به او مي الجوردي جنايت
مي باد. و همچنين ناصر برادران يادش ايستاد و مرگ را پذيرا شد، يادش گرا

اي نبود كه اعدامي نداشته باشد، ولي روحيه  گرامي باد . اتاق با اين كه هفته
جا هم  بسيار باال بود. مدتي مرا به بند دو اتاق دو پائين فرستادند. در آن

شان  گي يا مثل من زير حكم (منتظر حكم دادستاني) بودند و يا حكم همه
منتظر تائيد حكم از سوي شوراي عالي قضائي. در واقع ما بين اعدام بود و 

اي  مرگ و زندگي بوديم، اصال معلوم نبود فردا چه خواهد شد. در يك دوره
خوابيديم. يك بار كه الجوردي  نفر رسيده بود؛ به نوبت مي 120تعداد ما به 

سلول  همامده بود دم در اتاق، يكي از زندانيان كه در رژيم شاه با الجوردي 
ها زندگي  نفري در اين اتاق 14آيد ما  بود به الجوردي گفت يادتان مي

دانستيم و به صليب سرخ شكايت كرديم؟  كرديم و آن را غير انساني مي مي
 30نفري هستند و به خاطر شما  150ها  الجوردي در جواب گفت اين اتاق

متر مربع. يك روز  36بودند و حدود  6در  6ها  ! اين اتاق ايم نفر تخفيف داده
گذاشتند  جمعه الجوردي آمد دم در اتاق، معموال اينطور بود كه در را باز مي

ايستادند،  اش مي و الجوردي همراه با چند پاسدار مسلح كه دو طرف و پشت
فروشي. خطاب به اتاق گفت تا كي  كرد به فضل آمدند و او شروع مي مي
اين امت ميليوني خجالت بكشيد. اكثر خواهيد ضد انقالب باقي بمانيد از  مي
گردد تا از ديگران زهر  دانستند كه اين كثافت به دنبال كسي مي ها مي بچه

افتادند، اما ناگهان يك دانشجوي رياضي  چشم بگيرد و معموال در دام او نمي
دانشگاه تهران از جا بلند شد و تا خواستيم جلويش را بگيريم، گفت آقاي 

بيني امت ميليوني را در  ميليوني؟ گفت، كوري نمي الجوردي كدام امت
دانشگاه تهران از تلويزيون؟ رفيق دانشجو گفت، زمين دانشگاه كه زمين 

هاي اطراف هم فالن  شود فالن متر مربع خيابان قانوني فوتبال هم نيست مي
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شود بيست هزار نفر نه بگو پنجاه هزار نفر  نفر مي 4متر مربع، هر متر مربع 
شود جمعيت  ميليوني تهران، نماز جمعه پنجاه هزار نفري مي 15شهر 

ميليوني؟ الجوردي رفت ولي نيم ساعت بعد آمدند و آن دانشجوي دالور را 
بردند. وقتي كه او را برگرداندند تا سه هفته قادر به حركت نبود. در اتاق 

است  دانم بعدا چه باليي سرش آمد. اگر زنده گذاشتند. نمي براي او لگن مي
برايش آرزوي سالمتي و موفقيت دارم و اگر هم به جوخه اعدام سپرده شده 

  يادش گرامي باد.

هاي اعدام بود، البته در سال شصت و  ها كه شب دوشنبه و چهارشنبه شب
شنيديم مثل اين بود  شد، صدايي كه مي يك، وقتي كه دستور تير داده مي

توانست  زمين. ديگر كسي نميريزند روي  هاي يك تريلي يكباره مي كه آهن
خزيدند و در  اي مي خصوص اگر وقت غذا بود. همه به گوشه كاري بكند، به
، ... 50، ...، 3، 2، 1شد:  رفتند. شليك تيرهاي خالص شروع مي خود فرو مي

تير خالص شنيده   500خواست متوقف شود گاهي تا  و زمان نمي 100
گفتيم اعالم  ه به آن راديو ميشد. فرداي آن روز از بلندگوي بند ك مي
نفر ضد انقالب به جوخه اعدام سپرده شدند. اين رژيم  20كردند ديشب  مي

روي دريايي از خون بهترين جوانان، كارگران و روشنفكران زن و مرد شناور 
است. كي باشد كه در اين غرقابه خون فرو رود. زبان عاجز از بيان آن همه 

هاي ممكن هستيم. هيچ چيز  ر بدترين رژيمست. ما دچا شقاوت و بيرحمي
ها، نه محل دفن و نه جرم. تازه  در اين رژيم مكتوب نيست. نه آمار اعدام

نويسيم، فقط مشتي از خروار را بيان  تمام ماهايي كه اين حوادث را مي
خبر.  ها بي كنيم. چون هر كدام از ما در يك بخشي بوديم از بقيه قسمت مي

بر زندانيان دهه شصت گذشت حتي با زندان امروز هم آن چه كه در اوين 
برديم، ولي زندانيان  حقوقي مطلق به سر مي ها فاصله دارد. ما در بي فرسنگ

امروز با بيرون ارتباط مستمرتري دارند. زندانيان سالن شش آموزشگاه اوين، 
هايي بودند كه هنوز صورتشان مو درنياورده بود. اين جنايت سر باز  بچه
تادن نداشته و ندارد. در پايان سال شصت و يك مرا به زندان قزل حصار ايس

منتقل كردند. ابتدا ما را يك ماه در قرنطينه نگه داشتند. بعد از شناسائي، 
ها به  ها و نيمه تواب بندي شديم تواب ماها را تفكيك كردند؛ مثل كاال درجه

بند شش مجرد  ها هم به بندهاي ديگر. مرا به بند توابين و سرموضعي
فرستادند (در قزل حصار موازي هر بند بزرگ يك بند كوچك هم براي 

شد). در هر  تنبيه درست كرده بودند كه به آن مجرد يا تنبيهي گفته مي
بند هم تعدادي تواب مورد اعتماد حاج داود رحماني، رئيس زندان قزل 

اني حصار، براي جاسوسي و خبرچيني و ضرب و شتم زندانيان و نگهب
گماشتند. البته در تمام دوران زندان ضرب شتم و تحقير و توهين امري  مي

عادي بود. بعد از مدتي از شش مجرد به هفت مجرد برده شديم تا اين كه 
تقريبا تمام زندانيان چپ واحد يك را در بند يك واحد يك قزل حصار جا 

زندان مركز شد. ترين بندهاي  دادند. از اين به بعد بند يك، يكي از پر تنش
آوردند. چند سالي خبر از  از تمام ايران زندانيان تنبيهي را به اين بند مي

رفت. روابط بسيار  جا به تمام ايران مي آمد و از آن تمام ايران به اين بند مي
ها بودند بقيه بند به  انساني بود. به غير از چند اتاق جلوي بند كه تواب

ديگر در جايي بتوانم يك چنين دمكراسي نوعي يكپارچه بود. فكر نكنم 
اي را تجربه كنم. يك ويژگي ديگر اين بند اين بود كه اكثريت بند را  عالي

دادند. به هر حال زندانبان طاقت نياورد و قيامت  كارگران زنداني تشكيل مي
به قول حاج داود رحماني شروع شد. فشار روي زندانيان قرنطينه قيامت، 

شدند و يا تواب،  بردند يا رواني مي جا مي كساني را كه آنحد و مرز نداشت. 
اش حاج داود  تقريبا به جز آخرين گروه، چون دارو دسته الجوردي و نوچه

رحماني كنار گذاشته شدند. رفقاي بسياري در اين دوره نابود شدند. 
وارد قزل حصار شدند  "كالن كوكلس"خصوص در آخرين باري كه توابين  به

  اي از رفقا كه تا آن زمان ناشناس مانده و  دويست نفر بودند. عدهنزديك به 

با اسم مستعار حكم گرفته بودند شناسايي و به جوخه اعدام سپرده شدند؛ 
  رضا، تا خبر اعدام برادرش را  تر نادر، علي مانند نادر حسيني. برادر كوچك

  

  
  

منه يكي از توابين شنيد، ديوانه شد. ياد هر دو گرامي باد. نادر سفيدگري خا
و نگهبانان اين قيامت بود. اميدوارم وقت آن رسيده باشد كه دهان خود را 

جا توسط ايشان و بقيه توابين عليه  باز كند و بگويد چه جناياتي در آن
 1364زندانيان انجام شد. بند يك واحد يك زندان قزل حصار تا اواسط 

داشتيم. بعد از اين كه در  دربسته بود و در شبانه روز سه نوبت دستشويي
هاي زنداني، رواني  نفر از بچه 25ها باز شد تازه فهميديم كه نزديك به  اتاق
چه كه در زندان قزل حصار گذشت خود احتياج به تحقيقات و  اند. آن شده
  اي از دريا بود. هاي فراوان دارد. اين مختصر قطره كتاب

هاي حقوق بشري زندان  ازمانهاي سياسي و س باري در اثر افشاگري سازمان
ي  هاي كشور تبديل شد و رژيم چاره قزل حصار به يكي از منفورترين زندان

كار را در تخليه زندان قزل حصار از زندانيان سياسي ديد. از اوايل سال 
شروع كردند به تخليه زندان قزل حصار از زندانيان سياسي و تا آخر  1365

ردشت كرج منتقل كردند كه حاال شده بود پائيز همگي ما را به زندان گوه
. داود لشگري، رئيس زندان بود و ناصريان كه در زندان قزل "شهر رجايي"

حصار معاون دادياري بود، در زندان گوهردشت رئيس دادياري شده بود. 
شود). اين دو، مسئول  (ناصريان اكنون با نام قاضي مقيسه شناخته مي

هايي را  دشت كرج هستند. ابتدا تمام كتاببسياري از جنايات زندان گوهر
ها براي ما آورده بودند يا در خود زندان به ما فروخته شده بود،  كه خانواده

هاي غير مذهبي  ها به اندازه كافي كتاب گرفتند. ناصريان گفته بود، اين
هاي مذهبي بخوانند تا آدم شوند. بعد از  جا كتاب اند حاال بايد اين خوانده
تازه در زندان قزل حصار، ورزش جمعي آزاد شده بود كه در زندان ها  سال

هايي را كه  هر روز تعدادي از بچه 1366گوهردشت ممنوع شد. و در سال 
بردند و پس از ضرب و شتم بسيار، نيمه جان  كردند، مي ورزش جمعي مي

رفتند. زنده ياد منصور  ي ديگري مي گرداندند؛ فردايش عده به بند برمي
با ناصريان سر ورزش جمعي صحبت كرده بود و گفته بود، اگر ما  نجفي
كنه كه شما  نفري يك حركت ورزشي انجام بديم حكومت سقوط مي 100

كنيد؟ ناصريان گفته بود، معلومه كه هيچ اتفاقي  با ما اين چنين رفتار مي
گوييم  نخواهد افتاد، اما شما بايد رويتان را كم كنيد و كاري را كه ما مي

خواهد! تعدادي از رفقا در اين ضرب و  تان مي انجام دهيد نه هر چه دل
شان كور  شان شكست، چشم شان شكست، پاي ها معلول شدند، دست شتم

  شد و بسياري صدمات ديگر.

شديم. سالي كه آبستن فجايع دردناكي در  1367با اين فضا وارد سال  
وارد بند شد بدين خبري  1367تاريخ اين مرز و بوم شد. در تابستان 

بس در جنگ بين  سازمان ملل براي آتش 598مضمون كه خميني قطعنامه 
ايران وعراق را پذيرفته و به زودي جنگ تمام خواهد شد. تصور بسياري اين 
بود كه جو جامعه باز خواهد شد و حكومت رفرم خواهد كرد، حتا در زندان. 

تم مرداد ماه بود كه همه اما چه خيال خام و چه روياي زودگذري. حدود هف
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ها  چيز تغيير كرد. بلندگوهاي داخل بندها خاموش شدند. مالقات با خانواده
ها را از بندها  بردند. تلويزيون قطع شد. كسي را به بهداري براي مداوا نمي

اي  شد نامه آمد ونه از داخل مي اي از بيرون براي ما مي بردند. ديگر نه نامه
تاد. زندان كامال بسته شد. ما فقط از طريق مورس با ها فرس براي خانواده

بندهاي ديگر در تماس بوديم كه از بند مجاهدين خبر آمد تا اين لحظه 
اي كه  اند. باورش بسيار سخت بود. زنداني نفر را از ما را اعدام كرده 200
ي  ها زندان بوده به ناگاه به جوخه اعدام سپرده شود. از الي كركره سال

كرديم كوهي از دمپايي روي هم تلنبار  ه به حياط هواخوري نگاه ميآهني ك
شده بود. من در آن زمان در بند هفت بودم. پشت بند ما به زحمت آمفي 

شد. همچنين فضاي  شد، ديده مي تئاتر زندان كه حاال حسينيه ناميده مي
 جا پارك شده بود و در اطراف آن پر بود خالي اطراف آن. يك تريلي در آن

توانستيم تشخيص بدهيم كه  از چيزهايي كه ما در ابتدا به سختي مي
چيست. بعدا معلوم شد كه جنازه زندانيان اعدام شده بود. چون بعد هم 

شد. پر از جنازه بود و روي آن  كاميوني را ديديم كه از آن پشت رد مي
ه ور بوديم ك برزنت كشيده بودند. ما در اين دنياي دلهره و اضطراب غوطه

نفره. من هم  20در تاريخ هفت شهريور آمدند سراغ بند ما، با يك ليست 
اي هميشگي تكرار شد:  هاي كليشه نفر بودم. همان سوال 20جزو اين 

سال. مرخصي رفتي؟ نه. مالقات  10اتهام؟ اقليت. مدت محكوميت؟ 
كني؟  حضوري با خانواده داشتي؟ نه. اتهامت را قبول داري؟ نه. مصاحبه مي

ها مرا هم به داخل  . گفت، خر خودتي پاشو برو. به هر حال بعد از ساعتنه
ايم زندانيان را تفكيك كنيم.  بردند. گفتند، ما هيئت عفو امام هستيم و آمده

(بعدها معلوم شد كه اينها همان هيئت مرگ هستند) بعد از سوال 
 هاي معمول، نيري گفت، تو هم كافري و حكمت اعدام است. گفتم جواب

ات  من همچين چيزي را قبول ندارم. در آخر از من پرسيد به اعتقاد خانواده
ترم.  ام نزديك نزديكي يا به اتهامي كه دستگير شدي؟ گفتم به خانواده

گفتند ببريدش بيرون. به همين سادگي مرگ و زندگي انسان را رقم 
ن كلك، ها دروغ گفته بودند. با اي زدند. بعدها فهميدم كه به تمام بچه مي

عده زيادي را به كام مرگ فرستادند. باز دوباره كابل خوردن سر نماز و 
كابل خوردن سر مصاحبه. تا روزي كه شخص در زندان است، شكنجه، 

ناپذير دوران زندان بوده و هست. از كل زندانيان  توهين و تحقير جزء جدايي
زندانيان نفر زنده مانديم. بعدها شنيدم كه از كل  200گوهردشت حدود 

نفر زنده ماندند. سه تا بند در گوهردشت بيشترين قرباني را  120اوين هم 
نفر زنده ماندند و بند  33يا  32زنداني،  80دادند، بند هفت كه از حدود 

شان  كشان كساني بودند كه حكم كشان كه بيشترشان اعدام شدند. ملي ملي
كردند. و  زادشان نميتمام شده بود ولي چون شرايط آزادي را نداشتند، آ

ها معروف بودند. عباس رئيسي كه معروف بود به  رفقايي كه به نام بند اويني
كنند سعي كنيد از دست اين  گفته بود من را حتما اعدام مي "زار عباس"

ها قبل اعدام كرده بودند.  در رويد. برادر زار عباس را سال جنايتكاران زنده 
صور نجفي شوشتري، امير هوشنگ بيژن بازرگان، محمود قاضي، من

ها مشتي از خروار  اهللا كياني. اين صفائيان، ناخدا حكيمي از حزب توده، امان
شمارانند.اخالق انساني سياسي رفقاي اين  عام شده بي هستند. رفقاي قتل

دوره از زندان اگر نگوين بي نظيراما واقعا كم نظير بود. دريغ از آنهمه شعور 
  شسته نابود شد . انساني كه ببار نن

دانم هرجا كه امكان دارد اين جنايات را بازگو كنم و به  وظيفه خود مي 
هاي اين عزيزان،  اميد روزي هستم كه اين جنايتكاران در برابر خانواده

  محاكمه شوند.

*  

   

            

  

 غم آن همه جان هاي شيفته
  

  بهروز جليليان

  

بچه آبادانم، اما پدر و مادرم كُرد   من هوادار تشكيالتي سازمان پيكار بودم.
هستند. من و دو رفيق ديگر با اشتباه امنيتي كه بر سر قرار در يك منطقه 

در يكي از شهرهاي غرب  1360نادرست گذاشته بوديم در اوايل دي ماه 
كشور دستگير شديم. بعد از دو هفته و بدون اين كه از ما اطالعاتي داشته 

ه ها، من و يك رفيق ديگر را آزاد كردند، اما حق باشند و با فشار خانواد
ترك شهر و منطقه را نداشتيم. در طي بيش از دو ماه بعد با مشكالت بسيار 
موفق به ارتباط مجدد با تشكيالت شديم. رفيقي كه در بازداشت اول هنوز 
در زندان بود، پس از چندي در يك عمل متهورانه موفق به فرار شد. رفيقي 

من آزاد شده بود، شب قبل از دستگيري من از شهر گريخته بود. هم كه با 
دوباره دستگير شدم كه اين بار كامال لو رفته بودم.  1360اسفند  20من در 

پس از شكنجه و آزار و گذراندن در بازداشگاه هاي مختلف و پرت افتاده، در 
 ، توسط قاضي شرعي كه به تازگي و پس از بهبودي از1361ارديبهشت  9

سال  5ترور توسط سازمان مجاهدين، جان سالم بدر برده بود، محاكمه و به 
به زندان ديزل آباد كرمانشاه،  1361ارديبهشت  11زندان محكوم شدم. در 

بند دو، طبقه دوم كه توسط شهرباني اداره مي شد، براي گذراندن زندان 
اري ديگر منتقل شدم. در جمع ما كه به دام رژيم افتادند، چند رفيق پيك

هم بود كه يكي از آنها، رفيق شهيد فريدون پرناك به همراه سه رفيق 
فدايي شهيد از گروه اشرف دهقاني كه با من در يك روز محاكمه شدند، به 

مرداد  5نام هاي محمد رضا الماسي، حيدر بابايي و مهرداد شاهمرادي، در 
آشنا بودم. حيدر  تيرباران شدند. من با دو رفيق آخري نيز از نزديك 1361

قبال از اعضاي تشكيالت ما بود و پس از آغاز بحران ايدئولوژيك پيكار از ما 
جدا شد و به گروه اشرف دهقاني پيوست. مهرداد نيز از رفقاي تشكيالتي 

   با رفقاي اشرف دهقاني همراه شده بود. 1360فداييان اقليت بود كه در تابستان

دوران، از دست دادن آن همه جان هاي بزرگترين يادآوري تلخ ما از آن 
شيفته و جوان بود. رفقايي كه اغلبشان هنوز به سي سالگي نرسيده بودند و 
دالورانه بر خاك افتادند. غم از دست دان بسياري از آنها كه از نزديك مي 
شناختم هيچ گاه به سر نمي آيد. براي آن همه خسارت ها، كاري نمي 

شي از مبارزه مي دانم، اما مهمترين بحران فكري توانيم بكنيم، و آن را بخ
من در آن زمان كه تا به امروز هم ادامه دارد، چگونگي و چرايي، خاموشي 
سازمان پيكار بود. براي اغلب هوادارن و فعالين اين سازمان، جواب اين 
سوال با ضربات پي در پي رژيم به تشكيالت هاي ما، از دست دادن رفقايي 

ند پاسخگوي اين سوال باشند و همچنين از دست رفتن كه مي توانست
بسياري از اسناد بحران ايدئولوژيك سازمان و مهمتر از همه از هم پاشي 
روابط تشكيالتي باعث شده بود كه هيچ وقت به نتيجه درستي نرسيم. پس 
از آغاز بحران ايدئولوژيك كه با انتشار بيانيه سازمان در نشريه پيكار شماره 

، به نقطه عطف خودش رسيد. ما هيچگاه فرصت 1360خرداد  25 در 110
بررسي، تحقيق و مطالعه دقيق به داليل باال برايمان پيش نيامد. خود 

كه چاپخانه و بسياري از مراكز  1360تيرماه  20سازمان با ضربه بزرگ 
ارتباطات و توزيعش به دست رژيم افتاد، به مدت يك ماه، تا زماني كه 

با قطع كوچكتر و كيفتي نامناسب منتشر شد، عمال در يك بي  114نشريه 
  خبري داخلي افتاده بود.
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در  1360اين بحران و فروپاشي نا بهنگامِ سازماني كه در تابستان 
گستردگي تشكيالتي از نظر اعضا، ميزان فعاليت و ارتباطات به مهمترين و 

ود، يك فاجعه شايد بزرگترين سازمان چپ و راديكال ايران تبديل شده ب
براي اغلب ما و جنش كمونيستي بود. ما نمي دانستيم و نمي توانستيم 
بفهميم كه چرا  اينگونه شد. بحران و فروپاشي سازمان پيكار بخشي از 
بحران ايدئولوژيك و سياسي كل جنبش ما و در آن زمان جنبش 

نسته كمونيستي در جهان بود، اما بسياري از سازمان ها و احزاب ديگر توا
بودند خود را از فروپاشي نجات دهند، اما ما نتوانستيم، و اين هميشه برايم 
سوال بود. در زندان يكي از دردناك ترين رنج هايي كه اغلب ما پيكاري ها 

شده بوديم، مي برديم، همين  "پيكاري هاي سابق "كه در آن زمان ديگر 
ن و متهمين فعاليت در نبود سازمان و تشكيالتي در بيرون بود. ما، زندانيا

نداشت. در زير شكنجه و  "وجود خارجي"سازماني بوديم كه ديگر عمال 
انفرادي و آزارهاي بسيار ديگر، يكي از كورسوهاي اميد اغلب زندانيان 
سياسي، حتي به صورت خيالي اين است كه رفقايمان در بيرون به كارشان 

 "خواهيم پيوست. ما ادامه مي دهند و ما هر وقت آزاد شديم به آنها 

مي دانستيم كه چنين چيزي برايمان ديگر وجود  "پيكاري هاي سابق
ندارد. از طرف ديگر، مسئله مهمتر، تداوم بحران ايدئولوژيك در زندان بود. 
در آنجا هم كه ما حداقل در سال هاي اول، از همه بيشتر به اتحاد و حميت 

هار جناح مختلف تقسيم شديم گروهي خودمان نياز داشتيم، به دو، سه يا چ
  و در مخالفت با هم رفتار مي كرديم. 

من به ياد دارم رفيقمان فريدون پرناك، كه از رفقاي فعال دال دال در 
دانشگاه گيالن بود و از نظر سواد تئوريك و قدرت سازماندهي، فرد 
شاخصي بود، در آنجا مورد بي محلي قرار داشت، با وجودي كه زير اعدام 

و هر روز ممكن بود او را براي اعدام بخواهند. اين رفيق نزديك به سه بود 
ماه زير اعدام بود، من شايد تنها كسي بودم كه با او در حياط زندان حرف 

به ياد "مي زدم و به او عالقه داشتم، او هميشه به من مي گفت كه 
و مرتب سيگار مي كشيد، واقعا دريغ! اين  "سوسياليزم باش رفيق جان

رفيق در بيرون معتقد بود كه با شروع بحران و سركوب رژيم، ما بايستي 
صرفا در حفظ سازمان تالش كنيم و پس از اين كه توانستيم زمان مناسبي 
بيابيم، آنگاه به بحران بپردازيم. من مي دانستم كه اين تفكر نزديك به 

است، و هر چه كه بود نظري  "كميسيون گرايشي"سياست هاي جناح 
مال معقول و زميني مي نمود. در آن دوران چند ماهه در زندان شهرباني كا

كه هوادارن سازمان پيكار در زندان، تشكيالت و حتي چندين افسر 
شهرباني هم نفوذي داشتند، رفقاي ديگر، درباره اين كه به جناح هاي ديگر 

خودمان  بپيوندند و مثال مبارزه را ادامه دهند، هر روز بحث مي كردند. ما از
و توانايي هايمان غافل بوديم. اين رفيقمان را در اوج بي خبري بردند و 
اعدام كردند و من و شايد يكي دو نفر رفيق ديگر كه او را از نزديك مي 
شناختند در تنهايي خودمان براي از دست دادن او و در اوج بي پناهي و 

  تشتت دروني گريستيم. 

ه ما دوباره به زير شكنجه و انفرادي تشكيالت درون زندان لو رفت، هم
رفتيم و دوباره محاكمه شديم، تعداد بسياري ديگر بخاطر اين ضربه دروني 
دستگير شدند و به زندان آمدند. جالب اين بود كه در اواسط تابستان 

كه تشكيالت زندان لو رفت، ديگر آخرين بازماندگان تشكيالت هاي  1361
عمال ديگر سازماني وجود نداشت كه بحراني  سازمان هم از بين رفته بود و

داشته باشد، اما ما هنوز درگيرش بوديم و باز هم بي توجه به آن همه جان 
هاي شيفته، مغرورانه بر مواضعي كه ديگر در بيرون وجود خارجي نداشت 
پاي مي فشارديم، بدون اين كه همديگر را بفهميم و همان قدر توان و 

مانده بود را براي سال هاي در پيش روي زندان  انرژي كه برايمان باقي
حفظ كنيم. پس از نزديك به يك سال اقامت در سلول هاي انفرادي و يا 

و شكنجه و آزار مداوم، بالخره به بند عمومي آمديم.  64چند نفره در بند 
  حاال ديگر 

  

  

  
  

  

دت تقريبا اكثر رفقايمان داغان و فرسوده شده، خاموش و افسرده بودند. م
ها طول كشيد كه دوباره خودشان را بيابند و از آنهايي كه تواب نشده 
بودند، دوباره و حاال بدون هيچ پافشاري بر مواضع جناحي دور هم جمع 

  شويم و هواي همديگر را داشته باشيم.

كه به بند عمومي آورده شديم، كمي بعد از دستگيري ها و يا  1362سال 
اعضاي حزب توده و فداييان اكثريت بود. معرفي كردن هاي هواداران و 

از زندانيان باال گرفت. ما هنوز  "نوع"دوباره جو نفرت و كينه نسبت به اين 
داغ بوديم. اگر چه هنوز هم كينه طبقاتي به اين دو حزب و سازمان دارم، 

را از همان قماش مي  "آنان"اما در آن زمان ما همه هوادارن و زندانيان 
ز كه زير ضربه رژيم بودند، از زير ضربه هاي بايكوت و بي ديدم و آنها ني

محلي ما ها در نمي رفتند. اين شامل همه مي شد حتي به رفقاي گروه 
كه در مخالفت با سازمان فداييان اكثريت، جدا شده  "آذر 16"موسوم به 

بودند. شايد اين برخوردها و واكنش هاي ما در قبال مسئله پيش رويمان، 
جبري تاريخ بوده باشد، اما من هميشه دريغم مي آيد كه چرا يك نتيجه 

قدر همديگر و توانايي هايمان را نمي دانستيم، تا آنچنان زير ضرب برويم و 
خرد شده و فرسوده با روحيه هايي فسرده شده و جدا جدا باز گرديم تا به 
 همان مناسبات با ارزشي كه به آساني و به خاطر جنبش مبارزاتي در دست

  داشتيم، غبطه بخوريم. 

در زندان همه ما اسير رژيم بوديم، چه ما زندانيان كمونيست يا حتي توده 
اي ها و اكثريتي ها و يا زندانيان مجاهد. البته تفاوت ها در شيوه برخورد و 
تقابل با زندانبانان در همه گونه ها و طيف هاي زندانيان وجود داشت. اما 

كه اگر ما در برابر فشارهاي رژيم يك گام  همه يك اصل را مي دانستيم
عقب بنشينيم، رژيم چند قدم به جلو مي آيد. عقب نشيني هاي ما كه 
حتمي بود، اما تا آنجا كه توان داشتيم در صدد بوديم كه مقاومت كنيم. 
متاسفانه هميشه گروه و دسته اي بودند كه يا به رژيم خود باور بودند و يا 

ند، كه عقب بنشينند. اين كار باعث مي شد كه مي دانست "مصلحت"به 
همه ما در آن مرحله شكست بخوريم و اگر عده اي از ما هم مقاومت مي 
كردند، با تونل هاي كتك و آزار و حبس هاي انفرادي چند هفته اي 
مواجهه مي شدند. تعدادي از زندانيان براي زندانبانان شاخص بودند و در 

، آنها را جدا كرده و به انفرادي مي بردند. اولين مراحل فشارهاي صنفي
هميشه از اين مسئله چند دستگي ها رنج مي بردم. بايد به ياد داشته باشيم 
كه مبارزه در زندان مانند بيرون از آن نبود، زندان خط اول جبهه مبارزه با 

  رژيم و اتحاد و يگانگي تنها سالح ما بود. 
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نام داشت  28نترل سپاه بود و بند ما را به ميان بند توابان كه تحت ك
نفر در آن جا  500منتقل كرده بودند. اين بند بزرگ بود و شايد بيش از 

مي گرفت، هر روز و در وعده هاي مختلف نماز جماعت مي خواندند، انواع و 
اقسام دعاهاي دسته جمعي انجام مي دادند. ما كم كم خودمان را يافتيم و 

شايد بشود گفت غريزي دور هم جمع شديم و  به حالت كامال طبيعي و يا
در گوشه اي با هم زندگي مي كرديم. حالت بسيار غريبي بود، ما كه 
تعدادمان زياد هم نبود، جمع ناجوري در آن بند بوديم. يك بار حادثه اي 
برايمان پيش آمد، يك رفيق به نام جهانگير كه از بچه هاي اقليت و اهل 

مديدي دچار عفونت روده شده بود و هميشه  قصر شيرين بود، براي مدت
تب داشت و در جلوي چشم ما پر پر مي شد. يك بار او را به كول گرفتم و 
به سمت نگهباني رفتم. رفيق ديگري هم به همراهم آمد، پاسداران اصال به 
وضعيت او توجه نمي كردند. من با ناراحتي و عصبانيت گفتم كه اين 

االن ديگر حتي نمي تواند چشمانش را باز كند. رفيقمان دارد مي ميرد و 
من جهانگير را كه به مانند كوره  داغ بود، بر روي پشتم حمل مي كردم و 
با دو دستم پاهايش را بغل گرفته بودم. به يك باره به پاسداران با زبان و 

بابا اين خداش دروامد، خدا رو كولتون  "شيوه حرف زدن آباداني ها گفتم، 
به يك باره، پاسداران از دو سو به سر و شكم من  "مي ميره! اين داره

كوبيدند كه حال كفر هم مي گويي! من هنوز متوجه رفتار ناگهاني آنها 
نشده بود و از طرفي نمي توانستم با دست هايم از خودم دفاع كنم، چون 
آن وقت جهانگير به زمين مي افتاد، در همين بين آن رفيق ديگر سريع به 

رسيد و مرا به سمت داخل بند كشاند، جهانگير را از من گرفت و داد دادم 
زد كه از جلوي در دور شوم. متوجه شدم كه به سرعت رفقاي جمع دور ما 
جمع شدند و ما را در ميان خودشان گرفتند. آن روز شايد بعد از ماه ها 

باره اولين كار و حمايت دسته جمعي ما از همديگر بود و تا مدت ها در اين 
با هم صحبت مي كرديم. براي اولين بار رفقا، به طور جدي از حركت من 
انتقاد كردند و آن را براي جمع درست نمي دانستند. اين انتقاد براي من 
شيرين بود، چون بچه ها دوباره همديگر را و توانايي جمعي هم را پيدا مي 

ر سيستماتيك كردند و به خودشان مي آمدند. يكي از روش هايي كه به طو
در تشكيالت پيكار، مي آموختيم، عدم تعصب داشتن به گونه اي 
رومانتيسيسم سازماني بود. عدم قطعي بودن هر پديده و پاسخي و نسبي 
بودن آنها در گذر زمان و موقعيت سياسي و تاريخي شان بود. البته اين كه 

از  ما هميشه به آن عمل مي كرديم، چيز ديگري بوده است. شايد يكي
داليل عدم تشكيل چنين سازماني پس از خاموشي همين بود. شايد 
سازمان پيكار متعلق به زمانه خودش بود، فعاليتش را انجام داد و خاموش 
شد، پس از آن بايستي فعاليت و يا شيوه سازماني ديگري بنا نهاد. اما براي 
 من هميشه، چرايي و چگونگي فروپاشي تشكيالتي سازمان، آن هم در

زماني كه بيش از پيش به آن نياز بود، مسئله است و تا يافتن پاسخ درست 
  آن، مرا درگير خود كرده است. 

تنها ما در سازمان پيكار نزديك به ششصد شهيد در دوره پس از انقالب 
هاي جمهوري اسالمي ايران، ايم. هزاران تن از رفقاي ما در زندانداشته

ان خانواده از رفقاي ما مورد آزار و اذيت اين دوران سختي را گذراندند، هزار
رژيم قرار گرفتند و به خارج از كشور تبعيد شدند. بايستي قدر اين همه 

ها را بدانيم. به ارزش توانمندي هاي خودمان در ها و جان فشانيفداكاري
زماني كه مي توانستيم و احتماال هنوز هم مي توانيم، باور داشته باشيم و 

وجهي در راه انقالب و سوسياليزم به كار ببريم. اما متاسفانه هنوز  به بهترين
ايم و آن دريغ و درد زندان، به شكل به اين درك در خودمان نرسيده

  ديگري هنوز هم با من و بسياري ديگر از رفقاي همراه است. 
 

*  

 

 
در تهران و در ارتباط با سازمان  1362اكبر شالگوني در نيمه سال  علي
هاي  سال را در زندان 7ان انقالبي ايران (راه كارگر) دستگير و بيش از كارگر

گان و شاهدانِ كشتار بزرگ  مانده اوين و گوهردشت سركرد. وي از زنده
در زندان گوهردشت بود. با نپذيرفتن شرط آزادي تا اواخر  1367تابستان 

غيير در مرخصي كوتاهي كه با ت را در اوين ماند و در نهايت 1369سال 
از زندان بيرون آمده و از  1369بهمن  21اش شد به تاريخ   شرايط نصيب

در سال  اش در برلن پيوست. فرصت استفاده و با فرار از مرز به خانواده
عفريت سرطان سرزده به سراغ اكبر آمد و پس از جراحي مغز اكبر  2011

به  به كما رفت و به هوش نيامد. جدال اكبر با عفريت سرطان نزديك
در  2013دوسال طول كشيد و در نهايت به تاريخ دهم ژانويه سال 

ي زندان اين شماره  بيمارستاني در برلين چشم از جهان فروبست. در پرونده
ياد ياران ياد «ي  داشت اين زنداني مقاوم با بازانتشارِ نوشته آرش، در گرامي

ياد اكبر   100منتشره در آرش شماره » اوين 209اي از بند  باد. خاطره
 داريم شالگوني را گرامي مي

 
 

 ياد ياران ياد باد!

  

 علي اكبر شالگوني

   

 
 

و به اين  .زندان اوين 209اي كه مي نويسم مربوط مي شود به بند خاطره
كه  209خاطر ناگزيرم اندكي در باره اين بند توضيح بدهم. ساختمان بند 

 209بند  وطبقه است.درمجموعة زندان قديم اوين قرارگرفته شامل د
معروف  "زيرزمين "درطبقه اول ساختمان قرار دارد وطبقه همكف آن به 

و  محل شكنجه بود ، شالق زدن و آويزان كردن 60است كه در سال هاي 
اين بند در كنار بهداري وآشپزخانه زندان قرارگرفته است . وقتي ازدر . غيره 

زرگي است كه دست چپتان ب مي شويد ، ابتدا راهرو 209بزرگ وارد بند
كه من   64تا اوايل سال  61 اتاق هاي نسبتا بزرگي قراردارد كه از سال

 6و  5درآنجا زنداني بودم ، به عنوان اتاق هاي بازجويي شعبه هاي 
بازجويي از اعضا  مسؤوليت 5دادستاني مورد استفاده قرار مي گرفت. شعبه 
بازجويي  6شعبه  وده بود وو هواداران سازمان فداييان اكثريت وحزب ت

سازمان رزمندگان، سازمان  ازاعضا و هواداران حزب رنجبران، سازمان  پيكار،
سازمان وحدت كمونيستي، سازمان فداييان خلق  ها،اتحاديه كمونيست

سازمان كارگران سوسياليستي، سازمان كارگران انقالبي ايران (راه  اقليت،
نهاي چپ سرنگوني طلب را بعهده سازمان سهند و ديگر سازما كارگر)،
شود كه انتهاي دست راست راهرو اصلي ده راهرو باريك جدا مي داشت.

به موازات راهرو اصلي همه آ نها را به هم  راهروها بوسيله يك راهرو باريك 
كند. در دو سر هر راهرو باريك درب آهني مشبكي است كه وصل مي

 راهرو فرعي در طرف در هر. تبصورت آكوردئوني به دو طرف باز شده اس
سلول ساخته شده كه سلول اول به اندازه حدوداً سه در سه متر  10چپ 

اند كه به عنوان گرد بصورت مشبك پوشاندهبا ميل است و روي آن را
بعد از .  هاي آن راهرو مورد استفاده قرار مي گرفتمحوطه هواخوري سلول
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ك ونيم ، با يك دوش در انتهاي حدوداً سه در ي آن  سلول  باريكي است ،
بيست  و دو سلول به اندازه تقريباً سه در 8آن كه حمام بند است. وبعدازآن 

و درهر سلول يك توالت ويك دستشويي ويك هواكش تعبيه شده كه  ،
كليد آن داخل سلول قراردارد. از در سلول به عمق حدودًا يك متر ، سقف 

ازآن ، سقف به صورت يك ديواره  بعد سلول تقريبا به ارتفاع دراست و
تا شيب معكوسي سقف سلول را بپوشاند بين سقف كوتاه   ارتفاع مي گيرد

تا ارتفاع سقف سلول ، پنجره اي قرار دارد كه روزها نور از پشت شيشه هاي 
به  بسياركثيف پنجره و از الي ميله هاي عمودي ويك شبكه توري فلزي

پشت  ابل ِ در ِ ورودي ،  سمت راست ،اتاق مي تابد.ودرباالي ديوار مق
شيشه وتوري فلزي المپي نصب شده كه شب ها نوري بسيار كم سو به 

براي تعويض المپ وتنطيم رادياتور ، نگهبانان از  داخل سلول مي تابد .
شروع  11راهرو پشتي به آنها دست رسي دارند.سلولها ي اولين راهرو از 

اولين راهرو بود . وبه همين ترتيب ، كه آخرين سلول  18مي شد تاشماره 
  تا ... الي آخر. 31و سومي از  28تا  21دومي از
زنان بود كه به وسيله پرده كلفتي از  درآن سالها بند دومين راهرو اولين و
اصلي جدا ميشد.اولين سلول از رديف دوم را به توالت عمومي تبديل  راهرو

نيروهاي چپ توسط  كرده بودند . معموال دستگير شده هاي جديد
آورده مي شدند. فرد دستگير شده اگر درحين دستگيري  209دادستاني به 

از بازرسي بدني و  منتقل مي شد. وبعد 209فعال بود مستقيماً به زيرزمين 
چند سوال وجواب كه براي شناخت روحيه فرد دستگير شده انجام ميشد ، 

هم راشروع مي كردند. و اورا به روي تخت بسته وكابل زدن بر كف پاي مت
 اگر اطالعات فرد دستگير شده از نظر  بازجو مهم بود تقريباً همه نگهبانان

كردند. گاهي بسته به پرونده در عمليات شالق زني شركت مي 209بند 
يافت كه متهم چند بار بيهوش شخص و مقاومت او شالق تا آنجا ادامه مي

شدند. هر بار كه  متالشي ميشد و كف پاهايش زير شالق مداوم كامالمي
داد كه پاهاي زنداني زير شالق بي حس شده، او را از بازجو تشخيص مي

زدن كابل او را مجبور مي كردند  كردند و با فشار مشت و لگد وتخت باز مي
روي پاهاي باد كرده  بدود يا در جا بزند تا پاها دو باره حس خود را باز 

شد و ديگر ادامه شالق زدن كامالً بي حس مي ايابند. و بعد از آن كه كف پ
اي را تجربه كه چنين(ميسر نبود به قول رفقايي كه در بهداري آنها را ديدم 

را شروع مي كردند ، يعني  "بيفتك زني"عمليات ) پشت سر گذاشته بودند
هاي حسي پا را تحريك ها چيزي شبيه سيخ فرو مي كردند و عصببه زخم

  ادهاي جگرخراش زنداني را به دنبال داشت. مي كردند كه فري
هاي گرفت كه پاها ودستعمليات كابل زني معموالً درحالي صورت مي

شدند كه بدن او كامالً كشيده شود و امكان تكان زنداني آنچنان بسته مي
خوردن نماند. آنگاه بازجو برگرده او مي نشست و با هر فريادي كه زنداني با 

پر گردو خاكي را  كشيد، پتوي سربازي كثيف وابل ميفرود آمدن ضربات ك
كم به دهان او فرو مي كرد، به طوري كه طنين هر فرياد (فريادي كه در كم

پيچيد و او با هر فرياد  بيشتر  خود متهم مي در سر شد)بيرون شنيده نمي
شد. در مواردي نادر فرد شكنجه شده را به دچار خفگي و درد مضاعف مي

كردند كه حتي در آن صورت، بعد از يك پانسمان منتقل مي بهداري
در راهرو بند با  شد وبازگردانده مي 209به بند  ها، دو بارهسرپايي زخم

 پاهاي خون آلود، روبروي اطاق بازجويي زير چشم بند مي نشست  تا
 ها درهمان راهرو بامربوطه صدايش بكند. گاهي متهم روزها وهفته بازجوي
  منتقل كنند.  209به سر مي برد تا او را به داخل يكي از سلولهاي يك پتو 

هاي اوليه تنها هدف، بيرون كشيدن اطالعات داغ، يعني درطول بازجويي
تا بتوانند افراد جديد مرتبط با او را  قرارهايي است كه متهم با ديگران دارد

زمين و زير دستگير كنند. بسته به مقاومت، فرد دستگير شده بارها به زير 
هاي بازجويي نيز هميشه مشت و لگد شالق فرستاده مي شد. و در اطاق

ودندان  دهان پرخون بارها اتفاق مي افتاد كه متهم با چاشني بازجويي بود.
هاي به روي اتاق شكسته به سلول باز مي گشت . در راهروي بزرگ رو

 ص نگهبان، روبند و بسته به تشخيبازجويي، معموالً همه متهمين با چشم
 نشستند. به ديوار يا پشت به ديوارمي
ديدي كه در سر از زير چشم بند، زندانياني را مي گاهي اتفاق مي افتاد كه

اند و هيچ و كنجكاو مي شدي كه آنها چرا ايستاده .اندراهرو باريك ايستاده
كردي، مي فهميدي كه آنها خورند. اما بعدها كه خودت تجربه ميتكان نمي

اند متهميني هستند كه يكي از دستانشان را به باالي در آهني طوري بسته
اين حالت . تنها كف پايشان روي زمين قراردارد كه بدن شان كشيده شده و

توانست تا يكماه يا شايد هم بيشتر ادامه يابد. به اين صورت كه يكي از مي
سه بار آن را باز  روزانه دستان را به دلخواه خودت به باالي در مي بستند و

همان  .صورت نياز به توالت بروي در كردند تا بتواني غذا بخوري ومي
گرفت كه تنها از يك دست استفاده كند، چون روزهاي اول، زنداني ياد مي

 تواننمي شود واز مورمور شدن ديگر بي حس مي يافت  كه دست بعددرمي
عمالً هر دو دست از كار  با آن كاركرد و بنابراين، با عوض كردن دستها،

 و با گيرددر اين حالت، تقريبا تا چهار روز اول آدم خوابش مي .افتادندمي
يكي از  افتي، ولي چونشوند و ميخواب رفتن به يكباره زانوها خم مي

و  دستانت با دستبند به باالي در بسته شده، سقوط همراه است با سروصدا
سابي دور مچ دست زخمي مي درد وحشتناك در مچ دست كه گاهي ح

در  كند.شود. و همه اينها باعث شوكي مي شود كه آدم را از خواب بيدار مي
زانوانت ديگر به راحتي خم  كرده و كم پاهايت بادطي اين چهار روز كم

تواني چون مي. شوند ونشستن و غذا خوردن ديگر برايت مقدورنيستنمي
بنشيني يا بهتر بگويم ليز  دن زانوهاها، بدون خم كربا به كمك گرفتن ميله

 بخوري، ولي ديگر نمي تواني بدن خودت را با يك دست سالم باال بكشي تا
بعد از چهار روز ديگر پاهايت چنان  ها ببندد.نگهبان دستت را به ميله

تواني بنشيني و نه به خورد. ديگر نه ميتكان نمي بادكرده كه شلوارت
داني هايي به غذا خوردن نداري، به خصوص ميراحتي راه بروي؛ ديگر اشت

به خوردن  تواني بجز سرپايي كار ديگري بكني. پس فقطكه در توالت نمي
كني. در عوض ميتواني چاي و آب غذا، آن هم درحال سرپايي قناعت مي

گر چه  تمام خوابها . كه زانوانت خم شوند راحت به خواب بروي بدون اين
شود كه هرجايي كه مي تر خوابها به اين جا ختم مياند. بيشهمراه باكابوس

تواني نمي كنند و توشوخي مي تو ديگران با روي، خانه فاميل و دوستان و...
بتواني  بدهند تا بنشيني. هرچه خواهش مي كني حداقل يك صندلي به تو

دهد. گوش نمي اند بنشيني، كسي به حرف توبند گذاشته دستاني كه در با
شدت بيشتر پيدا مي كنند  هابه مغز كم مي رسد اين كابوسوقتي خون 

اند مشغول صحبت مي تاجايي كه با افراد ديگري كه در كنارت ايستاده
دادند شناختند، به نگهبانان مأموريت ميبازجوها كه اين مراحل را مي. شوي

هاي (هذياني) زنداني بشوند.  كه براي بيرون كشيدن اطالعات، وارد صحبت
زنداني حتي در اوج خستگي  )به تجربه خود من الب اين بود (كه الاقلج و

مي فهميد كه بازجو  ديگران داشت، و هذيان گويي كه در كابوس هايش  با
دهد كه چيزهايي از او بپرسد. پچ پچ به ديگري ياد مي به سراغش آمده و با

خواه خود را و در اينجا زنداني بي آن كه  پروائي داشته باشد، پاسخ هاي دل
-دانست كه آنها ميهاي ركيك به بازجو و  نگهبان مي گفت. او ميبا فحش

كار جان و تن خسته زنداني را  دانند او در حال كابوس ديدن است و اين
داد، با همه بي حالي اين حس شادي بخش را كرد، به او نيرو ميآرام مي

. اندها رفقايش را كشته او فراموش نمي كرد كه همين. كردآرام آرام مزه مي
ها طول اين بازجويي مي توانست در مراحل مختلف  تاساعت كار و اين

 . بكشد
بسته به پرونده و مراحل بازجويي، زنداني در سلول تكي  209درسلول هاي 
برد. از همان هاي چند نفره همراه با زندانيان ديگر به سر مييا در سلول

گرفت كه وقتي تذكر نگهبانان بند ياد مي ضرب و شتم و ابتدا زنداني با
به ديوار بنشيند. حق در زدن ندارد و اگر  نگهبان ميخواهد وارد اتاق شود رو

بايد از پايين در، ) مثال رفتن به بهداري يا...(به چيزي احتياج داشته باشد 
 نرمش و قطعه كارتني را كه به صورت فلش بريده شده بود، بيرون بگذارد.

 رفتن به بهداري با ول ممنوع بود. نخ تابيدن ممنوع بود.ورزش درسل
گرفت. بعضي از نگهبانان در پاسخ تشخيص نگهبان مربوطه صورت مي

كه هنوز سرپايي؟ هر  تو :گفتنددرخواست زنداني براي رفتن به بهداري، مي
از  بعد بري. توني به بهدارينتونستي تكان بخوري، مي وقت دراز كشيدي و

رسيدي، اگر احتياج به هفت خوان رستم، وقتي به بهداري ميگذشتن از 
وقتي به  كردند وآزمايش مي آمپول مي شد معموال چندين نگهبان روي تو

دستت از جاي  شدي هر دوسلول برمي گشتي يا در بيمارستان بستري مي
بود. گاهي، نيمه  شد، كبودنرفته تزريق مي هايي كه به اشتباه، به رگآمپول
   صداي دويدن و خبركردن بقيه نگهبانان و ا، صداي فحاشي نگهبان وهشب
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گفتن ها، سكوت  ناسزا بعد صداي كشيدن جسدي روي زمين، همراه با

. رامي شكست كه حكايت از خودكشي زنداني زير بازجويي داشت شب
غيرقابل تحمل  يا رفتن اطالعات و احتمال لو زنداني زير بازجويي معموالً با

ساعت يا تكه  وسايلي ابتدايي مانند شيشه عينك، شيشه شرايط، بابودن 
رگهاي  سيمي كه از توري مشبك مقابل رادياتور جدا مي كرد، يكي از

ماند حتما زير كرد. اما اگر زنداني زنده ميقطع مي را دست يا پاي خود
  بازجو بگويد.  به دليل اين كار را رفت تافشار مي

يك بسته جيره  مي آمد و "فروشگاه "ي جمعه، بار، روزها اي يكهفته
 بار، درصورت نياز، مسواك و هردو هفته يك فروخت وسيگار به زنداني مي

داد. مي پودر لباسشويي زنداني را و صابون جيره فروخت وخميردندان مي
عصر بعد ازشام، منتظر  جز روزهاي جمعه، زنداني معموالً از صبح زود تا

شنيده مي  وقت صداي پاي نگهبان در راهرو سلول اوبازجويي است و هر 
زير زمين رفتن و  شود. چراكه بازجويي معموالً باشود، دلشوره او بيشتر مي

 همراه خواهدبود.  حداقل، مشت و لگد بازجو يا شالق خوردن و
از  مسؤول رسيدگي به سازمانهاي چپ سرنگوني طلب)( 6متهم شعبه 

اين سؤال كه  است و زياد حتمال اعدام اودانست كه الحظه دستگيري مي
 اش را آزار مي داد وداشت يا نه، همواره ذهن شانس زنده ماندن خواهد آيا

 خواهدمي تسليم محض را فشارهاي همه جانبه زير بازجويي كه از او تنها
توانست نشانه سرموضع گذاشت. هرحركتي ميامكان مانوري براي او نمي

دانست و هم شود، اين چيزي بود كه هم زنداني ميبودن زنداني قلم داد 
بوي داروهاي  بوي خاصي داشت. بوي چرك و خون كه با 209بند  بازجو.

 پانسمان درهم آميخته بود. 
باوجود همه اين شرايط، زندگي و مقاومت به آرامي و پيوسته جريان داشت. 

بدست  كرد تا خودكاريترين غفلت بازجو استفاده ميزنداني از كوچك
داشت، ديد، به يك ترتيبي آن را برميبياورد. اگر سوزن ته گردي جايي مي

ها بهترين وسيله بود. در براي حل كردن جدول و بازي با ديگر همسلولي
اش را آويزان هاي شسته شدهبتواند لباس تابيد تاخفا نخ جورابش را مي

كرد اي باريكي درست ميههاي نان، لولهنايلون هاي باطله وروزنامه كند. با
اي درست كند تا ظروف خود و ديگران را در تا از آنها زير دستشويي قفسه

شدن زنداني روزنامه او هم قطع مي شد. كافي بود  تنها با آن جابگذارد.
  ديگران براي او و. هرباركه  به حمام مي رود زير سطل آشغال را نگاه كند

آ نجا  هايي از روزنامه هارا بريده وشزندانيان ديگري كه تنها هستند، بخ
تا دور از چشم نگهبان محفوظ بماند. زنداني در قدم زدن هاي  اندگذاشته

 متوالي در طي روز سعي مي كند همه چيز را درباره پرونده خود مروركند.
ساعاتي را به خواندن اشعاري در حافظه مي گذراند. شب ها اگر ماه از 

انسانهاي ديگري كه  كر ارتباط با جهان خارج وبا ف پنجره ديده مي شد،
گاهي شبها . كنداش را به سوي ماه گره ميمشت مثل او ماه را مي نگرند،

بنماي رخ كه "  خواند:به آهنگي في البداهه مي نشيند ودر گوشه سلول مي
باغ گلستانم آرزوست   ... زين همرهان سست عنا صر دلم گرفت ... كز ديو 

داند كه مي. هيچ تماشاگري دركار نيست ."و انسانم آرزوست ...و دد ملولم 
اند، نيز هيچ تماشاگري وجود نداشت. با براي  رفقايش كه به خاك افتاده

رود، مي داند كه سرپاست، مي داند كه با دلش غنج مي خندد واين حال مي
 عهد بسته است. باهمه انسانها، باماه، همه رفقايش،

كرد، مثل وقتي بعد از شام وسيگار، كه نگهبان روشن مي 63در اواسط سال 
تقريبا  بودم، هوا)  68هميشه مشغول قدم زدن در سلولم (سلول شماره 

چندين ماه بود كه ديگر تنها شده بودم، ناگهان صدايي از  تاريك شده بود،
دوردست به گوشم رسيد كه شبيه بشكن بود. تا آن موقع صداي فرياد يا 

اي را شنيده بودم ولي اين اولين بار صداي آرام ترنم ترانه صداي سوت يا
تنها يك بشكن. در گوشه سلول روبروي  بود كه صداي بشكن مي شنيدم،

حضور نگهبان را بهتر  توانستم زير در را ببينم ودر نشستم، از آ نجا مي
متوجه شوم . به ترديد افتادم كه آيا صداي بشكن بوده يا چيز ديگري، 

تر به گوش صداي بشكن ديگري از مسافتي نزديك .ولي نكشيدسكوت ط
 و 209 بند: رسيد، اين بار دو بار پشت سرهم. بي اختيار لبخند مي زدم

شايد دو زنداني بودند كه به اين شكل به هم  !اين بار با دو ضرب و !بشكن
كردند. با اين همه احساس خوبي حضور خود را اعالم مي پيام مي دادند و

داد، احساسي كه به ندرت در آنجا سراغ آدم مي آيد. از صبح دم ميبه آ
به قول معروف زير  رو شدن مسايلت هستي و تاشب منتظر بازجويي و

 چه ريتمي پاسخ بشكن زبانت هميشه تلخ است. داشتم فكر مي كردم كه با
اي نه چندان دور به گوش را بدهم كه صداي شمرده سه بشكن از فاصله ها

ماده بودم، باكمي مكث، دوبار پشت سرهم و با كمي مكث يك رسيد. آ
رفتم. از شدت هيجان به حاال ديگر بلند شده بودم راه مي .زدم آخر را ضرب

طولي نكشيد كه  !عجب صفايي !چه اتفاقي .هايم افزوده مي شدسرعت قدم
خواستم دوباره نشستم، مي صداي بشكن ديگري باچند ضرب پاسخ داد.

صداي بشكن ها باكمي سكوت  اي را كه رخ داده، هضم كنم.عهكامال واق
 .ادامه داشت. هر بشكني با ضربات خاصي اجرا مي شد و مثل ديگري نبود

از دور و نزديك به هم  آورم، در مجموع شايد بيش از ده باربه خاطر نمي
سيگار،  در گوشه سلول نشسته بودم  فرداي آن روز بعد ازشام و پاسخ دادند.

ام همگي دانستم رفقاي ناشناخته و ناديدهمي . بي صبرانه منتظر بودم و
 209 ديگر سكوت  منتظرند. باالخره تك ضرب بشكن شليك شد و ضربات

منتظر  .زدم باقدرت هرچه بيشتر سومين ضربه را .نوبت من بود . را شكافت
 همچنان پيش مي رفت، حد اقل چهار يا پنج نفر ديگر وارد .ها شدمپاسخ

اي به اش مي ديدم چه حس شادمانهبشكن زني شده بودند. روز بعد، همه
را به  209 من دست داده واصالً مرا تركم نمي كند. با خود مي گفتم

 ايم .سرشان آواركرده
گرفتم كه همه بعد نتيجه مي اند شادند ودانستم همه آنها كه بشكن زدهمي

و  اند.ئنا لبخندي به لب آوردهاند و همه آنها مطمبشكن ها را شنيده 209
روزهاي بعد هم به ! ديوارِ رعب و وحشت زده شد و عجب مهري به در

بعد از شايد يك هفته،  باهمين هيجان ادامه پيدا كرد تا همين صورت و
ها كه بسيج شده بودند، يكي از راهروهاي وسطي را انتخاب كردند و نگهبان

زدند كه صداي فريادشان را مي ها رابيرون كشيدند، آن فكر مي كنم همه را
همه بشنوند، به احتمال زياد با چوب. بعد از آن، دريچه هاي همه سلولها را 

-مي كردند نگاهي به درون مي انداختند و با خشم دريچه را به همباز مي
 ترك برداشته بود. 209وحشت  كوبيدند ولي فايده نداشت  فضاي رعب و

انديشم به ياد مي آورم كه چگونه هيچكدام ازما  امروز كه به اين خاطره مي
از خود نپرسيد چه كسي شروع كرد؟ چرا من پنجمي هستم يا هشتمي؟ و 

مي آورم آن روزها  چرا بدون هيچ شناختي چنين همبسته شديم؟ به ياد
هركسي كه سرموضعي بود برايمان عزيز و رفيق و قابل اعتماد بود، فرق 

 راه كارگري اقليتي، سربدار، مجاهد، رزمندگاني، نمي كرد رنجبري، پيكاري،
  سهندي؛ همه با هم همدلي داشتند. يا

كنم كه سالمي دوباره بايد انديشم احساس ميامروز كه به اين خاطره  مي
داد، به همه رفقاي ناديده كه آن حركت زيبا را شروع كردند و تا پايان ادامه 

شدند؛ به همه  ها كه آن روز تنبيهسالمي دوباره بايد داد به همه آن. دادند
آنها كه صداي بشكن را شنيدند و لبخند زدند؛ سالمي دوباره بايد داد به 

- سالمي دوباره بايد داد به همه آنها كه هم هاي خاموش وياران  به شمع
 .شان آزروستچنان از  ديو و دد ملولند و انسان

 
*  
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در خارج از كشور » يشه در خاكر«وقتي خاطرات زندان خانم تنكابني با نام 
نجمه موسوي خواهش كردم با خواندن كتاب، بخش  ممنتشر شد، از همكار

را براي اين شماره انتخاب كند.  67عام زندانيان سياسي سال مربوط به قتل
. كردندها منتشر در سايت ايشان ي اين كتاب همراه شد با نقدي كه مطالعه

اده كردن اين شماره داشتم، اين نقد مرا كه براي آم اي با تمام گرفتاري
گوهايي كه و واداشت كتاب را مطالعه كنم. خواندن كتاب مصادف بود با گفت

، 60ي بدر بردگان كشتارهاي دههانتن از ج 50طي دو ماه گذشته با 
داشتم، نظرات منفي اكثر اين دوستان نسبت به كتاب خانم تنكابني مرا بر 

اين بخش، نقد خانم نجمه موسوي را نيز منتشر آن داشت كه در انتهاي 
  كنم.

  

  

  »ريشه در خاك«
  

 زهره تنكابني
 

..........  

ماه بعد از انتقال رضا فقط يك نامه از او داشتم. از تير ماه تا  6در طول 
زاده معاون زندان كردم و  شهريور بارهاي بار تقاضاي مالقات با او را از حسين

كه من  67حتي بعد از اعدامش در شهريور  او هر بار قول مساعد داد.
داد. اوايل خرداد انوشيروان را به  دانستم، حسين زاده قول مساعد مي نمي

تير  29همراه دونفر ديگر اعدام كردند. اين شروعي تازه از اعدام ها بود. شب 
ماه آذرنگ و زرشناس را به همراه دونفر ديگر زدند. و باالخره روز دوم 

ها را بردند و ديگر به ما مالقات هم ندادند.  ها و روزنامه ويزيونمردادماه، تل
هاي  ها و اعدام اي در راه است. براي من تداعي زندان زديم فاجعه حدس مي

كردند  داد. برخي فكر مي ها خوانده بودم دست مي دوران هيتلر كه در داستان
ش كرده مان پخ كه فقط قضيه مجاهدين است. چون جريان مرصاد را براي

ها دليل خاصي براي حدسم نداشتم. باالجبار موقتا  بودند. اما در بحث با آن
تسليم شدم. روز پنجم مرداد مرا به خاطر فشارِ خونِ باال، طبق معمول به 

هاي  بهداري بردند. هنگام عبور از حياط آموزشگاه ديدم چند نفر از بچه
بدحالي زدم و دقايقي  سلول مردان در حال هواخوري و ورزشند. خود را به

شان كردم. زنده يادان هيبت معيني، فريبرز صالحي،  نشستم. خوب نگاه
اي  هاي توده چون قبال يكي از بچه حميد منتظري را شناختم. سايرين را هم 
ها تماس داشت و اسامي شان را  در سلول پايين بود و هنگام هواخوري با آن

زنده ياد حسن دشت آرا. به هر حال دانست تا حدودي به جا آوردم. مثل  مي
اي رده باال آن را  هنگام بازگشت از بهداري يك ماشين نظامي كه راننده

راند برخورد كرديم كه با اصرار ما را سوار كرد. در بين راه تا آموزشگاه  مي
پرسيد: سردار مرصاد به  -پاسداري كه مرا به بهداري برده بود -خانم واعظي 

ها ادامه دارد. واعظي گفت اينا فت نه هنوز درگيريپايان رسيد؟ او گ
نفر را اعدام  80شان را بايد كشت. او جواب داد مگر نديدي ديشب  همه

ها تعريف كردم باور  ها را براي بچه كرديم. امشب هم داريم. وقتي اين شنيده
نفر از مجاهدين از جمله زنده ياد مريم  5يا  4نكردند. ساعت چهار آن روز 

ده غفوري و منيره رجوي خواهر مسعود رجوي را با كليه وسايل صدا گلزا
زدند. در آن شرايط و با آنچه شنيده بوديم معلوم بود براي اعدام است. روز 

نفر ديگر از مجاهدين را  5بعد جمعه ششم مرداد درست در همان ساعت، 

ودند و به همان ترتيب براي اعدام بردند. از سي نفر مجاهدي كه در بند ما ب
همه سر موضعي بودند بيست نفر ماندند. بند در غمي مبهم فرو رفته بود. 

هاي  مرداد در همان ساعت بقيه بيست نفر را صدا زدند. بچه 7روز شنبه 
شان  ها در دوطرف راهرو ايستاديم تا بدرقه اي در سر راه آن اكثريتي و توده

و راه كارگر هم آمده  هاي اقليت كنيم. به شدت متاثر بوديم. برخي از بچه
ها نيامدند. اين موضوع كه برايم  بودند ولي اكثرشان به اضافه ساير گروه
ها و خود حقيقت  دهد كه لجاجت بسيار تكان دهنده بود هنوز هم آزارم مي

ها را تحت الشعاع  تواند بعد انساني آدم مطلق پنداري ايدئولوژيك چقدر مي
 قرار دهد.

كردند. تا ساعت ده شب  مجاهدين را شبانه اعدام ميبه هر حال مثل اين كه 
كه اينان بازگشتند اشتهايي به شام كه ماست وخيار بود در كسي نمانده بود. 

شان برگشتند و موجي از خوشحالي و خنده سراسر بند را  به ناگهان همگي
برده شدند و هر يك  209ها گفتند كه به  فرا گرفت و اشتهاها باز گشت. آن

ها سئوال جواب دادند و چون فهميده  هائي با دهلي جدا از بقيه به فرمدر سلو
بودند كه پاي مرگ و زندگي در ميان است تصميم گرفتند تقيه كنند و 

مرداد اين بيست  9ها را بپذيرند. روز دوشنبه  تمامي شرايط مندرج در فرم
. آن يك نفر شان ديگر باز نگشتند ها به جز يكي نفر را دوباره صدا زدند و آن

اش از برادران تا همسرش يا  كه اهل گرگان بود و هفت نفر از اعضاي خانواده
اعدام شده بودند و يا در درگيري كشته شده بودند، شايد به همين دليل 
موقتا از اعدام رست. البته در بازگشت از جوخه مرگ او را به بند پائين ما 

  ه گرگان بردند و به جوخه اعدام سپردند.بردند و ديگر او را نديديم. شنيدم اورا ب

ها بود را  اي شامل همه گروه كش كه مجموعه هاي ملي بچه 66از اواخر سال 
شان تمام  گفتيم كه حكم هايي مي كش به آن به سالن يك برده بودند. ملي

هاي سياسي و يا  شده بود و شرايط آزادي را منجمله دادن انزجار از گروه
كردند.  كشي مي ملي 63ها از سال  اشتند. برخي از آنمصاحبه را قبول ند

هاي آموزشگاه  ها را به عنوان تنبيهي به سلول اي از آن عده 67اواخر مرداد
ها را به بند خودشان برگرداندند تازه  منتقل كرده بودند. اوايل شهريور كه آن

شدند  شان مجبور جا بساط حد نماز بر پا بوده وتقريبا همه شنيديم كه در آن
شهريور فردين را هم به  5كه در لفظ بپذيرند كه نماز بخوانند. همان حدود 

اي در  كرديم براي اعدام است. او يك هفته بردند و ما فكر مي 209سلول 
هاي تفتيش عقايد  سلول بود و به همراه تعدادي از رهبري حزب به دادگاه

سالم را قبول داري؟ آيا اوين برده بودند و همان سئواالت عقيدتي مانند آيا ا
ها پرسيدند. بعد از  خواني؟ آيا معاد را قبول داري؟ و غيره را از آن نماز مي

ها را  اي ها و توده نفر از اكثريتي 6يك هفته او را برگرداندند. در همين ميان 
به دادگاه تفتيش عقايد اوين صدا زدند. ما تصميم مشترك داشتيم كه 

يم و از اولين روز دست به اعتصاب غذاي خشك خواندن نماز را قبول نكن
مان در عرض يك هفته به  بزنيم. ولي با شنيدن مرگ يكي از دوستان جوان

هاي  كهن از بچه تعمق در اين مورد پرداختيم. زنده ياد سهيال درويش
بود. او حدود بيست و يكي دوسال داشت. دختر احساساتي و  65دستگيري 

اي ميانه پايين رشد يافته بود. به  او در خانواده معتقد به درستي راهش بود.
ورزيد. گفتند او با جوراب يا مالفه در  اش عشق مي سازمان و نيز خانواده

سلول خودكشي كرده است اما در سلول معموال نه جائي در دسترس بود كه 
اي. حتي سوزن خياطي را داخل  بتوان به آن طناب بست و نه آلت قتاله

ند. به هر حال در نوبت دوم كه باز هم دسته دوم را از توده و داد سلول نمي
ها تصميم گرفته بودند كه پس از تحمل  اكثريتي ها صدا زدند ديگر بچه

خوانند. البته ما در جريان بوديم كه  حدودي از شالق قبول كنند كه نماز مي
حرف  كش ها كه قبول كرده بودند نماز بخوانند فقط در دسته اول از بند ملي

ماند و هرگز نماز نخواندند. اما من، فردين و ميترا در صحبت با هم به اين 
نتيجه رسيديم كه با نوعي قرص قلب كه من داشتم خودكشي كنيم. اما به 

مان سئوال پيش آمد كه چرا در  ها در اين مورد چيزي نگفتيم. البته براي بچه
كه حتي در دوره  مله اينهايي زديم از ج مورد حد فقط ما را بردند. ما حدس
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الجوردي كه دشمن جدي داشتن كمون مشترك بوده ما هميشه كمون 
مشترك از نظر خريد و استفاده از امكانات همديگر را داشتيم. به اضافه 

داشتيم و نيز تصميمات  66تا  64هاي  هايي كه قبال در سال تندروي
ا اعتصاب مالقات مشتركي كه براي برخورد با زندانبان مثل اعتصاب غذا ي

ها را به اين نتيجه رسانده بود كه ما داراي تشكيالت هستيم.  گرفتيم، آن مي
ها خوشحال از دادگاه برگشتند وگفتند امروز  البته در نوبت دوم روز اول بچه

ها گفته شد كه  مسئولين دادگاه در زندان گوهر دشت بودند. در نتيجه به آن
هاي اكثريتي فردي  بعد به جاي يكي از بچه كنيم. در روز تان مي فردا صداي

از گروه گويا اتحاد مبارزان را صدا زدند. علت اين بود كه مادرش از جنوب 
براي مالقات آمده بود و چون فريده تنها دخترش بود اصرار زيادي براي 

زاده به او گفت فقط با تلفن  مالقات با او داشت. آخر نگران بود. حسين
هم در صورتي كه به او بگويي كه نماز  ت صحبت كني. آنتواني با دختر مي

بخواند. وقتي مادر اصرار كرد فريده عصبي شد و داد زد من كمونيستم و 
هاي سري دوم بعد از يك هفته حدشان قطع شد بدون  خوانم. بچه نماز نمي

كه نماز خواندن لفظي را قبول كرده باشند. در تمام اين مدت كه تقريبا  اين
هاي ميترا و ناهيد از  اي به نام هاي توده طول كشيد دونفر از بچه روز 22

بردند. تقريبا در حالت  سري اول در اعتصاب غذاي خشك به سر مي
ها را به بند  هوشي در همان سلول حد ميزدندشان. اواخر مهر بود كه بچه بي

بسيار  اي از دادستاني يا اطالعات آمد كه البته آوردند. در همين بين نماينده
خشن بود و تعدادي سئواالت عقيدتي را به صورت يك فرم به ما ارائه داد تا 

شان را از گوهر دشت آورده  هايي كه همسران بنويسيم. چند روز بعد به بچه
جا متوجه شدم كه رضا  بودند مالقات دادند. اما من مالقات نداشتم. از اين

ده و ميثم و چند نفر ديگر به زا بايد اعدام شده باشد. چند روز بعد كه حسين
بند آمدند تا اعالم كنند كه حكم حد به جاي خود باقي است و فعال متوقف 

زاده  جا ديگر از حسين تان زياد نشود. در اين مانده. مواظب باشيد روي
  اند. دانستم بقتلش رسانده تقاضاي مالقات با همسرم را نكردم چه مي

ها با خبر اعدام همسران،  يادي از بچهاوايل آذر مالقات داشتيم. تعداد ز
شان بازگشتند. مالقاتي من كه خواهرم زمرد بود با لباس  برادران وپدران

معمولي آمده بود. براي من يقين حاصل شده بود كه رضا را اعدام كردند. از 
زمرد پرسيدم رضا را كشتند؟ گفت نه. گفتم به من دروغ نگو. گفت اگر 

كنم كه براي حفظ آزادي  گفتم به او افتخار ميكني؟  چنين باشد چه مي
عقيده جان داد. گفت تو از كجا فهميدي؟ گفتم كور كه نيستم. اين همه 
آدم را به قتل رساندند. ناگهان بلوز سبزي را كه روي لباس سياهش پوشيده 

كه تو نفهمي اين را پوشيده بودم. البته تمام  بود درآورد و گفت به خاطر اين
و به ويژه اين گفت و گوها در حال گريه رد و بدل شد. آن روزها  مالقات ما

وضع قلبم خيلي بد بود. هنگام بازگشت وقتي از رحيمي مسئول بند 
ات در اين حالت اين خبر را به تو  خواستم تا كمي بنشينم گفت چرا خانواده

دادند؟ گفتم اوال كه خودم فهميده بودم وثانيا اصل خبر دادن نيست. اصل 
ها را كشتيد. سكوت كرد. در بند ما كه حدود  گناه آن ين است كه چرا بيا

ها يك  در صد بچه 75نفر چپ بوديم با بيالني كه گرفتم حدود  100تا  80
شد گريه كرد. به عالوه  يا دو اعدامي داشتند. در چنين وضعي نمي

م خواستم دشمن تصور كند كه ما را شكسته است. اما اصال قرار و آرا نمي
هايم روان  نداشتم. به ظاهر آرام بودم ولي اگر كسي حالم را مي پرسيد اشك

ام با يك حكم ناعادالنه در خاك خفته بود.  ها ساله شد. عشق ده مي
كشتند آن من بودم  خواستم بي او زنده بمانم. آخر اگر كسي را بايد مي نمي

محبوبم كه به كه در رده باالتري بودم وارتباط تشكيالتي داشتم نه رضاي 
هايش  سادگي در حال خروج از مرز دستگير شده بود. يكي از هم بندي

گرا  كردند شديدا راست قدر آرام بود كه همه فكر مي گفت او آن بعدها مي
كنيد و به فكر روزهاي بدتر  گفت زيادي شلوغ مي است. چرا كه به ما مي

خواست خودم را بزنم و  نيستيد. اما به هنگام دفاع از عقيده ايستاد. دلم مي
توانستم. فقط  بلند گريه كنم و فرياد بكشم اما به داليل گفته شده نمي

رفتم و تا نيمه شب در حالي كه سرم  ها زودتر از بقيه به رختخواب مي شب
ام فهميده بودند چكار  هاي هم اتاقي كردم. بچه صدا گريه مي زير پتو بود بي

كردند اما در اين  دا بود. خيلي محبت ميهايشان پي كنم. نگراني از چشم مي
بينم عصبي  مورد اصال به رويم نياوردند. هنوز هم هر وقت رضا را در رويا مي

  شود. پردازم و رويا تبديل به كابوس مي شوم و به گريه و زدن خودم مي مي

هاي ديگر  داد اين بود كه از  هيچ يك از افراد گروه چيزي كه خيلي آزارم مي
همدردي را نديدم. من خود وقتي خبر اعدام شدن افرادي مانند  هيچ گونه

شنيدم نزد همسران يا  زنده ياد رضا قريشي يا كسان آشنايي مثل او را مي
كردم. اين كار را برخوردي  رفتم و اظهار همدردي مي شان مي خواهران

دانستم. چه معتقد بودم انسان در بدو تولدش فارغ از همه چيزِ  انساني مي
چه به نام جهان بيني و  هاي انساني بر آن يگر فقط انسان است و خصلتد

شود اولويت دارد. و اصوال برخورد انساني با  ايدئولوژي كه از محيط كسب مي
اعتقاد ما به سوسياليسم منافات دارد؟ اما دريغ از يك ابراز همدردي از طرف 

هان ساده و متعصب هاي ديگر و اين مرا به اثر مخرب ايدئولوژي در اذ گروه
  تر ساخت. بدبين

به داليل گفته شده در صفحات قبل اين كشتار از پيش برنامه ريزي شده 
نمايم تا برخي زود باوران  جا به طور فشرده يادآوري مجدد مي بود كه در اين

كه آن را نتيجه يك تصميم آني و از روي عصبيت جمهوري اسالمي 
  دانند متوجه شوند. مي

به منظور آخرين  66مرتضوي رئيس روحاني زندان در آبان سخنراني  -1
ها هم چيده  كند از اول برنامه زدن چپ ها كه معلوم مي اتمام حجت با چپ

  شده بود.

كه طبق گفته مجري اطالعاتي برنامه براي اتمام  66ميزگرد آذر ماه  -2
  گيري نهائي آنان بود. ها وتصميم حجت به چپ

اي و اكثريتي براي اقناع آنان به  ي با زندانيان تودهصحبت زنده ياد كيانور -3
  نوشتن انزجار بدليل خطر اعدام.

رغم داشتن  بازجويي از مجاهدين سر موضعي و تهديد آنان به مرگ علي-4
  حكم محكوميت.

ماه بود كه رئيس جديد زندان به نام زماني كه اطالعاتي بود به  بهمن 18
به عنوان وزير اطالعات در تلويزيون گفته  شهري كه ري دفتر بند آمد و با آن

بهمن آزاد خواهند شد. 22بود كه باقيمانده زندانيان بدون قيد وشرط براي 
اين آقا در دفتر بند نشست و يكي يكي ما را به حضورش بردند. ابتدا اعالم 
كرد كه در صورت نپذيرفتن شرايط آزادي همين امشب ساعت ده اعدام 

كه بپذيرند بايد بيايند و منظره اعدام را تماشا كنند. شويد و كساني هم  مي
وحشت در بند حاكم شد. مرا كه صدا زدند زماني پرسيد براي آزادي چه 

پذيري؟ طبق معمول گفتم تعهد عدم فعاليت. گفت اگر بروي  شرطي را مي
گويي؟ گفتم اين را شما  بيرون و از تو بپرسند شوهرت چرا اعدام شد چه مي

راه گفت برو گمشو. پاسدار بند  گو باشيد. عصباني شد و با بد و بي بايد جواب
بريمش خجالت  همه به دكتر مي هم كه ناظر بود گفت چه پر رو. اين

دهي. چند نفري  كار است. گفتم وظيفه خود را انجام مي كشد كه طلب نمي
 كه اصوال هيچ شرطي را نپذيرفته بودند با كليه وسايل به سلول بردند. بقيه

ها  هايي را در درزهاي ساك ها پرداختند و پيام به جمع وجور كردن ساك
براي خانواده گذاشتند تا اگر ساكي مثل مورد مردان اعدام شده به اشتباه 

مان برسد. ساعت ده خبري نشد و ما منتظر نشستيم كه  داده شد به خانواده
م شرايط را ها را برگردانند. بايد بگويم در آن شب چند نفري ه شايد آن

  پذيرفتند و آزاد شدند.

*  
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 ريشه در خاك

و زندان يخاطرات زندگي، سياس  

  زهره تنكابني نويسنده:

  كلن، آلمان. انتشارات فروغ: ناشر

  

  كدام ريشه؟ كدام خاك؟
 

  نجمه موسوي

  

به قلم زهره تنكابني به » ريشه در خاك«اخيراً خبردار شدم كتابي به نام 
چاپ  كشور بهنتشاراتي در داخل ايران، در خارج از هاي ا علت محدوديت

اي از  صفحه 236رسيده است. هم چنان كه صفحات اين كتاب نسبتاً قطور 
گذشت لحظه به لحظه در قصدي كه نويسنده در ابتداي  مقابل چشمانم مي

تر شدم و  لب كرده بود بدبينكتاب بيان كرده بود و توجه مرا به آن ج
نيز كنيد. من  بر صفحه نشاندم و شما مالحظه مي خطوطي است كه ،حاصل

 9اي كه  ام دچار عصبيت نباشم و خيلي غيرمنصفانه با زنداني كوشش كرده

برخورد نكنم اما شايد قضاوت شما هم بر اين  ير دست دژخيمان بودهزسال 
ي معتدلي را هم برمي ان به بيراهه رفته كه هر خوانندهباشد كه گاه چن
ي او و  ضاوت با شما و دردكشيدگان ديگري است كه نوشتهآشوبد. ديگر ق

برخورد مرا قضاوت كنيد. الزم به تذكر است كه تمام جمالت داخل گيومه از 
  باشد. كتاب مي

در ابتدا از اين كه نويسنده قصد خود را بازگويي و حك كردن تجربيات خود 
شدم به اين كه كند بسيار اميدوار  ي تاريخ عمومي جامعه مطرح مي در زمينه

ساز جمهوري اسالمي طرف نيستيم. او در  با تحريف تاريخيِ دست
  كند:  پيشگفتاري قصد خود را از نگارش كتاب چنين بيان مي

  

اي تاريخي  چه بر من گذشته است به عنوان تجربه هميشه آرزو داشتم آن«
ها  نبه نسل جوان ايران منتقل شود اما متأسفانه اين خاطرات معموال براي آ

اي ندارد چرا كه مسأله آنان بسيار متفاوت از مسأله دوران ماست.  جاذبه
جوان، اصوال نوگراست و تقريباً هميشه بر عليه باورهاي نسل قبل عصيان 

كند. ما هم، چنين بوديم و از اين رو براي نسل ما عصيان نسل كنوني كه  مي

تصاد و نداشتن به دليل گسترش ارتباطات و نيز مشكالت ركود جهاني اق
اند قاعدتاً  هاي ما را به زير سؤال كشيده انداز روشني از آينده همه ارزش چشم

بايد قابل درك باشد. ولي يك تفاوت اساسي در عصيان ما و اين نسل مانع از 
درك درست اين مشكل است. نسل ما در دوران رونق اقتصادي از نظر 

كه اغلب قريب  شد كرد و با آنبخش از نظر جهاني ر داخلي و مبارزات آزادي
انداز بسيار  كرده و از اقشار متوسط جامعه بوده و چشم به اتفاق ما تحصيل

خواهانه جواني و روحيه  روشني از زندگي آينده داشتيم اما سرشت عدالت
گري آن، ما را به مبارزه براي زندگي بهتر نه براي شخص خودمان  عصيان

هان رساند اما نسل جوان امروز براي تأمين بلكه براي مردم محروم كشور و ج
كند و خواهان كسب اطمينان  هاي شخصي خود مبارزه مي و تثبيت خواست

حد زمان  هاي اجتماعي بي كه ما از آزادي براي زندگي خويش است. در حالي
  »برديم آنان از بسته بودن محيط اجتماعي كنوني در فغانند. شاه رنج مي

ه بيان جنبش مردمي پيش از انقالب و پيوستن خود و نوشته تا آنجا كه ب 
شود با نگارشي روان و نزديك به  نويسنده به صف مبارزين مربوط مي

  رود.  حقيقت پيش مي

در توضيحِ چرايي انتخاب مبارزه مسلحانه براي تغيير وضع مردم پاسخ او 
جايي كه همه اين حكام به شدت خودكامه و مستبد  از آن«چنين است: 

بستند، از اين رو همواره اين مبارزه  آميز را مي د و راه مبارزه مسالمتبودن
مسلحانه بود كه در تاريخ ما سمبل دشمني با حاكميت جابر محسوب 

شد و همواره هم مبارزات امثال سنباد، ابن مقفع، قرمطيان، سربداران،  مي
حافظ و  اسماعيليه و غيره در آن اهميتي بيش از مبارزات برمكيان، فردوسي،

غيره داشته است. از طرفي مستبدين با درك خطرِ آگاه شدن مردم، همواره 
مانع دستيابي ملت به شعور و دانش شده و با دامن زدن هرچه بيشتر به 

، »كنند. احساسات آنان، از به كارگيري شعور توسط آنان جلوگيري مي
اند و تا  ر صبوركه مردم ايران بسيا بدون آگاهي از تاريخ درست ايران و اين«

شان نرسد از جان مايه نگذاشته و به ميدان نخواهند آمد.  كارد به استخوان
كردند.  در آن دوران جنبش جوانان در تمامي كره زمين چنين عمل مي

فرما بود، جنبش جوانان در سال  حتي در فرانسه كه دموكراسي بر آن حكم
اي آگاهانه يا  عده تا حدودي خشونت آميز بود. متأسفانه اخيراً 1968

مبارزات مسلحانه ايران پرداخته و آن را همسان تروريسم  ناآگاهانه به تخطئه
اند. تروريسم يعني ايجاد رعب و وحشت و ناامني در جامعه. تروريسم  دانسته

  »كور است و برايش كشتن سركوبگران با كشتن مردم فرقي ندارد.

  

رابطه با فداييان خلق توسط  در 54دي  19روز پنجشنبه زهره تنكابني در 
جزء آخرين سري  1357شود و در دوران انقالب  ساواك بازداشت مي

زندانيان آزاد شده است. اما چند سال بعد توسط مأمورين جمهوري اسالمي 
شود كه زمان شاه. به قول خودش:  دستگير شده و به همان زنداني برده مي

ام كه سه سال  مان جايي رفتههنگامي كه گفت پايت را بلند كن فهميدم ه«
  »پيش در پي انقالب مردم از آن رهايي يافته بودم.

از اين مرحله است كه زهره تنكابني با عينك ايدئولوژي سازماني كه در آن 
ي زندان برخورد  شمرد با تجربه روز، جمهوري اسالمي را ضدامپرياليستي مي

حيرت. نمونه آوردن كند و در هر خط اين خاطرات، خواننده را دچار  مي
شكنجه «چند جمله از خود او در ابتداي دستگيري شاهدي بر اين مدعاست: 

قدر زدند كه من ديگر نشمردم. اتاق  صبح شروع شد. آن 9من از حدود 
ها مانند ساواك نبود. نورگيري كه پله داشت و در پشت نگهباني  شكنجه آن

جا به تمام بندها  دا از آنبند يك واقع بود. اين سلول سرد و خاكي بود. ص
جا  پيچيد. اتاق شكنجه ساواك اتاقي جدا در طبقه دوم بود و صدا از آن مي

كه  آمد. نه اين دانم چه شده بود كه صداي فريادم در نمي آمد. نمي بيرون نمي
كرديم،  ارادي باشد. شايد يك شوك بود از حكومتي كه ما حمايتش مي

  »انتظار اين را نداشتيم.

http://dialogt.de/



  1360ي دو پرسش از زندانيان دهه

 ١٧٣  110ي  آرش شماره

آورتر اين كه خانم تنكابني بعد از  ين ابتداي پاگذاشتن به زندان است، حيرتاما ا
هاي مختلف جمهوري اسالمي، بعد از اين كه  ها حبس در زندان گذراندن سال
بندان و  هاي فراواني، چه در مورد خود و چه در مورد هم شاهد شكنجه

شاهد تجاوز به  61سال هاي مختلف بوده، بعد از اين كه در  اش از گروه زنجيران هم
تواند باور كند  دختران نوجوان توسط پاسداران بوده هنوز دو به شك است و نمي

عام فرزندان  كه رژيم مورد حمايتش متشكل از جانياني باشد كه هر روزه در قتل
بود كه  61پائيز «نويسد:  خودش مي 61ايران دست دارند. بعد از اين كه در سال 

آورده شد.گويا  4يا دو نيم ساله به بند ما اتاق  2ه با پسركي خانم طاهره باقرزاد
اش سنگين بود چون خيلي شكنجه شده بود. پسرك بسيار شاداب بود و  پرونده

آمد. او  كه به او رقص ياد داده بودند همه خوششان مي رقصيد. از اين خوب مي
بار  ش بود. يكا رفت و شاهد شكنجه ها به همراه مادرش به بازجويي مي خيلي وقت

قدر زده بودند كه مجبور شدند روي برانكار به بهداري ببرند پسرك  كه طاهره را آن
روز در  40بار مادر براي كرد. آن دويد و گريه مي گريه كنان به دنبال برانكار مادر مي

كردند. اين بچه بعد از سه  بهداري بستري بود و توابان از بچه توي بند نگهداري مي
هاي زيرينش به صورت دو پيله بسيار  دو تغيير واضح كرد. اوال پلك چهار ماه

مشهود و سرخ رنگ درآمد و ثانيا چون ماه محرم بود و توابان براي نشان دادن 
پرداختند بچه كه  شان تا نيمي از شب در سالنِ سربند به مرثيه و سينه زني مي توبه

آمدنش به بند، گردنش را به  زد مثل اوايل اش مي شاهدش بود درحالي كه به سينه
  گويد انشاهللا كه گربه است. باز هم باخود مي »چرخاند. صورت رقص مي

هواداران اين دو  شويم تا چه حد  ي خانم تنكابني متوجه مي با تكيه بر نوشته
  جريان (اكثريت و حزب توده) در كورچشمي خود پيش رفته بودند: 

  

د كه شكنجه شده، چون معتقد ما اصرار داشت كه كسي نفهم  آن دوست«
بود حكومت ضدامپرياليست است و ما نبايد با ضدانقالب هم صدا شويم. از 

هايش پماد بماليم شب تا نيمه شب در  خواستيم به زخم اين رو وقتي مي
اي كه در كميته  كرديم. به يادم آمد آن رفيق توده حمام اين كار را مي

ز احتماال پشتش را زده بودند. اين مشترك ديدم و منكر شكنجه شده بود ني
دوست ما دو سه بار به بازجويي رفت و كتك خورد و هر بار نگذاشت كسي 

وپار  چنان لت بفهمد باالخره يك بار او را به بازجويي بردند و كف پايش آن
  »شد كه با برانكارد به بند آوردند.

كنم،  ر مياآلن كه به اين موضوع فك«نويسد:  خود او در چند خط بعد مي
گري. يعني افشا  بينم بسيار وحشتناك بود، پنهان كردن اين وحشي مي

بعد از دو اما با اين وجود  »ي ما بود. كردن آن فشارهاي غير انساني وظيفه
زنند  سال زندان و شكنجه، هم چنان خوشبين است و هر بار او را صدا مي

يا به بند ديگر برود با  كه وسايلش را بردارد و براي انتقال به زندان ديگر و
حاال من « كنند. كردم آزادم مي گويد فكر مي كند و مي همه خداحافظي مي

همان ابتدا كه صدايم كردند فكر كردم آزادي است. در حالي كه سر از 
  »انفرادي در آورده بودم.

» واحد مسكوني«در همين دوران در پاسخ به سوال زندانيِ مجاهدي كه از 

نويسد:  پرسد، مي ي جمهوري اسالمي مي نظر او را دربارهبرگشته بوده و 
ن آهم در  قصد نداشتم نظري بدهم چون من واقعيت اين بود كه اصالً«

در  تازه بدبين شده بوده.» مقطع به جمهوري اسالمي بدبين شده بودم.
من نخست فكر كردم حتماً «نويسد:  ها مي ردي زندانگ رابطه با سلول

او گمان  »يم دارند همه ما را به مسلسل ببندند.كودتايي شده و تصم
كنند چرا كه در ذهن  ها را وارسي مي كند كودتا شده كه پاسداران سلول مي

توانند تا اين حد  او پاسداران جمهوري اسالميِ مورد حمايتش كه نمي
ها بريزند و همه وسايل  وحشيگري كنند كه با باتوم و سالح به سلول

خمير كنند، آن هم پاسداران رژيمي كه بازجوهايش زندانيان را خرد و 
  ها خمير كرده بودند. ها و روحشان را در زندان هاي انسان استخوان

بنديان، از غيرانساني بودن  در همين مقطع هم، آن قدر كه از رفتار هم
جا بگويم  همين«كند:  كند از رفتار بازجوها شكوه نمي ها شكايت مي بايكوت

وري اسالمي خصلت غيرانساني بايكوت برايم روشن شد. كه در زندان جمه
به هر حال ما در زندان اشتراك « ، »بايكوت ويران كننده روح انسان است.

منافع داشتيم و آن هم مقاومت در برابر ساواك بود. بر خالف دوران زندان 
كرد خودش بر حق است و ديگران  جمهوري اسالمي كه هر كس فكر مي

ترين خاطرات من از زندان نه برخورد زندانبان، بلكه  از تلخ يكي«، »اند. هيچ
از بازجو، از  »رفت. هاي چپ و خودمان بر من مي بايكوتي بود كه از سوي بچه

بود، روزي در  61نوروز «كند.  آقا ابراز نفرت نمي اي، از حاج آقاي هادي خامنه
زمان شاه باز شد و حاجي، رئيس كميته، آمد و گفت خانم من متأسفم ما 

هم بند و هم زنجير بوديم چرا بايد من زندانبان باشم و شما زنداني؟ گفتم 
كنم در حاليكه موضع من حمايت از جمهوري اسالمي  من هم تعجب مي

تا آنجا كه زماني كه از جو سلول عمومي » است و تشكيالتي هم نيستم.
رادي خسته و بيزار است، و بعد از مرگ همسرش خواهان رفتن به انف

شود آن هم با ذكر شرط و شروط ايشان؛ مبني بر داشتن روزنامه، نخ و  مي
سوزن و مدت سلول انفرادي كه بيش از پانزده روز نباشد كه همه اين شروط 

  شود.   پذيرفته هم مي

از اين كه حسين روحاني بريده بوده و اين مسئله روي هوادارن پيكار كه تا 
نويسد:  ر منفي گذاشته بوده به درستي ميكردند تأثي آن موقع مقاومت مي

هاي پيكاري را كه به خوبي زندانشان را  سخنان حسين روحاني واقعاً بچه«
كشيدند تكان داد و شكست. حسين روحاني بارها به مصاحبه آمد و هر  مي

جا است كه  كردند. اين بار نيز سخنان او را از طريق ويدئو در بند پخش مي
دهد.  نات سياسي اهميت ويژه خود را نشان ميمسئوليت رهبري جريا

اي  العاده شان تأثير فوق هاي سران پيكار در شكستن روحيه اعضاي مصاحبه
زنده «اما شوهاي تلويزيوني كيانوري را تأييد كرده و از او بدون قيد  »داشت.

ماه بود كه آقاي كيانوري و مريم خانم در يكي از  دي«گويد:  سخن نمي» ياد
ها بردند.  اي و اكثريتي را پيش آن هاي توده ي بازجوئي نشستند و بچهها اتاق

محتواي حرف آقاي كيانوري اين بود كه جمهوري اسالمي ضد امپرياليست 
نويسنده اين رهنمود را دالٌِ بر  »است و بايد انزجار بدهيد و برويد.

نه را نمو 67بيني كيانوري ذكر كرده و براي تأييد نظر خود كشتار  روشن
  آورد كه چند ماه بعد از اين سخنان، اتفاق افتاد.  مي

در مورد توابين نيز نظرات خانم تنكابني در طول زندان، يا در حين نوشتن 
كند. اما در اين زمينه هم لطف ايشان شامل توابين شده اما  كتاب تغيير مي

س ح«كنند:  همين لطف را از هواداران اقليت و راه كارگر و غيره دريغ مي
ها خبر چينان زندان  ها داشتم. از نظر من آن ناخوشايندي نسبت به تواب

بودند. هر چند كه من خودم را در زندان هم هوادار جمهوري اسالمي 
هاي بعد نگاه من نسبت  دانستم اما آدم فروشي برايم كراهت داشت. سال مي

رساند  رز ميگر است كه انساني را به اين م ها تغيير كرد. اين شكنجه به تواب
  »تا تهي از احساس دوستي و مهر و انديشه به دوستش تير خالص بزند.

فكران آن  شك ناشي از درك ايشان و هم پوپوليسم خانم تنكابني كه بي
روزي و امروزيِ ايشان است چنان در كنار جمهوري اسالميِ ضدمردمي 

د ايشان شود كه حيف دانستم دو نمونه از آن را از زبان خو آور مي تهوع
ها بودند و  به ياد دارم روز قدس بود و مردم در خيابان«مستقيم نياورم: 

كرد. من كه از دست هما دلخور  راديوي بند شعارهاي مردم را پخش مي
كه در كنار مردم نيستم دلم گرفت و گريه كردم. يك بار هم در  بودم، از اين

ياد رضا افتادم و تا عصر آن ها، شعر زهره را خواند و به  زندان شاه يكي از بچه
روز گريه كردم. در همان حال اشك ريختن بودم كه حاج آقا (رئيس كميته 

  مشترك) آمد. 

خواست به من مالقات  اش پيدا شد. شايد مي دانم چه طوري سرو كله نمي
تان چطور است؟ من كه بغض  بدهد. حاج آقا پرسيد خانم تنكابني حال

اي بلند گريه كردم. او پرسيد چرا گريه ريختم با صد داشتم و اشك مي
تان اذيت كرده؟ گفتم نه ناراحتم چرا بايد من به  كنيد؟ آيا هم سلولي مي

چه مرا  جا باشم. در آن لحظه آن كه بيرون در كنار مردم باشم اين جاي آن
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كنيم با ماچنين  داد، اين بود كه چرا حكومتي كه ما پشتيباني مي آزار مي
ات مالقات داشته باشي  خواهي با خانواده جي پرسيد آيا ميرفتاري دارد. حا

ام هم  يا با همسرت؟ گفتم هر دو. گفت نه يكي را انتخاب كن. گفتم خانواده
نگرانند. نپذيرفت و گفت فقط يكي. من رضا را انتخاب كردم. حاجي همان 
 موقع مرا برد و در اتاقي نشاند و بعد رفت و رضا را آورد. رضا كه آمد من

گريستم. او وقتي مرا ديد دستپاچه شد و گفت چي شده؟ گفتم  همچنان مي
   »كند. ام اذيت مي هيچي و آرام گفتم هم سلولي

در اينجا الزم به يادآوري است كه عليرضا كيايي عليرغم رهنمودهايي كه 
لنينيسم به او -خانم تنكابني در هر مالقات مبني بر نفي تعلق به ماركسيسم

من به رضا «اعدام شد:  67ر كرده و به همين دليل در سال داد، رفتا مي
ها  لنيسيم را قبول داري چون اين –گفتم كه مبادا بپذيري كه ماركسيسم 
توانند حتي اعدامت كنند. گفت من  چيزي به نام ارتداد دارند و با آن مي

  »آري؟ نوشتم كه ماركسيست هستم، تو چرا منافق بازي در مي

برخورد پوپوليستي در رابطه با زنداني ديگري است كه  ي ديگر اين نمونه
ي او چنين  كرده. خانم تنكابني درباره حامله بوده و تقاضاي مواد غذايي مي

دانست و هر روز صبح ليست بلند  ها را خائن مي او اكثريتي«نويسد:  مي
 داد تا اش از شير و ماست گرفته تا غيره را به نگهبان مي بااليي از مايحتاج

جا نبايد چنين برخوردي  برايش تهيه كنند. به او گفتم تو به عنوان چپ اين
  »بكني، آن هم در شرايطي كه بسياري از كودكان كشور ما گرسنه هستند.

رفتم تا بدانم چه چيزي  ي اين كتاب دائم با خود كلنجار مي در حين مطالعه
دن جمالتي از در اين كتاب است كه نتوانسته در ايران چاپ شود. با خوان

آزادي خرمشهر يكي از رويدادهاي خوشايند زندان در سوم «اين قبيل: 
بود. پيش از آن يعني فروردين كه من به بند آمدم، ديدم  61خرداد سال 

بافند. من هم از  ها براي سربازان بلوز مي اي و تواب هاي اكثريتي و توده بچه
راديو اعالم كرد كه اين حركت خوشم آمد و در كار شركت كردم. وقتي 

» خرمشهر آزاد شد ما به راهرو آمديم و سرود بهاران خجسته باد را خوانديم.

سال را  9هستم كه  اي كنم كه مشغول خواندن خاطرات زنداني فراموش مي
  هاي تاريخ ايران گذرانده است. ترين زندان در غيرانساني

تجاوز كرده زار ي خونريزي دختر نوجواني كه پاسداري به او  از مشاهده
ترين ماجراهايي كه به اطالع اين نمايندگان رسيد،  يكي از مهم«زند:  نمي

 246اتفاقي بود كه براي دختر جواني افتاد. ماجرا اين بود كه شبي بند 

كنند. يكي از دختران در حين رفتن  پايين را براي بردن به حسينه صدا مي
گويد تو برگرد و او را به  ه او ميافتد. پاسداري ب از ديگر هم بندانش عقب مي

جا به آن دختر جوان تجاوز  برد. در آن اتاقكي كه در ورودي بندها بود مي
كند. او در پي فرياد زدن دخترك با چوب به گردنش زد به طوري كه تا  مي

آيد خود را لخت  آورد. او بعد كه به هوش مي مدتي چيزي به ياد نمي
گردند پس از  يي كه از حسينيه باز ميها بيند. از سوي ديگر بچه مي

سرشماري متوجه شدند يكي نيست. حدود چهار صبح دختر آمد در حالي 
كه حالش بشدت بد بود. او نامزد داشت و به همراه نامزدش دستگير شده 

هم اتفاقي. يكي از دوستان اين دختر دانشجوي مجاهدي بود و چون  بود. آن
رود و در  نه خودش برود به خانه او ميدر تعقيبش بودند به جاي آنكه خا

چنان بود كه تمام  جا دختر و نامزدش دستگير شدند. وخامت اوضاع او آن آن
ها را براي او جمع كردند اما تا چند روز خون  ها و پنبه نوار بهداشتي

  چيزي از ماجرا نگفت اما وضعيت اوشد. هر چند او ابتدا  اش قطع نمي ريزي

كرد. به تدريج اين ماجرا به گوش همه رسيد.  همه چيز را روشن مي
روند و  هنگامي كه نمايندگان امام آمدند چند نفر از زندانيان به دفتر مي

ها در حالي كه خط خود را عوض كرده بودند  دهند. آن ماجرا را شرح مي
كنند. اما مسئولين زندان براي جمع كردن ماجرا با  جريان را گزارش مي

  زدش با ترتيب دادن صحنه اعدام دروغين از او كاغذي تهديد دختر و نام

گيرند كه در زندان هيچ آزار و تجاوزي به وي نشده است. آن دختر تا  مي
   بدون حكم در زندان بود و باالخره آزاد شد. در تمام اين 65يا  64سال 

كردند سرطان خون دارد. اين  مدت بيمار بود به طوري كه همه فكر مي
  »وردي شخصا جمع كرد.ماجرا را الج

اما از اين كه در روز قدس در تظاهرات غايب است حتا وقتي به ديدار 
بافد  دهد. براي سربازان بلوز مي رود گريه را هم چنان ادامه مي همسرش مي

ت و آن وقت متعجب است كه چرا از جانب آناني كه زير دست بازجويان پوس
دهند  د و او را به خود راه نميشو ان از هم دريده شده بايكوت ميشو گوشت

  شوند.    و با او همسفره نمي

رود و هم چنان پيگيرانه خط اكثريت و  هويتي پيش مي تا آنجا در اين بي
كند كه در آنجا همان شعار (سپاه پاسداران را به  حزب توده را دنبال مي

ه خواهد ب سالح سنگين مجهز كنيد) سازمانش را، اين بار به نوعي ديگر مي
  خورد خواننده بدهد: 

  

هايي كه در  در اين هنگام در زندان دو دسته تواب بود. يك دسته تواب«
شدند و تحت  كه تحت نظر سپاه بود؛ ساخته مي 209كميته مشترك يا بند 

هايي بودند كه در زندان اوين  ي ديگر تواب فرمان اطالعات سپاه بودند. دسته
القلب و  بودند و بسيار قسي تحت نظر دادستاني انقالب تربيت شده

هايي كه توسط سپاه تواب شده بودند ظاهرا حالت  تر بودند. آن فرهنگ بي
اوين را كه از زمان  209تري داشتند. آن زمان اطالعات سپاه بند  دموكراتيك

به اطالعات سپاه  61شاه معروف بود در دست داشت. اين بند را در سال 
اي از  عده 209در بند  61ود. در سال ب 209داده بودند و اسم آن بند 

هاي بسيار مقاومي بودند كه  ها بچه هاي مجاهد ظاهرا تواب شدند. آن بچه
  »خيلي شكنجه شدند.

ترين بندهاي  كه يكي از مخوف 209بينيد! خانم تنكابني از بند  مي
هاي جمهوري اسالمي است و در خاطرات بسياري از زندانيان سياسي  زندان

شنويد، اما هم چنان با  خوانيد و مي ي منحوس اين بند را مي هنام و شمار
شك فرياد  كند و بي از آنها ياد مي» بافرهنگ«و » دمكراتيك«صفت 

هاي جمهوري اسالمي را به آسمان  دادخواهي بسياري از زجرديدگان زندان
مĤب را چنين وصف  كند. خود او در صفحات بعد اين بند دمكرات بلند مي

را جمع كردند. تمام مردان تواب بند  209هاي  به اين ترتيب تواب«كند:  مي
هاي بسيار همان دو سال اول اعدام كردند. زنان را هم  را پس از شكنجه 209

ها و بندهاي زيرزمين كه شرايط بسيار  نفر بود در سلول 20تا  15كه حدود 
ان كنند ش نامناسبي داشت نگاه داشته بودند و سعي داشتند كه واقعا تواب

  »ولي موفق نشدند.

به بند آوردند و در كشتار زندانيان سياسي  66را سال  209زنان مجاهد «
 209اعدام كردند. در واقع از تمام زنان و مردان تشكيالت  67سال 

ها را كه كانديداي  مجاهدين كسي زنده بيرون نيامد. حتي يكي از آن
  »ب شده بود اعدام كردند.نمايندگي مجاهدين از مشهد بود، با اينكه توا

كه باز هم به شهادت زندانيان » واحد مسكوني«خانم تنكابني حتا وقتي از 
براي درهم شكستن انسانيت زنداني ساخته شده بود و به قولي هنوز 
زندانياني كه اين بند را تجربه كردند قادر نيستند از آن بنويسند، آن را  در 

همان هنگام حاج «كند:  معرفي مي» يهيآپارتمان تنب«چند خط و با عنوان 
ها را به  حصار آپارتمان تنبيهي درست كرده و بسياري از اين رحماني در قزل

جا منتقل كرده بود. در اين آپارتمان زندانيان تمام روز با حجاب كامل با  آن
ها بعدها  بازجوهايشان بودند و هر روز جيره تعزير داشتند. بعضي از اين بچه

الت روحي و رواني شدند. شرايط بند بسيار بد بود. مسئول بند دچار مشك
ادبي بود. در اين بند  خانم نادري نام داشت كه دختر جوان بسيار هتاك و بي

داني كه  كاري بود هر روز تعدادي از زندانيان را به سگ هر روز و شب كتك
شد  داني اتاقكي كوچك بود كه نمي بردند. سگ در گوهردشت معروف بود مي

ها  جا دراز كشيد و هيچ سوراخي هم به بيرون نداشت. گاهي اين بچه در آن
انداختند. اما شهره همچنان فكر  جا مي را يك روز و حتي تا سه روز در آن

كرد قهرماني است كه تمام  كرد كه من جاسوس او هستم و فكر مي مي
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خاطر  هاي اوين، قزل حصار و گوهردشت به هاي دادستاني، زندان سياست
  »اوست.

هايي كه از اين واحد برگشتند به همه بدبين بودند،  فهمد چرا بچه نمي
هاي  زند كه شهره و بسياري از بچه فهمد و يا خود را به نفهميدن مي نمي

گويد اينها خرافاتي بودند.  پريش شده بودند. مي برگشته از اين واحد روان
گران  زير دست همان شكنجهگفتند. يادش رفته كه اينها از  پرت و پال مي

اند زيرا  در برده اند. نه بهتر است بگويم جسم به مĤب جان به دربرده دمكرات
  هاي زندان لهيده شده بود. »آقا حاج«شان زير دست  »جان«كه 

ها در انفرادي  اما نبايد گمان كرد خانم تنكابني مثل بسياري از زندانيان، ماه
كند نشسته  ياد مي» تختخوابها«ي  با كلمه ها كه از آن بوده و يا در تابوت

گذرد كه  دانسته در زندان چه مي بوده است و با دنيا ارتباط نداشته و نمي
خودش بعد از مرگ همسرش اين آمار  هنوز به جمهوري اسالمي توهم دارد.

نفر چپ بوديم با بيالني كه  100تا  80در بند ما كه حدود «دهد:  را مي
در مورد «، »ها يك يا دو اعدامي داشتند. صد بچهدر  75گرفتم حدود 

طور كه قبال نوشتم در بند حدود  انگيزتر بود. همان نوجوانان اوضاع حتي رقت
سال تا  14قدر سن بين  سال بود. يعني آن 18نفري ما ميانگين سن  500
بيند كه در  اما صالح مي »شد. سال زياد بود كه اين ميانگين حاصل مي 18

در «نويسد:  گريه نكند، بعد از اعدام همسرش گريه نكند. او مي اين اوضاع
خواستم دشمن تصور كند كه  شد گريه كرد. به عالوه نمي چنين وضعي نمي

هايش را براي عدم شركت در تظاهرات  البته كه گريه »ما را شكسته است.
ي هايش كه به قول او با او همدرد روز قدس بايد بكند و نبايد حتا هم سلولي

است:  سوال اينكند. حال  اند ببينند كه او در مرگ عزيزش گريه مي نكرده
تر از اشكي است كه براي مرگ عزيزي كه در مقابل  كدام اشك، انساني

شود؟ چرا اين گريه را از خود  است ريختهدژخيم از عقايد خود دفاع كرده 
  دريغ كرديد؟ 

هاي  ردي از طرف گروهاما دريغ از يك ابراز همد«كند كه:  بعد شكوه مي
و در اينجا و در انتهاي كتاب باز هم تأكيد بر نادرستي نگاه  »ديگر

اين مرا به اثر مخرب ايدئولوژي در اذهان «گويد:  كند و مي ايدئولوژيك مي
غافل از اين كه خود او در تمام مدت  »تر ساخت. ساده و متعصب بدبين

اي است كه توصيه و  دئولوژيزندانش و حتا بعد از خروج از زندان حامل اي
شمارد.  را جايز مي 1367نصيحت به زندانبان و به قاتلينِ كشتار جمعي سال 

همين ايدئولوژي است كه در انتهاي كتاب نوك تيز حمله را  متوجه كساني 
اند كرده و چنين  كه از زير تيغ اين جمهوري ناچار به ترك وطن شده

باز گشتيم با خود عهد كرده بودم كه  كه از انگليس 54از سال «د: نويس مي
ديگر هرگز براي اقامت به خارج از كشور نروم چون به نظرم ميĤمد فرار از 

اي است كه در قبال ايران و مردم دارم و نيز در  كشور، فرار از انجام وظيفه
خارج از كشور هويت اجتماعي ندارم. در ايران چون كشور ابا و اجدادي 

مان ساخته شده، پس حقوقي براي مشاركت  ار نياكانماست و با زحمت و ك
انگار نه انگار كه اين رژيم  »مان مسجل است. در تعيين سرنوشت آن براي

از ايران « و يا » فراري«ايران است كه اين حقوق را از آناني كه شما به نام 
  بريد.  از آنان نام مي» گريخته

روي، سوسياليسم و تمام لنينيسم، حزب توده، شو - در انتها با ماركسيم
باورهاي سابق خود تصفيه حساب كرده و راه حل را در ايجاد يك حزب 

گويد حزب مورد  داند كه همه مردم بتوانند در آن عضو شوند. البته نمي مي
خميني. » حزبِ اهللا«شاه است يا » رستاخيز«نظر ايشان بيشتر شبيه حزب 

كشد تا  جدي و خالي از ابهام مياين بار نيز با تمام اين نظريات خط فاصلي 
هاي زندان و آزادي خود  بتواند اين پيام را به جمهوري اسالمي، متحد سال

با ديدن وضع زندانيان سياسي در زندان تا حدودي  60از همان سال «بدهد: 
تلنگري به ذهنم در رابطه با سياست اتحاد و انتقاد در مورد جمهوري 

 »توان مسائل را اصالح كرد. كردم با انتقاد مي اسالمي خورد اما هنوز فكر مي

خانم تنكابني هنوز كه هنوز است در مورد ضدبشر بودن جمهوري اسالمي 

اش  هاي دست ساخته شك نكرده است. اگرچه به يمن اين جمهوري و شيوه
ها كه به  بر تمامي نظرات سابق خود خط بطالن كشيده و يكي از اين خط

روشن است و با شعري كه از فريدون مشيري در وضوح از همان تيتر كتاب 
در پايان مايلم دو قطعه شعر از «گذارد   آورد جاي شكي باقي نمي انتها مي

زنده ياد مشيري را كه زبان دل ماست، مائي كه در اين سرزمين پر عاطفه 
فرسايد:  كنيم و همه دردها و رنج هايي كه جان و روحمان را مي زندگي مي

مرز » در خا كم/ من اينجا عاشق اين خاك از آلودگي پاكم...  من اينجا ريشه
اند و انگار  اند و جان به دربرده با آنهايي است كه از چنگال دژخيم گريخته

بايد در مقابل كساني كه نرفتند و ماندند پاسخگوي ترك وطن خود باشند، 
  اند. ه چاپ رساندهها ب آن كه ايشان توجه كنند كه كتابشان را يكي از همين فراري بي

عنايتي خود  را مورد بي» عامل«كنند كه  خانم تنكابني باز هم فراموش مي
را. اين هم شايد به اين علت است كه در اين نوع » معلول«قرار دهند نه 
اي  اي از ديالكتيك وجود دارد و اين مفهوم مورد تأييد فلسفه برخورد نشانه

ا مذاق جمهوري اسالمي نيز همخواني اند نيست و ب كه ايشان امروز پذيرفته
  ندارد. 

    2014ژانويه  -پاريس

*  

  

  شهريار دادور 

  

  گيرم كه در باورتان

  امبه خاك نشسته

  و شاخه هاي جوانم از ضربه هاي تبرهاتان

  زخم دار است

  كنيد؟با ريشه چه مي

  گيرم كه بر سر اين بام

  ايبنشسته در كمين پرنده

  زنيديپرواز را عالمت ممنوع م

  ي در آشيانهبا جوجه هاي نشسته

  چه مي كنيد؟

  ي شبگردگيرم كه باد هرزه

  ي مستانهبا هاي و هوي نعره

  در گذر باشد

ر ترانهبا صبح روشن پ  

  كنيد؟چه مي

  زنيدگيرم كه مي

  بريدگيرم كه مي

  كُشيدگيرم كه مي

  با رويش ناگزير جوانه

  كنيد؟چه مي

             *  
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  ي ايرانهاكمونيست جمعي گور خاوران

 است براي رفتن به خاوران. 67دارشدگانِ تابستان بيست و پنج سال است ميدان خراسان محل قرار پدران، مادران، همسران، فرزندان و دوستداران سربه

سعيد سلطانپور،  بودند: زنده يادانهاي شصت گان سالده، تيرباران شخفتند خاوران هايي كه در گورستاندانيم، اولين كمونيستميتا جايي كه امروز 
. اين گورستان ، در جنوب ايي در گورستان مسلمين نداشتندخداياني كه جها و بيكمونيستدگرو  انگيز دهقاني و اسمرآذريمحسن فاضل، تقي شهرام، روح

كيلومتري  14در  اه پاسداران در آنجا نصب شده است؛روزها تابلوي پايگاه سپ هاي شكارگاه سلطنتي سابق كه اينشرقي شهر تهران واقع است. بعد از تپه
 .جاده خراسان

هاي در ميان كاج ب و شمال غربي هم گورستان ارامنه است.غر ت.هاساز مدخل ورودي اين گورستان كه بنگريم، شرق و شمال شرقي آن، گورستان بهايي
  .هاي شيفتهشمار جاناستخوانِ بي ، بي هيچ نشاني جزوجود دارداي  ، قطعه زمين خاكيبلند اين دو گورستان

و  با عشق به آزادي و عدالت اجتماعي، ها كهآن است.هاي ايران  كمونيست جمعي آرامگاه، خفته، با هزاران جانِِ و يا نهال بي گياه و بوته زمينِ خاكي اين
  گفتند.» نه«المي، از جان خود مايه گذاشتند و به جالدان اس كرامت انساني

ه گورستانِ ، يگانفراروييدههاي زخم خورده تفاهم وجدان ينقطه به . اين مكان كه امروزجمهوري اسالمي است برابر ستم و بيدادخاوران، نماد ايستادگي در 
اما، ها گور جمعي ديگر، كشف خواهد شد. دهحكومت اسالمي،  برافتادنتر است كه پس از . از روز روشناندكه مرگ فروشان حاكم آفريده نيست ايجمعي

  . در برابر فراموشيخاوران ياد و حافظه است 

ملكه مصطفي سلطاني،  مادر لطفي، مادر شريفي، خانم :60ي دار شدگان دههبا مادران و فرزندان سربه گوهايستوي گفتمجموعه خوانيدآن چه در زير مي
 ي، مقالهمقاالتي از تراب حق شناس، منصوره بهكيش، خاطره معيني . نيزشكوفه منتظري، سعيد عصمتي ي،سهراب خشبوي سحر محمدي، ،مادر بهكيش

با تشكر از سعيد افشار مسئول راديو همبستگي سوئد كه متن پياده شدي برخي از اي از ناصر مهاجر. نامهفيلم نيز و ي دادخواهيعبدالكريم الهيجي در باره
  ر داد. ار ما قرااين نوارها را در اختي

                         آرش                                                                                                                                                                               

  

تمام شهداي راه آزادي. خصوصاً شهداي سال  : با سالم و درود بهمادر لطفي
اند. آن مكان آنقدر  جمعي خوابيده كه در خاوران و ساير گورهاي دسته 1367

كرديم  رفتم. همه سعي مي جا مي براي من مقدس است كه هر جمعه به آن
ري نيست كه بتوانيم هر هفته برويم. ها برويم اما توان مادرها االن طو جمعه

خواهيد از كجا برايتان صحبت كنم؟ از  رويم. حاال مي بار مي هر دو هفته يك
  زندان بودن انوش در زندان شاه؟

  

  بله...  افشار سعيد*

در زندان قزل قلعه زنداني شد. اآلن زنداني به اين  1350او در سال   مادر:
ه با يكسري از دوستانش در كوه گرفته بودند. نام ديگر وجود ندارد. او را همرا

مثل عطا، ميالد و ...  -هاي ديگر موقع حكم نداشت. يك سالي با بچه آن
   1352طور موقت در زندان ماند و بعد آزاد شد. يك سال بيرون بود تا سال  به

  

آزاد  1357دوباره او را گرفتند و تقريباً پنج سال در زندان ماند و در سال 
رفتم. مشكالت، آن زمان  اني كه در زندان شاه بود به مالقات او ميشد. زم

دادند و گاه نه. افسري آن زمان بود كه  نيز وجود داشت. گاه مالقات مي
كرد. انوش مدتي در زندان قصر بود  خيلي بداخالق بود و با ما بدرفتاري مي

  و بعد به اوين منتقل شد. 

  

  در زمان انقالب آزاد شد؟ *

ر زمان انقالب من و تعدادي ديگر از مادرها در دادگستري تهران د مادر:
مان آزاد شدند. آن  هاي جا مانديم. تا بچه متحصن شديم. دو هفته هم در آن

هستند و » ابدشاهي«ها  گفت اين موقع بختيار نخست وزير بود. او مي
  شوند.  مرخص نمي

مانيم تا  ا ميج ما گفتيم كه آنقدر اين» ابدشاهي يعني چي؟«پرسيدم: 
ها بايد در زندان باقي  مان آزاد شوند. نگو شاه حكم داده بوده كه آن هاي بچه
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تان پايين.  اندازيم بمانند. بعد سربازها آمدند و گفتند اگر نرويد از پنجره مي
جا تكان  خانم سنجري كه خدا رحمتش كند گفت هر كار كنيد ما از اين

مادر خشايار سنجري بود كه همراه با خوريم. او زن بسيار خوبي بود  نمي
  محمود نمازي، پسرم انوشيروان لطفي و منصور فرشيدي خانه تيمي داشتند. 

مصدق بود و در دادگستري كار  مدتي بعد آقاي متين دفتري آمد كه داماد
كنم. به سربازها هم گفت حق نداريد  رد. گفت من هم با شما تحصن ميك مي
جا  . اينجا خانه مردم است و حق دارند كه در اينتان را اينجا بگذاريد پاي

  ها را دادند. كه دستور آزادي بچه تحصن كنند. تا اين

  

  در آن زمان چه احساسي داشتيد؟ *

اي در سالن دادگستري راه  وقتي فهميدم خيلي خوشحال شدم. ولوله مادر:
درها ي ما پيچيد. همه افتاد و حسابي شلوغ شده بود. صدا در تمام سالن مي

اند زندان قصر  اند آورده هايي را كه در اوين بوده خوشحال بودند. گفته شد آن
ها را سوار بر دوش مردم بياورند به دادگستري. حاال  جا آن و قرار است از آن

هاي گل دور گردنشان انداخته بودند.  قصر كجا، دادگستري كجا؟ همه حلقه
شان دادند. همه با هم  ادرهايها را آوردند دادگستري و تحويل م خالصه آن

روبوسي كرديم و خيلي شاد شديم. آن شب و فردايش همان جا مانديم. ناهار 
هايمان شديم.  اي تهيه كنيم و راهي خانه را هم خورديم. بعد گفتند قطعنامه

تا هم گوسفند  اند. پنج اند. گل زده ي كوچه را چراغاني كرده ديدم همه
  جلوي انوش قرباني كنند. اند تا اند و گذاشته خريده

ها را جلوي من قرباني كنين.  ذارم اين حيوون ابدا. من نمي«انوش گفت: 
روي ديوار شعار نوشته بودند كه درود بر » ببرين هر جا خواستين بكشين.

جور  اند؛ و از اين پدر و مادرهايي كه چنين فرزنداني را تحويل جامعه داده
وبي بود. يك گلفروشي در ميدان شعارهاي ديگر. خالصه جشن و پايك

ترين گل  گفت من بيش مان بود كه هنوز هم هست. مي پاستور، نزديك خانه
هاي فراوان.  را آن روز به خاطر انوشيروان لطفي فروختم. سبدها و تاج گل

سال بود كه در آن  35كنم. در آن زمان  من آن شادي را هرگز فراموش نمي
شناختند. هركدام چند  محل ما را مي ي كرديم. كسبه منطقه زندگي مي

هايشان نشاندند تا او به خانه رسيد. برخي از  قدمي، انوشيروان را بر دوش
كه اعدامش  گويند نه به آن موقع و نه به اين ها هنوز هستند و گاهي مي آن

آذر تشكيل داده بودند.  16كردند. انوشيروان و رفقايش ستادي در خيابان 
ها هم آزادند تا  اي گفته بودند ماركسيست دوره، در روزنامه آيد در آن يادم مي
ي خود را بيان كنند، ولي متاسفانه چيزي نگذشت كه شروع كردند به  عقيده

ها افتادن. برخي از مادرها نيز در ستاد رفت و آمد  مخالفت و به جان جوان
دارك ي م اي شلوغ كرده و ريخته بودند در ستاد و همه روز عده داشتند. يك

  جا بوديم كتك زدند. را خراب كرده و سوزانده بودند. ما را هم كه در آن

آيد روزي ديگر من و خانم شريفي و خانم حسيني داشتيم از ستاد  يادم مي
آمديم كه با چوب و چماق ريختند روي سر ما. گفتيم چرا  بيرون مي

سي ها هستيد. من گفتم: چه ك زنيد؟ گفتند شما مادر آن كمونيست مي
ها گفت: اين را ديگر  چنين چيزي به شما گفته و ياد داده؟ يكي از آن هم

  دانند! همه مي

ها چيست  ها حرف زديم. گفتيم شما جوانيد. اين حرف ما آن روز كلي با آن
ها چه  زنيد؟ جون فرزندان ما در اين ستاد در خطر است. مگر آن كه مي

اند  خره گفتند كه به ما پول دادهاند. باال كنند كه محل كارشان را آتش زده مي
  ها را بزنيد! اند برويد و اين و گفته

هايي گذشت شروع كردند به بگير و بگير كه  كمي كه از چنين جريان
  دانيد. جزئياتش را مي

  

  در آن دوره انوشيروان ازدواج كرده بود؟ *

بود شك زروان با خانمي به نام ميترا كه پكمي قبل از آن دوره انوشي مادر:
ازدواج كرده بود. مدت خيلي كوتاهي با هم بودند. بعد جنگ ايران و عراق 

بردند. ميترا هم  شروع شد و دكترها را براي كارهاي امدادي به خرمشهر مي
به آن منطقه رفت و آمد داشت. حامله بود. سه ماه بعد كه آمد ديد انوش 

شان را جمع  اثيهنيست. مخفي شده بود و من تنها بودم. با هم رفتيم و اث
ي من. خبري از انوش نداشتم. يك روز به ميترا  كرديم و آورديم به خانه

كنم. يك روز با  گفتم برو پيش پدر و مادرت! اما گفت من شما را ترك نمي
هم رفتيم ديدن يكي از مادرها به نام خانم ترگل كه پسرش هوشنگ ترگل 

ي او را در جنوب شهر  در زمان شاه كشته شده بود. نگو همان شب خانه
ها كه از خانه بيرون رفتند، ميترا  شناسايي كرده بودند. سري اول ميهمان

ها از جمله ميترا را گرفته  هم رفت تا ماشين را بياورد تا برويم. پاسدارها آن
اند و  ها را گرفته و برده بودند. مدتي گذشت و ديديم خبري نشد. نگو كه آن

ي، خانم نگهدار هم جزوشان بودند. چند روز بعد اند اوين. خانم شريف برده
ها را آزاد كردند اما ميترا را نگه داشتند. ميترا در همان زندان زايمان  آن

  كرد.

  

  چنان شما از انوش خبري نداشتيد؟ و هم*

كرديم او هم  اند. فكر مي دانستيم انوش را دستگير كرده نه. ما نمي :مادر
خواست به  ارج از كشور. وقتي مادر ميترا مياي بوده كه رفتند خ همراه عده

اي و  گفت تو در زمان شاه هم زندان رفته رفتم. مي مالقات برود با او مي
زديم و بعد  رفتيم لوناپارك. كارتي به سينه مي شناسي. اول مي جا را مي آن
ايستادم تا او برگردد و با هم  دادند اما مي رفتيم اوين. من را كه راه نمي مي
ميترا هم در زندان از انوش اطالعي نداشت. سه سال بعد،  خانه برگرديم.به 

او را  1364يك شب زنگ زدند و گفتند انوش زنده و در اوين است. سال 
  اش اطالع داده بود. گرفته بودند. ظاهراً يكي از زندانيان به خانواده

م. در شناسي گفتند: ما چنين كسي را نمي من به اوين مراجعه كردم اما مي
جواب گفتم انوشيروان در زندان شاه بوده. برايش دادگاه تشكيل داده بودند. 

هاي  شناسيد؟ گفتند برو و از زندان شكنجه شده بوده. چطور او را نمي
ها بپرس. اصفهان و مشهد و شيراز هم رفتم و خبري نشد تا  شهرستان

يم. يك روز ده كه آنقدر رفتم و آمدم كه گفتند برو، خودمان خبر مي اين
تلفن زنگ زد. پاسداري بود. گفت شما مادر انوشيروان لطفي هستيد؟ چه 
حالي به من دست داد بماند. گفتم: بله. گوشي را به انوشيروان داد. صدايش 
ام.  خيلي ضعيف بود. گفتم: كجايي؟ گفت: هستم يك جايي... هنوز زنده

ا پرسيد. گفت هاي معمولي زد و حال خواهر و برادرها و همسرش ر حرف
خواهي برايت بياورم؟ گفت:  خواهند به تو مالقات بدهند. گفتم: چي مي مي

  بايد از خودشان بپرسي. همين.

  

  انوش با اسم ديگري خود را معرفي كرده بود؟ *

ي فردي به  بله. پيش از اين ماجرا، يك اعالميه پخش شده بود درباره مادر:
كنند. زير آن نوشته بودند  مياش  نام حسين اكبري كه دارند بازجويي

حسين اكبري همان انوشيروان لطفي است. يك نسخه هم به دست من 
  رسيد. 

يك شب كه پسرم داريوش تازه از آمريكا آمده بود، ساعت ده شب، هفت يا 
هشت نفر پاسدار، همه مسلح، ريختند توي خانه. پدر و مادرم هم از مشهد 

 ؟ گفتند: تو چاپخانه داري؟ گفتم: نه!به تهران آمده بودند.گفتم: چه خبره

  هم.  جا را ريختند به بله. رفتند و همه زيرزمين داري؟ گفتم: گفتند:

اي را كه پخش شده بود تو هم داري؟ گفتم: نه. چيه؟  پرسيدند: اين اعالميه
  بدهيد بخوانم.

  اند انوشيروان جانش در خطر است. گفتند: نوشته

ايد سراغ من؟ مگه من چاپخانه  يد. چرا آمدهدانم. اگر هست بگوئ گفتم: نمي
  دارم؟
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آيد. خالصه، حتي  گفتند: تو مادري هستي كه اين كارها از دستت بر مي
گفتند تكان نخور!  يخچال و فريزر را هم زير و رو كردند. مدام هم مي

  جا بنشين! همان

پدرم خواستند ببرند بازداشتگاه كه  شب، من را مي ونيم بعد از نيمه ساعت يك
گذارم دخترم را نصفه شب تنها ببريد. بايد پسرش را هم  نگذاشت. گفت: نمي

جا آمده بود و اصالً سياسي نبود. گفت: من  خبر از همه با او ببريد. داريوش بي
خواهند ببرند، ببرند. پدرم اصرار كرد كه بايد با مادرت  آيم. او را مي نمي

ن. ساعت دو شب رسيديم. كسي آمد و اي در قزوي كميته بروي. ما را بردند. به
چشم ما را بست. آذرماه بود. هوا سرد بود. رفتيم و در مسجدي نشستيم. دم 

خوانم. گفتند پس  صبح گفتند بلند شويد براي نماز. گفتم: من نماز نمي
جا نگه  روز ما را در آن جا و نماز بخوانند. سه هاي ديگر بيايند اين برويد تا آدم

وم ما را بازجويي كردند. عكسي هم نشان دادند و گفتند تو داشتند. روز س
جا هستي. رفتي دانشگاه و تظاهرات كردي؟ گفتم: بله هستم. همه  هم در اين

  هستند.

  گفت: عروس و پسرت كجا هستند؟

 دانم. گفتم: عروسم كه در اوين است اما پسرم را نمي
كجاست؟ گفتند  فردايش مرا به اوين بردند و داريوش را نديدم. پرسيدم

كه گفتند رفت و  جا بودم. تا اين اي آن مرخص شده و رفته خانه. دو هفته
آمدهايت را بنويس. كتبي نوشتم كه من با كسي رفت و آمد سياسي ندارم. 

تان را بياورد تا آزادت كنيم. داريوش عالوه بر  گفتند بگو پسرت سند خانه
بود. گفتم چرا اين كار را  هاي ميترا را هم آورده ي كتاب سند خانه همه

كردي؟ گفت به خاطر شما. گفتند بايد بنويسي و امضا كني كه ديگر با 
  كردي نكني. هايي كه رفت و آمد مي خانواده

خواهيد  نويسم. سند را مي هاي من هستند. نمي ها دوست گفتم: ابدا. اين
ن كه بنايي نگهداريد نگهداريد. چهار ماه سند را نگه داشتند و آخر با طرح اي

خواهم از تعاوني مصالح بگيرم توانستم سند را بگيرم. بعد از آن  دارم و مي
اي نگه داشتند اما بعد آزاد  هفته اتفاق باز هم چند باري مرا گرفتند و يك

  كردند. 

  

  چه زماني خبر اعدام انوشيروان را شنيديد و چه واكنشي نشان داديد؟ *

تهران بود. همه رفته بوديم به ويالي موقع بمباران و موشكباران  مادر:
دادم.  آيد كه مرتب راديو زحمتكشان را گوش مي خواهرم در شمال. يادم مي

گفتند جان انوشيروان در خطر است. مردم بپاخيزيد و تظاهرات  مدام مي
اند. موشكباران كه تمام شد ما به تهران  كنيد. گفتند كه حكمش را داده

ها خرد شده بود. نگو همان روز جمعه،  شيشه ي آمديم. آمديم خانه. همه
صبح  10اند. ساعت  ساعت پنج صبح پنجم خردادماه، انوش را اعدام كرده

ي  كردم. مادر محمدعلي پرتويي آمد خانه بود. داشتم خانه را جمع و جور مي
... شما كي اومدين؟ از تون بي«ما و گفت:  جا  خبر بودم. گفتم حاال كه اين ا

ديدم اوقاتش تلخ است. گفتم چه اتفاقي افتاده؟ » ه شما بزنم.هستم سري ب
اند؟ گفتم سازمان  دام كردهاند سران سازمان را اع گفت كه در روزنامه نوشته

  ت را؟ گفت آره. شايد محمد ما هم باشد.ثريكا

  برو يك روزنامه بگير و بيار. نكنه.گفتم خدا 

كه حدود ساعت دو زنگ  ا اينگفت باشه اما نيامد. بعد از ظهر شد و نيامد ت
در را زدند. تا در را باز كردم ديدم چند تا از مادرها با يك گل رز در دست 

ها دست  اند. فهميدم آن كه اعدام شده انوش من است. آن جلو در ايستاده
شان كردم. روزنامه را هم  انداختند گردن من و گريه كردند. نشستم و نفرين

بودند. يك محمدنامي بوده كه گمنام ماند. آن  خواندم. نوشته بود سه نفر
  يكي سعيد آذرنگ و انوشيروان لطفي.

ها  شرف دادند عراق. گفتم بي ها تروريست هستند. اسلحه مي نوشته بود اين
ها چيه كه  دادند؟ اين حرف ها از توي زندان چه جوري اسلحه به عراق مي اين

گويند  ها مي گفتند خرابكار، اين سوزاند و گريه كردم. زمان شاه مي آدم را مي
  تروريست.

سعي كردم خودم را حفظ كنم. نشستم حرف زدم تا بر خودم مسلط شوم. 
روم براي مالقات. انوش از من خواسته بود لباس  گفتم روز يكشنبه مي

مشكي نپوشم. گفته بود لباس سفيد بپوشم كه مظهر پاكي است و گل 
  ام بزنم.  سينهسرخي به عالمت شهداي راه آزادي به 

  مگر در زمان مالقات روي اين مسئله هم با هم حرف زده بوديد؟ *

قدر  وقت اين در آخرين مالقات ديدم كه اشك از چشمش آمد. هيچ مادر:
  ناراحت نبود. گفتم: انوش جان! تو زمان شاه مثل سرو ايستاده بودي... 

  گفت: دلم براي ميترا و خاطره تنگ شده ...

ون مالقات ندادن؟ گفت: نه. بعد فهميدم كه حكمش آمده. گفتم: مگه بهت
همان روز گفت يك ماه پيش يك نفر از دوستان از بين ما رفت. محمود 

شان؟ چي پوشيده بودن؟ گفتم: همان چيزي كه همه  پور. تو رفتي خانه زكي
ها و گفتم كه؛  پوشند. لباس مشكي. گفت مادر براي من مشكي نپوشي مي

تماً سفيد بپوشم. گفتم: اميدوارم كه مياي بيرون. تو سفارش كرد كه ح
  استواري ...

جا همديگر  ي بعد رفتم مالقات، مادرهايي كه هميشه آن وقتي يكشنبه هفته
ديديم با يك گل سرخ آمده بودند. من رفتم داخل. حاج آقايي كه  را مي

خواهد براي  گذاشت تا هركس كه مي جا بود، يك بشقاب مي مسئول آن
جا گفتم آمدم  اش پول بدهد در داخل آن بگذارد. من رفتم آن انيزند

  مالقات انوشيروان لطفي. گفت: مالقات ندارد. گفتم: چرا؟

  گفت: انوشيروان مرد رفت زير خاك. 

گفتم: انشاءاهللا تو بميري و زدم روي بشقاب. پريد توي صورتش. مادرها مرا 
من كه: با كي كار داشتي؟  ي كشيدند بيرون. حاج آقا از پشت زد روي شانه

اندازم توي  شرف كه كار نداشتم و ندارم. بياي جلو چنگ مي گفتم: با تو بي
ترسيد. » كشم بيرون. اآلن يه پارچه آتيشم. ي چشماتو چشماتو مي كاسه

رفت توي اتاق دادستاني. من هم رفتم. گفت: خانم مگر روزنامه را نخوانده 
دهيد كه او را  ام حاال اطالع مي بچهبودي؟ گفتم: نخير! آمدم مالقات 

ها چه كرده بودند؟ مبارزه نكرده بودند تا آن رژيم  كشتيد! چرا؟ مگر انوش
ها ديگر به ما  لعنتي شاه برود و شما بياييد و اين كارها را بكنيد. گفت: اين

  ها بپرسيد. مربوط نيست. ما مسئوالن ديگري داريم. بايد از آن

رو  روم تا ساك انوش را كه هنوز گرمه و بوي انوش يجا نم گفتم: من از اين
  من بدين.  هاش توشه به ده و لباس مي

  گفت: بايد بروي اوين. 

ها را ريختند زير پايم. آمدند و گفتند اين چه  بيرون كه آمدم مادرها گل
  اي است كه درست كردين؟       برنامه

  پسرش هست. جايي كه چندتا پاسدار را صدا زد و گفت ببرينش همون

  خواين ببرين. گفتم هر كجا مي

كنين؟ يه مادر داغداره! اومده براي  طوري مي مادرها آمدند و گفتند چرا اين
  اش رو بهش دادين. مالقات، خبر مرگ بچه

  پسرم و شوهر خواهرم گفتند بيا برويم خانه. 

  خوام ساك انوش رو بگيرم. گفتم: من مي

نشست گفت وسايل او در بندهاي  مياج آقايي كه همان جلو حدر اوين، 
  مختلفه.

  گفتم: نه. او در بند يك بوده و هيچ هم جاهاي مختلف نبوده

  گفت: ما بايد وسايلش را بياريم بيرون بعد

جا يه كاميون اثاث داشته. يه ساكه و چهارتا پيراهن توش.  گفتم: مگه اين
  من بدين. اينو بايد امروز به

  يه هفته بگذره تا ما ببينيم كجاست.گي؟ بايد  گفت: داري زور مي

داد كه كردم مردمي كه بيرون بودند آمدند توي  گفتم: غير ممكنه. داد و بي
خوان وسايلشو بدن. مردم هم سر و  اتاق. گفتم: پسرم رو كشتن و حاال نمي
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رنگ را گذاشتند جلويم.  صدا كردند. كمي بعد صدايم كردند و يك ساك كرم
يش در ساك بود. ساك را گرفتم. گفتم كو دوتا پيراهن و داروها

اش؟ گفتند ندارد. گفتم: محاله. اون هم انوش كه از چيزي باكي  نامه وصيت
نداشت.....  يك تكه كاغذ درآورد. بااليش را پاره كرد. گفتم اين چيه؟ 

ام را بدهيد به همسرم.  همسرم. حلقه پايينش نوشته بود ساعتم را بدهيد به
  ام دارم خرج سازمان و  از طرف من هرچه از مال پدري مادر من وكيل است

  فرزندم كند. 

جا چرا خط كشيده  ي سازمان خط كشيده شده بود. گفتم: اين روي كلمه
شده؟ گفت: خودش خط كشيده. گفتم: محاله. شما خط كشيدين... اما من 

  فهميدم منظورش چيه! 

  كنيم.  اش مي هچا پار خواي اينو ببر وگرنه همين گفت: خيله خوب، مي

خط خودش بود. گرفتم و آمدم بيرون. حيف بود كه از بين برود و برگشتم 
  خانه.

  

  آن قسمت باالي وصيت نامه راكه پاره كردند، ندادند؟ *

  نه. معلوم بود خيلي چيز نوشته بوده. اما ندادن. همان سه خط را دادن. مادر:

ا و ... تمام دوستان و ه دادم. اي خونخوارها، خائن من توي ماشين فحش مي
ي خانه، گل گذاشتن خيلي جمعيت  مان آمدند. شعار گذاشتن گوشه آشنايان

  رفتند. بخصوص مادرها.  آمدند و مي آمده بود. تا هفتم مي

  روز سوم دوباره رفتم اوين و گفتم كجا بردينش؟

رفت  شناختم اما نرفته بودم. هر زمان دوستم خانم شريفي مي خاوران را مي
  گفتم: دلم نمياد.  جا بود. مي گفت بيا. پسرش آن من هم ميبه 

اند. يكي گفت يك قبرستاني هست كه او را  رفتم اوين تا ببينم او را كجا برده
جا دفن كرديم. يكي ديگر گفت: نه! برديم و انداختيمش توي دره تا  همان
  ها بخورنش. گرگ

  كنيم گفتم: باشه! خودمان پيداش مي

من دادند و رفتم. نگو كه خاك تازه ريخته بودند.  وران را بهمادرها نشاني خا
اند.  ها پرسيدم. گفتند يك روز صبح جمعه، سه نفر را آورده از سرايدار بهايي

رنگ پوشيده  ها پيراهن چهارخانه كرم يكي از آن پشت ديده كه يكي از آن
كرم و  بوده. يكي هم گفته بود كه آن روز انوش در زندان پيراهن چهارخانه

ها ديده بودند كه  كرده. آن اي تنش بوده وقتي داشته خداحافظي مي قهوه
اندازند. شوهر خواهر و  اي مي طوري در چاله آمبوالنسي چند نفر را همين

جا  خوام بدونم اون خواهي صورتش را ببيني؟ گفتم نه. مي پسرم گفتند تو مي
  هست يا نه تا نشوني كنم.

  با بيلچه.  صبح زود با برادرم رفتم.

  

  چه ساعتي؟ *

ها.  صبح بود. سمت چپ، طرف در قبرستان هندي 4يا  5/3ساعت  مادر:
جا هست. نشستم و شروع كردم با بيلچه خاك را  چون چندتا قبرستان آن

ها را سطحي خاك كرده بودند. دست و بلوزش كه از خاك  عقب زدن. آن
يش خريده بودم. گفتم بيرون آمد، فهميدم خودش است. پيراهن را خودم برا

  هم خورد و از حال رفتم.  خودش است و حالم به

  

  اين قدرت را از كجا آورده بوديد؟ *

كنم.  فهميدم چه مي من دست داده بود. نمي العاده به يك قدرت فوق  مادر:
ها كشيده شده بودند.  هايم خوني شده بود. بس كه توي خاك تمام ناخن

انديم. آمدم بيرون و تكيه دادم به ماشين. از وقتي دوباره روي انوش را پوش
ها را داخل ماشين گذاشته بوديم. آمدند  دور يك ماشين گشت آمد. بيلچه

كنيد؟ برادرم گفت  جا چه مي داخل قبرستان و گفتند شما كي هستيد؟ اين
اند. آمديم خاوران را  در روزنامه خوانديم انوشيروان لطفي را اعدام كرده

  ببينيم. 

  گوركن هستيد؟ آمدين گور را بكنين و شناسايي كنين؟ گفتند

  گفت: ما كاري نداشتيم. مادرش خاك را بر سر و صورتش كوبيده.

  دونستين كه اون تو خاوران خاكه؟ گفتند: از كجا مي

  جا باشه. گفت مادرش پرسيده و گفتن ممكنه اين

بود كه ما طوري  ها هم رفتند. اين ما را بيرون كردند و آمديم بيرون و آن
هاي  محل قرار گرفتن انوش را شناسايي كرديم. بعدها فهميديم خانواده

شان را شناسايي كرده بودند.اين گذشت تا  پور هم فرزندان زرشناس و زكي
دفعه خواهر من گفت اي  روز چهلم انوش شد. رفتيم و گل  گذاشتيم. يك

  جا افتاده؟ واي اين دست چيه اون

ها  ديديم بله دستي از خاك بيرون زده است. جوان برگشتيم و نگاه كرديم و
زدند. شايد حيوانات آمده  ها داد ي زن را سطحي خاك كرده بودند. همه

ها را كشيده بودند بيرون. پنجم خرداد انوش را اعدام  بودند و تن و بدن آن
كرده بودند و آن روز اوايل مرداد بود. فردي دوربين آورده بود تا از مراسم 

زنند، و  طوري شده و مادرها داد مي فيلم بگيرد. تا ديد شرايط اينچهلم 
زنند عكس  ها را پس مي طرف دارند خاك اي از اين طرف و عده يكسري از آن

ها را ديدم. جواني كه تيري در  گرفت. خود من پيكر تعدادي از جوان
اش زده شده بود. بعد سريع ماشين گشت آمد. دوربين را قايم  پيشاني
اند.  اند و عكس گرفته يم. بعدها شنيدم كه يكروز صبح با پروژكتور آمدهكرد

  خواستند ببينند.  دست كساني كه مي اما سري اول را ما رسانديم به

كنيم  كنيم و خاوران را غرق گل مي شهريور حلوا درست مي 10ما هر سال 
  تا گلستان خاوران واقعاً گلستان باشد.

شكستند و مادرها   ها را مي ي ماشين كردند، شيشه آمدند و اذيت مي البته مي
 1384كردند اما بعد چند سالي كار نداشتند تا سال  زدند و بيرون مي را مي

  جا هستيد؟ ها را گرفتند كه: چرا اين و موبايل  كه ريختند و دوربين

  

  

  

خواهند گلزار خاوران را بازسازي كنند شما چه  پارسال كه گفتند مي *
  ان داديد؟واكنشي نش

ها و كشتارها از بين برود و از آن  خواهند سنديت آن اعدام ها مي اين مادر:
جمعي  جا قبرستان دسته ها چيزي نماند تا اگر كسي آمد نفهمد كه آن كانال
به ايران  60ي  چنان كه زماني كه گاليندوپل در دهه ها است. هم شده اعدام

ان آرژانتين تجمع كرديم تا جلوي دفتر سازمان ملل در خياب  آمد، همه
اند. نگذاشتندو ريختند و ما را زدند و گفتند  هاي ما اعدام شده بگوييم بچه

صورت زمين كشاورزي  برويم خاوران. ولي خاوران را بولدوزر انداخته و به
جا مراجعه كرد بگويند زمين  درآورده بودند. تا اگر گاليندوپل به آن

ردند. ماسه ريختند و آسفالت كردند. دو كشاورزي است. بعد آن را سفت ك
خواهم فهرست تهيه  گفت مي جا و و مي آمد آن سه سال پيش كسي مي

جا را بازسازي كنند. گفت نام فاميلش حسني است.  خواهند اين كنم. مي
گفتم چه كسي شما را فرستاده؟ گفت: حاج آقا صادقي كه مسئول بهشت 

هاي ديگر كنيم. گفتم نه. ما  ستانجا را مثل قبر خواهيم اين زهراست. مي
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رويم پيش آن آقا تا ببينيم شما  طوري خاكي باشد. ما مي خواهيم همين مي
  را براي چه فرستاده؟

با مادرها و همسران شهدا تصميم گرفتيم برويم بهشت زهرا. آن آقا گفت 
خواهيم خاوران را براي شما مثل بهشت زهرا درست كنيم. گفتيم ابتدا  مي

اند را به ما بدهيد بعد  ها دفن شده اسامي كساني كه در آن كانالفهرست 
جا را درست كنيد. گفت: كانال؟ گفتم بله. دوتا كانال سمت چپ هست و  آن

جا كانال هست. گفتم  دو كانال سمت راست. گفت من اصالً خبر ندارم كه آن
ريم. گذا گذاريم. اگر خودمونو در خاك خاوران آتيش بزنيم نمي پس ما نمي

آوريم گفت اي بابا ما براي بهشت زهرا بودجه  بعد كه ديد ما داريم فشار مي
  جا را درست كنيم.  نداريم چه رسد كه حاال بياييم آن

  گفتم پس آن آقا را نفرستيد خاوران و اعصاب مادرها را خرد نكنيد.

  

ايد.  هپاي فرزندانتان مبارزه كرد ها پابه شما و مادران و همسران زيادي، سال *
هاي سياسي نتوانسته تبديل به يك جنبش  كنيد چرا تالش خانواده فكر مي

  دادخواهانه بزرگ در ايران بشود؟ و چه بايد كرد تا به چنين سطحي برسد؟

پاي فرزندان خود مبارزه كردند و تا حاال  از نظر من، مادرها پابه  مادر:
خواستند خاوران را از ما  يطور كه ديديم م اند. همان اقدامات بزرگ انجام داده

نشيني كردند. اما خب نتوانستيم مبارزه را  ها عقب بگيرند و ما نگذاشتيم و آن
طور كه بايد گسترش بدهيم. ديگر سني از مادرها گذشته. ناتوان هستند.  آن
كنند.  ها هم دارند تحصيل مي طور كه بايد فعاليت كنند. جوان توانند آن نمي

  گذارد پيش بروند.  گيرد و نمي اعتراضي را ميحكومت جلوي رشد هر 

  

  هاي سياسي وجود دارد؟ ارتباط بين مادرها و خانواده *

بله. هميشه هست. از زمان شاه تا حكومت اسالمي ما با هم دوره   مادر:
خوانيم. سالگرد برگزار  زنيم. سرود مي رويم. با هم حرف مي داريم. خاوران مي

  كنيم.  مي

   

شده كه احساس خستگي  ،ايد اين زندان به آن زندان رفتهسال از  35 *
  كنيد؟

. از انوش مي  مادر: اي و هميشه  پرسيدند كه تو خيلي زير شكنجه رفته ابداً
دانستم  گفت اما روي برادرهايم تاثيري نگذاشتم. مي اي. او مي توان داشته

من هرچه  برادرهايم كساني نيستند كه وارد كار سياسي شوند اما مادرم چرا.
دارم از مادرم دارم. من اما هرچه دارم از انوش دارم. مقاومتي كه به دست 

  ام از شجاعت انوش است. او مرا زنده كرد.  آورده

  

كرد و يا ندامت  هيچ شده كه فكر كنيد كاش انوش با حكومت همكاري مي *
  ماند؟ نوشت و در عوض زنده مي مي

. من به انوش افتخار مي مادر: رفت براي  نم. زمان شاه پدرش كه ميك اصالً
گفت انوش چان نانت نبود آبت نبود زندان رفتنت چه بود؟  مالقات به او مي

كنند ديگر...) دو خط براي شاه بنويس كه اگر  (خب... مردها فرق مي
اشتباهي كردم مرا ببخشيد. به من گفت ديگر حق ندارد پدرش براي مالقات 

ها با  گفتم آدم كني؟ مي چرا تو مثل اون فكر نمي گفت فقط تو بيا. او برود. مي
ورزيد. من هم به او. به تمام  كنن. انوش به سازمانش عشق مي هم فرق مي

ها پايبند هستم. هرگز به  مادرهاي رفقايش هم عشق دارم. تا دم مرگ به آن
انوش نگفتم براي رهايي از مرگ اظهار پشيماني كند. هرگز. برايم افتخار 

ي من بود اما متعلق به  بد. انوش متعلق به ملت ايران بود نه من. بچهاست تا ا
  من نبود. 

  

  چي بود؟  ها به اعدام انوش واكنش مردم، فاميل و غريبه *

گويند تقصير شما بود كه آن  پرست هستند مي ها كه شاه در فاميل آن مادر:
كارمندها گويم مگر او خوب بود؟ مگر  ها جايش آمدند. مي رژيم رفت و اين

گويم نه.  پرسند حاال بهتر شده؟ مي ي درست داشتند؟ مي راضي بودند؟ بيمه
سال گذشته مردم خيلي روشن  28خيلي چيزها بدتر شده اما حاال كه 

حرف  60ي  جا راحت از دهه اند. من همه تر شده ها آگاه اند. حتي بچه شده
رم بگويم كه اند. شهامت دا گويم كه چقدر جوان كشته شده زنم. مي مي
ام. پارسال چند  شان كرده هايي هستند كه با تمام وجود لمس ها واقعيت اين

ي مادرها را از كجا  پرسيدند تو شماره روزي مرا گرفتند و نگه داشتند. مي
  اي؟ گرفته

هاي ما رو گرفتين و كشتين و  گفتم شما ما را با هم آشنا كردين. اول بچه
جا با هم آشنا شديم، دوست و رفيق شديم.  ريختين در اين خاك و بعد اين

  ها را دوست دارم.  ام هم آن تر از خانواده بيش

  

ي شصت، حرف خاصي داريد كه به ما  عنوان مادر يكي از اعداميان دهه به *
  بگوييد؟

ها كه  ي مادرها، بخصوص آن عنوان مادر يك شهيد، و از طرف همه به  مادر:
خواهم اتحاد خودتان را حفظ كنيد  اند مي چند فرزند خود را از دست داده

شان  همه كشتار رفقايي كه از خون تا براي مملكت مفيد باشيد. بعد از اين
تر باشيد تا ايراني آباد و  تر پشت هم ديگر و فعال مايه گذاشتند بايد بيش

ي متوسط و پايين هيچ  آزاد بسازيد. تا مردم راحت باشند. مردم طبقه
گفته  بردند مي گفت وقتي انوش را براي اعدام مي ي ميآسايشي ندارند. كس

ي ما از يك  ايم. خون همه متحد باشيد. ما به دست يك جالد كشته شده
خواهم بگويم وقتي ما همه داريم براي مملكتمان  جوي رفته. من هم مي

  كنيم چرا بايد سر چيزهاي كوچك با هم اختالف داشته باشيم.     مبارز مي

*  

  

  

  مادر شريفيي هاگفته

مان و هم ما مادران، در محيط اميدوارم كه يك روزي بشود كه هم جوانان
 آزادي زندگي كنيم كه بتوانيم حداقل حرف خودمان را به مردم بگوييم،

كه بچه هاي ما در راه حقيقت و سر راه انسانيت جان خودشان را از  بگوييم
  دست دادند.

ي كنيم! صحبت از بچه هاي مان و گذاريم، كاري نمهمين طور برنامه مي
گفتم آخر اين چه  همه ديدند.ام درآمد، هاي شان. من صدايزندگي نامه

ها ريختند، همه را دستبه وضعي است؟ ده بيست نفر از اين تفنگ 
شناسايي كردند، كارت هاي شناسايي گرفتند. بابا چه خبره؟ بيچاره صاحب 

ود، باباجون مگر شما يك خانه خودش مريض است و روي چرخ نشسته ب
-گيريد؟ خوب ما هم براي بچهنفرتان فوت مي كند، هر سال سالگرد نمي

هاي مان سالگرد گرفتيم. دور هم جمع شديم. چرا اين كار را مي كنيد؟ 
خواهيم چه سال است كه دور هم جمع مي شويم، مگر ما مي 27گفتم ما 
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ا كه محدوديت داريم، توي داريم. مهاي مان را گرامي ميبگوييم؟ ياد بچه
مان تفريحي نداريم، الاقل اين طوري همديگر را مي بينيم با هم درد زندگي

دل مي كنيم، صحبت مي كنيم. مي آيند به صاحب خانه تذكر مي دهند كه، 
ي ديگر اين هفته مراسم نگيريد، برنامه را اين هفته به هم بزن، و هفته

  مراسم داشته باشيد.

است كه زمان شاه جزو چريك فرامرز شريفي ايم، يكي من دو تا پسره
مهدي فضيلت كالم و فرّخ هاي فدائي خلق بود، در درگيري به همراه 

ي معماري بود. شهيد شد. او پسري با استعداد و سال چهارم رشته سپهري
خيلي دلش مي خواست.... ولي به خاطر اين كه  فرزين ولي بعد از اين هم...
را داشتم، سعي كرد با آن ها نرود و زندگي عادي خودش من همين يك پسر 

را داشت. تا اين كه همان رشته معماري را ادامه داد و فوق ليسانس گرفت. تا 
  اين كه انقالب شد.

بعد هم چون او ازدواج كرده بود و همسرش حامله بود.  ما يك ماشين 
ي خواهم سوزوكي داشتيم، يك روز صبح آمد ماشين را گرفت كه گفت من م

براي پويان كه در شكم مادرش بود... بخرم. بعد اين ها باالي تاالر رودكي 
نزديك پل حافظ. بعد آن جا روز پنج مهر كه در خيابان ها درگيري اتفاق 
مي افتد، آن ها از دفتر كارشان پايين مي آيند كه ببينند چه خبر است؟ 

يابان دستگيرش مي كنند. هر چه فرزين من مي خواهد برود آن طرف خ
دوستش مي گويد كه بابا، ما كاري نداريم ما اين جا شركت داريم و كار مي 
كنيم، خالصه قبول نمي كنند و چشم هاي شان را مي بندند و مي اندازند 

 پشت كاميون. 
البته روز پنج مهر خيلي ها را گرفتند، شما حتماً مي دانيد، بعد دوست اش 

ه ما زنگ زد گفت؛ فرزين را گرفته اند، دنبالش بگرديد ببنيد بعد از ظهر ب
كجا است؟ من و... راه افتاديم توي اين كميته ها، دنبال فرزين مي گشتيم. 
تا، كميته ي لونا پارك يك نامه به ما دادند، گفتند هيجدهم مراجعه كنيد 

ن جا به شما بگوييم پسرتان كجاست. خالصه ما هيجدهم رفتيم لونا پارك، آ
صف طويلي بود همه ايستاده بودند و اين هايي كه اعدام كرده بودند ساك 

 هاي شان را مي دادند. 
ما اصالً فكرش را نمي كرديم، آن مدت من براي اش لباس دوخته بودم، با 
خودم مي گفتم پسر من زندان است. هيچ اصالً فكرش را نمي كردم، آخر 

ده است مگر مي شود؟ بعد نوبت ما براي چه؟ به چه جهت؟ اصالً فرزين زن
كه شد، دريچه اي بود كه آقايي پشت آن سؤال مي كرد كي هستيد؟ نوبت 
ما كه شد ما گفتيم؛ فرزين شريفي. او يك نگاهي به ما كرد و گفت؛ مگر شما 

 روزنامه نمي خوانيد؟ گفتيم چرا؟
شتند و يا اگر يادتون باشد آن موقع ها كه مي گرفتند توي روزنامه ها مي نو 

كردند، پيكار و گروه هاي مختلف اعدام ميحتي تلوزيون نشان مي دادند.  از 
ولي ما هر چه توي اسامي گشتيم اسم فرزين من نبود. بعد رفتم جلو گفتم؛ 
آقا تو رو خدا بگوييد فرزين من كجاست؟ گفتم؛ اعدام اش كرديد؟ گفت؛ بله! 

ند. مي گفتند همان پنج ماه بعد فهميديم او را همان شب اعدام كرده بود
مهر آن قدر كشته بودند كه خون همه جا را گرفته بود. مي گفتند؛ آن كسي 
كه تير خالص را مي زده است، حالش بد شده از بس كشته بود. فرزين من 
توي خاوران است، آن موقع ما مي رفتيم، خانم بابايي پسرش دو ماه قبل از 

  مهر اعدام كرده بودند.آن زنداني بود. او را هم در پنج 

اند زير و رو كنند، اما ما مادران نامه نوشتيم، شكايت خاوران را چند خواسته
نم كرديم، چند آمدند سنگ ها را شكستند، اما من االن سنگ گذاشتم، خا

-زياد هم سنگ هاي كوچولويي گذاشته جاللي سنگ گذاشته است. يك عده

 مرگ شان را نوشته ايم.اند. روي سنگ ها اسم و تاريخ تولد و 
كه است  67شهريور مربوط به سال  20از حضورمان در خاوران، يكي همين  

آيد. اين جمعه هاي آخر سال جمعيت زيادي مياند، يا مثالً همه را با هم زده
ي خانواده ها، آشناها، بچه هايي كه بزرگ شده اند مثل دو سه سال، همه

شده، بچه هاي همين شهيدان همه يا پويان من كه االن بزرگ شده، مرد 

- ي شان، فاميل شان مير و يا ايران هستند، خودشان خالهخارج از كشو

  آيند، خالصه دو سال است كه جمعيت خيلي زيادي آن جا مي آيد.

دانم، خودشان را حفظ جوانان اين است كه به هر حال نميپيام من براي 
د كه در زندگي از همه چيز با كنند، در راه حقيقت قدم بردارند، سعي كنن

خبر شوند، تنها به زندگي معمولي قانع نشوند،  بدانند كه اين بچه هاي ما 
براي راه حق، بر سر زندگي خوب، زندگي بهتر براي همه ي جوانان، من 
آرزوي زندگي خوب و آزادي اي را براي همه ي جوان ها دارم. اميدوارم يك 

و همه ي ما مادران در محيط آزادي  روزي بشود كه ما هم جوانان مان
بتوانيم زندگي كنيم كه بتوانيم الاقل حرف خودمان را به من مردم بگوييم 
كه؛ بچه هاي ما در راه حقيقت، در راه انسانيت جان خودشان را دادند..... 
پسرهاي من مهندس بودند مي توانستند بهترين زندگي را براي خودشان 

مردم، به خاطر ديگران از جون و خون خودشان  داشته باشند. اما به خاطر
 گذشتند. 

من هميشه مي خواهم اين را بگويم كه؛ بابا جون بچه هاي ما خون شان را 
در اين مملكت دادند، شوخي نيست، ما مادران و خانواده ها چه رنج ها 
برديم، تا توانستيم اين بچه ها را به جايي برسانيم. خوب خيلي سخت است. 

ست كه با يك گلوله بچه ها بزنند. به هر حال اميدوارم يك روزي ساده ني
 برسد كه جوانان ما بتوانند زندگي خوب و شادي را داشته باشند. 

*  

  سعيد افشار باگفت و گوي 

  ملكه مصطفي سلطاني

  
خانم ملكه مصطفي سلطاني، من به شما سالم و خسته نباشيد مي *

حاضر شده ايد و شهادت داديد. گويم. شما در دادگاه ايران تريبونال 
اگر ممكن است در مورد شهادتي كه در دادگاه ارائه كرديد توضيح 

  بدهيد؟

من هم سالم دارم براي شنوندگان شما، من شهادت دادم، من از  -
جمهوري اسالمي در رابطه با اعدام چهار نفر از برادرانم و جان باختن پنج 

 1358ستم. در تاريخ سوم شهريور نفر ديگر از اعضاي خانواده ام شاكي ه

دو نفر از برادرانم را همراه با هفت نفر ديگر در پادگان مريوان اعدام كردند 
كه اين ها كم تر از يك هفته در زندان بودند. اسامي آن ها؛ حسين 
پيرخضري، احمد پيرخضري، جالل نسيمي، علي داستاني، احمد قاضي  

ن مصطفي سلطاني و حسين مصطفي زاده، فائق عزيزي، بهمن اصغري، امي
سلطاني. اين دو نفر آخري برادرانم بودند. درست يك هفته بعد ا ز اعدام دو 
برادرم، برادر ديگرم در يك درگيري اي كه جمهوري اسالمي به رهبري 

 چمران سازمان داده شده بود جان باخت.
  

  در كردستان؟*

ي از بنيان گذران كومله بله در كردستان، برادر ديگرم فواد مصطفي سلطان -
بود او براي مأموريت تشكيالتي از بانه به مريوان مي رود، موقع برگشتن 
يك ستون بزرگ نظامي به آنان حمله مي كنند كه در آن درگيري برادر 
بزرگ فواد مصطفي سلطاني و طهمورث اكبري عضو سازمان چريك هاي 

در زندان تبريز يازده  1360فدائي خلق ايران جان باختند. در هشتم تير ماه 
نفر را اعدام كردند كه دو نفرشان برادران من به اسامي ماجد و امجد 
مصطفي سلطاني، از ديگر اعدام شدگان من فقط اسامي اسماعيل يگانه 
دوست هوشنگ توحيدي يادم مانده است و از بقيه اطالعي ندارم. دو نفر از 

 1359في سلطاني در پاييز عموزاده هايم در تاريخ هاي مختلف ناصر مصط

توسط  1360و ديگري احمد مصطفي سلطاني در بيست و ششم خرداد 
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جمهوري اسالمي جان باختند. همسرم دكتر جعفر شفيعي از كميته مركزي 
حزب كمونيست ايران و كومله در تصادف ساختگي  به توسط دولت بعث 

كهنه...... نيز در  عراق در مسير آمدن به اروپا جان باخت. پسر دايي ام رئوف
 جان باخته است. 1358تير  23
  

خانم سلطاني، اين همه تبهكاري و ظلم بر عليه شما و از دست دادن *
  عزيزترين عزيزان تان، اين همه سال چگونه تحمل كرديد؟

اي بگويم كه بيان گر دردي باشد كه تك تك افراد شايد واقعاً نتوانم جمله -
-اند. ما خيلي سختي كشيديم. ميط متحمل شدهي ما در اين ارتباخانواده

ها به رغم گذشت چندين سال هنوز التيام نيافته توانم بگويم كه اين زخم
است. منتها ما درس استقامت و پايداري را از مادرم، از پدرم ياد گرفتيم. من 

ي ماجد را در دادگاه خواندم، آنان به ما ياد از آخرين نامه يديروز يك بخش
كه چه كاري انجام دهيم. من اميدوارم حكومت اعدام جمهوري  دادند

  اسالمي را بركنار كنيم.

  خوانديد چه بود؟و  اي كه انتخاب كرديدآن نامه قطعهدر *

اش اين طور نوشته است كه، دو نفر از خطاب به مادرم بود، ماجد در نامه -
اش به دامجالدان جمهوري اسالمي به نام هاي مرتضي و نوري همان شب اع

اي او اعالم مي كنند كه تو امشب اعدام خواهي شد، ماجد خيلي با عجله نامه
نويسد و به يكي از هم بندي هايش با نام فاروق بلوري، پيشمرگ كومله را مي

كه سال پيش متأسفانه به علت مريضي فوت كرد، مي دهد و او هم نامه را 
  . پس از آزادي به همراه خود به بيرون مي آورد

خيلي مختصر بگويم ماجد در اين نامه كه خطاب به تشكيالت نوشته است، 
ي درون تشكيالتي در ي طبقاتي و ايدئولوژيكي و مبارزهبر اهميت مبارزه

اش كند. يك بخش از نامهرابطه با رسيدن به آرمان سوسياليسم تأكيد مي
 1359 هم خطاب به خانواده و پدر و مادرم است. ماجد در چهارم بهمن

اعدام شد. در مدت شش ماه زندان او پدر و  1360دستگير شد و هشتم تير 
اش مي نويسد؛ مدتي مادرم از زنداني بودن او اطالعي نداشتند. او در نامه

خواهم با افتخار در راه آرمان سه برادر است از شما بي خبرم و االن مي
گرمان ذكريايي (كاك فواد، كاك امين و كاك حسين) و رفقاي دي ديگرم،

ي كارگر فدا شوم. بعد از خواهر و برادرانش ها و آرمان طبقهها........ فرشچي
اي كه در نامه قابل توجه است اين كه، ماجد از احوال پرسي مي كند. نكته

برادرش امجد كه تا ساعاتي ديگر به همراه او اعدام خواهد شد اطالعي ندارد، 
اش خطاب به مادرم رساند. بعد در نامهم مياش به امجد هم ساللذا در نامه

در رخت عزا ببينند. اعدام در راه  را تأكيد مي كند كه رفقاي من نبايد تو
ي آرمان هايم افتخار من است، اين پيراهن آغشته به خونم چلچراغ حجله

ي سرخ بپوش، سرخ نگه دار من است، اگر تو مادرم من هستي بلند شو جامه
  لرزد از نام من.نام من تا خصم ب

  

  و شما تصميم گرفتيد بياييد به دادگاه ايران تريبونال؟*

  بله، -

  

چطور بود اين دادگاه و انتظار شما چه هست؟ آيا اين دادگاه انتظار شما را * 
  ؟برآورده كرده است

من واقعاً تشكر مي كنم از دست اندركاران اين برنامه، به نظر من خيلي  -
كنم از قضّات و وكالي دادگاه كه كار تشكر مي اند، خيليزحمت كشيده

ها خيلي زحمت مي كشند، طي اين دو روز شاهدان داوطلبانه مي كنند، اين
عيني اين دادگاه آمدند و توضيح دادند، اما با اين حال فكر مي كنم اين هنوز 

اي از درياي جريانات ايران است. فجايعي كه جمهوري اسالمي در مدت قطره
حاكميت سياهش بر سر مردم ايران آوردند، قطعاً خيلي هاي ديگر سي سال 

هستند كه هنوز آن چه كه بر سرشان آمده است هيچ جايي برمال نشده 

است. اميدوارم يك روزي همه با هم بتوانيم سند جنايت كاري جمهوري 
  اسالمي را تصويب كنيم و حكومت اعدام جمهوري اسالمي را بركنار كنيم.

  چطور مي بينيد؟ آينده را* 

  به آينده خوشبين هستم. -

سپاسگزارم از اين كه پذيرفتيد با ما صحبت بكنيد، براي تان آرزوي *
پيروزي و موفقيت دارم و رسيدن به همه ي آن آرمان هايي كه عزيزان شما 

  برايش مبارزه كرده اند.

*  
  
  

  

  مادر بهكيش

هاي منو كشتند  بچه من گله دارم، گله دارم از سازمان ملل. كه اين همه
اينها صداشون در نيومد. اينها چه جور سازمان ملل هستند؟ توقع داشتم كه 

ها چه گناهي  اينها صداشون دربياد و حرف بزنند. بگن. مگه اين بچه
ها چه تقصيري داشتند؟ چرا كشتنشون؟ من مادر،  داشتند؟ مگه اين بچه

ام رو ببينم. اينها خودشون ه مگه چقدر طاقت دارم كه اين قدر بايد داغ بچه
دونن، ميگن ما مسلمونيم. مگه يك مسلمون اين قدر  رو مسلمون هم  مي

كنه؟  همشون تحصيالتشون باال بود. من يك دونه مادر، اين همه  اذيت مي
هاي تحصيلكرده  كرده بار آوردم اينها بچه هاي تحصيل زحمت كشيدم بچه

بره؟ چرا اينها رو حرفشون  را نمي من رو كشتند. سازمان ملل چرا اسم اينها
ها را بگه توي  رو نميزنه؟ من توقع داشتم از سازمان ملل كه اسم اين بچه

تلويزيون. مثالً ميگن سازمان ملل ميخواد بررسي كنه ميخواد به درد مردم 
تا بچه من رو كشتند هيچ صداشون در نيامد.  6برسه در صورتي كه 

سر دخترم هم ورنميدارن. بابا جان بسه  صداشون در نمياد. تازه دست از
ديگه! آخه ظلم تا چه قدر؟ تا چه حد؟ توقع داشتم كه سازمان ملل 

هاي من ببره.  هاي منو بشنوه، حرفهاي منو ضبط كنه، اسمي از بچه حرف
هاي من نبرده. فقط از خودشون تعريف  در صورتي كه هيچ اسمي از بچه

براي تعريف خودشونه؟ فقط. سازمان  كنند. سازمان ملل براي چيه؟ فقط مي
ها و تعريف ملت چيه؟ اينها از ترس اين كه  ملل براي چيه؟ تعريف بچه

هاي منو كشتن. همين طور كه دل منو  مبادا خطاهاي خودشون لو بره، بچه
  سوزوندند خدا دلشون رو بسوزونه.

*  
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  وگو با سحر محمدي گفت

  

  كنم عفو هم نمي ،كنم فراموش نمي

  

  

  

  

  

اند  هايش را به تير چراغ برق بسته كابوس مي بيند كه پدر، مادر، عمو، و دايي
گويند: تو اين حق را  اي ست مي تا تير باران كنند. به او كه دختر پنج ساله
  داري كه انتخاب كني كدام يكي زنده بماند!

كند كه مادرش  اند و او تالش مي شان حمله كرده كابوس مي بيند كه به خانه
  شود. گاهي پيدا نمي پنهان كند؛ ولي هيچ جاي خانه، مخفيرا 

ها ذهنش به اين تصور ايمان داشته كه اگر روز دستگيري مادرش همراه  سال
توانسته ماموران را مجاب كند كه مادرش را دستگير  بود، خودش مي او مي

داده كه فقط پنج سالش است و چقدر  نكنند.  به آنها كامال توضيح مي
  ا دوست دارد و چقدر به او احتياج دارد.مادرش ر

ترين مفهوم مرگ را پس از كشته شدن مادر، پدر و نزديك "سحر محمدي"
اش در كودكي دريافت. در ابتداي دهه شصت  و در دومين سال  افراد خانواده

ن موسوي، او دختري پنج ساله بود يميرحس يدوره هشت ساله نخست وزير
  رت ديدن مادرش ماند تا هميشه. كه ديگر پدر نداشت و در حس

يابد كه در زندان بر جسم مادرش چه رفته است و  ها بعد در مي او سال 
هاي رواني مادرش براي شكستن مقاومت او، با استفاده از  بخشي از شكنجه

گويد كه آنها هرگز موفق گرفته و سحر با افتخار مي نام سحر صورت مي
اش كه تنها يادگار بازمانده  نامه او در وصيت نشدند مقاومت او را بشكنند. مادر

متاسفانه پيش از رفتنت به مدرسه از ديدنت "از اوست براي دخترش نوشته: 
  "محروم شدم.

يك هفته از شروع مدرسه سحر گذشته بود كه خبر اعدام مادرش را به 
داند مادرش در كجاي خاوران  خانواده اعالم كردند. سحر محمدي هنوز نمي

  سپرده شده است. به خاك

ي حقوق دانشگاه كلن آلمان  حاال پس از گذشت سي سال، او در رشته
ي  ي كشته شدگان دهه گير پرونده كند و يكي از فعاالن پي تحصيل مي

دادگاه ايران تريبونال در لندن "شصت است. او به عنوان يكي از شاهدان 
بيش از " گفت: "براي رسيدگي به كشتار زندانيان سياسي در دهه شصت

كه دادخواه حق خودم باشم، دادخواه حق پدر بزرگ و مادربزرگم هستم  آن
   "كه حاال ديگر بين ما نيستند

                                                                                                                     

  * شبنم آذر

  

  

ا در دادگاه ايران تريبونال لندن ديدم. رخصتي شهادت شما ر شبنم آذر: *
رخصت مختصر و   -دهند درمواجهه با چنين فجايعي به ما مي -كه كلمات
ست كه شرح سي و چهارسال زندگي كابوس زده شما و خانواده محتضري

،.... كلمات تنها حامل حسي تغيير شكل يافته و باشدشما نيست و نمي تواند

ما هستند و همين مختصر شايد كفايت كند كه زميني شده از درونيات 
تواند حامل  دانم كه اين گفتگو هم نهايتاٌ تنها مي بدانيد من نيز به خوبي مي

هاي تلخ و به كالم در نيامدني شما باشد و نيز  هاي كوچكي از تجربه تكه
چنان جاري را  هم  ي هايي از نگاه امروز شما به آن گذشته شايد بتواند بخش

عنوان تنها فرزند دو تن از جانباختگان  بدهد. شرحي كه شما بهتوضيح 
   ي شصت، در مورد از دست دادن عزيزانتان خواهيد داد. دهه

هايم (اصغر و حسن اميري) مادرم (سوسن اميري) و دايي :محمدي حرس
به  اتحاديه كمونيست هاي ايران (سربداران)به همراه يكي ديگر از اعضاي 

در تهران دستگير شدند. من در آن زمان  1362در سال  نام فريدون سراج،
شان يعني ماه پس از دستگيري 9سال داشتم. مادرم و دايي اصغر را  5فقط 

به جوخه اعدام سپردند و دايي حسن را در ارديبهشت  1363در اوايل پاييز 
. وقتي خبر اعدام مادرم را به ما دادند، من يك هفته بود كه به 1364

  رفتم.مدرسه مي 

پدرم (پيروت محمدي) و عمويم (رسول محمدي) كه برادر دوقلوي  ضمناٌ
در قيام سربداران در شهر آمل به دست پاسدارها  1360پدرم بود، سال 

  كشته شدند. 

ها از عزيزانشان  هاي زندانيان تا مدت در آن زمان بسياري از خانواده* 
وفق شديد مادر و ماندند. شما چه مدت پس از دستگيري م اطالع مي بي

   هايتان را پيدا كنيد و مالقات هايتان چطور بود؟ دايي

بيش از يك ماه طول كشيد تا خانواده موفق شد اطالعاتي در مورد  :حرس
محل حبس آنان بدست بياورد. آنان را به زندان اوين برده بودند. پس از 

وفق آمدن و رفتن هاي مكرر و تحمل توهين و تحقير پاسداران اوين، م
شديم دايي هايم و فريدون را مالقات كنيم. البته اين مالقات فقط از پشت 
شيشه و از طريق تلفن بود. مالقات حضوري ممنوع بود. تالش ها براي 
مالقات مادرم بي فايده ماند. برايش وسيله تحويل نمي گرفتند و حاضر 

ايي اصغر به نبودند هيچ خبري از او بدهند. باالخره در يكي از مالقات ها د
ماه  9ما گفت كه خبر دارد مادرم زنده است و او هم در اوين است. مادرم 

ماه به همراه مادربزرگم و برخي ديگر از اعضاي  9در زندان بود و من 
ماه اميد را در دل زنده نگه داشتم  9خانواده، به اميد ديدار او به اوين رفتم. 

  كه او را خواهم ديد. نشد! 

  

وادث در پنج سالگي شما رخ داد؛ وقتي دو بار در ماه، با مادر همه اين ح* 
آمديد به اميد مالقات با  بزرگتان از كرمانشاه به زندان اوين  در تهران مي

بار است كه هيچ وقت نتوانستيد پس از  هايتان؛ و تاسف مادر و دايي
  دستگيري، مادرتان را ببيند.

ا را به خاطر مي آوريد؟ روحيه ها بگوييد. چقدر آن روزه از فضاي مالقات
  ديد ؟ شان چطور بود؟آيا شما آثار شكنجه را بر بدنشان مي

دايي هايم و فريدون را مي ديديم. روحيه شان عالي بود ولي حتي  :حرس
ن سن كم مي ديدم كه به لحاظ جسمي هريك به اندازه سال ها آمن با 

نمي گفتند. مي  شكسته شده بودند. از آنچه كه بر آنان مي گذشت چيزي
گفتند حالشان خوب است. اما پيكرهاي تكيده و شكسته شان خبر از 
واقعيتي هولناك مي داد. دايي اصغر بعد از خداحافظي در مالقات هايش 

شما اول برويد، مي خواهم هنوز چند لحظه اينجا بمانم "هميشه مي گفت 
انسته درست مد كه در اثر شكنجه نمي توآ. بعدها خبر "و تماشايتان كنم

  سرپا بايستد و نمي خواسته ما اين صحنه را ببينيم. 

ماه پرپر شدن گل  9ماه اميد و  9ماه رنج سفر بقصد ديدار.  9و اما مادرم.  
ماه آرزوي ديدار، حتي اگر شده فقط براي چند لحظه. نمي  9هاي اميد. 

ز دانم در اين مدت بر او چه گذشت. چند سال بعد از اعدامش از يكي ا
رفقاي سابقش كه از سياهچال اوين جان بدر برده بود شنيديم كه مدت 

او را در يكي از راهروهاي بند ديده؛ با پاهايي از  مادرم كوتاهي قبل از اعدام
اي آغشته به خون و عفونت. بعدها باال تا پايين گچ گرفته. با باندپيچي
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دند. شنيديم شنيديم كه تحت چه شكنجه هاي وحشيانه اي قرارش داده بو
حتي با جسم درهم شكسته، با روحيه مقاومش و شوخي و شيطنتش به 

كرده. شنيديم كه بارها او را در همبندانش عشق به زندگي را يادآوري مي
اند كه روحيه اش را درهم بشكنند. مقابل جوخه نمايشي اعدام قرار داده

كند. رهايم نميتصور اينكه در آن لحظات بر او چه گذشته، كابوسي است كه 
هاي وحشيانه، او را هاي هولناك اعدام و نه شكنجهدانم كه نه نمايشفقط مي

سال را تمام  23به زانو درنياورد. او زني از تبار باور و استقامت بود. هنوز 
اي به گلوله شكافته و نكرده بود كه جمهوري اسالمي از همسرش، سينه

سطح شهر آمل نمايش دادند، براي او اي كه براي درس عبرت مردم در جنازه
به يادگار گذاشت، بي آنكه جنازه همسرش را به او تحويل دهند يا محل 

سال را تمام نكرده بود كه پيكر جوان و قلب  26دفنش را فاش كنند. و هنوز 
  گلوله جالدان جوخه اعدام جمهوري اسالمي شد.  جاش آمادريايي

  

 وارد بار تان اعالم كردند و وقتي براي نخستين ها را چگونه به خانوادهاعدام* 

اي مواجه شديد؟ از تصاويري كه در ذهنتان ثبت با چه صحنه شديد، خاوران
   شده بگوئيد؟

جمهوري اسالمي عزيزان ما را به جرم آزادي خواهي و عدالت طلبي  :حرس
وحشيانه شكنجه كرد و يكي پس از ديگري به جوخه اعدام سپرد، بدون 

براي آخرين بار به  رين ديداري و وداعي. حتي نگذاشتند كه اقالٌفرصت آخ
آغوششان كشيم و عطر تنشان را در مشاممان جاودانه كنيم. در يك جمله 

شان را به ما حتي جنازه !"اعدام شدند"سرد و بي روح به مادربزرگم گفتند: 
گفتند  تحويل ندادند. آدرس خاوران را با شماره رديف و قبر به ما دادند و

هاي اند. اما در خاوران نه رديفي بود و نه قبري. تنها كوپهآنجا دفنشان كرده
اي هاي نامنظم در كنار هم قرار گرفته بودند، در منطقهخاك كه به فاصله

هاي پرپري كه متروكه، در حصار ديوارهايي كه رويشان شعارهايي عليه گل
هاي داغدار و مادران و خانوادهها خفته بودند، نوشته شده بود. زير آن خاك

گريستند. آن زدند و نام عزيزانشان را ميهاي خاك زار ميكه بر آن كوپه
خاك، عزيزان ما را نيز در برگرفته بود. آن خاك تمام دوران كودكي و همه 

بزرگ و پدربزرگم را  هاي مادرآينده مرا دربر گرفته بود. آن خاك جگرگوشه
اميدشان به زندگي را نيز. آن خاك همه چيز خانواده  دربر گرفته بود، و همه

ما را دربر گرفته بود. هرآنچه كه در زندگي عزيز و مقدس بود به خاك هاي 
  خاوران سپرده شد. 

كند: آنچه كه در خاوران ديدم، كابوسي است كه تا به امروز رهايم نمي
عي، گورهاي دسته جمعي، دست و صورت بيرون افتاده از گور دسته جم

جيغ وحشت زني كه روي دست يك جنازه پا گذاشته بود، شوك، خشم، 
نفرت، نفرت، نفرت.... مادر داغداري را ديدم كه آنچنان سرگردان به دنبال 
جنازه دخترش مي گشت كه شبانه نبش قبر كرده بود براي اينكه بداند 

بعنوان  آدرس قبري كه به او داده اند واقعي است يا نه. به او همان جايي را
قبر دخترش نشان داده بودند كه به ما قبر مادرم را. گور را كنده بود. نه 
دختر او به زير آن خاك خوابيده بود و نه مادر من. معلوم نبود مادرم كجاي 

ام و ام، شاديام، جوانيآن خاك خونين خفته بود. اينگونه شد كه كودكي
  بتوان نشاني از آن يافت.هاي خاوران گم شد بي آنكه همه هستيم در خاك

   

؟ آنچه كه به تصوير كشيديد چه تاثيري به روي خانواده شما  گذاشت *
دانيد كه سه فرزند  ايد خودتان را نماينده مادر بزرگ و پدر بزرگتان مي گفته

  اند!؟خود را در دهه شصت و به فاصله اندكي از هم، از دست داده

ر مادر و پدر سالمندي بود كه آنچه كه من ديدم حكايت دل سوگوا :حرس
جگرگوشه هايشان را به فجيع ترين شكل ممكن سالخي كرده و كشته 

شان، گلستاني كه با بودند. حكايت مادربزرگ و پدربزرگم كه حاصل زندگي
عصاره جان آبياريش كرده بودند، پرپر شد و به خاك و خون كشيده شد. اما 

دادند كه بنيان دند و نشان نميكرشان را در انظار عمومي حفظ ميروحيه

. پدربزرگم در بهتي بي پايان فرو رفت. اين بهت تا شدهوجودشان ويران 
- آخرين روز عمر، سايه از صورتش نكشيد. مادربزرگم در خلوتش مرثيه مي

گريست. اين داغ را تا دم مرگ همچون كوهي عظيم با خواند و به تلخي مي
براي فرزندانشان چشم بر جهان خود حمل كردند و با آرزوي عدالت 

  فروبستند.

  

اين فجايع به شكل ديگري از آن پس از سال هشتاد و هشت هم رخ داد. * 
، نتوانستند پاسخي بگيرند و 88دار كشته شدگان سال  هنوز مادران داغ

 حتي نتوانستند در امنيت مراسم درخوري براي فرزندانشان برگزار كنند.

   آوري بسته شد. ا نيز به شكل ناعادالنه و شرمگره ك وشكنجهپرونده كهريز

كارنامه جمهوري اسالمي كارنامه خونيني است. اين رژيم از بدو به :حرس
قدرت رسيدنش به روي هر صداي مخالفي گلوله كشيد. اينگونه شد كه 
تاريخش همواره با سركوب، زندان، شكنجه و اعدام آزاديخواهان عجين بوده. 

در مواجهه با مردمي نشان  88مت اسالمي در سال خشونت عرياني كه حكو
خواستند رأيشان به رسميت شناخته داد كه تنها جرمشان اين بود كه مي

شود، نشانگر اين واقعيت است كه اين رژيم هرگز هيچ صداي مخالفي را 
شروع شد، در سال  57برنتافته و برنخواهد تافت. اعدام هاي سياسي از سال 

اي ادامه يافت و يد، در دهه هفتاد با قتل هاي زنجيرهبه اوج  خود رس 67
، نسل ديگري، يعني نسلي كه متولد انقالب و پس از انقالب 88در سال 

تابد و است را با اين واقعيت تلخ آشنا كرد كه اين رژيم، اعتراض را برنمي
، "تروريست"، "محارب"همواره تالش كرده با زدن اتهاماتي همچون 

و غيره به معترضين، سركوب و خشونت  "شونت طلبخ"، "خرابكار"
  سيستماتيكش را توجيه كند. 

جلوگيري از تكرار اين جنايات مستلزم رسيدگي به آن از طريق روشن 
شدن آمرين و عاملينش و محاكمه آنان در يك دادگاه مردمي است، وگرنه 

ي مفسد ف"هاي بعدي به عنوان كنند به نسلهر نسلي را كه قتل عام مي
  كنند. و در نتيجه مستحق اعدام، معرفي مي "خشونت طلب"و  "االرض

   

در همان زمان جنبش سبز بود كه موضوع بخشش و فراموشي بيش از *
با  88پيش مطرح شد. شكل عيني آن هم چهار سال پس از انتخابات 

شود ديد.  شركت مجدد در انتخابات سراسري رخ نمود كه نتايج  آن را مي
   باره موضوع بخشش و فراموشي چيست؟نظر شما در

مقوله فراموشي، مبحثي بي معناست چراكه فراموشي، امري اراده گرايانه  -
بود، فراموش كردن جناياتي چنين هولناك، مي نيست. اگر هم چنين 

  حاصلي جز تكرار اين جنايت به اشكال ديگر نخواهد داشت. 

ها در جنگ جهاني دوم يمردم كشورهاي اروپايي كه به نوعي با حكومت ناز
اند (از آلمان گرفته كه در آن دوران در زمره جانيان بود، تا در ارتباط بوده

لهستان كه يكي از كشورهايي است كه بيشترين شمار قرباني را در آن 
دوران داشته است) حتي پس از گذشت بيش از شصت سال از شكست 

آن دوران برگزار مي كنند، نازي ها، ساالنه مراسم بي شماري براي يادآوري 
   ياد قربانيان را گرامي مي دارند و آمرين و عاملين آن جنايات را تقبيح مي كنند.

نمايشگاه ها براي يادآوري آن دوران برپا شده، در كتاب هاي تاريخ و جامعه 
شناسي مدارس، فصول متعددي به تجزيه و تحليل اين پرسش مهم 

باعث شد كه چنين جناياتي رخ دهد و اختصاص داده شده كه چه عواملي 
چه بايد كرد كه ديگر هرگز تكرار نشود؟ هزاران فيلم مستند و سينمايي و 
مصاحبه و غيره درست شده كه آن روزها را به مردم اروپا معرفي يا يادآوري 

  مي كند. 

جامعه بشري پس از گذشت اين همه سال، هنوز نازي هاي سابق را * 
رار داده و به جرم جنايت عليه بشريت به پاي ميز پيگرانه تحت تعقيب ق

   محاكمه مي كشاند.
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ن، آن جنايات و قربانيان آرانه براي فراموش نكردن ياين تالش پيگ :حرس
برقراري  به منظورزاري نيست، بلكه آزاري و ديگرآمسلما از سر ميل به خود

مردم اين عدالت و ضامن عدم تكرار آن فجايع است. هدف اين است كه 
جوامع با تحليل گذشته و فاكتورهاي سياسي و اجتماعي آن دوران، آنچه را 
كه به قدرت گرفتن نازي ها و آن جنايات شنيع انجاميد، بشناسند و آگاهانه 

  جلوي تكرارش را بگيرند.   

در جامعه ايران اما، آنان كه در عدم بررسي جنايات دهه شصت منفعت 
زده اند كه فراموش كردن يك قتل عام  دارند، به اين گمان دامن

  سيستماتيك دولتي و تحريف تاريخ، شرط پيشرفت جامعه است!

اما اولين نتيجه فراموش كردن قتل عام يك نسل روشنفكر و آزاديخواه، اين 
خواهد بود كه جانيان ديروز، با دستان خونين، پرچم آزاديخواهي مردم را از 

را از محتوا تهي كرده و مبارزاتشان را  ردمم دستشان بربايند، مطالبات برحق
دوران "بازگرداندن  ،به بيراهه بكشند. تا جايي كه مدينه فاضله مبارزات مردم

شود!! دوراني كه يك سرش جنگ بود و مصيبت هاي حاصل از  "طاليي امام
قتل عام هزاران سركوب و خفقان سياسي ـ اجتماعي و آن، يك سر ديگرش 
ياهچال هاي مخوف رژيم، بدون داشتن ابتدايي ترين زنداني سياسي در س

  حقوق انساني! 

رژيم كه   "سابق"نتيجه فراموشي آن جنايات اين خواهد بود كه پاسدار 
چنديست خارج كشورنشين شده، ژست هاي حقوق بشري بگيرد و نتيجه 
همه اين ژست ها را به اينجا ختم كند كه اصال قربانيان دهه شصت خودشان 

كه پس از سر كار  "سابق"دند كه قتل عام شدند!!! آقاي پاسدار مقصر بو
آمدن دولت روحاني، بوي كباب به مشامش خورده و دلنگران است كه از 

اش در قافله عقب بماند، هرآنچه را كه بنا به خصلت نان به نرخ روز خوري
مورد جنايتكار بودن جمهوري اسالمي گفته بود، يك جا پس گرفت و مبلغ 

تي هم از به خون خفتگان خاوران ها طلبكار شد! ايشان براي اثبات هنگف
هم رو كرد  "سند و مدرك"و  "نقل قول"ها جديدش حتي ده "هايتئوري"

اند اند كه دست به خشونت زدهاين منتقدين رژيم بوده كه ثابت كند كه اصالٌ
  در اصل قرباني خشونت مخالفينش است!!! جمهوري اسالميو 

  

شصت  دهه كشتارهاي مورد و مقاله اخير او در "اكبر گنجي "ما منظور ش*
عنوان يكي از  شد. به منتشر گويا سايت در 1392 آبان 17 تاريخ در است كه 

ي شصت، اين سخنان را چگونه ارزيابي  هاي قربانيان دهه اعضاي خانواده
    كنيد؟ مي

يد، نسلي كه جمهوري اسالمي در دهه شصت به خاك و خون كش :حرس
اي غير از سركوب، تحقير، روشنفكران و آزاديخواهاني بودند كه آينده

كردند. به رژيم كشتار، گرسنگي و كشتار براي مردم سرزمينشان آرزو مي
هاي اعدام برپا كرده جوخه ،آري نگفتند. رژيمي كه از بدو به قدرت رسيدن

زندان  .دادار ميهاي ده يازده ساله را در مقابل جوخه تير قربود و حتي بچه
، هايش مملو از جوانان و نوجواناني بود كه به جرم پخش كردن اعالميه

دستگير  شركت در يك تظاهرات و يا تبليغ براي يك سازمان سياسي خاص

به دختران نوجوان محكوم  زندانبانانش .شده و به اعدام محكوم شده بودند
پاسدارانش  ."را بگيرندجلوي بهشت رفتنشان "به اعدام تجاوز مي كردند تا 

هاي آيت اهللا كردستان را چنان به خاك و خون كشيدند كه حتي نماينده
منتظري از توحش عمال رژيم در قتل عام ساكنين روستاي قارنا انگشت 

هزاران الت و چاقوكش را بسيج كرده و به خيابان  !حيرت به دهان گزيدند
به صورت زنان اسيد  "يا روسري يا توسري"ها فرستادند تا تحت شعار 

به ضرب زنجير و چاقو بدرند. اينها فقط مثال را بپاشند و سر و صورتشان 
هاي كوچكي از هزاران جنايت هولناكي است كه رژيم در ماه ها و سال هاي 

  اول حكومتش مرتكب شد.

حق دارند كه مي گويند هركس با اين اعمال  "سابق"بله؛ آقاي  پاسدار 
و طبيعي است كه تا حد  "دست به خشونت زده"يزد رژيم به مقابله برخ

اش گلوله باران يا به دار آويخته شود!!! پاره مرگ شكنجه شده و پيكر هزار
قتل عام زندانيان سياسي در دهه شصت و حتي كشتار بيش از پنج هزار 

هاي آقاي "تئوري"، طبق 67زنداني سياسي به فاصله چند ماه در تابستان 
 قابل درك از جانب رژيم بوده!!! "عكس العمل"فقط يك ، "سابق"پاسدار 

 "خشونت طلب"از قربانيان دهه شصت، موجوداتي  "سابق"آقاي پاسدار 

؛ و "خشنش"دهد كه بي دليل دست  به اعتراض زدند، آنهم از نوع جلوه مي
از الجوردي ها، حاج داوودها، ناصريان ها، پورمحمدي ها، موسوي اردبيلي 

مي سازد! فراموش كردن آن جنايات حاصلش  "قرباني"، ها و خميني ها
، نداها و "سابق"اين خواهد بود كه چند سال ديگر، امثال اين آقاي پاسدار 

ها، مرتضوي ها، حسين و قاضي صلواتي "خشونت طلب"ها و ستارها را ترانه
  جلوه دهند!!! "قرباني"ها و احمدي نژادها را طائب

  

ان را كه با حكومت هاي خونخوار به هر شكلي به تاريخ بشر اما، نام آن* 
در خود جاودان  آزاديخواه و قهرمانمبارزه برخاسته اند، همواره به عنوان 

ساخته و در مورد ايران هم غير از اين نخواهد بود. خوشبختانه تاريخ ايران 
مي نويسد و نه همجنسانش در حكومت اسالمي.  "سابق"را نه آقاي پاسدار 

آيندگان مي نويسند و در نهايت، قضاوت به عهده آيندگان خواهد  تاريخ را
   بود.

و اينجاست كه مقوله بخشش هم بي معني  مي شود، چراكه آمرين  :حرس
و عاملين كشتار دهه شصت و به طور كلي سردمداران رژيم اسالمي و اعوان 
و انصارشان در داخل و خارج كشور، نه تنها از جنايات خود پشيمان 

تند، بلكه طلبكار هم هستند. تقاضاي بخشش نشده كه من و امثال من نيس
  به چگونگي برخورد به اين تقاضا بينديشيم. 

آنچه كه در اينجا مطرح است، برقراري عدالت براي به خون خفتگان دهه 
ت سيستماتيك دولتي. وظيفه اشصت است و جلوگيري از تكرار آن جناي

عام زندانيان سياسي و احساس مسئوليتمان  انساني ما در قبال قربانيان قتل
هاي آينده ايران، حكم مي كند كه نه از سر خونخواهي، بلكه در قبال نسل

  از سر دادخواهي، از فراموشي آن جنايات هولناك جلوگيري كنيم.

من پاهاي تكه تكه شده مادرم را فراموش نمي كنم. پيكر از هم گسيخته 
كنم. شكنجه و اعدام دايي ش را فراموش نمياشده و سينه به گلوله شكافته

اصغرم كه شاگردانش در مدرسه در سوگش سياهپوش شده بودند را 
كنم. از هم شكافتن گوشت و استخوان دايي حسنم و حسرتش فراموش نمي

- غوش كشيدن دختر نوزادش و تيرباران سينه عاشق تازه پدر شدهآبراي به 

- سينه پدرم و عمويم را فراموش نمي اش را فراموش نمي كنم. گلوله باران

- هاي مخفيانه مادربزرگم و دل سوگوار پدربزرگم را فراموش نميكنم. ضجه

- كنم. قتل عام يك نسل از روشنفكران و آزاديخواهان ايران را فراموش نمي

  كنم. 

  فراموش نمي كنم؛ عفو هم نمي كنم!

*  
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  ؟ايدرا كجا به خاك سپرده برادرانم

  گوي مهدي اصالني با سهراب خوشبويي و گفت

  

 
  ساله 13 ،سعيده       ساله    17 ساسان،       ساله20، سيروس             ساله 23 ،غالمعلي          ساله 16 ،سوسن      عروس خانواده ،اعظم                           

  

  

  تان بگوييد. گي ز خود و موقعيت خانوادهكمي ا* 

  

در شيراز، كارشناس ارشد مكانيك با  1356سهراب خوشبويي متولد  -
 فضا از دانشگاه مونيخ هستم.  -گرايش هوا

ي ما شامل سه فرزند دختر، پنج پسر و  خانواده 1357هاي قيام سال  در سال
. پدر و مادرم بود

فرزندان خانواده به  كه در شهرستان جهرم سكونت داشتيم.
ي خانواده به خاطر شغل پدرم متولد شهرهاي  ي مهاجرت چندين باره واسطه

  شيراز، آبادان و يا جهرم بودند. 

شان به  تر خانواده و گرايش ها به دليل فعاليت فرزندان بزرگ در آن سال
ي ما حمله  اهللا به خانه سازمان مجاهدين خلق، بارها توسط وابستگان به حزب

د و در همان جهرم چند بار بعضي از افراد خانواده دستگير، مضروب و يا ش
در درگيري زخمي شدند. تا اينكه سرانجام مجبور به مهاجرت به شهرستان 

ي ما هجوم برده شد و  در آنجا به خانه 60فسا شديم، شهري كه در مرداد 
) و دو ساله 11ساله) و برادرم سياوش ( 4اهالي آن كه شامل مادرم، من (

ي زندان شديم. اين در حالي  ساله)، دستگير و روانه 2و  13خواهر ديگرم (
تر خانواده در  برد و فرزندان بزرگ بود كه پدرم در مسافرت به سر مي

  هاي تيمي سازمان سكونت داشتند.  خانه

من به همراه مادر و دو خواهرم پس از زندان فسا به زنداني در شهرستان 
آباد در شيراز فرستاده  ديم و پس از آن به زندان عادلاستهبان منتقل ش

شديم، در حالي كه در اين فاصله خواهر ديگرمان هم دستگير شده بود و به 
همراه همسر برادرم (اعظم صيادي) همگي در بند زنان بوديم. برادر ديگرم 

سالگي دستگير و در  12بار دستگير و آزاد و دوباره در  سياوش هم كه يك
  محبوس شده بود.اوين 

  

  

ي بزرگ شما چند تن به حبس و اعدام محكوم شدند.  از جمع خانواده* 
  چه كساني بودند؟  و محكومين به حبس خانواده گان سپرده جان

  

ماه و بعد از دستگيري اعضاي غيرفعال خانواده (شامل  10در مدت زمان  -
مورد  ساله) در درگيري 21ساله)، سيروس ( 4و  2مادرم و دو كودك 

) پس از شناسايي و 23اصابت گلوله قرار گرفت و كشته شد و غالمعلي (
ساله) در شهريور  17درگيري در خيابان با نارنجك خودكشي كرد. ساسان (

ي كوتاهي پس از آن در اوين اعدام شد.  در تهران دستگير و به فاصله 61
زندان  ) در19مان، همسر برادرم اعظم صيادي ( چنين عروس خانواده هم

  اعدام شد.  61ماه  آباد در دي عادل

مادر و يكي از خواهرانم ابتدا به اعدام و حبس ابد محكوم شدند، كه البته 
سال در زندان ماندند.  6و  5بعد مشمول بخشش شدند و به ترتيب حدود 

سال از آن را مجبور  6خواهر ديگرم به ده سال حبس محكوم شد كه حدود 
در طي شش سال حبس هرگز حكمي دريافت به تحمل شد و سياوش 

  نكرد! 

ساله بودم به همراه مادرم تا شش سالگي در  4خود من كه زمان دستگيري 
سالگي يعني سه  5زندان بودم و خواهر ديگرم كه آن زمان دو ساله بود تا 

  سال را در زندان ماند.

م در چه شهرهايى و به چه اتهامي اعضاي خانواده دستگير و يا اعدا* 
  شدند؟

  

در شهرهاي جهرم، فسا، شيراز و تهران. به طور عمده در ارتباط با  -
همكاري با سازمان مجاهدين خلق، اما خيلي از اعضاي خانواده كه دستگير 

  گونه فعاليت سياسي نداشتند! و زنداني شدند اساسا هيچ
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  آيا به هنگام حبس با ايشان مالقات داشتيد؟* 

  

م از زندان بيرون آمده بودم تقريبا هر دو يا سه هفته بله، بعد از اينكه خود -
  رفتيم. بار به مالقات مي يك

  اند؟ تان را به قتل رسانده گان گونه خبر شديد بسته كى و چه* 

  

هاي منتشر شده در  اسم يكي از برادرانم كه در اوين اعدام شد، در ليست -
ي در شيراز كشته شد، ي وقت اعالم شد. برادر ديگرم كه در درگير ها روزنامه

در اخبار استان فارس اعالم شد. و بزرگترين برادرم را از طريق اعضايي كه 
هنوز مرتبط بودند مطلع شديم. همسر برادرم با مادر و خواهرهايم در زندان 

  شيراز بود كه براي اعدام فراخوانده شد.

  تان به اين خبر چه بود؟ واكنش* 

  

بودم كه واكنشي داشته باشم يا اساساٌ مسئله تر از آني  من آن زمان كوچك -
توانستند به اين  ام هم واكنشي نمي را درك كنم. اما اعضاي ديگر خانواده

  خبرهاي پي در پي نشان دهند، چرا كه خود همگي در زندان بودند.

  سپارى آنها آگاه نبوديد، چه حسى داشتيد؟ در مدتى كه از محل خاك* 

  

اطالع هستيم! حسي  اري هر چهار نفر آنها بيسپ چنان از محل خاك هم -
اي  ي اعضاي خانواده. گويي فاجعه بسيار بد و توصيف نشدني است براي همه

  كه تمام نشده و تا ابد قرار است به روز باشد!

  ايد؟  آيا تاكنون به خاوران رفته* 

  

دانستم  خير، موقعيتش هرگز پيش نيامد. شايد بيشتر به اين دليل كه مي -
اند. اما برادرم كه در اوين  نفر از جانباختگان خانواده در شيراز دفن شده سه

  اعدام شد احتماال در خاوران دفن شده باشد.

   چه حسى نسبت به خاوران پيدا كرديد؟* 

  

هايي كه اعضايي  ام، و به نظرم براي اغلب خانواده خاوران براي من و خانواده -
شان مشخص نيست، به يك نماد تبديل  اند و محل دفن از آنها اعدام شده

  شده. نماد و سنبل مبارزه با فراموشي و در جهت استمرار فرياد دادخواهي.

  وقتى خبر ويران كردن خاوران را شنيدند؛ چه حسى در شما پديدار شد؟* 

  

ي خبرهاي ديگري از اين دست، حس نفرت و  اين خبر براي من، مثل همه -
تر كرد. براي  ام تازه الن اين جنايات داشتهخشمي كه همواره نسبت به عام

من اين دست خبرها، براي مبارزه و مقاومت در برابر ظلم انگيزه ايجاد 
كنند. آن زمان تقريبا به تازگي از  ي حاضر را تقويت مي كنند و يا انگيزه مي

ايران خارج شده بودم و به اتفاق چند تن از رفقا يك آكسيون اعتراضي 
ها در برلين ترتيب داديم و آنجا تحصن كرديم. اگرچه  سانهي ر جلوي خانه

اين تحصن اعتراضي به طور نسبي كم تعداد برگزار شد، اما به هر حال 
عملي ديگران و سكوت  مان براي فراروي از بي تالشي بود در حد بضاعت

  ها. رسانه

  برداشت شما از مفهوم بخشش و فراموشي چيست؟* 

  

پذير بودنش را  ي فردي (اگر امكان شته در حيطهبه نظر من فراموشي گذ -
اساساٌ زير سئوال نبريم!)  و نيز در مقياس جمعي آن، نه تنها منفي بلكه 

ها را به  روي تواند بازتكرار اشتباهات و كج حتي خطرناك است. چرا كه مي
ي فرد معنا پيدا  دنبال داشته باشد. اما بخشش به نظر من بيشتر در حيطه

اي بسيار شخصي است. به نظر من تنها شخصي  از اين زاويه مسئلهكند و  مي
تواند در مورد بخشودن يا نبخشودن آن ظلم  كه مورد ظلمي واقع شده مي

  اظهار نظر كند.

كه اگر اشتباه نكنم اول بار » ببخشيم اما فراموش نكنيم«اما اساسا اين كالم 
فرادستانه است كه كارانه و  اي سازش توسط اكبر گنجي مطرح شد، توصيه

  تواند باشد. كاركرد آن تنها در جهت توجيه و تداوم ستم مي

*  

  

  

  ياقدام (صدرايي)از حسين شعري 

 

  ميراث ماست شايد اين

  ، كه فوج فوج                     

  ! وار بسوزيمپروانه

  . در مقدم بهاري                  

  اش دشت دامان كه بر پهن

  ليگهر ناشگفته غنچه

  . ايست از زخم خونچكانِ عزيزي خون لكه

  

  ؟ ميراث ماست يا آئين توست

  ، شادهگكاينگونه رگ                            

  ميان همه فرياد                                             

  نام بزرگ آزادي را

  بر چارسوق عشق               

  . ر دهيمآواز س                            

  ي شب را و آسمان تيره

  . با كهكشاني از خون آذين بنديم          

  در مرگ خويش نمردن

  ، وار سر بدر آوردن وز خون خويش فواره

  آئين توست بي شك

  كه ما راهيانِ عشق                 

  آن را هزار باره

  . ايم به ميراث برده              

  ، ييد گونان درد ببا همگ

  ميراث عاشقان             

  . همه اين است                      

  65مهر ماه                                       

  *حسين اقدامي عضو كانون نويسندگان ايران بود

  سربه دار شد 67در تابستان  كه

*  
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  يگفت و گو

  منتظريبا شكوفه سعيد افشار 

 
ي بلند راديو همبستگي در شهر احبهخوانيد بخشي از مصآن چه در زير مي

در  فرزند زنده ياد حميد منتظري، استكهلم سوئد است با شكوفه منتظري
  2007تاريخ اوت 

  

 يبا فتوا، بعد از پايان جنگ ايران و عراق  67تابستان سال  سعيد افشار:* 
چندين هزار زنداني  شدند وهيئت هاي مرگ به زندان ها اعزام ، خميني

پدر تو هم  كشتار،در آن  .قابل يك سؤال ساده، اعدام شدندسياسي در م
  شنيدي ؟ كي و چگونه خبر اعدام پدرت را.از اعدام شدگان آن سال بوديكي

  

اول از همه با يك سؤال ساده مشكل دارم، به خاطر اين  شكوفه منتظري:
كه به نظر من اين قضيه اين قدر ساده نبود كه خيلي جاها عنوان مي شود، 

ي زندانيان خيلي ه چيز با يك سؤال ساده تعيين نمي شده است، سابقههم
مهم بود، و شرايط خاصي بود، يعني نمي شود به همين راحتي گفت؛ با يك 

ي پنج، شش ساله بودم، ولي من آن يك بچه 67سؤال ساده. اما من سال 
ا موقع نفهميدم كه پدرم اعدام شده است، من سه سال بعد خبر مرگ پدرم ر

  شنيدم، يعني در اين سه سال خانواده اين خبر را از من پنهان كرده بودند.

  

  بعد چطور شنيدي؟ *

سه سال اين خبر را نشنيدم، خيلي اتفاقي، با يك سؤال، سؤالي كه  :كوفهش
براي من خيلي شوخي بود از مامانم پرسيدم، او هم گفت بلي اعدام شده 

ام تصويري از مرگ پدرم در ذهن است. خيلي ناگهاني بود، يعني من اصالً
نداشتم، حتي حدس نمي زدم كه ممكن است مرده باشد، براي من خيلي 

ام، دست آدم تر بود از آن جا كه من مي دانستم و با آن تصور كودكانهعيني
شود، و خوب در اين ميان خيلي ها به ها بد است، فكر مي كردم كه آزاد مي

م دامن مي زدند كه آره؛ فرار كرده، خارج از ام هرؤياپردازي هاي كودكانه
كشور است ما به زودي مي رويم پيش او، يا اين كه؛ به زودي آزاد مي شود و 
 ،اين به زودي مي توانست هر روز به روز بعد تعويق بشود، ولي اين به زودي

  هميشه بود، اين كه به زودي تو او را مي بيني.

  پس مامان ات به تو گفت؟ *

  در جواب سؤال من. :كوفهش

  همين طور يكباره گفت، يا يك حادثه اي، ماجرايي پيش آمد؟ *

ماجرا كه خيلي كودكانه بود، براي اين كه آن لحظه شيطوني كرده  :كوفهش
بودم و مامان ام از دست ام عصباني بود، جلوي درِ حمام يك لباسشويي 

رفتم پيش اش،  بود، مامان ام مشغول انداختن لباس ها در آن بود، بعد من
مي خواستم اذيت اش كنم، يعني نيت ام اين بود كه يك چيزي بگويم كه 
مثالً حاال كه مامان من رو دعوا كرده، من هم يك چيزي به او بگويم. گفتم 
كه؛ مامان، بابا مرده است؟ و با يك جواب خيلي ناگهاني مواجه شدم؛ آره!. 

ي مامانم را ديدم، فهميدم اول فكر كردم شوخي است، ولي بعد كه چهره 
كه شوخي نيست، ولي برايم سخت بود، نمي دانستم كه اين يك تنبيهي 
است در برابر كارهاي من، و ادامه ي تنبيه من است، ولي اين تنبيه براي 
من ناشناخته بود، تنبيه هميشه براي من اين بود كه؛ برو توي اتاق ات. اين 

خودم درگير بودم، يعني اين واقعاً يك نمي توانست يك تنبيه باشد، ولي با 
تنبيه است؟ يا اين كه واقعاً اين اتفاق افتاده است؟ چون آمادگي ذهني 
نداشتم كه اين اتفاق به هر شكلي مي تواند بيافتد، اصالً براي من امكاني 
صفر بود كه چنين اتفاقي بيافتد، به خاطر همين خيلي شوك بزرگي براي 

  من بود.

  

  ه بود؟واكنش تو چ *

دانم شايد به خاطر همين خيلي شوكه نتوانستم گريه كنم، نمي :كوفهش
شده بودم. و هميشه اين گريه نكردن تا مدت ها براي من مثل يك عذاب 
بود، اين كه فكر مي كردم خوب چرا من نتونستم گريه كنم، و من دوست 

ام يك قاب نداشتم آن قدر كه نتوانستم گريه كنم، رفتم توي اتاق ام، از باب
عكس خيلي بزرگ در اتاق من بود، آمدم كه قاب عكس را بردارم كه افتاد 
شكست، ولي همان قاب عكس شكسته را گرفتم در بغل ام. به هر حال زور 
مي زدم كه گريه كنم و مادر بزرگ ام(مادر مامان ام) اول آمد توي اتاق ام و 

ند، او هم همراه با من صحبت كرد، ولي اون نمي توانست با من صحبت ك
من اشك مي ريخت، يكي از دوستان مامان ام آن جا بود او هم آمد و من را 
بغل كرد و برد گذاشت روي تخت خواب ام كه بخوابم، همان موقع مامانم 
در را باز كرد آمد نشست كنارم، فقط من را بغل كرد و هيچ چيزي نگفت، 

رديم، من ديگه يادم من فكر مي كنم، آن روز ما هيچ صحبتي با هم نك
از يك يا دو  هست نميĤد كه اون روز دقيقاً چه اتفاق ديگري افتاد، اما يادم

روز بعدش من و مامانم رفتيم و ساعت ها با همديگر صحبت كرديم و براي 
من مامانم ساعت ها از آن ماجرا حرف زد و گفت كه اين موضوع را نبايد به 

گفت، ولي خوب باورش براي ام سخت ديگران بگويم. از همه چيز براي ام 
بود، تا سال هاي طوالني اين قضيه را باور نكردم، و اين قدر براي من دروني 

سالگي ام مي توانم ادعا كنم كه يك  24شده كه حتي االن كه من در سن 
دختر عاقل و بالغ ام، هنوز هم رؤياي وجود مجدد آن انسان را تو ذهنم، 

تصور مي كنم، و فيلم هاي عجيب و غريب و ها هنوز هم مثل اين كتاب
  تخيلي فكر مي كنم كه او زنده مي شود و يك جوري در كنار ما خواهد بود.

  

حاال بعد از گذشت اين همه سال چقدر به پدرت فكر مي كني؟ چه قدر  *
  به مسئله ي اعدام شدن پدرت فكر مي كني؟

م هاي عامي بار اعدام معموالً توي كشورهاي جهان سوم براي آد :كوفهش
منفي دارد. به خاطر اين كه اعدام مال قاچاقچي است، مال دزد است. ولي 
توي كشور ما مخصوصاً اين اواخر، اعدام، بار منفي اي براي آدم اعدام شده 

به نبودنش خيلي هنوز  ،ي حكم دارد. من به پدرمندارد، براي صادر كننده
ام توي يك شدن پدرم براي كنم. به اين كه اعدام شده، اعدامفكر مي
اي قابل بررسي است. پدرم براي من هميشه هست يعني، خيلي مجموعه

ام جالب است كه بعد از اين همه سال، لحظه به لحظه آن انسان همراه
 به اون ام است، من هميشهاست. شايد ديگر نه با درد، نه با رنج، ولي همراه
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- ام تشكيل ميرا توي زندگيفكر مي كنم و پدرم بخش بزرگي از هويت م

كني، ير است. با خيلي از آدم ها كه برخورد ميزدهد، هويتي كه براي من ناگ
دهي، بين بعضي از روابط كه مي روي، تصوير اولي كه از خودت ارائه مي

فرزند آن انسان هستي، اين براي من آن قدر مطلوب نيست و من خيلي در 
  تصوير خودم را قالب كنم. سال هاي اخير تالش كردم كه بتوانم

  

  يك مقدار هم برايت سنگين است نه؟ يك باري بر دوش ات است. *

باري را بر دوش  ،بگذاريد يك جور ديگري بگويم. حضور آن انسان :كوفهش
گذارد. نه فقط او، بلكه مادرم گذارد، مسئوليتي را بر دوش من ميمن نمي

ثل يك مسئوليت است، هم همچنين. اسم اين دو تا انسان براي من م
مطمئناً آن ها خيلي ايده آل تر از آن هستند كه من بتوانم مثل آن ها باشم. 
من هم آرزوي ام اين است كه مثل آن باشم. ولي اين كه اگر نمي توانم مثل 
آن ها باشم، بتوانم نزديك به آن ها، يعني بتوانم كاري كنم كه حضور من 

ما از سوي ديگر، اين بار براي من سنگين تصوير آن ها را خدشه دار نكند. ا
نيست، اگر كه بخواهم اين جوري معني اش كنم كه وقتي يك آدمي، مثالً 

رويد بيرون، هميشه اول او به چشم تان يا دوست تان ميشما با دختر عمه
آيد تا شما، ممكن است اين براي يك آدم در شرايطي مطرح شود كه؛ مي

راي من اين سنگين نيست كه پدرم جلوتر از چرا من به چشم نمي آيم؟ ب
شود، اول پدرم، بعد مادرم و بعد من وارد مي شوم. اين من وارد جمع مي

براي من سنگين نيست، براي من وقتي اين سنگين مي شود كه بخواهم 
اش حلقه زده است حس ترحم هاي محبت آميزي كه اشك هم تويتوي نگاه

تر ام وقتي بچههاي طول زندگيتمام سالرو ببينم. به خاطر اين كه من 
زديم، او يك زن خيلي ام وقتي راجع به پدرم حرف ميبودم، با مادر بزرگ

هاي سياسي خودش را داشت، به عامي بود حتي سواد نداشت، ولي تحليل
ها و شوهرش درگير بوده ها با مسائل سياسي از طريق بچهخاطر اين كه سال

ي او نگذار كسي به تو ترحم كند، اين جمله :گفتاست. هميشه به من مي
حتي بعضي جاها باعث شد كه من  .هميشه در زندگي همراه من بوده است

ها فرار كنم. ها را به عنوان ترحم برداشت كنم و سريع از آنمحبت آدم
چيزي كه ممكن است براي من سنگين باشد، يعني مرا اذيت كند و آزار 

 مي است كه بخواهم دريافت كنم. خيلي ممكن دهنده باشد، آن حسترح
است اين حس ترحم را نداشته باشند و اين محبت باشد ولي گاهي وقت ها 

  براي من سوء تفاهم پيش مي آيد.

  

حاال از اين هايي كه گفتي فراتر برويم، پدر براي تو چه مفهومي دارد؟  *
مي است مثل همه بيشتر جنبه ي قهرمان بودنش است؟ يا اين كه يك مفهو

  ي آدم هاي ديگر، آنان هم پدر دارند اما زميني؟

ها، ي ايناي بود از همهخوب سال هاي زيادي پدرم براي من ملغمه :كوفهش
 24گاهي قهرمان بودنش برجسته مي شد، گاهي پدر بودنش. اما امروز با 

توانم جور ديگري هم نگاه كنم. براي من پدرم ممكن است سال سن من مي
مان نباشد، اگر باشد، حضورش براي من آن تصوير را مثل پدر دختر همسايه

مان كه كنار دانم، تصوير فالن دوست خانوادگيدهد. مثالً چه ميارائه نمي
دخترش نشسته، راجع به خودم ندارم. من تصويري كه امروز از پدرم دارم و 

ردم كه در كخواست پيش من باشد اين بود كه، احساس ميچقدر دلم مي
هر صورت انسان روشنفكري بوده است، مي توانسته به من كمك كند، خوب 
مسئوليت را يك تنه مادرم بر دوش داشت، ولي براي من حس لذت بخشي 

ام حرف بوده است كه بنشينم كنار پدرم و با او راجع به كتابي كه خوانده
گري هايم حرف بزنم. بزنم، يا اين كه بنشينم كنار پدرم و با او در مورد ياغي

ي لنگه"كه تو  :گفت(مادرِ پدرم)، هميشه به من مي امبه قول مادر بزرگ
. و مطمئناً "همان اندازه كه او ياغي بود، تو ياغي هستي". "بابات هستي

فهميد. هاي خودش ديگر نميشايد پدرم بعد از بيست، سي سال ياغي گري
با او دعوا كنم، با او بگويم، ولي من اين حس را دوست داشتم. اين كه 

بخندم. و در عين حال با او بتوانم از قهرمان بودنش، از دالور بودنش، از 
انقالبي بودنش يا نبودنش، از روشنفكر بودنش يا نبودنش حرف بزنم. 
بنشينم با او راجع به پست مدرنيسم حرف بزنم، با او راجع به رنگ چايي 

ا پر رنگ، يا با او دعوا كنم كه در چايي حرف بزنم كه بايد كم رنگ باشه ي
اش يك ليپتون بريزم يا دو تا. يعني براي ام امروز مفهوم خيلي زميني تري 
شده است با توجه به نگاهي كه به زندگي خودم دارم، نگاهي كه به رابطه 
خودم با مادرم دارم، رابطه ي من با مادرم يك رابطه ي فوق العاده نزديك 

را ستايش مي كنم و اين نگاه براي من جالب و قشنگ  است. من مادرم
است، در عين اين كه من با مادرم راجع به مسائل خصوصي زندگي ام، 
مسائلي كه هيچ ربطي به عرصه هاي سياسي، اجتماعي نداشته باشه حرف 
بزنم، گرچه، راجع به مسائل سياسي هم حرف مي زنم، به دغدغه هاي 

مي زنم. و پدرم براي من يك چنين سياسي، اجتماعي ام هم حرف 
  تصويري است، در عين اين كه من بتوانم بروم كنارش 

بنشينم و به او بگويم كه؛ امروز فالن اتفاق افتاد و خيلي عادي آن را براي 
اش تعريف كنم و عصبانيت خودم را از اين كه راننده تاكسي بد پيچيد 

نشينم و راجع به دغدغه جلوي فالن ماشين تعريف كنم، مي توانم با او ب
  هاي سياسي، اجتماعي ام حرف بزنم.

  

يعني اوايل كه شنيدي با اين كه سنّ ات كوچك تر بود، تصوير پدرت  *
بيشتر جنبه ي اسطوره اي تر داشته است، االن با اين كه سنّ ات رفته 

  باالتر، زميني تر شده است؟

دم، خوب ببينيد يك اتفاقاً اصالً نه، برعكس! من اوايل كه فهمي :كوفهش
اي در مورد من وجود داشت كه من هيچ وقت مرگ آن انسان را باور نكته

نكرده بودم، من هيچ وقت باور نكردم كه اين آدم ديگه برنمي گردد. من 
كردم برمي گردد، يك روزي در كنار من خواهد بود، و پدرم هميشه فكر مي

آيد با هم مي يك روز مي ام زميني بود. كه فكر مي كردم خوب،خيلي براي
رويم پارك، يك روز مي آيد با هم مي رويم سينما، يعني كامالً چيزهاي 
زميني را از او داشتم، امروز كه بزرگ تر شدم آن چيزهاي زميني را همراه 
با ايده و ايده آل هاي خودم دارم، يعني به نظر من امروز هم او رؤيا گونه 

ا پسِ ذهن من، پدر قهرمان من هميشه نشده است، در كنار همه ي اين ه
باقي است. و اين خيلي هم شايد به خود من و نوع تفكر من اين كه؛ زندگي 
او را چقدر قبول دارم يا ندارم، كه خيلي دارم ندارد. بيشتر ربط به اين دارد 
كه من از محيط اطراف ام چه گرفتم؟ خيلي از خانواده ها بودند كه يا با 

ن مسئله با آنان برخورد مي شد يا حتي خيلي جاها سكوت در مورد اي
بود. يا حتي خيلي از مادرها و  قبيحبرخوردهاي بدي مي شد و اين كار 

پدرها مي گفتند؛ ما چه اشتباهي كرديم بچه دار شديم. من هرگز اين را از 
زبان مادرم نشنيدم. او خوشحال كه امروز دختري دارد كه مي تواند جور 

. حتي مادر من برادرم را به دنيا آورده، خوب دلشان نمي ديگري فكر كند

خواسته بچه دار شوند، وقتي توي ماشين داشتند با هم حرف مي زدند، پدر 
من براي مادرم مي خواسته استدالل كند كه بچه ها را نگه دارند و او را 
كورتاژ نكنند. استدالل پدرم اين بوده است كه شايد يك روزي من و تو 

، اين دو تا بچه همديگر را داشته باشند. به نظر من اين بيشتر از هر نباشيم
چيزي عشق اين انسان ها را به زندگي نشان مي دهد و اين عشق براي من 

  خيلي دلپذير و زيبا است.

  

ماند و امروز در فكر مي كني پدرت مي توانست كاري بكند كه زنده مي* 
  كنار تو بود؟

شود، هاي خاطرات خيلي زيادي چاپ ميكتاب ببينيد، اين روزها :كوفهش
يعني روايت هاي آن روزها را مي كنند  :زنند كههايي حرف از اين ميانسان

كه يك اشتباه خيلي كوچك توانسته نجات شان بدهد. جا به جايي توي 
يك صف، يك سؤال جواب كوچولو، من مي دانم كه در مورد پدر من چنين 
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ر من حكم ابد داشته است و هرگز به چيزي وجود نداشته است، پد
گوهردشت منتقل نشده بود، در اوين بوده و از اوين تقريباً كسي بيرون 
نيامده بود، او براي اين كه بتواند بيرون بيايد، يا، خيلي قبل تر از آن كاري 

داد، و من فكر مي كنم امكاني كرد، يا، آن موقع تن به خيلي چيزها ميمي
ير بود، او انساني زبتواند در كنار من باشد، يعني آن راه ناگ نبود كه او امروز

- من مي نبود كه بتواند تن به هر چيزي بدهد، اما اگر حكم پنج سال داشت،

توانستم بگويم كه خوب تو وقتي رفتي توي آن دادگاه، مي توانستي بگويي 
اين قدر  كه؛ آره من مسلمان هستم، و بيايي بيرون، نمي دانم واقعاً آن دادگاه

ساده بود كه يك آدمي بگويد؛ من مسلمان هستم، بعد بيايد بيرون؟ يا نه؟ 
ي اين ها خيلي روشن شود، يا اين دانم، من اميدوارم يك روز همهمن نمي

كه آن دادگاه اين قدر ساده بود كه يك آدم فقط از يك صف برود به صف 
وده كه تو از يك صف دانم، مطمئناً به اين راحتي نبديگر، من اين را نمي

بروي به يك صف ديگر، يك چيزي بايد باشد، حاال آن چيز چيست من 
به عنوان محكوم  جهيدانم و اين را هم بگويم؛ اين حرف من به هيچ ونمي

ام، كه ام خوشحالكردن كساني كه بيرون هستند نيست، من از صميم قلب
ت را بگويند، من با ديدن توانند آن رواياند و ميانسان هايي هستند كه زنده

آن ها مي توانم فكر كنم كه بله پدر من هم يك روزي آن جا بوده است، 
حضورش برايم ملموس تر و واقعي تر مي شود. اين كه مدام تو يك سندي 
داشته باشي كه به ياد تو بياورد كه اين انسان يك روزي حضور واقعي داشته 

اي مورد پدر من مشخصاً با سابقهاست، حضور جسماني داشته است. ولي در 
و وضعيتي كه داشت، من مي دانم كه پدر من هرگز اين امكان را نداشت كه 
- بتواند از زندان بيرون بيايد، مگر اين كه تن به هر چيزي مي داد و من مي

ير زچيزي بدهد، در نتيجه اين راه ناگدانم كه او انساني نبوده كه تن به هر 
  بود.

  

  
  

سؤالي كه من پرسيدم، سؤال بسيار دشواري است، به سادگي نمي البته  *
اي كه به آن نگاه بكنيد، ي ابعادش، از هر زاويهشود پاسخ آن را داد در همه

  شايد هم سؤال آزار دهنده اي باشد.

دانم منظور شما را درست فهميدم يا نه؟ شايد نه ببينيد، من نمي :كوفهش
، من مشكلي نداشتم با اين نداشتم كه "تواب" ،"توبه"اين طوري بتوانيم كه؛ 

آمد. من به هيچ عنوان با اين قضيه مشكلي پدرم تواب بود و بيرون مي
دانستم كه چه فشاري به او در آن جا وارد نداشتم، به خاطر اين كه من نمي

شده است؟ من حتي امروز با هيچ توابي مشكل ندارم، حتي توابي كه يك 
اي قرار تير خالص بزند، آدم ها در موقعيت هاي روحيروز مجبور شده است 

داند كه شود هر كاري را خواست، و هيچ كس نميمي گيرند، كه از آن مي
آن آدم تحت چه فشارهايي بوده كه اين كارها را كرده است. آدم ها نقطه ي 
ثقل دارند، ممكن است كه ظرفيت من و شما هشتاد درصد باشد، ولي نقطه 

ام باشد. روي چشم تان باشد و نقطه ي ثقل من روي پايي ثقل شما 
بازجوي شما هيچ وقت دست اش را روي چشم شما نگذارد، ولي هزار بار 

اش را بگذارد روي پاي من، در روي پاي تان بگذارد، ولي از روز اول دست
ي ثقل من از بين رفته است. اما من مشخصاً راجع به پدر خودم نتيجه نقطه
مشكلي نداشتم كه پدرم يك تواب عادي بود، آن جا توبه كرده  بگويم؛ من

بود و بيرون مي آمد. بله قبول دارم، من اگر يك روز پدرم در كنارم بود و 
تو مي داني پدر تو كسي بود كه  :يك آدمي مي آمد جلوي من و مي گفت

مرا مجبور مي كرد، مرا مي زد، وقتي كه در تابوت هاي حاج داوود نشسته 
؟ من مطمئنم دچار ! و... م، مي آمد مدام به من فشار روحي وارد مي كردبود

دانم كه آيا حاضر بودم آن بحران شدم. ولي اين را نميبحران روحي مي
پدرم را هم روحي را نداشته باشم و پدرم را هم نداشته باشم؟ يا حاضر بودم 

من نمي   !؟مي توانستم حل اش كنم؟ و آيا آن بحران را هم داشته باشم و
  دانم.

  

- به هر حال تفاوت هايي هم هست، بحث سرِ درك كردن و فهميدن آدم *
ها نيست، بحث در عين حال سرِ اين مسئله هم هست كه بعضي از آدم ها 

آري. بين اين ها  :بعضي آدم ها به جالد مي گويند !نه :مي گويند دبه جال
  خيلي تفاوت است نه؟

فاوت هست ولي باز هم به اين نكته تأكيد بين اين دو تا خيلي ت :كوفهش
مي كنم؛ من نمي دانم آدمي كه به آن آقاي جالد گفته است؛ آري، در چه 
شرايطي گفته است؛ آري. ببينيد، آدم ها ظرفيت هاي متفاوتي دارند، ما 

ام بايد به نسبت ظرفيت هاي شان بسنجيم. من در تمام زندگيرا آدم ها 
م تا توانستم ياد بگيرم كه آدم ها را با قابليت ها و خيلي با خودم كلنجار رفت

ظرفيت هايي كه دارند بسنجم. من آدمي را محكوم نمي كنم كه چرا 
ظرفيت هاي را نشناخته بود؟ من آدمي را محكوم مي كنم كه ظرفيت هاي 
خودش را نشناخته بود، شناخت و دوباره پا در راهي گذاشت كه ظرفيت 

ي خواست، اين آدم براي من محكوم است، نه بيشتر از ظرفيت خودش م
آدمي كه يك بار اين كار را كرد، يعني يك بار اشتباه قابلِ پذيرش است، 
ولي در عين حال اين كه من آن آدم را مي فهمم اصالً بدين معنا نيست، 
اين كه من آن آدم را مي فهمم و درك اش مي كنم و از همه مي خواهم 

مي خواهم كه برخورد انساني تري با او داشته  كه درك اش كنند و از همه
باشند، به اين معني نيست كه من خودم حاضر بودم در آن موقعيت قرار 
بگيرم يا نه؟ يعني مي دانيد، اين شكاف خيلي گسترده است. من بايد رو 
راست باشم، من با آن آدم شايد خيلي راحت بنشينم و حرف بزنم، حتي با 

را  ستاحت بنشينم و حرف بزنم. اما چقدر راحت اشكنجه گر پدرم خيلي ر
يك سري به من آن فرق را نمي دانم، من فقط مي دانم كه . نمي دانم

فاكتورهاي انساني اي معتقدم و مي خواهم بر طبق آن فاكتورها در زندگي 
ام عمل كنم. اين كه من چقدر مي توانم به اين فاكتورها عمل كنم، وقتي 

براي من بيافتد و عملي باشد را من نمي دانم. من نمي  كه اين اتفاق واقعاً
بنشنيد جلوي من، چه جوري با او برخورد كنم.  "خوشدل"دانم روزي كه 

بازجو و شكنجه گر پدرم بوده است. من نمي او  من مشخصاً مي دانم كه 
دانم روزي كه آن آدم بنشيند جلوي من، چه برخوردي مي كنم. در نتيجه 

وزي كه آدمي كه روزگاري به آرماني اعتقاد داشته و امروز نمي دانم هم، ر
تبديل به تواب شده است، من نمي دانم كه  "خوشدل"تحت شكنجه هاي 

آيا اگر آن آدم بنشيند جلوي من مي توانم با او آن قدر خوب برخورد كنم 
يا نه؟ من فقط اين را مي دانم كه؛ ببينيد، تئوري است، .وقتي پاي عمل 

نمي دانم برخوردم چه خواهد بود. من فقط اين قدر مي دانم تا  بيافتد من
جايي كه به تئوري هاي زندگي من و به مانيفست زندگي من مربوط مي 

برخورد انساني كرد، بايد به او اين شانس را داد كه  يدشود، من مي گويم با
حرف بزند و فهميده شود. ولي اين كه اگر او با من حرف بزند من او را 

  اهم فهميد يا نه؟ من نمي دانم.خو

  

حاال آيا ابعاد جنايات هولناكي كه در زندان ها اتفاق افتاده است و به طور  *
مشخص براي پدرت، چرايي و چگونگي اعدام اش، براي تو روشن شده؟ مي 

ي؟ ه اداني دقيقًا؟ تحقيقاتي كرده باشي، يا خاطراتي كه منتشر شده خواند
  يا از طريق پرس و جو؟

چرايي اش كه راجع به آن خيلي صحبت شده است، ولي نظر  :كوفهش
شخصي خود من، بر اساس چيزهايي كه من خودم سعي كردم بدانم، 
بخوانم، تحقيق كنم و بفهمم، چرايي اش به آن راحتي نبوده كه همه مي 
گفتند، به نظر من اين برنامه در هر صورت، برنامه ي طوالني مدت تري 

رحله ي اجرا رسيده است، نگاه من اين است ممكن است بوده است تا به م
اشتباه باشد. و در كنارش من فكر مي كنم كه همه چيز با يك دادگاه 
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كوچك فرمايشي ختم نمي شد، پرسيدن راجع به اين كه؛ مسلمان هستي يا 
نه؟ من راجع به زندانيان چپ مي گويم، چون مسئله ي خودم بوده است، 

د از عمليات فروغ جاويدان قضيه خيلي متفاوت بوده راجع به مجاهدين و بع
  است. ولي در مورد زندانيان چپ خوب كامالً مسير ديگري را طي كرده است.

  

!؟ در واقع، چرايي اين صورت گرفته هاقتل عام تو فكر مي كني چرا اين *
  ها؟عامقتل

 خوب ببينيد، اوالً كه ماهيت يك رژيم سركوبگر مشخص است، يك :كوفهش

اش سركوبگري است، خصلت ديگري اش معلوم است، خصلترژيم از اسم
ندارد، بهترين كاري كه مي تواند انجام بدهد سركوب است، اما اين كه به اين 
سركوب چه ابعادي بدهد، آن موقع است كه سؤال ايجاد مي شود و من فكر 

بيماري اي رسيده بود، با توجه به تشديد مي كنم جمهوري اسالمي به مرحله
خميني، شكست در جنگ ايران و عراق، چون شكست جنگ ايران و عراق 
اين نبوده است كه جمهوري اسالمي نتواند قلمروهاي خودش را گسترده تر 
كند، اصالً حرف اين نبود، حرف اين بود كه خوب، االن چه مي تواند اين 

شكم تان  مردم را نگه دارد، تو تا امروز مي توانستي بگويي كه؛ جنگ است،
گرسنه است كه باشد، چون رزمنده هاي ما دارند مي جنگند، تحمل كنيد، 
امروز چه، امروز چه چيزي مي تواند اين كار را بكند، آن همه حجم عظيم 
زندانيان سياسي در جمهوري اسالمي يا بايد آزاد مي شدند و يا همان جا مي 

اقتصادي داشت و هم ماندند. آن جا ماندن هم هزينه داشت، هم هزينه هاي 
هزينه هاي غير اقتصادي داشته و هم هزينه ي سياسي داشته است. با توجه 
به اين كه بعد از جنگ مطمئناً در هر حال محيط يك كمي بازتر مي شد، 
كشور از فضاي جنگي خارج مي شد، امكانات بين المللي يك كمي وسيع تر 

سياسي كه داري پاسخ داده مي شد و آن موقع بايد در مورد اين همه زنداني 
مي شد و شايد در نهايت مجبور بشوي آزادشان كنيد، آزادي آن زندانيان 
سياسي يعني بزرگ ترين خطر براي جمهوري اسالمي، و بازگو كردن 
جناياتي كه در اين چند سال اتفاق افتاده است، اين كه زير لفافه ي جنگ، 

. و من فكر مي كنم كه يكي ما با جوان هاي اين مملكت چه كارهايي كرديم
از بزرگ ترين داليل اش پايان جنگ بود، در هر صورت عمليات فروغ 
جاويدان خشم زيادي را ايجاد كرده بود و تشديد مريضي خميني، در هر 
صورت خميني عامل يكپارچگي رژيم بود، خميني كسي بود كه از جبهه ي 

لي راديكال را، و تا يك حزب الهي خي كردملي را زير پرچم خودش جمع 
نبود خميني ممكن بود خيلي چيزها را تغيير بدهد و حتي خود خميني هم 

اتفاقاً خيلي چيز جالبي گفتيد،  .متأسفانه شايد به اين قضيه فكر مي كرد،
آمد كه به مي من همين االن به همه ي اين ها فكر كردم.خيلي كم تر پيش 

بود، خوب سركوب است ديگر، ام روشن اش براياش فكر كنم، چراييچرايي
اش فكر كردم و خيلي جالب است كه آدم بتواند به ولي بيش تر به چگونگي

  اش حتي فكر كند.چرايي

  

در سالگرد كشتار زندانيان سياسي هر سال مراسم گوناگوني برگزار مي  *
شود، از خاطرات مي گويند، صحبت هايي راجع به اين مي شود كه چه 

به نظر تو چه كاري مي توان كرد براي اين كه فراموش كاري مي شود كرد؟ 
مران و عامالن چنين جنايتي به مجازات آنشود و بخصوص براي اين كه 

  برسند؟

اولين كاري كه مي شود كرد اين است كه كساني كه زماني توي  :كوفهش
، كه اين اصالً هم چيزي بدي  ده اندحكومت بودند و امروز از آن روي برگردان

و خيلي هم خوب است و من خيلي خوشحالم كه اين اتفاق افتاده نيست 
است. اگر كه راجع به آنان راجع به اين موضوع حرف مي زنيد، حتي اگر 
حرف هم نمي زني و خودشان مي خواهند حرف بزنند، اول از همه اين را در 
نظر بگيرند، كه كسي نيامده است شما را محكوم كند، آمده است كه شما آن 

ع به عنوان يك آدمي كه توي آن شرايط بوديد، تو كه حكم را ندادي، تو موق

كه حكم را صادر نكردي، ولي بودي شنيدي، حداقل روايت كن براي من كه 
چه شنيدي؟ به من بگو كه چه بوده است؟ همان قدري كه خودت مي 
داني، اين قدر اش را به من بگو. من دل ام مي خواهد بدانم. بازگويي ماجرا 
است، خوشبختانه كتاب هاي زيادي چاپ شده، در هر صورت به خاطر 
استبدادي كه در داخل ايران وجود دارد، انتشار اين ها ممكن است در 
داخل ايران با مشكل مواجه باشد، اما من باز هم تأكيد مي كنم، به نظر من 
كار بين المللي به اندازه ي كافي روي اين ماجرا نشده است. به نظر من 
ايراني ها خصلت كاست گرايي دارند، در درون خودشان خيلي باقي مي 
مانند، ببينيد، مثالً شما جنبش هاي ديگر را نگاه كنيد، مثالً جنبش هاي 
آمريكاي التين، آن ها خصلت هاي انترناسيوناليستي شان خيلي قوي تر از 

استفاده ما است. به خاطر همين بهتر توانستند از امكانات بين المللي شان 
  .كنند و اين را پخش كنند.

  

  براي اين كه جدي مطرح بشود چه كار بايد كرد؟ سؤال من همين است؟ *

اولين نكته اش اين است، بابا اين همه تفرقه ها را كنار بگذاريد.  :كوفهش
اين را بفهميد كه اين يك مسئله ي ملي است، مثل دعوا سر آرش كمانگير 

تان گفتم نباشد. يك چيز كُميكي نيست،  كه االن مثل يك كمدي براي
يك فاجعه اي متعلق به همه است، يك فاجعه ي ملي است. اول از همه 

  خودمان بتوانيم دور اين محور جمع شويم، متحدانه با هم عمل كنيم.

  

  و بعد؟ *

و بعد، اين را در عرصه ي بين المللي مطرح كنيم. من توي حرف  :كوفهش
خيلي فرق ،يك چيزي اعتراض كنند تا بيست نفرهايم، گفتم؛ صد نفر به 

  دارد.

  

  و فكر مي كنيد، تا به حال كارهايي كه صورت گرفته است... *

غير مفيد نبوده، بي تأثير هم نبوده، ولي كافي نبوده است. مي  :كوفهش
گويم بي تأثير نبوده ولي اثر گذار هم نبوده است. من اين طوري نگاه مي 

  اگر اثر گذار بود ما اثرش را امروز مي ديديم.كنم، به خاطر اين كه 

  

و بعد در ارتباط با داخل ايران چه فكري مي كنيد؟ حركتي را كه خانواده  *
  هاي زندانيان و جان باختگان داشتند؟

به نظر من آن ها تمام تالش شان را كردند و دارند مي كنند.  :كوفهش
وي آن خاوران، اين همين قدر كه سالي دو بار سه بار جمع مي شوند ت

خودش نشان مي دهد كه آن ها پايِ قضيه ايستاده اند. ولي خانواده هاي 
زندانيان سياسي در ايران مطمئناً نمي توانند بروند مقابل دفتر رهبري 

اي تو رو خدا از شما خواهش مي كنيم بياييد بگويند؛ بله، آقاي خامنه
كه بايد محاكمه شود خود  عامالن اين جنايت را محاكمه كنيد! اولين كسي

همان آدم است. آن ها نمي توانند اين كار را انجام دهند، مي دانيد، اصالً 
سيون خارج از يي مي آيد روي دوش اپوزمعني اي ندارد. در نتيجه بار اصل

كشور، آن ها كارشان را آن جا انجام مي دهند. وظيفه ي كساني كه از آن 
نظرم وظيفه ي آن ها است كه حتي اين را  كشور بيرون آمده اند، امروز به

بازتاب بدهند كه بابا، با اين كه كُشتند، اين ها سالي سه بار دارند مي روند 
آن جا جمع مي شوند. كُتك هاي شان را خورده اند، دعواي شان را كرده 

آييم. اند، پدرشان درآمده كه باالخره توانستند اين را جا بياندازند كه ما مي
ا نزن، بيا آن جا مأموران ات را بگذار تا ما را چِك كنند. ولي ديگه تو ما ر

نمي تواني ما را اين جا راه ندهي، ما مي آييم. اگر شده تو ما را بزني، ما تو 
را بزنيم، پيرزن هفتاد ساله را بزني، آن پيرزن هفتاد ساله مي گويد كه من 

م، و داخل مي رود. مي خواهم بروم داخل، مي خواهم بروم سرِ خاك بچه ا
ولي حمايت بين المللي نداشته است. به نظر من حركت هايي كه در ايران 
مي شود، كافي است. يعني كافي است كه هر چه كه مي تواند باشد هست، 
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بيش تر از آن ها كاري نمي توانند انجام دهند، چه كاري مي توانند بكنند؟ 
؟ اول از همه دانه دانه ي آن مي توانند در قوه ي قضائيه پرونده باز كنند

قاضي هايي كه در قوه ي قضائيه هستند بايد خودشان محاكمه شوند. شما 
  فكر كنيد مجرم بشود قاضي؟، نمي شود.

  

نه منظورم بيش تر اين بود كه توانستند جمع بيشتري از خانواده ها را در  *
  اين زمينه با خودشان همراه و همدل بكنند؟

يك جنبش خانواده هاي زندانيان  اول متأسفانه... ببينيد، در سال هاي
سياسي، يك جنبش دادخواهانه راه بياندازند؟ بيش تر منظورم اين بود شبيه 
آن چيزهايي كه، حاال خودت هم آشنا هستي، آن چيزي كه مثالً مادران 

  ميدان مايو انجام دادند يا مشابه اين؟

انجام دهند، به خاطر اين كه بله، به نظر من توانستند اين كار را  :كوفهش
شما اگر يك كمي دقيق تر به ماجرا نگاه كنيد اين را مي بينيد كه هر سال 
نسبت به سال قبل، اگر شده دو نفر بيشتر در خاوران حضور دارند. هر سال 
به جمعيت افزوده مي شود. االن طوري شده كه كساني كه حتي فاميل 

روند. يعني حتي از خانواده ها فراتر دوري هم آن جا ندارند به خاوران مي 
رفته است. جنبش را وسيع تر كرده اند و اين نشان مي دهد كه كاري شده 
است. وگرنه كه همان چهار تا آدم مي ماندند. روزهاي اولي كه مي رفتند آن 
جا، شايد ده نفر بيشتر نبودند. همين طور كم كم مي گفتند؛ بابا بيا نترس، 

ي ترسيد، مي ترسيد خودش را بگيرند، دو تا بچه اش بماند ما با تو هستيم. م
خانه آن وقت چه كار كند؟ چه كسي سرپرست بچه هاي اش باشد. دانه دانه 
ي اين ها را كشاندند. يك نكته ي خيلي جالب تر كه در ايران وجود دارد 
اين است كه در خاوران اين اصالً مهم نيست كه چه كسي مال كدام حزب و 

بوده است كه اعدام شده؟ مهم اين است كه اعدام شده است. مهم  سازماني
اين است كه حق طبيعي يك آدم براي نفس كشيدن از او گرفته شده و يك 
جنايتي به وقوع پيوسته است. اگر بتواند در خارج از كشور هم مثل آن 
چيزي كه در ايران اتفاق افتاده است بيافتد، همبستگي اي كه در ايران وجود 

  ارد اتفاق بيافتد، ديگر اصالً مشكلي ما نخواهيم داشت(مي خندد).د

  

بگذار حاال كه ما داريم به انتهاي اين گفت و گو نزديك مي شويم، من  *
  يك سؤال ديگر هم بپرسم. چه احساسي راجع  به خاوران داريد؟

من كالً به مالكيت خصوصي اصالً اعتقادي ندارم، اين را همه جا هم  :كوفهش
(مي خندد). خاوران مثل  م، ولي خاوران مال من است، ملك من است.گفت

اند، من هيچ وقت جواب يك مأمن است. اين سؤال را خيلي ها از من پرسيده
اين سؤال را درست بدهم. اصالً چيزي نيست كه بشود بيان اش كرد. خاوران 

 مي بيني جا فقط بابا نيست، فقط مامان نيست. فقط آدم هايي كه آن

نيستند. خاوران چيزي است كه در تمام سال هاي سكوت كه ادامه دارد و به 
ام است. خاوران تنها جايي است كه من هويت داده است و مي دهد. هويت

وقتي مي روي داخل آن باور مي كني كه هستي. تنها جايي است كه تو آن 
 جا راحت هستي، مال خودت است. مي دانيد چه مي گويم؟ خاوران هويت

دانيد مثل اين است توانم اين حس را قشنگ تعريف كنم، مياست. من نمي
(مي خندد). مي  ات را چقدر دوست داري؟كه شما از من بپرسيد كه مامان

ام هم دانيد، حتي براي من تعريف خاوران از طريق دوست داشتن مامان
است  ام روشنسخت تر است. خاوران همه چيز من است. اصالً اين قدر براي

اش كنم. فقط مي توانم بگويم كه كه هيچ وقت نيامدم براي خودم تعريف
دهد و تا هويت من است، جايي كه به من هويت مي دهد. داده است و مي

توانم بگويم كه فقط مال آخر عمرم خواهد داد. يك جايي است كه من مي
ي آدم دانهرا مي توانم براي دانه  "فقط"من است، فقط مال برادرم است. اين 

  دارد. "فقط"هايي كه آن جا مي روند بگويم.به اندازه ي همه ي ما 

  مرسي، و در انتها حرفي مانده است كه بخواهيد بگوييد؟ *

ام هم خواهد كه يك آرزو كنم و آرزويحرفي كه نه، فقط دلم مي :كوفهش
سيون خارج از كشور مي تواند به هيچ اتحاد سياسي ياين است كه اپوز

ي ملي به يك اتحادي برسد و به يك ، ولي بتواند در مورد اين فاجعهنرسد
ي مشترك همكاري برسد. راهي به جز اين نيست براي اين كه بشود نقطه

  ي بين المللي بيش از پيش گسترده كرد.اين قضيه را در عرصه

  سپاسگزارم از تو. *

  من هم همين طور. ش:

*  
  

  
  

   با گفت و گو

  سعيد عصمتي

 سال داشتيد وقتى پدر يا مادرتان به زندان افتادند؟چند  *

  روزه بودم كه پدرم، رضا عصمتي دستگيرشد. 13من  سعيد عصمتي:

  

 پدر شما در چه سالى و چه شهري بازداشت شد و به زندان افتاد؟*

  درتهران دستگيرشد. 1360شهريور  17پدرم در شب  سعيد:

 

 چند سال حكم گرفته بود؟ *

  سال زندان محكوم شده بود 20پدرم به  سعيد:

 

 اش؟آخرين مالقات شما باپدرتان كى بود؟ چه مدت پيش از اعدام *

با  1362من يك سال و نيمه بودم كه براي آخرين بار در آغاز بهار  سعيد:
پدرم مالقات داشتم، پس از آن من به همراه مادرم مجبور به ترك ايران 

  شديم.  

  

كرديد كه ممكن  ا قطع شد، آيا هيچ فكر مىه كه مالقات 67در تابستان * 
  است آنها را كشته باشند؟ چرا و بر پايه چه شواهدى؟ 

  من در اينجا خيلي از خبرها مطلع نمي شدم. سعيد:

 

ها آيا بستگان تان هيچ به زندان رجوع كردند؛ يا  ى قطع مالقات در دوره *
  هاى انقالب؟ يا به مقامات؟ به دادگاه

رفتند. ي پدرم در اين سال ها هميشه به مالقات او ميخانواده  سعيد:
ي آن ها به دادستاني ها هم نگران بودند. در مراجعهها آنبعدازقطع مالقات
ه مراجعه كنند و تيدسامبر به كم 5فتند كه در تاريخ ها گاوين بود كه به آن

  در آن محل بود كه خبر اعدام پدرم را به پدربزرگم دادند.

  را همراه خود مي بردند؟ هرگز شما *

  من ايران نبودم. سعيد:
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 كي و چگونه خبر شديد كه پدرتان را كشته اند؟ *

سالم بود. خاطره آن روز كه خبراعدام پدرم را شنيدم دقيق به  7من  سعيد:
ياد نمي آورم. گوشه يي از آن چه در خاطرم مانده اين است كه يك روز از 

دبستان بودم، دو تن از دوستان نزديك مدرسه به خانه آمدم، كالس دوم 
آيد كه ناگهان اين احساس به من دست داد مادرم خانه ما بودند. به يادم مي

  ي مادرم را هم هنوز به خاطر دارم كهكه اتفاقي افتاده. اين جمله

اند، آن ها پدر تو را تو ميدوني كه در ايران آدم هاي بسياري راكشته"گفت : 
  . "هم كشتند

  تان به اين خبر چه بود؟ نشواك *

من فقط اين صحنه در خاطرم باقي مانده؛ به زير مبل رفته بودم و  سعيد:
كردم تا آن كه يكي از آن دو  آشنا مرااز خانه بيرون برد و ما مدتي گريه مي

  باهم قدم زديم.

 

  وقتى خبر ويران كردن خاوران را شنيديد، چه حسى در شما پديدار شد؟ *

- كنم اين مكان را ميرگز در خاوران نبودم، اما حساس ميمن ه سعيد:

كند. حتي  شنيدن نامش وجودم را شناسم. فكر كردن به آن مرا غمگين مي
آورد. نامش خاطره يي بسيار دردناك را برايم زنده مي كند. اما به درد مي

بسيار مهم و الزم است كه اين محل آن احساس هاي غم و درد را در ما 
ي جان باختگان با هم يĤورد. درد و غم جمعي كه اعضاي خانوادهبوجود ب

چنين در برگيرنده كشيدند. اين درد اما يك درد ملي است.  خاوران هممي
مبارزات تمام آن كساني است كه ظالمانه توسط اين رژيم كشته شدند. اين 

هايي است كه مورد اين ظلم و بي عدالتي مكان نشانگر سرنوشت مشترك آن
و جنايت قرار گرفته اند، و پيوندشان با هم در خاك خاوران، تن هايي كه 

  اند.اند و باهم يكي شدهدرهم تنيده

پيش  از آن كه من از خاوران شنيده باشم، موضوع محل دفن پدرم برايم   
اهميتي نداشت، اما پس از شنيدن روايت خاوران اين مكان ديگر  برايم فقط 

خاوران است كه ياد و نام قربانيان نهفته درآن،  فراتر يك نام نيست. از اين 
اند و از پس ديوارهايش گذشته و فضاهاي بزرگتري را به خود اختصاص رفته
اند. نابودي اين محل، ديگر نمي تواند نام و تاثيري را كه اين مكان در داده

آن يي از اهميت مبارزه عليه فراموشي گذاشته از بين ببرد و يا حتي  ذره
بكاهد، برعكس اين يورش توجه بيشتري به خواست دادخواهي كه خواست 
خانواده ها و به خصوص مادران است را  به خودجلب كرده است و جلب 

اين مكان ديگر براي من نقش اصلي ندارد، خاوران به عنوان خواهد كرد. 
ها برجاي مانده و آرزوي آمران و ي بسياري از انسانسمبلي در حافظه

مالن اين كشتارجمعي در رابطه با نابودي اين مكان براي پاك كردن سند عا
  جنايتشان و به فراموشي سپردنش آرزويي است كه ديگر برآورده نخواهد شد.

  

  در مورد مقوله بخشش و فراموشي چيست؟  شما نظر* 

هايي وجود فراموشي  برابر است با مرگ. تا زماني كه هنوز انساني سعيد:
ز اين فاجعه ضربه خورده اند، اين جنايت هرگز فراموش نخواهد دارند كه ا

هايي وجوددارند كه براي دادخواهي و زنده نگاه شد. تا آن زمان كه انسان
كنند، فراموشي جايي نخواهد داشتن نام و ياد اين جان باختگان  مبارزه مي

   داشت.

عامالن اين كشتار اماقبل از انكه من به  بخشش فكر كنم، ابتدا بايد آمران و 
دستجعي به اين جنايت اعتراف كنند و حقايق را افشا نمايند. پس آنگاه است 

  كه من حاضر خواهم بود به موضوع بخشش فكر كنم.

  2013برلين ژانويه 

  
*  

  

  

  

  

  

  

  مادر، مهين رودگريان

 يكي ديگر از مادران خاوران درخشيد و رفت 

  

  

  تراب حق شناس 

  

تين فرزندش ولي اهللا رودگريان در جريان موج سال پيش، نخس 30درست 
وسيع اعدام هاي جمهوري اسالمي به شهادت رسيد. پيكارگري دلبسته 

پدر، مادر، اعضاي خانواده "در وصيت نامه اش نوشته بود:  كه  كمونيسم
گراميم. با سالم هاي خالصانه و گرم،در آخرين لحظات زندگيم كه راهش را 

هيچگونه ناراحتي نداشته و به شرافتم سوگند كه خودم انتخاب كرده بودم 
دوستتان داشته و از شما مي خواهم كه در اندوه از دست دادن من اشكي 
نريخته و صبروشكيبايي را پيشه سازيد. خدمت تمامي اقوام، دوستان و 
آشنايان دور و نزديك سالم و مراتب احترام مرا برسانيد. خدمت خانواده 

مسرم هم سالم برسانيد. در خاتمه بار ديگر از همه مينو [ستوده پيما] ه
شما مي خواهم كه ناراحت نبوده و در غم و شادي هاي همديگر شريك 

   "10/2/1362واقعي باشيد. فرزند كوچك شما ولي اهللا رودگريان 

 ها خانواده سوي به ها اعدام دم سپيده در دست، اين از آخرين پيام هزاران

 كمونيست كه زحمتكشاني و كارگران مبارزه ايفض در و درآمد پرواز به

 پژواكي دانستند مي متعلق آنان به را خود رودگريان اهللا ولي چون هايي

اندگار يافت و رژيم سرمايه و خرافات و دار هرگز نتوانست اين پيام ها را از م
خاطره ها بزدايد. اين پيام ها از جمله در دل مادران و پدران داغدار جوانه 

ادها هرگز به فراموشي سپرده نشد بدين اميد كه سرانجام در شرايط زد، ي
مناسب مبارزه طبقاتي شعله ها برافروزد و ستم هايي را از ريشه بركند كه 

  .رژيم جمهوري اسالمي را برپا نگه داشته است

كه فرزندي مادر: مهين عبدي رودگريان  كه شديم مطلع تاسف كمال با
كارگر شهيد ولي اهللا رودگريان را در دامان محبوب و تاثيرگذار چون پي

خويش پرورده بود، اخيرا در شهر آمل چشم از جهان فروبسته است. او از 
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جمله مادراني بود كه رنج از دست دادن يكي از بهترين فرزندان اين سرزمين 
 كه مناسباتي بنياد كه كشيد مي انتظار را روزي  را سي سال با خود داشت و

 و آزادي هاي آرمان و شود واژگون انجاميده اسالمي جمهوري يمرژ برپايي به
بار بنشيند. او از جمله  به نهاد آن راه در را خود جان فرزندش كه برابري

 زايش دو شاهد ،)آرژانتين( "مه ميدان مادران"مادراني بود كه به گفته 

 ودخ فرزندان توسط دوم بار و بودند خود فرزند زايش شاهد بار يك: بودند

    .شد گشوده آن تغيير براي مبارزه و جهان واقعيات بر شان چشم و شدند زاده

در زندان اوين به  1362ارديبهشت  12در  رودگريان اهللا ولي شهيد رفيق 
جوخه اعدام سپرده شد. شهادت رفيق انگيزه اي شد تا مادرش نيز مانند 

رچم مبارزه با رژيم بسياري ديگر از مادران انقالبيون و كمونيست هاي ايران پ
  جنايتكار جمهوري اسالمي را به نوبه خود برافراشته نگه دارد.

او تا زماني كه قواي جسمي اش اجازه مي داد همواره پاي ثابت برگزاري 
مراسم خاوران در آستانه هر نوروز بود. او در تشكل خانواده هاي شهداي آمل 

ان از گرايش هاي نقشي فعال داشت و سال ها در مراسم يادبود شهيد
 و . رنجمختلف شركت مي كرد و در مقابل تهديدات رژيم سر فرود نمي آورد

ون او جويباري ست كه به رود خروشان مبارزه توده چ مبارزي زنان كوشش
هاي ستمديده مي پيوندد و در آفرينش دنيايي فارغ از ستم سرمايه و جهل 

  و خرافات نقش ايفا مي كند.

مبارز با مادران خاوران، اعضاي خانواده و همه كساني كه  در فقدان اين مادر 
به حق با رژيم جمهوري اسالمي درستيزند، جنايت هايش را فراموش نمي 

  كنند و او را نمي بخشند همدردي مي كنيم و يادش را گرامي مي داريم. 

  از طرف جمع آرشيو و يادمان شهداي پيكار

  1392تير  28

* 

  

  مادر سرحدي 

  از مادران خاوران از ميان ما رفت يكي ديگر

  

 منصوره بهكيش

  

خانم ملوك زماني (مادرِ منوچهر سرحدي) در ساعت نه جمعه شب ششم 
در منزل اش فوت كرد و روز بعد در بهشت زهرا به خاك  1392ارديبهشت 

سپرده شد. او به يك باره پس از كشيدن آهي دچار تنگي نفس و سپس 
شوك نيروهاي امداد پزشكي به زندگي باز قطع تنفس مي شود و حتي با 

 بستر بيماري بود و امكانِ حركتنمي گردد. او نزديك به يك سال در 

راغ پسرش را مي گرفت و مي گفت: نداشت و چندين روز بود مدام س
 ."منوچهر پسرم كجايي؟ چرا نمي آيي؟"

  

  

  

  

  

از بود. اين زن مبارز و خستگي ناپذير  1312مادر سرحدي متولد سال 
دوران كودكي سختي هاي بسياري كشيد، ولي تاب آورد. او در سن پايين 
به ازدواجي ناخواسته با مردي ميان سال تن داد و به علت مشكالتي كه با 
همسرش داشت، چهار فرزندش را به تنهايي بزرگ كرد و براي تامين هزينه 

پشتكار  زندگي ديپلم گرفت و به كار مشغول شد. اين زن عاشق، با تالش و
  .بسيار فرزندان اش را به دانشگاه فرستاد

، مشكالت اش دو 1349متاسفانه با از دست دادن سالمتي اش در سال 
چندان مي شود ولي اين ضعف جسمي نتوانست او را از پا بياندازد و از 
رسيدگي و پرورش فرزندانش و ديگر فعاليت هاي اجتماعي و انسان 

سي و هفت سالگي، به دليل فشارهاي زياد دوستانه غافل كند. وي در سن 
زندگي و هم چنين نگراني هايي كه داشت، دچار حمله عصبي مي شود و 
عمال يك دست و پايش از حركت باز مي ماند و دست و پاي ديگرش نيز به 

 .سختي كار مي كرد
پسرش منوچهر در دو حكومت پادشاهي و اسالمي زنداني سياسي بود. او در 

خواند و هم زمان كار دانشگاه هنرهاي زيبا تهران درس ميرشته معماري 
هاي كم درآمد نيز كمك كند. وي از دوران كرد تا بتواند به خانوادهمي

تر شد و به دبيرستان فعاليت سياسي را آغاز كرد و در دوران دانشگاه فعال
هاي فدايي خلق ايران گرايش پيدا كرد. فشار حكومت بر سازمان چريك

به  1355شد تا اينكه در بهار سال سياسي روز به روز بيشتر مي فعاالن
 1357كنند. او تا آذر ماه برند و منوچهر را بازداشت ميمنزل آنها يورش مي

 .در زندان قصر زنداني بود و سپس بر روي دستان مردم از زندان آزاد شد
دانيان مادر سرحدي از همان زمان با تعدادي از مادران و خانواده هاي زن

سياسي آشنا مي شود و روابط بسيار دوستانه اي با آنها برقرار مي كند. 
برخي از اين روابط هم چنان ادامه دارد و به پيوندي ناگسستني تبديل شده 
است. پيوندي كه حتي از روابط خانوادگي نزديك تر شده و هيچ نيرويي 

يرا دردي و عشقي نتوانسته است و نمي تواند اين پيوند را از هم بگسلد، ز
مشترك در آن نهفته است. اين مادر مهربان و فداكار از زمان شاه هم پاي 

هاي هاي زندانيان سياسي در اعتراض به بي عدالتيديگر مادران و خانواده
شاه و بخصوص براي بهتر شدن وضعيت زندانيان سياسي و كمك به 

ار و سخن گوي همه خانواده هاي زندانيان به عنوان نماينده مادران جلود
 بود و در تمامي تحصن هايي كه خانواده ها داشتند شركت فعال داشت. 

اين مادر گرامي در اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در اواخر اسفند سال 
روز به طول كشيد، به همراه ساير  29كه مدت  1357و فروردين  1356

. اين اعتصاب غذا ها حضور دايم و اثرگذاري داشتمادران در پشت در زندان
در ابتدا تر و در پنج روز آخر به اعتصاب غذاي خشك تبديل شد و زندانيان 

هاي شان كه داشتن راديو، روزنامه، دسترسي به كتاب و مالقات به خواسته
و امكانات بيشتر بود رسيدند و با موفقيت به پايان رسيد. او هم چنين همراه 

ها در دادگستري در سال ن خانوادهديگر مادران زندانيان سياسي در تحص
تالش و پيگيري مداوم  براي آزادي زندانيان سياسي شركت داشت. 1357
آزادي زندانيان سياسي در سال ها با هم ديگر نقش بسياري درادهخانو

  داشت.  1357

و سقوط ديكتاتوري شاه و آزادي  57با جنبش اعتراضي مردم در سال 
ها روشن شد و ر دل اين مادران و خانوادهزندانيان سياسي، نور اميدي د

بسياري از زندانيان آزاد شده از بند و شكنجه زندگي مشتركي براي خود 
 1359ازدواج مي كند و در سال  1358ساختند. منوچهر نيز در سال 

صاحب فرزندي دختر مي شود. دريغ و درود كه اين شيريني زندگي 

http://dialogt.de/



  خدايانخاوران، گور جمعي بي

 ١٩٥  110ي  آرش شماره

در  1362رد و منوچهر در تيرماه مشترك بر او و همسرش زياد دوام نمي آو
 خيابان توسط فردي به نام يار احمدي شناسايي و بازداشت مي شود. 

شود، با اين تفاوت كه اين هاي پياپي شروع ميدوباره زندان و بند و نگراني
هاي اين مادر مهربان و بار منوچهر همسري و فرزندي نيز دارد كه نگراني

-با تمام اين مشكالت، در نگهداري تمامي نوه فداكار را دو چندان مي كند و

اي اندازند، هفتهكند. زماني كه پسرش را به زندان ميهايش كمك زيادي مي
دو سه روز را در منزل منوچهر و همسرش سعيده بسر مي برد تا در 

  نگهداري دخترشان به آنها كمك كند.

د. با اين دستگيري منوچهر شوك ديگري بود كه به مادر سرحدي وارد ش 
اش در زمان شاه به او كه پسرش كاري نكرده بود ولي به واسطه زنداني بودن

اش در اوين بسر مي برد. مادر به پسرش دهند و تا زمان مرگابد ميحكم
-خيلي وابسته بود و پسرش نيز به او، اين مادر عاشق همواره در تمام مالقات

ايش شكسته بود و نمي شود، حتي زماني كه استخوان كف پها حاضر مي
هاي بسيار اتاق توانست پاي بيمارش را به زمين بگذارد، به صورت نشسته پله

مالقات اوين را باال مي رود تا پسرش را ببيند و هيچ گاه از پيگيري پرونده 
  .پسرش نااميد نشد

تا اينكه آن تابستان شوم از راه مي رسد و منوچهر را به همراه تعداد زيادي 
كنند. به صورت گروهي اعدام مي 1367نيان سياسي در هفتم شهريور از زندا

ساكي كوچك از وسايلي اندك از او را در چهارم آذر همان سال در كميته 
دهند، بدون اينكه توضيحي دهند چرا كشتند؟ زنجان تحويل خانواده مي

  چگونه كشتند؟ وصيت نامه اش چه شده است؟ و محل فن اش كجاست؟. 

ام كشتار دسته جمعي زندانيان سياسي در خاوران، مادر چهلدر مراسم 
شود و او را سرحدي به اتفاق تعداد زيادي از مادران و خانواده ها بازداشت مي

برند، ولي چند ساعت بعد آزاد مي شود. او و ديگر به كميته خاور شهر مي
م يادبود، ها در طي اين سال ها براي رفتن به خاوران و برگزاري مراسخانواده
مورد اذيت و آزار و احضار و بازداشت و تهديدهاي مستقيم يا تلفني  مرتب

اند، ولي هيچ گاه حاضر نشدند كه از حقوق نيروهاي امنيتي و اطالعاتي بوده
خود به عنوان يك انسان دادخواه دست بشويند و ظلمي كه در حق شان 

 شده است را به فراموشي بسپارند.
ها چگونه براي مالقات به زندان اوين و اين سال مادر سرحدي در طي 

چگونه به خاوران مي رفت و به خانه باز مي گشت، خود داستان دردناك ولي 
اش همواره در تمام مراحل زندگي عاشقانه ديگري دارد. عروس مهربان

اش به اش بود، چه براي بردن او به زندان اوين و چه براي بردنهمراه
گشاده پيش قدم بود و مانند يك دختر مهربان از او مراقبت خاوران، با رويي 

كشاند ولي پس از اينكه چندين بار مي كرد. مادر ابتدا با عصا خودش را مي
  زمين خورد، ديگر مجبور بودند وي را با ويلچير به اين طرف و آن طرف ببرند.

-ميواده دوست داشتند و به او عشق اين مادر مهربان را همه اعضاي خان

اش نيز كه عمدتا روي تخت بستري بود و ديگر ورزيدند. در سال آخر بيماري
ها چون اش و نوهتوان حركت نداشت، سه دختر و دامادها و تنها عروس

كردند. شايد از همه چرخيدند و او را تر و خشك ميپروانه به دورش مي
كردند، بيشتر دختر بزرگ اش مينا و نوه اش نسرين كه با او زندگي مي 

  اش نيز مجنون وار برايش اشك مي ريختند.رسيدند و پس از مرگعاشقانه به او مي
نيز  1387در بيستمين سالگرد كشته شدن منوچهر در هفتم شهريور سال 

تعداد زيادي از نيروهاي امنيتي و اطالعاتي به منزل مادر سرحدي يورش 
ه و مانع برگزاري برند و پس از شكستن درب منزل وارد آپارتمان شدمي

تواند حركت كند شوند. همان روز اين مادر گرامي با اينكه نميمراسم مي
خواستند عكس پسرش را ايستد و زماني كه ميشجاعانه جلوي ماموران مي

 اگر عكس  " گويد:گذارد و مياز روي ديوار بردارند، كارد را بر گلويش مي
روز ماموران با اهانت بسيار . آن "پسرم را ببريد، خودم را خواهم كشت

  ها را مورد تهديد و اذيت و آزار قرار دادند و وسايل زيادي از جمله خانواده

  

  

  
 منصوره بهكيش                                     

  

ها، كامپيوترهاي موجود در خانه و عكس هاي خانوادگي موبايل همه خانواده
  آنها را با خود بردند.

رود بر زمين مي افتد، مادر معيني فشارش ادر لطفي از حال ميهمان روز م 
بيند و ديگر مادران و خانواده ها تحت فشار شديد رود و صدمه ميباال مي

ايستند و به اين گيرند، ولي جلوي ماموران ميروحي و جسمي قرار مي
كنند. من هم كه يكي از شركت حرمتي آشكار اعتراض ميتعرض و بي
كنم، ر اين مراسم بودم و به اين اعمال ضد انساني اعتراض ميكنندگان د

- روز بعد در محل كارم بازداشت مي شوم و چند روزي مرا در اوين نگاه مي

دارند. چندي بعد نيز خانواده سرحدي و مادران و خانواده هاي شركت 
خواهند كه كننده در مراسم را به صورت دسته جمعي احضار مي كنند و مي

اي را پر كنند و تعهد دهند كه ديگر به خاوران و ديدار ندين صفحهفرمي چ
ها رفتن به خاوران و ديدار روند كه خوشبختانه خانوادههمديگر نمي

كنند. از آن زمان سالمتي اين مادر نازنين ها را حق خود اعالم ميخانواده
اه همان رو به افول مي رود و پس از زير و رو كردن دوباره خاوران در دي م

تواند به آنجا برود و همواره دل سال و بسته شدن درب جلويي، ديگر نمي
تنگ بوي پسرش بر خاك خاوران بود و هر ماه چشم انتظار مي نشست تا 

  .دختر و عروس اش به خاوران بروند و باز گردند و برايش از آنجا بگويند

پايداري اين اي كوچك به بخشي از درد و رنج و اين چند خط تنها اشاره
مادر گرامي و خانواده نازنين اش است. مادر سرحدي از ميان ما رفت و غم 

هاي جان باختگان اش گرفته تا ما خانوادهاش براي همه ما از خانوادهدوري
و زندانيان سياسي و دوستان و ياران دور و نزديك، بسيار سنگين و ناگوار 

زنده است و هيچ كسي نمي  است، ولي حضورش همواره با ما و در قلب ما
  تواند اين نقش را از وجود ما پاك كند. 

هنوز از مرگ مادرِ محمدعلي پرتوي، پدرِِ امير ميرعرب، مادرِ نورالدين 
رياحي، مادرِ مهدي اسحاقي، مادرِ بيژن جزني و ... چندي نگذشته است. 

اند را چگونه بتوانيم اين بار غم و دوري از اين عزيزان و رنجي كه كشيده
- رفتندادند و با دانم! ياراني كه با بودن شان به ما اميد ميتحمل كنيم، نمي

 .اي از وجودمان را با خود بردندشان بار غم ما را دو چندان كردند و پاره
بي گمان نسل هاي بعدي اين مادران و پدران، تاريخ سازان جامعه خواهند 

و هم چنين  - ما فرود آمده است ها و بالهايي كه بر سر بود و تمامي جنايت
را  -پايداري مردمي كه براي ساختن دنيايي انساني ايستادند و تالش كردند

بيان خواهند كرد تا همگان بدانند بر ما عاشقان چه ها رفته است و چگونه 
 ايستاديم و چگونه دادخواه بوديم و خواهيم بود

زند ز جايي و سر مياين ذره ذره گرمي خاموش وار ما، يك روز بي گمان، 
 خورشيد مي شود.

  1392هشتم ارديبهشت 

  

*  

 

http://dialogt.de/



  خدايانخاوران، گور جمعي بي

 ١٩٦  110ي  آرش شماره

  مادر معيني

  گرديم تا برگردي امشب به خانه باز نمي

 ها براي هبت و بهروز دست تكان دادي قدر پشت ميله آن

 شان بروي ها نيامدند كه قصد كردي خودت پيش و آن

 آوريم بارد و تو را به ياد مي باران مي

 اند تظار تو در باران ايستادهبهروز و هبت به ان

 تو آب شدي در اندوه قصر و قزل

 هاي اوين نشان از غيبت انسان دارد دره دريده در خون صداي قمريان گلو

 شان باز خواهيم گشت هاي خونين روزي براي يافتن پيراهن

 مانديم درخشيدي و ما هم سوسوي تو مي اي كاش هنوز مي

 مادر برخيز

 بارد دارد باران مي

  مهدي اصالني                                                                      

 

 
 

 خاطره معيني

هاي اول زندگي مشترك، زني قوي و مسئول بود و براي از همان سال
خواهران و برادرانش نيز همواره تكيه گاه خوبي بود. او در رابطه با نقش زنان 

اشت و عاشق شغل معلمي خود بود، اما، مجبور اي ددر جامعه حساسيت ويژه
- بعد به سازمان زنان و نهضت مبارزه با بي سوادي و فعاليت .به ترك آن شد

تا زمان دستگيري فرزندانش در رژيم . هاي اجتماعي اين سازمان پيوست
   داد.به اين فعاليت ادامه مي شاه،

بط ناعادالنه ارباب و (همايون)، در نوجواني به روااهللا بتياش هپسر بزرگ
. شدرعيتي پي برد و اولين جوشش مبارزه با بيدادگري در وجودش شعله ور 

هاي شود و اعالميهبه فعاليت هاي مذهبي عالقمند مي 1342سپس در سال 
 16در سن  1346كند. چند سال بعد در آبان سال خميني را پخش مي

-ركسيسم گرايش پيدا ميسالگي بازداشت مي شود و با مطالعه بيشتر، به ما

 1351آورد. در سال هاي سياسي روي ميكند و پس از آزادي به فعاليت

شود. بهروز پسر ديگر او نيز از زندان قصر آزاد مي 1356بازداشت و در سال 
در ارتباط با گروه  1352آورد و در سال به فعاليت هاي سياسي روي مي

با  نيز وا .ماندندان ميحدود پنج سال در ز وهوشنگ اعظمي دستگير 
  ..شود ، از زندان آزاد مي1357گروهي از زندانيان در سوم آبان 

در جريان تظاهرات خياباني مردم بر عليه شاه شركت فعال مادر معيني، 
كه در جريان درگيري  يهايبه بچه .اش بودداشت و همواره كنار فرزندان

تا از  ،بردخانه خود ميكمك مي كرد و آنها را به داخل  ،شدندزخمي مي
گزند حمله ماموران در امان باشند. بهروز در همان روزهاي اول بعد از 

خورد، ولي جان سالم به در مي برد. با ميدر تظاهرات خياباني تير  ،آزاديش

- دوباره پر از شادي ي،براي زماني كوتاهي مادر معيني، خانهسقوط شاه، 

از آن روزها بعنوان ، مادر شوند.يمبچه ها بار ديگر دور هم جمع  ست.
برد كه هرگز ديگر تكرار نشد. او و ديگر اعضاي خواب و رويايي نام مي

 خانواده طعم زيباي در كنار عزيزان خود بودن را براي مدتي كوتاه چشيدند

كه اين خود  غافل از اين !هاي آن دوران دانستندها و رنجو آنرا پايان سختي
بهروز در جاده  1358مرداد  14بود. شش ماه بعد در آغازي شوم و غمبار 

شود و اين بار مادر معيني عزادار اهواز با سانحه مشكوك رانندگي، كشته مي
گفت حتي وقت نشد كه اش شد كه هميشه ميپسر بيست و هفت ساله

هميشه به  .خوب ببوسمش و آرزوي ديدن عروسيش را با خود به گور برد
رد و با آنها همراز و همراه بود. از بهروز هميشه كهايش افتخار ميبچه

كرد و مرگش برايش بعنوان پسري مهربان، باهوش و شيرين زبان ياد مي
بسيار درناك بود، اما بخاطر عشقش به ديگر فرزندانش اين غم را نيز 

  .صبوري كرد

در تنش و اضطراب بود،  مرتبهاي پس از انقالب زندگي مادر در سال
اش چندين بار مورد يورش و خانه. 1361تا  1358ل هاي بخصوص در سا

تيراندازي نيروهاي شبه نظامي قرار گرفت. آن موقع هبت از خانه رفته بود، 
در يك حمله، ابتدا خانه را سنگ باران كردند و شيشه ها را شكستند، 
سپس تيراندازي كردند و وارد خانه شدند. مادر با اينكه خود فردي مذهبي 

ي همواره حق داشتن عقيده متفاوت براي فرزندان اش را محترم بود، ول
ها و شب نامه هاي آگاهي در مقابل زور مي ايستاد و كتاب داشت. مي

پسر  ،1361ه بود كه در سال كرد. چندي نگذشترا مخفي ميها بچهدهنده 
زندان را اوين، در يك تور خياباني بازداشت  و بيش از نه ماه  ،ديگرش رضا

  .شودمي

زماني  ،1362 سال و نشاند مادر اين لبان بر را لبخند ديگر بار هبت عروسي
بار ديگر قلب  گذارد، ميشود و نام او را ميهن كه هبت صاحب دختر مي

اينبار هم اين  .شودمهربان و شكسته مادر معيني لبريز از شادي و شعف مي
كيوسك تلفن،  كشد و هبت در يكخوشحالي نيز دو ماه بيشتر طول نمي
شناسايي و دستگير مي شود. هبت  ،توسط توابي به نام ناصر يار احمدي

ها بر اين وقتي دستگير شد، تا يك سال مالقات نداشت. در اين مدت چه
خود روايت دردناك ديگري دارد.  ،و خانواده گذشت هيبت مادر و همسر

 ،رفت و آمدهاي پر از خطر و دلهره آنها براي مالقات از خرم آباد به تهران
زير موشك باران بود. مادر با هر جان كندني خودش را به مالقات مي رساند 

برادرش محمد كه بشدت  67داد. در اوايل سال و هيچ كدام را از دست نمي
بت تكيه گاه يوص بعد از مرگ بهروز و دستگيري هبه او وابسته بود و بخص

- كشته مي ،در موشك باران شهر خرم آباد ،روحي رواني قوي براي او بود

مرگ برادر ضربه بد و هولناك  .اش شكستقلب رنجديدهديگر بار  شود.
با عشق به هبت، بار ديگر سر پا ايستاد  دوبارهبود.  ديگري بر پيكر خسته او

 به .ادامه داد ،خود را براي رهايي هبت از چنگال جالدانو تالش و پيگري 

بقول  .روي آورد ،توانست به او كمكي كندر جايي و هر كسي كه ميه
اي و تواني باور نكردني به او داده بود. خودش، ديدن هبت و آزادي او انگيزه

كه هبت در زندان بود، او يكه لحظه آرام و قرار نداشت.  يهايدر تمام سال
ولي روحي قوي و استوار داشت. در كنار اينهمه  ؛سم او تكيده شده بودج

كرد تا بتواند مشكالت، مسئوالنه آموزشگاه بافتني كوچكش را نيز اداره مي
    .از فشار اقتصادي بر خانواده هم بكاهد

مادر معيني زني صبور، مودب، مقاوم و پيگير بود. او در دوران حبس 
يادي براي آزادي يا بهبود وضعيت شان در زندان هاي زتالش ،اشفرزندان

به هبت حكم اعدام داده بودند و براي "كرد: كرد. يك روز تعريف مي
شكستن اين حكم به هر كجا كه مي شد رفتم. از قم گرفته تا اين اداره و 

پيش اين فرد مسوول و آن ديگري. تا اينكه پس از كلي رفت و  .آن اداره
ق يكي از آشنايان كه سمت بااليي در حكومت داشت، آمد، توانستم از طري

حكم اعدام او را به ابد تبديل كنم. آن روزها خواب و خوراك نداشتم و 
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ها جايي براي در مسير خرم آباد به تهران در حركت بودم و گاهي شب مرتب
و  .خوابيدم. پس از يك سال به ما مالقات دادندماندن نداشتم و در پارك مي

با  .لرزيدباز تن ما مي ،قطع مي كردند كه قت يك بار مالقات او راهر چند و
اش ابد است و او را نمي كشند، تمام اين مشكالت خوشحال بوديم كه حكم

اما پسرم را در سال شصت و هفت كشتند و داغ سنگيني به دلم گذاشتند و 
  ."بخشمهيچ وقت آنها را نمي

-ه بود، هم چنان او را در بخش بچهاش ابد شدبا اينكه حكم"مي گفت:  مادر

لرزيد كه تن من و همسرش مي مرتبداشتند و هاي زير حكم اعدام نگه مي
-نكند او را اعدام كنند. يك روز هبت را به همراه تعدادي از زندانيان صدا مي

كنند گويند با ديگر زندانيان خداحافظي كند. همه زندانيان فكر ميزنند و مي
اي اعدام مي برند و به همين دليل او براي بچه هاي زندان كه او را نيز بر

سخنراني محكمي مي كند و از آنها مي خواهد هيچ گاه از خواسته هاي خود 
گويند كوتاه نيايند. سپس او را همراه زندانيان اعدامي مي برند و بعد به او مي

ن حكم اش ابد است. وقتي هبت را به بند بر مي گردانند، همبندانش جش
وقتي از هبت حرف  "كنند.هاي خود بلند ميگيرند و او را روي دستمي
زد، چشمان آبيش درخشش خاصي داشت كه عمق احساس و عشق مي

كشيد، او عاشقانه هبت را دوست داشت. روزي كه مادري او را بتصوير مي
بقول  .نگاهش مات  و بي روح شده بود .خبر اعدام همايون را شنيد، شكست

اي براي زنده ماندن نداشت. همان شب زماني كه يگر هيچ انگيزهخودش د
جورابش را از پايش در آورد تاولهاي زير پايش را نشان داد و گفت: هبت، 

ي بود كه براي سرافرازم از شجاعت و پايداريت و اين تاولها بخاطر تالش
عد تا به بدست آوردن آزاديت كردم ولي افسوس كه بي ثمر ماند، اما از اين ب

  .روزي كه پاسخ اين بي عدالتي را نگيرم، نمي نشينم

به همراه تعداد زيادي از زندانيان سياسي، بدون  1367هبت در شهريور سال 
در يك  ،حكم، دادگاه عادالنه، وصيت نامه و حق خداحافظي با عزيزانش

راه هزاران زنداني مهه اي به جوخه اعدام سپرده شد و بدادگاه سه دقيقه
ترين آنها شبانه در گورهاي دسته جمعي كه شتاخته شده ،ي ديگرسياس

در خاك شد. بعد از پنج ماه بيخبري و اضطراب، باالخره بعد از  ،خاوران است
هاي مداوم مادران و خانواده ها، خبر اعدام و تحويل ساك ها و جستجوتالش

عيني از پا ، به رنج بيخبري آنها پاسخ دادند. در تمام اين پنج ماه مادر م
توانست خبري از عزيز خود و ديگران بدست ننشست و تمام جاهاي كه مي

كرد كه يكبار كه براي ديدن منتظري به قم رفته بود آورد سر زد، تعريف مي
و دم يك مغازه از سرما تا صبح لرزيده بود. وقتي  نتوانسته بود هتل پيدا كند

اما به "گفت شد و ميمي كرد، چشمانش پر از اشكاز آنروزها تعريف مي
خواستم، در مقابل جسارت و شهامت پسرم افتخار ميكنم، هماني بود كه مي

براستي چنين بود و اين خود هديه ارزنده  . "اين نامردمان سر خم نكرد
  چنين مادري بود

هايش را استوارتر كرد. در اولين از آن پس مادر معيني در راه دادخواهي گام
براي  ،هاي زندانيان اعدام شدهراه ديگر خانوادهمهه ان بروزهاي كشف خاور

اما صحنه دردناك آنروز تا لحظه آخر او را  .كشف حقيقت راهي خاوران شد
هاي از هاي تن آنها، تكه لباسرها نكرد گورهاي دسته جمعي و تكه پاره

كه به شكار تن عزيزش آمده بودند، و  يهايخاك بيرون افتاده، ديدن كالغ
ه پاسداراني كه حتي او را از گريه و حضور بر سر گورهاي جمعي و تلي حمل

او بدنبال  .ديگر مادران وارد كردو كردند، شوك بزرگي بر او از خاك منع مي
حتي گورها را هم گشت و تكه پارچه كرم رنگي را از زير خاك بيرون  ،هبت

 و هميشه  ست.ا اي از شلوار هبت بودهكرد تكهآورد كه تا به آخر فكر مي
 سر كه روزي تا. نشست مي آنجا هاساعات خاوران، در معمول مراسم از بعد

اش بر پا داشت و فعاالنه شهريور در خانه 10پا بود مراسم سالگرد هبت را در 
 ،دادميتا جايي كه جان نحيفش اجازه  .كرددر تمامي مراسم ها شركت مي

بي عدالتي كه  تماس داشت. رنج و رفت و هميشه با آنهابه ديدار مادران مي
نظير آن در تاريخ بشريت انگشت شمار بوده را با تن رنجور و نحيفش تاب 

آورد و با قاب عكسي از پسرش در راه دادخواهي راه پيمود. سالها هر جمعه 
 ،پيمود و سر ساعت قرارش با ديگر مادرانآخر ماه مسافت طوالني راه مي

ها در خاك كشيده شد، كتك خورد اما از پا بار .شددر خاوران حاضر مي
و  ،ننشست و آنقدر مقاومت كرد تا بقول خودش همه خاوران را شناختند

نام خاوران بر زبانها جاري شد. زماني كه درب خاوران را بستند و آنجا را 
كرد. ولي نرفتن به خاوران ضربه آخر را تخريب كردند، فعاالنه پي جويي مي

 و خاوران به رفتن ان زمان ديگر خانه نشين و بيمار شد. به او زد و در هم
رنج « :گفتمي .دادنگيزه ماندن ميا او به كه بود چيزي تنها خانوادها ديدار

گذارند به خاوران دوران برده ام اما اين ديگر اوج بي عدالتيست كه نمي
. تا لحظه مرگش چشم به راه و منتظر روز دادخواهي بود. عزم و »برويم

ن اهمت او و ديگر مادران خاوران در راه افشاي جنايت هولناك كشتار زنداني
، جايگاه ويژه ارزشمندي دارد. با تالش و همت آنان  67سياسي در تابستان 

                                   شناسند.خاوران را باز مي ،اينك جهان

 يادش هميشه با ماست 

*  

  رفتمادر سالحي هم 

  
  حي و مادر سنجريمادر سال

  

نوامبر، ما را  30(صديقه حائري) روز  شديم كه مادر سالحي خبردارتاسف كمال با 
كه چه در رژيم شاه و چه در زير  يمادر آزاديخواه ،براي هميشه ترك نموده است

فرزندانش  سركوبگراناز مبارزه با  توان داشتسلطه جمهوري اسالمي تا جائي كه 
ايران، جواد، كاظم و  شهداي چريك هاي فدائي خلقسه تن از او مادر  باز نايستاد.

ر مبارزه با رژيم شاه و براي رسيدن به آزادي حسين سالحي بود كه جان خود را د
  .نداز دست داد سوسياليسمو 

  

  

    
  حسين شالحي        كاظم سالحي                   جواد سالحي                 

  

 19( 1392آذرماه  28سالحي بعد از ظهر روز پنجشنبه مراسم وداع با مادر 

نفر در يكي از گورستان هاي شهر استكهلم  200) با حضور بيش از 2013دسامبر 
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رفقا و دوستداران مادر كه نه تنها از در اين مراسم  در سوئد برگزار گرديد.
استكهلم بلكه از بسياري از شهرهاي سوئد و ديگر كشورها خود را به محل 

سانده بودند ، فرصت يافتند ضمن آخرين ديدار با مادر، پيكر و تابوت او را ر
غرق در گل كرده و مراتب همدردي و تسليت خود را به خانواده وي ابراز 

ياد احمد شاملو ، و  زنده ارزشمندي ازهاي   رودهس. در طول اين مدت رنددا
پيكر پس از آن  از بلندگو پخش مي گرديد. ،وي "در آستانه"به ويژه شعر 

مادر بر طبق وصيت خود وي، به محل مخصوص به منظور سوزانده شدن 
منتقل گرديد. جمعيت حاضر وقتي كه به كنار مزار مادر رسيدند با خواندن 

سرود لري مورد عالقه   (ترانه "دايه دايه وقت جنگه، وقت دوستي با تفنگه"
هاي انقالبي   سرودهو  "پرچمدار ستمكشان"،  "سر اومد زمستون"مادر)، 

 هاي آزاديخواهانه مادر سالحي عليه رژيم هاي شاه و فعاليت ديگر ياد او و

  گرامي داشتند. جمهوري اسالمي را 

درگذشت اين زن آزاديخواه و عضو برجسته خانواده  هيئت تحريريه آرش
زندانيان سياسي فدائي را به خانواده سالحي و همه خانواده هاي زندانيان 

  گويد.تسليت مي سياسي
*  

  
  

  
  

  آقاي روحاني

  !صداي ما را بشنويد                 

  منصوره بهكيش

  

شما به عنوان رييس جمهور حكومت جمهوري اسالمي ايران معرفي شديد و 
تمامي مردم ايران هستيد. به  "نماينده"در مراسم سوگند بيان كرديد كه 

ما نماينده امثال ما كه راي عنوان يك ايراني الزم ديدم يادآوري كنم كه ش
ايم نيستيد. ما به دليل غير دموكراتيك بودن شيوه انتخاب شدن و نداده

هاي مستقل انتخاب كردن و هم چنين نبود آزادي بيان و امكان ايجاد تشكل
دانيم ولي معتقديم رييس جمهور و مردمي، انتخابات را در ايران آزادانه نمي

مقام اجرايي آن موظف است كه بدون تبعيض  ترينيك كشور به عنوان مهم
هاي همه مردم حركت كند و پاسخ گوي همه آنهايي كه در جهت خواسته

 اند، باشد.راي داده و راي نداده
هاي توان قفل دربشما در مقابل مردم سوگند ياد كرديد و گفتيد زماني مي

ن يكي از بسته را باز كرد كه همه چيز شفاف باشد. عالي است، شفاف بود
اركان مديريت سالم است و اميدوارم الاقل خودتان اين شعار را عملي سازيد. 
چيزي كه ما در اين سي و چهار سال نديديم و به آن نياز داريم. ولي تنها 

نبود شفاف بودن كافي نيست، مسووليت پذيري و پاسخ گويي و هم چنين 
  سالم و انساني است. تبعيض و برقراري عدالت اجتماعي اركان ديگر مديريت

كه مردم به جمهوري اسالمي راي آري دادند،  58ما از همان ابتداي سال 
با مشكالت بسياري روبرو شديم ولي همواره مسووالن حكومتي از مردم مي 
خواستند كه دندان روي جگر بگذارند و اميد به آينده اي روشن داشته 

رار شود ولي تفاوت گفتار و باشند تا آرامش و آسايش و آزادگي در كشور برق
كردار از زمين تا به آسمان بود. آقاي خميني در نوفل لوشاتو گفت همه، 
حتي كمونيست ها آزادند ولي در دهه شصت و به ويژه در تابستان شصت و 

  زمين به دستور شخص ايشان اعدام شدند.نفر از بهترين فرزندان ايرانهزارانهفت 
اي مردم ترسيم كرده بوديد، بگير و ببندها و به جاي آينده روشني كه بر

شكنجه و اعتراف گيري و كشتار مخالفان و دگرانديشان شروع شد؛ سپس 
جنگ و پيامدهاي خانمان برانداز آن؛ حجاب اجباري؛ بستن دانشگاه ها و 
اخراج دانشجويان؛ اعدام دسته جمعي زندانيان سياسي در تابستان شصت و 

در حالي كه بسياري از آنان حكم زندان داشتند؛ هفت در كمتر از يك ماه 
دفن گروهي آنها با لباس در كانال هايي در خاوران بدون اطالع و حضور 

بدون آن  77خانواده هاي شان؛ قتل هاي زنجيره اي نويسندگان در سال 
و  78پرونده آن به سرانجامي برسد؛ حمله به كوي دانشگاه در سال  كه 

ت شدن تعدادي از دانشجويان؛ بازداشت و كشتار كشته و زخمي و بازداش
؛ شكنجه و قتل زندانيان در زندان 88مردم معترض در خيابان در سال 

كهريزك و قتل هاي خاموش در زندان ها كه هنوز پاسخ روشني بر چرايي 
  و چگونگي هيچ يك از آن ها داده نشده است.

تان هر چه توانستيد آقاي روحاني، در اين سي و چهار سال شما و همراهان 
بر سر ما آورديد و با كشيدن تيغ بر روي مخالفان و مردمي كه شاه را براي 
به دست آوردن آزادي و آزادگي و داشتن زندگي بهتر و انساني تر بيرون 

    كرده بودند، حكومت كرديد و هر كدام تقصيرها را گردن ديگري انداختيد. 

را به خاطر نبود آزادي در جمهوري  من و بسياري از ما بهترين عزيزان مان
اسالمي از دست داده ايم و شاهد نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر 
در ايران بوده و هستيم. ولي امروز ديگر دهه شصت نيست كه تنها با حذف 
بي صداي دگرانديشان بتوانيد به زندگي خود ادامه دهيد. اين بار با مردمي 

فشار اجتماعي و سياسي بلكه از فشار اقتصادي و روبرو هستيد كه نه تنها از 
بيكاري و گراني سرسام آور به تنگ آمده اند و اغلب از روي ناچاري شما را 
انتخاب كرده اند زيرا نه شيفته جمهوري اسالمي اند و نه شيفته امثال شما، 

خواهان يك زندگي شرافتمند و انساني به دور از تبعيض و جنگ و   بلكه
  هستند.خون ريزي 

ما خانواده ها و بستگان مان نيز چيزي جز ساختن دنيايي انساني نمي 
خواستيم ولي در طي اين سال ها در بدترين شرايط زندگي كرده و سركوب 
شده ايم. جمهوري اسالمي نه تنها حق زندگي را از عزيزان ما گرفت، بلكه 

ني محروم مادران و پدران و همه ما را كشت و از داشتن يك زندگي انسا
كرد. نه تنها ما، بلكه دختران و پسران ما را نيز درگير اين بيداد كرد و سايه 
تهديد و محروم شدن از زندگي فردي و اجتماعي همواره روي سر ما بوده 
است. من يك نمونه ام كه براي كشف حقيقت و برقراري عدالت و پيگيري 

العات احضار و از كار بيكار دادخواهي بارها بازداشت و ده ها بار به وزارت اط
پاسپورت ام در فرودگاه ضبط شده است و به چهار  88شده ام. از اسفند 

سال حبس، سه و سال و نيم تعليقي و شش ماه تعزيري محكوم شده ام و 
هر لحظه در انتظار اجراي حكم زندان هستم و پس از آخرين احضار براي 

، به خانه باز 91پانزده بهمن  اجراي حكم و معرفي خودم به زندان اوين در
پس فرستاده شدم تا روزي ديگر و هنوز چمدان ام در گوشه اتاق خاك مي 
خورد و نمي دانم با بيان بخشي از حقيقت تلخي كه بر ما رفته است چه 

  سرانجامي در انتظارم خواهد بود.

عمق فاجعه اينجاست كه تا به حال هيچ مقام مسوولي به ما خانواده ها و 
دخواهان پاسخي نداده است كه چه بر سر عزيزان ما در زندان ها آورده دا
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اند. از شما كه به دنبال شفاف سازي هستيد مي خواهم اين حداقل را براي 
  ما روشن كنيد:

اعدام زندانيان سياسي در دهه شصت و به ويژه كشتار زندانيان سياسي  -1
  چگونه انجام شده است؟ 67در سال 

  ني كه حكم زندان داشتند بي خبر از خانواده ها اعدام شدند؟چرا زندانيا -2

چرا محاكمه آنها توسط كميسيون مرگ پشت درهاي بسته انجام شده  -3
  است؟

چرا هيچ مقام مسوولي پاسخي رسمي مبني بر چگونگي و چرايي اين  -4
  كشتارها به ما نداده است؟

  چرا محل دقيق دفن آنها را به ما نمي دهند؟ -5

  را وصيت نامه هاي آنها را به ما نمي دهند؟چ - 6

چرا خانواده ها را از حضور در خاوران منع مي كنند يا مورد پيگرد و آزار  -7
  و اذيت قرار مي دهند؟

چرا نمي گذارند آزادانه در منازل يا در خاوران و ديگر گورستان ها مراسم  -8
  يادبود بگيريم؟

زير و رو كردند و پاسخ  87سال  چرا خاوران را براي چندمين بار در -9
  شكايت ما به بهشت زهرا را نداده اند؟

چرا پنج سال است درب اصلي خاوران را بسته اند و مادران و پدران پير  -10
مجبورند مسافت زيادي را با پاي پياده تا رسيدن به محل نامعلوم دفن 

  عزيزان شان طي كنند؟

گل و گياه و آب ياري و نظافت چرا اجازه گذاشتن سنگ قبر و كاشتن  -11
  به ما نمي دهند؟

چرا حق شكايت را از ما گرفته اند و ما را مورد پيگرد و اذيت و آزار قرار  -12
  مي دهند؟

ايد، در گستري كه شما انتخاب كرده"داد"آقاي روحاني، آيا مي دانيد وزير 
ر بيست و پنج سال پيش يكي از اعضاي كميسيون مرگ بوده و چندين هزا

ام كه حكم ها و از جمله دو برادر نازنينترين انساننفر از بهترين و صادق
  زندان داشتند را به دليل دگرانديشي اعدام كردند!

اند از همين خانواده ها هستند، و بسياري از افرادي كه به شما راي داده
كساني كه پدر يا مادرشان، همسرشان، خواهر يا برادرشان و پسر يا 

اند. خانواده هايي كه با تمام اين در جمهوري اسالمي كشته شده دخترشان
فشارها باز هم دوام آوردند و اين شرايط را تحمل مي كنند. آنها از سر درد و 

اند ولي اگر اين بار به نيازها و ها دل بستهناچاري به اين جا به جايي
ق مطالبات هاي آنها بي توجهي شود، قطعا راه ديگري را براي تحقخواسته

ايد و شان پيدا خواهند كرد. شما اگر واقعا آگاه به زمان و موقعيت خود شده
ايد كه حداقل براي اين حقيقت تلخ را به همراه تمامي مسووالن پذيرفته

  نجات خودتان بايد كاري ديگر كنيد، همين امروز انجام دهيد، زيرا فردا دير است.

سال از كشتار زندانيان سياسي در آقاي رييس جمهور، امسال بيست و پنج 
مي گذرد و ما هم چنان به دنبال كشف حقيقت و پاسخ گويي  1367سال 

مسووالن جمهوري اسالمي هستيم و تا زماني كه حقيقت آنچه بر بستگان ما 
در زندان هاي جمهوري اسالمي گذشته است روشن نشود، اين داغ براي ما 

  دامه خواهد داشت.هم چنان تازه است و پيگيري هاي ما ا

شدگان آزار مادران و ديگر بستگان اعدامخواهيم كه به اذيت و ما از شما مي
و ناپديد شدگان قهري پايان دهيد؛ درهاي خاوران به روي ما گشوده شود و 

ها محدوديت و مزاحمت ايجاد نشود؛ ما براي برگزاري مراسم سالگرد خانواده
ان را مشخص كنيم و آنجا را به مخواهيم محل دفن عزيزان گمشدهمي

سليقه خودمان بياراييم؛ اين حداقل حق ما خانواده هاي آسيب ديده است و 
ما  و به رسميت بشناسيد. از شما مي خواهيم كه اين حق را محترم بشماريد

تر انسانيكنيم به ساختن دنيايي بهتر و ها و دادخواهان نيز تالش ميخانواده
                                                   هايي نباشد.شاهد بروز و تكرار چنين جنايتان ياري رسانيم تا جه

* 

  

 ميالد آن كه عاشقانه بر خاك مرد

احمد شاملو                                                               

       1 

گستَرَد نگاه كن چه فروتنانه بر خاك مي  

نازك دستانش آن كه نهالِ  

 از عشق
 خداست         
 و پيشِ عصيانش

 باالي جهنم
 پست است             

ميرد مي» آري«آن كو به يكي   

 نه به زخمِ صد خنجر،
رسد و مرگش در نمي  

 مگر آن كه از تبِ وهن
 دق كند                         

يي عظيم قلعه  

اش كه طلسمِ دروازه  

    ست كالمِ كوچك دوستي

       2 

 انكارِ عشق را
چنين كه به سرسختي پا سفت                 

اي كرده  

يي مگر دشنه  

اندر به آستين                  

  نهان كرده باشي                               
 كه عاشق

 اعتراف را چنان به فرياد آمد           
 كه وجودش همه

 بانگي شد
       3 

 نگاه كن
شكند نانه بر درگاه نجابت به خاك ميچه فروت  

اش يي كه توفان رخساره  

 مسخ نيارست كرد                             
افتد ي تو به خاك مي چه فروتنانه بر آستانه  

 آن كه در كمرگاه دريا
 دست حلقه توانست كرد

 نگاه كن
 چه بزرگوارانه در پاي تو سر نهاد

ار شهزاده بودي هزوآن كه مرگش ميالد پرهياه  

!نگاه كن  

*  
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 از دستيابي به حقيقت

  تا تحقّق عدالت 

 

اگر ناشي از بي آزرمي » آشتي ملّي«و يا » عفو و بخشش«سخن گفتن از 
  نباشد حاكي از بي مسئوليتي است

  

  

  

  عبدالكريم الهيجي

  

  درآمد 

رسيدند، حكايت از ابعاد گسترده به تواتر مي 67خبرهايي كه از شهريور 
اي داشت كه در تاريخ قضايي هفتاد ساله ايران تا آن زمان، سابقه جعهفا

نداشت. در گذشته، نبود حكومت قانون، عدم استقالل دادگستري، وجود 
مراجع اختصاصي و در صدر آنها دادگاههاي نظامي، موانع اساسي رعايت و 

ند. آمدتضمين حقوق مردم و تحقّق دادخواهي و دادرسي عادالنه به شمار مي
اما به مرور اصولي هم در قوه قضائيه ايران جايگزين شده بودند و در صدر 
آنها اصل حاكميت امر مختوم بدين مفهوم كه پس از صدور حكم قطعي 

توان وي را به همان اتهام مبني بر بيگناهي يا بزهكاري يك فرد، ديگر نمي
ه حدي بود كه براي مورد تعقيب و محاكمه قرار داد. نفوذ و اعتبار اين اصل ب

-گذراندند، شيوهاز بين بردن زندانيان سياسي كه دوران محكوميتشان را مي

هاي رذيالنه ديگري را به كار مي بردند از قبيل مسموم كردن، خفه كردن و 
  يا تيرباران كردن به دستاويز فرارهاي ساختگي.

وري يا هاي فدر دوران وحشت پس از استقرار جمهوري اسالمي هم اعدام 
رواج يافت و حاكمان شرع هزاران زنداني  extrajudiciaire)(غيرقضايي 

عقيدتي و سياسي را پس از چند دقيقه يا چند ساعت بازجويي، روانه جوخه 
  هاي تيرباران يا چوبه هاي دار كردند.

در زندانهاي جمهوري اسالمي  67اما هزاران زنداني سياسي كه در تابستان 
هاي انقالب و توسط همان حكّام شرع، ند، در همان دادگاهگرفتار آمده بود

- ، به لحاظ سنگين نبودن اتهام1360-64هاي آنهم در دوران مهيب سال

-هايشان به حبس محكوم شده بودند و دوران محكوميت قطعي خود را مي

- گذراندند. بنابراين هيچ موجب و مجوزي براي فراخواندن آنان به بازجوئي

  هاي تفتيش عقيده وجود نداشت.نزد هيأت هاي مجدد

اي كه در شرف انجام بود، از بدينسان كشتار بزرگ و برنامه ريزي شده
هاي فوري يا غيرقضايي نخستين دهه جمهوري اسالمي نبود. مقوله اعدام

شدند كه در اساسنامه تشكيل دادگاه اين جنايات مشمول عنوان ديگري مي
نام » جنايت بر ضّد بشريت«، 1945اوت  8بين المللي نورمبرگ مصوب 

هايي از بشريت گرفته بودند. جنايت بر ضد تمامي بشريت زيرا كه گروه
شده بودند. از اينرو » سياسي، نژادي و يا مذهبي«مشمول تصفيه هاي 

عامل زمان و مكان هم تاثيري در مسئوليت جزايي آمران و عامالن آن 
مللي و از جمله جنايت بر ضّد بشريت در ها ندارند. جرايم بين الجنايت

مجمع عمومي سازمان ملل، غير  1970نوامبر  11اجراي عهدنامه مصوب 
  به شمار مي آيند.  (imprescriptible)قابل شمول مرور زمان 

هاي تفتيش عقيده آغازيد. برنامه ريزي با دستخّط خميني و تجويز هيأت
و سازي دست يازيدند. رئيس سپس مجريان برنامه به زمينه سازي و ج

قوه «شورايعالي قضايي (موسوي اردبيلي) در خطبه نماز جمعه فرياد برآورد: 
قضائيه در فشار بسيار سخت افكار عمومي است كه چرا اينها را محاكمه مي 

شوند و يك كنيد. قوه قضائيه در فشار است كه چرا تمام اينها اعدام نمي
مو در مصاحبه با روزنامه كيهان برنامه كشتار ه». شوندشان زنداني ميدسته

در كشور ما اگر كسي با اصول اسالم مخالف باشد، «كند: را چنين توجيه مي
نمي تواند تفكّر خود را ترويج كند. زيرا كه ما يك كشور الئيك نيستيم و 
قانون اساسي نيز اين اجازه را نداده كه كسي نشر ارتداد و كفر بكند. افراد 

از آنها محاكمه شده بودند و حكمشان تأييد شده بود. اما متاسفانه زيادي 
اين افراد نه تنها اصالح نشدند بلكه از طرق مختلف در زندان دست به 
تحريكاتي زدند كه اين تحريكات پس از عمليات مرصاد به اوج خود رسيد و 

  ». به اين ترتيب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند

هم مؤثر نيفتاد. او به » امام«تحذيرآميز آيت اهللا منتظري به نامه هاي 
اند، محكوم به كمتر از اعدام شده«صراحت نوشته بود كه اعدام زندانياني كه 
  ». بي اعتنايي به همه موازين قضايي است

ايدئولوژيك به ويژه پس از  –اما پاكسازي زندانها و تصفيه هاي سياسي 
، »سپاهيان اسالم در فتح كربال«عراق و ناكامي  پايان گرفتن جنگ ايران و

جبهه «براي شعله ور كردن هر چه بيشتر آتش خشم و كينه آنان بر ضّد 
  برنامه ريزي شد و به مرور گسترش يافت.» كفر و نفاق

كافي » محارب«عضويت يا هواداري و ارتباط با گروههاي  60اگر در دهه 
ين دهه تمامي مخالفان به جمهوري براي صدور حكم اعدام بود، در اواخر ا

-آمدند. بدينسان تصفيهبه شمار مي» معاندان«اسالمي در زمره دشمنان و 

گرفت و شامل حال همه مخالفان و هاي سياسي ابعاد گسترده تري مي
هاي سياسي و چهره» مشكوك«هاي ها و مرگدگرانديشان مي شد. قتل

در خارج از كشور، فصل  روشنفكران در داخل ايران و ترورهاي سياسي
هاي سياسي معروف به قتل هاي ديگري از اين برنامه ده ساله بود كه با قتل

به اوج خود رسيد و با افشاي توطئه وزارت اطالعات  77زنجيري در سال 
توسط خاتمي و دستگيري سعيد امامي و برخي ديگر از دست اندركاران اين 

  شد.» نيپروژه قتلهاي درما«جنايات، معروف به 

هم زمان با اين وقايع دهشتناك در ايران،  –دادگاه جزايي بين المللي 
سال تالش و فشار  50اساسنامه تشكيل دادگاه جزايي بين المللي پس از 

مدافعان حقوق بشر به تصويب رسيد. پايان گرفتن جنگ سرد و تكرار 
و  كشتارهاي دسته جمعي و ديگر فجايع جنگ جهاني دوم در يوگوسالوي

، و انعكاس و بازتاب آنها در افكار عمومي و 1991-94رواندا در سالهاي 
جامعه بين المللي، شوراي امنيت سازمان ملل را ناگزير ساخت كه به 

براي رسيدگي به جنايات  (ad hoc)تشكيل دو دادگاه جزايي فوق العاده 
نس ارتكابي در يوگوسالوي سابق و رواندا، دست يازد. در جريان كنفرا

 (ONG)در وين، سازمانهاي غيردولتي  1993جهاني حقوق بشر در سال 
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اي را در ضرورت تأسيس يك دادگاه جزايي بين موفق شدند كه اعالميه
المللي به تصويب رسانند. در پي آن مجمع عمومي سازمان ملل هم 
كميسيوني را مأمور تهيه طرح نهايي و تدارك مقدمات تشكيل يك كنفرانس 

لي، براي بررسي و تصويب اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي نمود. بين المل
) در شهر رم آغاز به كار كرد و پس  1377( 1998ژوئن  15كنفرانس روز 

بيش از يكماه كار مداوم و بحث و جدل بسيار و جرح و تعديل فراوان در 
 نهاد شده، بر اثر فشار هيأتهاي نمايندگي دولت هايي كه هرگزطرح پيش

نظر مساعدي نسبت به تشكيل يك مرجع بين المللي جزايي مستقل 
  ماّده به تصويب رساند. 128نداشتند، اساسنامه دادگاه را در 

اساسنامه صالحيت دادگاه جزايي بين المللي محدود به رسيدگي  5در ماّده 
را در بر مي گيرند، » تمامي جامعه بين المللي«به مهمترين جناياتي كه 

  ارتند از :شده كه عب

 ؛ (génocide)*كشتار دسته جمعي يا نسل كشي 

 *جنايات بر ضّد بشريِت ؛

 *جنايت هاي جنگي.

اساسنامه راجع است به تعريف تفضيلي جنايات بر ضّد بشريت كه به  7ماّده 
مراتب جامعتر و كاملتر از تعريف مندرج در اساسنامه دادگاه نورمبرگ است. 

اي عمومي د از عمليات و اقداماتي كه به گونهجنايات بر ضّد بشريت عبارتن
) بر ضّد systématique) يا برنامه ريزي شده (روشمند، généralisé(گسترده، 

ارتكاب يابند و به » سياست يك دولت«و در اجراي  (civil)مردم غير نظامي 
  يكي از اعمال زير بينجامند :

 * قتل ؛

 ؛ )  extermination*نابود كردن (قلع و قمع 

 * به بردگي گرفتن ؛

 * تبعيد يا كوچ دادن اجباري مردمان ؛

* حبس يا ديگر انواع محروميت از آزادي كه با موازين بنيادين حقوق بين 

 الملل در تضّاد باشد ؛

 * شكنجه؛

 * تجاوز جنسي؛

 * بردگي جنسي؛

 * فحشاي اجباري؛

 * حاملگي اجباري؛

 جاوز جنسي؛* عقيم كردن اجباري و ساير موارد مشابه ت

، هر دسته يا هر گروهي كه هويت آن قابل  (persécution)* آزار مداوم 
 احراز باشد، به جهات سياسي، نژادي، ملّي، قومي، فرهنگي، ديني يا جنسي؛

 * ناپديد كردن قهري؛

 ؛  (apartheid)* تبعيض نژادي 

تماميت * ساير عمليات غيرانساني مشابه كه به منظور ايجاد رنج يا بر ضّد 
 جسماني يا رواني فرد انجام پذيرند.

و قتل ها و ترورهاي سياسي برنامه ريزي  67بدينسان نه تنها كُشتار سال 
شده توسط ارگانهاي سركوب جمهوري اسالمي در داخل و خارج از ايران از 

هاي آيند كه دستگيريمصاديق بارز جنايات بر ضّد بشريت به شمار مي
ها و تعزيرها و رفتارهاي ظالمانه ها و شكنجهده و حبسسازمان يافته و گستر

كه توسط دادگاههاي انقالب و ديگر نهادهاي سركوبگر درباره اعضاء و 
اعمال شده و در نهايت  1360-64هواداران گروههاي سياسي در سالهاي 

سياست تبعيض مذهبي به ويژه درباره جامعه بهائيان را هم مي توان مشمول 
  هاي بر ضّد بشريت دانست.تعريف جنايت

  اما صالحيت دادگاه جزايي بين المللي متوقف بر فراهم آمدن شرايط زيرند :

دادگاه جزايي بين المللي اشخاص حقيقي  –اصل مسئوليت جزايي فردي  -1
را كه متهم به ارتكاب جنايت بين المللي شده اند مورد تعقيب قرار مي دهد 

 و نه دولتها را.

دادگاه جزايي بين  – (Non-rétroactivité)عطف به ماسبق  اصل عدم -2
آغاز به كار كرده و صالحيت رسيدگي به اعمال  2002المللي از سال 

 جنايتكارانه اي را كه پيش از تاريخ تأسيس دادگاه ارتكاب يافته اند، ندارد.

صالحيت دادگاه جزايي بين المللي محدود به رسيدگي به اتهامهاي  -3
دولت هايي است كه به عهدنامه مربوط به اساسنامه آن دادگاه  شهروندان

ملحق شده اند. اما شوراي امنيت مي تواند در اجراي فصل هفتم منشور 
ملل متحد، رسيدگي به جنايتي را كه در يك كشور غير عضو دادگاه ارتكاب 

 يافته، از دادستان دادگاه بين المللي درخواست كند.

 (complémentaire)زايي بين المللي مكمل صالحيت دادگاه ج -4

هاي ملّي دادگاههاي جزايي ملّي است. بنابراين اولويت رسيدگي با دادگاه
است مگر آنكه آنها از تحقيق درباره جرايم ارتكابي امتناع كنند و يا اينكه 
موانعي در جهت تحقق عدالت بتراشند (شرط مبسوط اين موانع در ماّده 

ا وجود اين و از آنجا كه دامنه صالحيت دادگاه جزايي بين آمده است) ب 17
اصل عدم شمول مرور زمان درباره جنايت  29المللي محدود است، در ماّده 

 هاي بين المللي دوباره مورد تصريح و تاكيد قرار گرفته. 

  

   دادگستري انتقالي

بين گفتيم كه در كنفرانس رم و در جريان تصويب اساسنامه دادگاه جزايي 
-المللي فشارها و كارشكني ها از سوي هيأت هاي نمايندگي برخي از دولت

هاي بسياري در راستاي تحديد صالحيت ها به حدي بود كه جرح و تعديل
و آئين دادرسي دادگاه، بر اساسنامه وارد كردند. در چهار سالي كه بين 

همان  تصويب اساسنامه و تشكيل دادگاه جزايي بين المللي فاصله بود،
ها به عهدنامه راجع به اساسنامه دادگاه ملحق نشدند و نتيجه اينكه دولت

دولت  3عضو دائمي شوراي امنيت،  5پانزده سال پس از كنفرانس رم، از 
اند، چه امريكا، روسيه و چين به عضويت دادگاه جزايي بين المللي در نيĤمده

و سوريه و كره شمالي و  هايي نظير اسرائيل و ايران و سودانرسد به دولت
.....  

اي است كه جنايات بر ضد بشريت و جنايات جنگي كه طّي در چنين زمينه
هاي اشغالي فلسطين سال گذشته در عراق، افغانستان، چچني، سرزمين 10

اند توسط دادستان دادگاه جزايي بين و غزه، سوريه و ..... ارتكاب يافته
ه است. زيرا كه نه امريكا و روسيه و اسرائيل و المللي مورد تعقيب قرار نگرفت

اند و نه اينكه شوراي امنيت چنين درخواستي را از سوريه عضو دادگاه بوده
  دادستان دادگاه جزايي بين المللي كرده است.

آمران   (impunité)»مصونيت از مجازات«بدينسان گره ناگشودني و معضل 
بر وجدان جامعه بين المللي و و عامالن نقض فاحش حقوق بشر همچنان 

مدافعان حقوق بشر سنگيني مي كند. از سوي ديگر سقوط نظامهاي 
توتاليتر و ديكتاتوريهاي نظامي و جز آن در بخش بزرگي از جهان و تحوالت 
سياسي در پي آن و لغو آپارتايد در افريقاي جنوبي، مقوله دادخواهي و 

هاي بين المللي و اعاده حيثيت رسيدگي به جنايات آمران و عامالن جنايت 
قربانيان نقض حقوق بشر و استمالت و پرداخت غرامت به بازماندگان آنانرا 
به عنوان يكي از مسائل مبرم دوران گذار از حكومت آمرانه و قانون شكن به 

  نظام قانونمدار دموكراتيك، مطرح كرده است.

يا دادگسـتري به از اينرو طّي ده سال گذشته مقوله دادگستري انتقالي 
به عنوان  (Justice transitionnelle, Justice de transition)دوران گـــذار 

يكي از مفاهيم نوين حقوق بين الملل، موضوع دهها گزارش و قطعنامه هاي 
نهادهاي سازمان ملل و سمينارها و كنفرانس هاي ملّي و بين المللي در 

و  20مله قطعنامه هاي مورخ بسياري از كشورهاي جهان بوده است. از ج
سپتامبر  18كميسيون حقوق بشر و قطعنامه هاي مورخ  2005آوريل  21

حقوق «شوراي حقوق بشر سازمان ملل درباره  2009و اول اكتبر  2008
حق دانستن «و » مصونيت از مجازات«،  »بشر و دادگستري در دوران گذار

  ».حقيقت
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يط و اوضاع و احوال، به ويژه متغير دادخواهي و احقاق حق بستگي به شرا
روابط قدرت و موازنه قوا، در زمان و مكان دارد. در كشورهاي امريكاي التين 
پس از سقوط  ديكتاتوريهاي نظامي و به دوران گذار تعقيب و مجازات آمران 
و عامالن نقض حقوق بشر امكان پذير نبود و موازنه قوا به گونه اي بود كه 

ناگزير از اعالم عفو عمومي شد. ولي چند سال بعد، توازن قوا به دولت انتقالي 
سود طرفداران دموكراسي و حكومت قانون تغيير يافت و در آرژانتين ژنرال 
ويدال و چند تن از همكاران او پس از سالها مصونيت از مجازات، به محاكمه 

ش را فراخوانده شدند و ويدال پس از محكوميت آخرين روزهاي زندگي خوي
در زندان گذراند. در اروگوئه يكي از زندانيان سياسي دوران ديكتاتوري 
نظامي، همچون نلسون ماندال در افريقاي جنوبي، به رياست جمهوري 
برگزيده شد. در برخي از كشورها كميسيونهاي تحقيق يا آشتي ملّي آغاز به 

مان به كار كردند و در كشورهاي ديگر دادگستري رسيدگي به جنايات مته
ارتكاب جنايت هاي بين المللي و احقاق حقوق قربانيان دوران سياه 

  ديكتاتوري و نقض فاحش حقوق بشر را عهده دار شد. 

چه در افريقاي جنوبي و چه در كشورهاي امريكاي التين، همچنانكه در 
كشورهاي اروپاي شرقي، در تركيه، در مراكش و بسياري ديگر كشورها، 

وزان به حقوق مردم در دولتهاي گذشته همچنان مطرح پرونده هاي متجا
حكومت رسيدگي هستند. در عراق، مصر، تونس، ليبي، و يمن با وجود سقوط 

  هاي جابر و فاسد، هنوز دادگستري به دوران گذار معنا و مفهوم ندارد.

اصول دادگستري انتقالي كه به مرور طّي ده سال گذشته تدوين شده و 
  عبارتند از :  رسميت يافته اند،

نخستين حق قربانيان نقض ، (Droit à la vérité)حق دانستن حقيقت  -1
حقوق بشر و بازماندگان آنان اينستكه بدانند كه ظلمي كه بر آنان رفته به 
دستور چه شخص يا مرجعي و توسط چه كس يا كساني صورت گرفته. 

د، بايستي بدانند خانواده هاي كساني كه اعدام شده اند، سر به نيست شده ان
كه بر سر جسد آنان چه آمده ؟ كجا دفن شده اند. تا حقيقت روشن نشود، 
عزاي آنان پايان نمي گيرد. ولي روشن شدن وقايع گذشته تنها براي التيام 
درد و رنج قربانيان و بازماندگان آنان نيست. جامعه هم بايستي در جريان 

هد كه تاريخ تكرارا شود و حافظه فجايع دوران سياه قرار گيرد تا اجازه ند
 جمعي تضميني باشد براي آينده و نسل هاي آينده.

مرجع رسيدگي به جنايات گذشته ممكن است كه  _حق دادخواهي  -2
كميسيونها وهيأت هاي حقيقت ياب باشند يا دادگاههاي دادگستري. اما 

و علني بر  استقالل و غير جانبدار بودن اين مراجع و تحقّق دادرسي عادالنه
طبق موازين حقوق بين الملل حقوق بشر، احقاق حق و دادخواهي را امكان 

 پذير مي كند.

فجايعي كه درباره قربانيان نقض حقوق  (Réparation)حق مطالبه غرامت  -3
اند. اين ادهبشر صورت گرفته، زندگي هاي صدها و هزاران انسان را بر باد د

سط مأموران و مزدوران حكومتي، ارتكاب جنايات به دستور دولتمردان و تو
يافته اند. از اينرو پرداخت غرامت به قربانيان بر عهده دولتي است كه 

 جانشين حكومت سابق شده است.

به دوران  _ (garanties de non-répétition)تضمين هاي عدم تكرار  -4
گذارست كه تضمين ها و سازكارهاي عدم تكرار وقايع دردناك گذشته مي 
بايستي در قوانين و نهادهاي حكومتي پيش بيني شوند. مراجع مستقل از 
قوه مجريه براي رسيدگي به شكايت هاي مردم از دولت و مĤموران دولت به 
وجود آيند. رسانه هاي خبري و نهادهاي مستقل جامعه مدني و سازمانهاي 

تكرار غيردولتي مدافع حقوق بشر پا بگيرند. چنين مجموعه هايي مانع از 
 وقوع فجايع گذشته مي شوند.

در ادامه اين روند، شوراي حقوق بشر سازمان ملل به منظور تحقيق و بررسي 
وضعيت دادگستري انتقالي در كشورهاي گوناگون،  به موجب قطعنامه 

  ، به انتخاب يك گزارشگر ويژه درباره 2011اكتبر  13مورخ  18/7شماره 

  براي» به غرامت و تضمين هاي عدم تكراردستيابي به حقيقت، به عدالت، «

  

  

  
  

  سال دست يازيد. 3مدت 

مأموريت گزارشگر ويژه از يكسو جمع آوري اطالعات از چگونگي عملكرد و 
نتايج كار كميسيونهاي كشف حقيقت و آشتي ملّي يا نهادهاي مشابه آنها و 

سر يا دادگاههاي دادگستري، در كشورهائي است كه دوران گذار را پشت 
گذارند و يا در ابتداي اين گذار هستند. از سوي ديگر راهنمايي و توصيه مي

به قربانيان نقض حقوق بشر و دولت ها و همچنين فراهم آوردن موجبات 
هاي بين المللي و ملّي دفاع از حقوق بشر در گفتگو بين دولت ها با سازمان

  ت گزارشگر ويژه است.راستاي پيشرفت روند دادگستري انتقالي در حوزه مأموري

و قتل ها و ترورهاي سياسي  67در اينكه كشتار بزرگ سال  _خاتمه 
» قتل هاي زنجيره اي«سازمان يافته در داخل و خارج از كشور و از جمله 

از مصاديق جنايت هاي بر ضّد بشريت به شمار مي آيند، همچنانكه بارها 
 25تا  15وجود گذشت  گفته و نوشته ام، ترديدي ندارم. اين جنايات با

سال از تاريخ وقوع آنها، مشمول مرور زمان نيستند و آمران، سازمان 
دهندگان و عامالن آنها همچنان در معرض تعقيب و مجازات مي باشند. 

رازهاي سر به «معناي كشف حقيقت اينستكه پس از مرگ آنان هم اين 
يران در معرض مكشوف شوند و صفحه هاي دوران سياه تاريخ معاصر ا» مهر

ديد همگان قرار گيرند. اما در شرايطي كه به بازماندگان اين جنايات ضد 
بشري رخصت نمي دهند كه گرد مزار ناشناخته عزيزانشان فراهم آيند ؛ در 

را كه » عزادار«شرايطي كه مادران و پدران و خواهران و برادران و فرزندان 
ه زندان مي افكنند ؛ در در جستجوي كشف حقيقت و احقاق حق هستند، ب

شرايطي كه مسئوالن اين جنايات همچنان بر عاليترين مقامهاي قضايي و 
نه  67دولتي تكيه زده اند ؛ در شرايطي كه نام بردن از كشتار بزرگ سال 

همچنان » اپوزيسيون«تنها نزد دولتمردان كنوني كه پيش بخش بزرگي از 
و دادخواهي و تحقق عدالت با را دارد ؛ دستيابي به حقيقت » تابو«حكم 

موانع متعد دي برخورد مي كند. اما بازماندگان قربانيان جنايات بر ضّد 
بشريت در ايران، همچنانكه در ديگر كشورهاي جهان، از پاي ننشسته اند و 
علي رغم همه مشكالت و ايذاء و اذيت ها مبارزه براي كشف حقيقت و 

  شري را ادامه مي دهند. تعقيب و مجازات جنايتكاران ضد ب

حرف آخر اينكه در اوضاع و احوال كنوني كه مصونيت از مجازات قاعده 
اگر » آشتي ملّي«و يا » عفو و بخشش«كلّي و رايج است، سخن گفتن از 

  ناشي از بي آزرمي نباشد حاكي از بي مسئوليتي است.

  2013دسامبر  30

 1392دي  9

* 
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 مجازات اعدام
 

  كارل ماركس

  ي ميالد شيردل ترجمه

   

ي نيويورك ديلي  ، در روزنامه1853ي  فوريه 17 - 18اين مقاله به تاريخ  
  تريبون چاپ شد.

  

آويز كردن  حلق«ژانويه در مطلبي زيرعنوانِ  25ي تايمز، مورخ  روزنامه
ها را مطرح كرده است: دربسياري از موارد اعدام در مالء  اين نكته» آماتوري

هايي از مرگ از طريق حلق آويز شدن را به دنبال  نهنمو عام در اين كشور،
آمد تأثير شگرف اعدام  داشته است؛ به صورت خودكُشي يا تصادفي. و اين پي

  . هاي ناقص يا نابالغ است ذهن برشده  يك مجرم شناخته

نشان دادن اين موضوع مطرح كرده  جهتاي كه تايمز،  يكي از چند نمونه   
گان  پس از صحبت با ديوانه است كه »شفيلد«اي در  است، مربوط به  ديوانه
ي خود  گي ، با حلق آويز كردن خود بر زنده»باربور«ديگر در مورد اعدام 

گذارد. مورد ديگر مربوط به يك پسر چهارده ساله است كه  ي پايان مي نقطه
  او نيز خود را دار زده است.

اي  قرار بگيرند به گونه خواهند در خدمت آن ها مي دكتريني كه اين نمونه   
كند؛ تقدس بخشيدن  بيني نمي است كه شايد هيچ انسان عاقلي آن را پيش

ي جامعه. اين   به جالد و ستايش از مجازات مرگ به مثابه درمان نهايي
   آمده است.» ها سرآمد روزنامه«ي مهم در  چيزي است كه در يك مقاله

بينانه با  رخورد تلخ اما باريكضمن ب  »مورنينگ ادورتايزر«ي  روزنامه    
وسه  حمايت تايمز از اعدام و منطق خونين آن، آمار قابل توجه زير را  از چهل

  دهد: به دست مي 1849روزِ سال 

  هااسامي اعدام

 27مارس/ اسميت،  26مارس/ پالي،  22مارس/ ام. جي. نيوتن،  20ميالن، 

آوريل/ جي راش،  18س، آوريل/ سارا تام 9مارس/ لنديك،  31مارس/ هو، 
  آوريل 21

  هااسامي قتل ها و خودكشي

 27مارس/ جي. ج گليسون، چهار مورد قتل در ليورپول،  22هانا سنلس، 

آوريل/  7آوريل/ سم خوردن در حمام،  2مارس/ قتل و خودكشي در ليستر، 
آوريل/ ياردلي  13آوريل/ جي. .ارد، مادرش را به قتل رساند،  8دبليو. بيلي، 

آوريل/ جي بيلي، خود و دو فرزندس را به قتل  14امسي، قتل پدر و مادر، د
آوريل/ چارلز  17آوريل/ جي بيلي، خود و دو فرزندش را كشت،  17رساند، 
   ي.مه 2آوريل/ دانيل هلمزدن،  18اورتن، 

ها، كه  كند، اين جدول نه تنها خودكُشي خود تأييد مي» تايمز«گونه كه  همان
هايي كه بالفاصله پس از  دهد؛ قتل ها را هم نشان مي ين نوع قتلتر رحمانه بي

افتد. جاي شگفتي است كه اين مقاله در مورد  كاران اتفاق مي اعدام جنايت
دار آن است، حتا يك دليل يا توجيه ساده به  اي كه جانب ي وحشيانه تئوري

كند، اگر  دهد. در اين جامعه كه به تمدن خود افتخار مي دست نمي
غيرممكن نباشد، بسيار مشكل است كه اصلي را برقرار كرد كه بر آن بتوان 

مجازات اغلب به  بنيان گذاشت.ي مجازات مرگ را  حقانيت يا  يا سودمندي
اي براي اصالح يا ارعاب تعريف شده است، اما شما به چه حقي  عنوان وسيله

عالوه، تاريخ هست،  كنيد. به من را به خاطر اصالح يا ارعاب ديگران تنبيه مي
كنند كه از زمان  ترين شواهد ثابت مي چيزي به نام آمار هست كه با كامل

قابيل تا كنون مجازات نه جهان را ارعاب كرده است نه اصالح. درست 
ي مجازات وجود دارد كه شأن  برعكس، از منظرِ حق انتزاعي تنها يك تئوري

ويژه در  نت است؛ بهي كا شناسد و آن تئوري انسان را به رسميت مي
مجازات حق مجرم است. «گويد:  ي خشك هگل. هگل مي بندي فورمول

كند.  ي او. مجرم تجاوز به حق را حقِ خود اعالم مي عملي برخاسته از اراده
است نتيجه تأئيد حقي مجازات نفي اين نفي است، و در حق است.او نفيجرم

  حق) ي (هگل، فلسفه» رده است.كه مجرم بر آن صحه گذاشته و بر خود تحميل ك

كه به  اي هست. هگل به جاي اين بندي مغلطه ترديد در اين فرمول بي   
ي عدالت بنگرد، او را به جايگاه  مجرم تنها به عنوان موضوع شناسايي، برده
تر به موضوع  دهد. با نگاهي دقيق يك موجود آزاد و خودمختار ارتقا مي

آليسم  چون بسياري از موارد ديگر، اين ايده جا، هم يابيم كه در اين درمي
بخشد. آيا اين ي كنوني اعتبار فراتاريخ مي آلماني است كه به قوانين جامعه

هاي متعدد  گي ي آزاد، يعني يكي ازويژه كاري نيست كه انتزاع اراده فريب
ي  هاي واقعي گزين انگيزه گزين خود انسان كنيم؛ يعني جاي انسان را، جاي

  ار شرايط گوناگون اجتماعي. فرد و فش

داند، چيزي جز  ي خود مجرم مي ي اراده اين تئوري كه مجازات را نتيجه   
كهن نيست؛ حق تالفي برمبناي تحميل » قانون قصاص«ي  بيان متافيزيكي

مجازات از همان نوع؛ چشم در برابر چشم؛ دندان در برابر دندان؛ خون در 
كه گفته شده است، به صراحت بايد  ي چيزهايي برابر خون؛ باتوجه همه

گفت مجازات چيزي نيست جز ابزاري كه جامعه از طريق آن، در برابر 
، از خود دفاع هاي آن   گي اش، فارغ از ويژه آشفته شدن وضعيت حياتي

تر از جالد براي دفاع از  اي است كه ابزاري به كند. اما اين چه نوع جامعه مي
هاي  سرآمد روزنامه«ي خود را توسط  گري شناسد و وحشي خود نمي

  كند؟ ابدي اعالم مي ، قانون»جهان

ها، چنين  ي خود، حقوق و دانشكده آقاي آ، كوتله، در اثر عالي و عالمانه   
اي را صرف   ي وحشتناك بودجه ما بر مبناي يك قانونمندي« گويد: مي

كنيم كه  ميبيني  كنيم. حتا پيش ها، سكوهاي اعدام مي چال ها، سياه زندان
هاي ديگر آغشته خواهند كرد، چند نفر  شان را به خون انسان چند نفر دست

برداري خواهند كرد، چند نفر ديگران را چيزخور خواهند كرد؛ درست  كاله
  » كنيم. مي بيني گونه كه تولد و مرگ ساليانه را پيش همان

چاپ شد،  1829و آقاي كوتله در يك برآورد از احتمال جرم كه در سال    
در فرانسه را با  0183هاي گوناگون در سال  كه انواع جرم نه فقط تعداد بل

بيني كرد. اين نكته را كه نه نهادهاي خاص سياسي  آوري پيش يقين حيرت
ي بورژوايي، حد متوسط  ي يك جامعه در يك كشور، كه شرايط بنيادي

توان در جدول كنند، شايد ب جامعه توليد مياين يا آن بخش  جنايت را در
تهيه كرده است، مشاهده كرد؛  1822 -24هاي   زير كه كوتله براي سال

  جدولي از صد مجرم كه در آمريكا و فرانسه محكوم شدند.

  فيالدلفيا         فرانسه                سن

  19             19سال            21زير 

  44             35سال         03تا  21

  23             23سال          04تا  03

  14           23سال           04باالي  

  001           001مجموع              

حاال اگر جرايم را در سطح كالن در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه چه در    
. دكن ي مادي را بيان مي بندي اين جدول يك قانونمندي ميزان و چه در رده

مشكل است به دقت دريافت كه «كند  قاي كوتله اشاره ميگونه كه آ همان
ي  قانونمندي كدام يك از دو عامل دنياي مادي يا سيستم اجتماعي در اين

جرايم تأثير دارند. بنابراين آيا ضروري نيست كه به جاي ستايش جالد 
كند تا براي مجرمان جديد  يعني كسي كه بسياري از مجرمان را اعدام مي

ها  ساز اين جنايت ي سيستمي را بخواهيم كه سبب دگرگوني جا باز شود،
  است. است.

*  
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  مادران خاوران

  

  ناصر مهاجر متن فيلم:

  

  سكانس آغازين:  

 

  مادر رياحي:

 گيرم. نگير، ميهر چه بگي سر خاك نرو، ميرم. بگي مراسم 

نه ما كه نمي گيم مراسم نگيرين ، ما كه نمي گيم سر خـاك نـرين.    :گفت
 چرا دستجمعي ؟ 

شما ما را دستجمعي [با هم] آشنا كرديد. هشت سال مالقات، با هـم   :گفتم
  ايد، آشنا شديم. مان را كشته هاي آشنا شديم، يك سال است كه بچه

 سكانس اول:

هاي زندانيان سياسي ـ   ست از جنبش خانواده اى هداستان مادران خاوران جلو
  عقيدتي ايران.

خورشـيدى! از   50ى   شناسـند؛ از دهـه   برخى از اين زنان از ديرباز هم را مـى 
د گـرم و سـر   ىروزهااز  ا،ه قزل حصار، قصر، اوين [مكث] از در ورودى زندان

ــج و درد دل نســبت   ــه انتظــار، از روزهــاى اضــطرب، از روزهــاى درد و رن ب
شان كه غالباً دانشجو بودند و مخالف ديكتاتورى  سرنوشت پسرها و دخترهاى

  شاه. 

I 

  ميالدي) 1979( 1357دى تا اول بهمن  23تحصن كاخ دادگستري، 

شناسـند؛ بـه    برخى از اين زنان، هم را از تحصن بزرگ كاخ دادگسـترى مـى  
كــه در اى  زمــان دولــت شــاپور بختيــار كــه از آزاد كــردن زنــدانيان سياســى

  زد. كم حبس ابد گرفته بودند، سرباز مىح پهلوى شاه محمد رضا هاى دادگاه

  

II  

  به دست جمهورى اسالمى  67انوشيروان فرزند مادر لطفي در سال 

  اعدام شد

  فروغ تاجبخش (مادرلطفى):

در زمان انقالب من و تعدادي ديگر از مادرها در دادگستري تهران متحصـن  
مانيم تـا    جا مانديم. بعد هم گفتيم آن قدر اين جا مى شديم. دو هفته هم آن

جـا نرويـد، از    ان آزاد شوند. بعد سربازها آمدند و گفتند اگر از ايـن م هاى بچه
تان پايين. خانم سنجرى كـه خـدا رحمـتش كنـد، گفـت:       اندازيم پنجره مى

خـوريم. مـدتى بعـد آقـاى هـدايت       جـا تكـان نمـى    هركارى كنيد ما از ايـن 
ى آمد كه هم نوه مصدق بود و هم وكيل دادگسـترى. گفـت مـن    دفتر متين

تـان را ايـن    كنم. به سربازها هم گفت حق نداريد پـاى  هم با شما تحصن مى
جا بگذاريد، اين جا خانه مردم اسـت و حـق دارنـد كـه درايـن جـا تحصـن        

  ها را دادند. كنند... تا اين كه دستور آزادى بچه

III  

   1358تير  4خرداد تا  6فدائي، تحصن خانواده هاي زندانيان 

  ميالدي) 1979(

شناسـند كـه در بهـار آزادى پـا      برخى از اين مادران، هم را از تحصـنى مـى  
سازمان عضو و هوادار  42گرفت. خواست تحصن، آزادى حماد شيبانى بود و 

كه خودسرانه دستگير شده و مورد اذيت و آزار  هاى فدايى خلق ايران چريك
  د.قرار گرفته بودن

هاى زنـدانيان سياسـى    ترين تحصن خانواده روزه كه طوالنى 28اين تحصن 
 بوده است، به آزادى كليه دستگير شدگان انجاميد.

  

  سكانس دوم:

بـا هـم    1360خـرداد   هاى پس از سـى  بسيارى از اين مادران در روزها و ماه
 هـايى كـه گـاه تـا صـد نفـر را بـه        آشنا شدند. در سال خون. در روزها و ماه

 ى از هر گروه و دسـته  سپردند. دختر و پسر، پير و جوان، ى اعدام مى جوخه
  اي كه در برابر جمهوري اسالمي ايستاده بود.سياسى

لونـا   بـه  62و  61و نيـز   60هـاى سـال    بايست در روزها و ماه ها مى خانواده
 شان فرا رسد براى ديـدار بـا   ها به انتظار بايستند تا نوبت بروند؛ ساعت پارك

هـا بدهنـد،    ها به جاى اين كه وقت مالقات به آن شان. بسيارى وقت  فرزندان
رسـيده يـا   » هالكـت «گفتند كه همسر، پدر، مادر، دختر يا پسرشان بـه   مى

  شده است. » معدوم«

شدند؛ يا كه هم را در دفتـر   ها با هم راهى بهشت زهرا مى بسيارى از خانواده
گـاه دلبنـد بـه خـون      ى از آرام       نشانىيافتند؛ در جستجوى  اين گورستان مى

  شان. خفته

گرايـان در بهشـت زهـرا     سپارى چـپ  سياست رسمى اما اين بود كه از خاك
ناميدنـد،   مي» لعنت آباد«ها را در گورستانى كه خودشان  جلوگيرى شود. آن

  سپردند. به خاك مى

 گورسـتان از همان آغـاز نپذيرفتنـد كـه ايـن      اما ى زندانيان سياسى خانواده

  بخوانند. آن را خاوران ناميدند.» آباد لعنت« را »كفار«اختصاصى 

ى خراسان قرار دارد.  در چهارده كيلومترى تهران، در جاده گورستان خاوران
دور و بر اين تكه زمين بـاير كـه پيشـترها نيـز گورسـتان بـوده، گورسـتان        

ى  تهران! در گوشههاى  هاى يهودى ها قرار دارد و نيز يكى از گورستان ارمنى
پيـروان    هاسـت. وجـود گورسـتان    جنوب غربى اين خاك، گورستان هنـدى 

كافرسـتان  هاى گوناگون در اين ناحيه، چه بسا عامل گزينش ايـن   مذهب
بوده باشد از سوى سـركردگان و گرداننـدگان دسـتگاه سـركوب جمهـورى      

  اسالمى! 

ى  روانـه  1360خرداد  30پيمايى گرايانى را كه پس از راه شمار بزرگى از چپ
ى اعدام سپردند، در ايـن گورسـتان بـه      ها ها كردند و سپس به جوخه زندان

  اند!  خاك داده

هاى ديگـر متفـاوت    از همان آغاز اعالم داشتند كه اين گورستان با گورستان
است. قرار نيست سنگى بر گورى نهاده شود؛ قرار نيسـت نهـالى در آن جـا    

بـه    كنند كه آن جـا  رسانند و همه كار مى ن نمىكاشته شود. آب به گورستا
  شكل يك گورستان متعارف در نيايد!
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ساله  55ي بهايى، يداهللا سپهر ارفع  باخته ، اولين جان1360در روز يك  آبان 
دهنـد. و ايـن آغـاز بـه خـاك سـپردن        را در گورستان خاوران به خـاك مـى  

ن گلستان جاويد تهران، در خاوران. پس از ويران كرد ست باختگان بهايى جان
  سپاري بهاييان تهران نيز شد. خاوران محل خاك

  

  سكانس سوم:

پس از هشت سال جنگ با دولت عراق، جنگى كه بيش از يك ميليون كشته 
ملل  598ى  ، جمهورى اسالمى قطعنامه1367تيرماه  27برجاي گذاشت، در 

اهللا  پذيرد. آيت متحد را براي برقرارى آتش بس با حكومت صدام حسين را مي
كنـد. بهـاي    را به نوشيدن جام زهر همانند مـي   خمينى پذيرش اين قطعنامه

سـت در برابـر    جوابگـويي   ، از جمله اعالم آمادگىملل متحدپذيرش حكميت 
. زير فشار افكار عمـومي، ايـن كميسـيون در    ملل متحدكمسيون حقوق بشر 

ى  سـتادن نماينـده  زنـدانيان سياسـى ايـران و فر    نوشتربه س صدد رسيدگي
ـ  سرنوشت زندانيان سياسى با  آيد. پذيرش اين قطعنامه به تهران برمى  اى ويژه

   .پيوندى تنگاتنگ يافتعقيدتى ايران 

دهـد،   يك هفته پس از اين كه جمهورى اسالمى به صـلح بـا عـراق تـن مـى     
 سـازمان مجاهـدين خلـق    هاى نظـامى  هاي جهان از گسيل نيروى خبرگزارى

دهنـد. ايـن عمليـات     خاك عراق، به مرزهاى غرب ايران خبـر مـي  مستقر در 
  شود براي كُشتار بزرگ زندانيان سياسي ايران. دست آويزي مي

شود و پـس از آن نوبـت    مى دانيم كه كُشتار با زندانيان مجاهد آغاز  اكنون مي
، 67باختگان كُشتار بزرگ سـال  ى جان  ! تا به امروز نيز خانوادهرسد مىها  چپ
شان، كه فزون بر چهار هزار تن بـرآورد   چرايى اعدام ناگهانى عزيزان ى بارهدر

از مقامات جمهورى اسـالمى   شان سپاري خاك  اند، نيز كجايى و چگونگى شده
  اند. كالمى نشنيده

رونـد تـا    ايى كه در روزهاي اول مرداد به اويـن و گـوهر دشـت مـى    ه خانواده
هـا   تا اطالع ثانوى همه مالقـات «د كه: شنون شان را مالقات كنند، مى فرزندان

  ».تعطيل شده است

تبليغات و فضا سازي حكومت و خط و نشان كشيدن براي مجاهدين و كليـه  
ى زندانيان سياسى را بيش از پـيش    مخالفين نظام جمهوري اسالمي، خانواده

كننـد رويـدادى در حـال     همه احسـاس مـى   كند. دچار وحشت و دهشت مى
  ادى ناگوار، رويدادى بد، رويدادى شوم.تكوين است؛ رويد

شناسند.  اما بـا   زنند؛ به دادسرا، به هرآن كه مى سر مى ها ها به زندان خانواده
شوند و ديوارهاى بلند سكوت. لونا پارك، باز محل  درهاى قفل شده روبرو مى

  شود. ها مى گردآمدن خانواده

شـود. بـراى    آغـاز مـى   ي اول مرداد ماه فعاليت دسته جمعى مـادران  از هفته
بـا هـم بـه      شـان،  آگاهى از سرنوشـت فرزنـدان، همسـران، مـادران و پـدران     

اهللا  روند و به مجلـس شـوراى اسـالمي! حتـا بـه بيـت آيـت        وزيرى مى نخست
ى سكوت برقـرار   اما كسى پاسخگو نيست. توطئه اهللا منتظرى. خمينى و آيت

  است.

  

  مادر رياحي:

I 

ت دژخيمان جمهوري اسالمي اعدام سه فرزند مادر رياحي به دس
  اند شده

  1367، محمد صادق و جعفر در سال 1361علي در سال 

رفتيم قزل حصار، يه روز اوين  يه روز مي رفتيم اوين ، يه روز ميهي هر روز، 
گفتند مالقات نداريد. تا آذر بود كه ما همه مون رفتيم  يه روز قزل حصار. مي

كه شماره تلفن داده ايم  ما تلفن بدهيد. گفتيمگفتند شماره  همه اوين. به ما
روز به تمام خانواده ها خبر دادنـد   گفتند باز بدهيد. آن تلفني؟ ى . چه شماره

هـا را   گانه تهران وسايل بچه 17هاي  اند. تمام كميته كه بچه ها را اعدام كرده
  دادند. قيامتي بر پا بود مي

  

  

  

  
  

  

بزرگ زندانيان سياسى ايران، خبـر را بـه    مادرها پس از آگاه شدن از كُشتار
هـا از ايـن پـس      رسانند. فعاليـت دسـته جمعـى خـانواده     خارج از كشور مى

سـپارى   گيرد. بـراى آگـاه شـدن از محـل خـاك      اى به خود مى مضمون تازه
هـا، در   هـا و سـاك لـوازم آن    شان، به دست آوردن وصيت نامـه  جگرگوشگان

روند! نيز بـه سـراغ     دشت و دادستانى مى هاى چند نفره به اوين، گوهر گروه
ها و به شكل خصوصى برگـزار   مقامات مملكتى. در مراسم يادبود كه در خانه

كننـد. از ايـن رهگـذر اسـت كـه ميـان داغـداران،         شود هم شـركت مـى   مى
  شود. هاى مهر و الُفت بافته مى رشته

  

  مادر لطفي:

تـو شـماره   «رسـيدند:  پارسال چند روزي مرا گرفتند و نگه داشتند. مـي پ 
  » مادرها را از كجا گرفته اي؟

هاي ما رو گرفتين و كشـتين   شما ما را با هم آشنا كردين. اول بچه«گفتم: 
و ريختين در اين خاك و بعد اين جا با هم آشـنا شـديم، دوسـت و رفيـق     

  ام هم آنها را دوست دارم. بيش تر از خانواده» شديم.

جـان   كُشـتار بـزرگ  ى كه در جريان گرايان شود چپ وقتى خبر پخش مى
انـد؛   اند در گورسـتان خـاوران بـه خـاك سـپرده شـده       خود را از دست داده

بيننـد. گورهـا    شتابند. شمارى گورها را به چشـم مـى   جا مى ها به آن خانواده
هاى بـزرگ و كوچـك. در چهـار كانـالى كـه در دو       است؛ در تل جمعى دسته

   گير است. مين چشمسوى گورستان تعبيه شده، برآمدگى ز

  

  مادر لطفي:

اى واى ايـن دسـت چيـه    'رفتيم و گل گذاشتيم. يك دفعه خواهر من گفت 
برگشتيم و نگاه كرديم و ديديم بله دسـتى از خـاك بيـرون     'ن جا افتاده؟ او

ها داد زدند. يـك   ى زن ها را سطحى خاك كرده بودند. همه زده است. جوان
هـا داد   ا ديد شرايط اين طور شده و مـادر نفر با خودش دوربين آورده بود. ت

زنند و يك سرى از آن طرف و يك سرى از اين طرف دارند خـاك هـا را    مى
  زنند، عكس گرفت. پس مى

  

  سكانس چهارم:

ى زنــدانيان سياســى و  اى در مبــارزات خــانواده ى تــازه از ايـن پــس مرحلــه 
از زنـدانيان   كانون حمايتشود. به همت  باختگان كُشتار بزرگ آغاز مى جان

كه كوشندگانش از پيوند نزديكى با همسـران،  سياسى ايران ( داخل كشور) 
برخوردارند، اولين فهرسـت   67فرزندان، پدران و مادران اعدام شدگان سال 

  شود.  باختگان آن سال تهيه و به خارج از كشور فرستاده مى نام جان
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» 1367ملى ى  ى شهداى فاجعه دهه«شهريور، به عنوان  15الى  5

  گردد اعالم مى

بـه   هـاى گـل   با دسـته  هاى داغدار  ، خانواده1368 دهم شهريور جمعهروزدر  
شـان را   افتند تا اولين سالگرد مرگ عزيـزان  گورستان خاوران به راه مى سوى

شوند. بـا   ها توسط پاسداران مسلح متوقف مى برگزار كنند. بسياري از اتومبيل
مـي  هـايى    رسـانند و بـه خـانواده    ورسـتان مـي  اين حال شمارى خود را به گ

هـا در   گـل  خود را به خاوران رسانده بودنـد. دسـته   اهانگپيوندند كه در سحر
شود. حكومت اما مصمم بود كـه از پيـدايش    جاى جاى گورستان افشانده مي

پيشـگيرى نمايـد. هـم از ايـن رو      67باختگـان سـال    آيين بزرگداشـت جـان  
ها با توهين و تهديد، ضـرب و   و آن دارد  گسيل مىپاسدارانش را به گورستان 

  دارند. را به ترك محل وامى ها شتم و بازداشت شماري، خانواده

برگزارى اين مراسم اما بسى بيش از برگزارى يك بزرگداشت بود. اين مراسم، 
  سرآغاز جنبشى است عليه فراموشى و براى دادخواهى.

گـران   و تـالش كـنُش   كُشتار بـزرگ  باختگان ى جان ها خانواده  جنب و جوش
 خـارج از ايـران   در   هاى حقـوق بشـرى   ، روشنفكران تبعيدى و تشكل سياسى

سـرانجام سـبب   ، براى روشن شدن چند و چون واقعيت آن رويـداد هولنـاك  
ي كميسيون حقوق بشـر ملـل متحـد،                        ى ويژه هنمايندشود كه گاليندوپل  مى

  شود. راهى ايران 

بـه ايـران   گاليندوپل  شان از زمان سفر ها كه از راه فرزندان و بستگان خانواده
ها اسناد الزم  ن آيند. آ ريزى جهت تماس با او برمى باخبر شده بودند، به برنامه

آورند تا در روز موعود به دسـت او دهنـد. چهـار چشـم دسـتگاه       مى را فراهم 
كننـد و برخـى    ها را تهديد مـى  اده. برخى از خانوستها امنيتى اما متوجه آن

ديگر را بى هيچ مجوزى بازداشت.اين همه، خللى در عزم جزم مـادران بـراى   
  كند. ى ويژه ملل متحد ايجاد نمي ديدار با فرستاده

  

  مادر رياحي:

ها نگذاشتند كه گالينـدوپل مـا را    تمام مادرها آمدند ميدان آرژانتين. بعد اين
ها و همه چيز را بـا خودشـان بردنـد. در     و عكس ببيند. تمام اسناد و مدارك

ضمن مادري هم كه پايش فلج بود تمام اين اسناد و مدارك را در يك كيـف  
گذاشته و در گردن اين مادر كه روي ويل چير نشسته بود گذاشتند و بردنـد  
جلوي در نگه داشتند كه اگر گاليندوپل آمد اسناد را به او بدهد. گالينـدوپل  

  يگر بردند و آن زن را آنقدر لگدمال كردند.را از در د

  روز كارمان اين بود كه نشد.  15

خواد بره خاوران. او خودش از رژيـم   بعداً گفتن كه گاليندوپل روز جمعه مي 
  هاي اعدامي مصاحبه كند... خواست كه در خاوران با خانواده

نسـتند كـه   دا از سه راه افسريه راه را بستند و هـيچ كـس را راه ندادنـد. مـي    
رفتيم. همه را از سه  روند چون ما روز جمعه به خاوران مي مادران آن روز مي
توانستند برگرداندند. به اونهايي كه ماشين شخصـي داشـتند،    را افسريه تا مي

شك نكردند. سر خيابان كه رسيديم پاسـدارها آمدنـد جلـوي مـا را گرفتنـد      
  گفتند شما امروز حق نداريد برويد.

خواهد مصاحبه كند.  ادر ها گفت نه، امروز گاليندوپل آمده با ما مييكي از م 
  ما بايد برويم. هر كاري كرديم نگذاشتند و همه مارا برگردادند. 

  جا و آن قبرستان به رسميت شناخته شد. ولي گاليندوپل به هر حال رفت آن

  

  سكانس پنجم:

ى  انوادهخـ  خـاوران،  به رسميت شـناخته شـدن واقعيـت گورسـتانى بـه نـام      
تـرين   داران يكـي از مهـم   گرا را در جايگاه نگهبانان و امانت باختگان چپ جان

  دهد. استبداد دينى در ايران قرار مي د جنايتاسنا

  

  

  مادر لطفي:

ها و كشتارها از بين برود واز آن كانال ها  خواهند سنديت آن اعدام ها مي اين
ا قبرسـتان دسـته جمعـي    چيزي باقي نماند تا اگر كسي آمد نفهمد كه آنج

  ها است. اعدام شده

از آن سو رهبران جمهورى اسالمى نيز در صددند كه به هـر شـكل ممكـن    
  شان را از بين ببرند. ترين سند جنايت مهم

  

  مادر رياحي:

هـزار بـار آب آنجــا را قطـع كردنــد. نگذاشـتند كـه مــا كمـي آب بــرداريم.       
هـا،   ب كردند. هزار بار ارمنـي بان بود، خرا دستشويي بود، خراب كردند. سايه

ها دور تا دور آنجا را درخت كاشتند، اينها رفتن كندند انداختنـد دور.   بهايي
  گفتند اينها كافرند و نبايد هيچ امكاني داشته باشند. مي

رفتيم دادگستري بلكه  شديم پنجاه تا شصت تا مي ما مادران همه جمع مي
رفتيم مجلـس مـا را    دادند. مي نميكسي آنجا به داد ما برسد. جوابي به ما 

راه دادند. رفتيم تو مجلس. رفتيم تو هر اتاقي ديديم يـك آخونـد نشسـته    
  كشند. هاي شما آدم مي گفتند بچه رفتيم تو مي است. مي

يه روزي مستقيم رفتيم بيت رهبري. خميني هنوز زنده بود. رفتـيم، مـا را   
مكاري نكنند غيرمكن است هاتون بگين تا ه فرستادن تو. گفتند كه به بچه

  كه بيان بيرون، بيرون برايشان آرزوست.

كردند. بـه   رفتيم مالقات يه جور شكنجه و اذيت و آزار به ما مي هروقت مي
  عناوين مختلف ما را شكنجه دادند. اذيت كردند.

  كنند. آورند و ميدان را خالى نمى مادرها اذيت و آزارها را تاب مى

  

  مادر لطفي:

كنـيم و خـاوران را غـرق گُـل      ، ده شـهريور حلـوا درسـت مـى    ما هر سـال 
هــا را  ى ماشــين كردنــد. شيشـه  آمدنــد و اذيـت مــى  كنــيم؛ البتـه مــى  مـى 
  كردند. زدند و بيرون مى شكستند و مادرها را مى مى

 و اين چنين بود كه خاوران، به گلستان خاوران تبديل شد.

  

  سكانس ششم:

مداوم مراسم بزرگداشت در شـهريور  تثبيت شدن گلستان خاوران، برگزاري 
هر سال، گسترش شناخت هرچه بيشتر و افـزايش   ى ماه و نيز آخرين جمعه

شركت كنندگان در مراسم را به همراه داشت. تداوم جنبش مادران، حـاكي  
از شكست حكومت بود در از بين بـردن گورسـتان دگرانديشـان.. از ايـن رو     

اى بـه كـار گيرنـد:     ادند تا ترفند تـازه كارگزاران جمهوري اسالمي به فكر افت
  ».ساماندهى خاوران«

  در اينجا نيز مادران، حكومت را واپس نشاندند.

  

  مادر لطفي:

خواهيم فهرست تهيه  گفت: مى جا و مى آمد آن دو سه سال پيش كسى مى
چـه كسـى شـما را    «خواهند اين جا را بازسـازى كننـد. گفتـيم:     كنيم. مى
آقــا صــادقى كــه مســئول بهشــت زهراســت. حــاجى «گفــت: » فرســتاده؟

گفـتم نـه مـا    » هـاى ديگـر كنـيم.    خواهيم ايـن جـا را مثـل قبرسـتان     مى
  خواهيم همين طورى خاكي باشه. مى

با مادران و همسران شهدا تصميم گرفتيم برويم بهشت زهرا. بـا چنـد تـا     
خواهيم خاوران رو بـراى   مى«ماشين رفتيم و آن آقا كه مسئول بود گفت: 

اول فهرست اسـامى كسـانى   «گفتيم: » مثل بهشت زهرا درست كنيم.شما 
» اند رو به ما بدين، بعد اون جا را درست كنـين.  ها دفن شده كه توى كانال

بله. دو تا كانال سـمت چـپ اسـت و دوتـا كانـال      «گفتم: » كانال؟«گفت: 
گفتم: » من اصال خبر ندارم كه اون جا كانال هست.«گفت: » سمت راست.
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  »ذاريم.  ذاريم. اگه خودمونو توى خاك خاوران آتش بزنيم، نمى نمى پس ما«

 سان گلستان خاوران، همچنان گلستان خاوران برجاى ماند. و بدين

  

  سكانس پايانى:

ى ما برخود دانستند تا به احقـاق   گذرد. شمارى از زنان جامعه بيست سال مي
و علت اعدام آنان شوند. گير زمان، مكان  شان برآيند و پي ى فرزندان حق اوليه

شان  سـبب آن شـده    گيرى، استوارى، دليرى و درايت اين زنان در مبارزه پي
را از  اش ترين سـند خودكـامگى و تبهكـارى    كه جمهورى اسالمى نتواند زنده

ميان بردارد؛ نيز يكى از گويا ترين نمودهاى ايستادگى در برابر استبداد دينى 
گذاشتند، نـه   كه در اوج استبدادى فراگير بنيان  را. مادران خاوران با جنبشى

افكندنـد،   از خويشتنِ خويش بارويى پى ند ودشان را ادامه دا تنها راه فرزندان
اى نو گشودند در پيكار براى آزادى مردمان ايران زمين. پيكارى  كه نيز جبهه

  كه گلستان خاوران بر تارك آن جاودانه خواهد ماند.

  

  
  در برابر:

   

  ر آبخونماد

  مادر آبكنارى

  مادر آزاد

  مادر آذرنگ

  مادر الماسيان

  ياد مادر انصارى زنده

  مادر بازرگان 

  مادر بهكيش

  مادر پناهى شبسترى

  زنده ياد مادر پرتوى

  ياد مادر پستاره زنده

  شاهى ياد مادر پنجه زنده

  مادر پيوندى

  مادر تصدقى

  مادر تنكابنى

  مادر جاسم

  ياد مادر جهاندار زنده

  در چهرازىما

  پور مادر ذكى

  مادر رضايى

  ياد مادر رياحى زنده

  مادر زرگر

  زنده ياد مادر سرحدى

  مادر شريفى

  مادر صادقى

  مادر طاهرى

  مادر عقيلى

  مادر فاريابى

  مادر قائدى

  مادر قباخلو

  مادر قندى

  مادر گلچوبيان

  مادر لطفى

  زنده ياد مادر محسنى

  مادر معينى چاغروندياد  زنده 

  زاده مادر ملك

  ياد مادر معينى زنده

  مادر ميرشكار

  مادر مير عرب

  مادر ميالنى

  مادر نادر

  مادر وطن خواه

  مادر هاشم

  مادر همتى

  مادر...

  مادر...

  مادر...

  آوريم. سر تعظيم فرو مى

  

*  
 

  احمد شاملو ي درآستانه  از ايپاره

........  

  : انسان زاده شدن تجسد وظيفه بود

  دوست داشته شدن توانِ دوست داشتن و

  توانِ شنفتن

  توانِ ديدن و گفتن

  گين و شادمان شدن توانِ اندوه

  ، توانِ گريستن از سويدايِ جان توانِ خنديدن به وسعت دل

  ناك فروتني توانِ گردن به غرور برافراشتن در ارتفاعِ شُكوه

  توانِ جليلِ به دوش بردنِ بارِ امانت

  ناك تحملِ تنهايي و توانِ غم

  هاييتن

  تنهايي

  . يِ عريان تنهايي

  

  انسان

  . دشواريِ وظيفه است

           *  
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است نقال يك بار ديگر آمده   

  تصويرهايي از زندان در ده رمان

  

  
بهروز شيدا           

جا بساط گسترده بود. آن روز نقال روزهايي پيش از اين نقال درست همين
  چوبي به دست داشت؛ در مقابل تماشاچياني ايستاده بود. بر ديوار پشت

اي از خشونتي  دهنده سرش ده تابلو آويزان بود؛ هر تابلو تصوير تكان
جسماني در يك رمان. نقال آن روز آمده بود تا از تصوير خشونت در ده 
رمان سخن بگويد و به حضور خشونت در دو رمان ديگر اشاره كند. چنين 

  گاه بساط برچيد.كرد. آن

حاال يك بار ديگر آمده است نقال. آمده است تا از تصوير زندان در ده رمان 
هايي ديگر بر ديوار؛ با همان چوب؛ در مقابل همان بگويد؛ با تابلو

  تماشاچيان. 

خواهد بگويد پيش از خواهد چيز ديگري بگويد. ميپيش از اين اما نقال مي
هاي بسياري سخن گفته   هايي ديگر از رمان اين در جاهايي ديگر، به بهانه

خواهد اي دارد. نقال مي ها زندان حضوري محوري يا حاشيه است كه در آن
ها كه در  خواهد به ياد بياورد كه چه بسيار رمانها را نام ببرد؛ مي آن رمان

  ها است. ها سخن از زندان آن

ها است و نقال در جاهايي ديگر به  ها از زندان سخن ها كه در آن آن رمان
ي  نوشته شب هولاست، عبارت اند از:  ها سخن گفته  هايي ديگر از آن بهانه

ي  روضه) 1( ي رضا براهني نوشته رازهاي سرزمين منهرمز شهدادي، 
) 2ي احمد آقايي، ( نوشته شب گرگتن،  ي اميرحسن چهل نوشته قاسم

ي مهدي استعدادي شاد،  نوشته بدون شرح، شرح حال نسل خاكستري
آزاده خانم و  )4ي داريوش كارگر، ( نوشته پايان يك عمر) 3(

ي  نوشته اي سدهاي شيشهج) 5ي رضا براهني، ( نوشته اش نويسنده
اتفاق همانطور ) 7ي رضا قاسمي، ( نوشته چاه بابل) 6مسعود كيميايي، (
من تا صبح ) 8ي ايرج رحماني، ( نوشته افتد شود مي كه نوشته مي

ي بزرگ  نوشته هايش چشم) 9ي جعفر مدرس صادقي، ( نوشته بيدارم
ي احمد  نوشته ها همسايه) 10ي ساسان قهرمان، ( نوشته گسل علوي،

 كليدشاهآبادي، ي حسين دولت نوشته بارد در آنكارا باران ميمحمود، 

ي عباس  نوشته فريدون سه پسر داشتي جعفر مدرس صادقي،  نوشته
ي، ماريو  نوشته سور بزي رضا براهني،  نوشته چاه به چاه) 11معروفي، (

 مرگ كسب و كار من استي جورج اورول،  نوشته 1984بارگاس يوسا، 

تن.  ي اميرحسن چهل ، نوشتهتهران خيابان انقالبي روبرمرل،  وشتهن
)12(  

حاال يك بار ديگر آمده است نقال. آمده است تا از ده رمان ديگر سخن 
موريانه پور،  ي شهرنوش پارسي نوشته سگ و زمستان بلندبگويد: 
 تابستان تلخي پرينوش صنيعي،  نوشتهسهمِ من ي بزرگ علوي،  نوشته

پنجرة ي عباس معروفي،  نوشته شده ذوبزاده،  ي رضا عالمه نوشته
ي رسول  نوشته نام بيي مسعود نقره كار،  نوشته كوچك سلول من

 در انتظار بربرها ي خوليا آلوارز، نوشته ها ي پروانه در زمانهنژادمهر، 

  ي بختيار علي.     نوشته آخرين انار دنياي ج ام كوتسي،  نوشته

گاه  دهد، آن اي از داستان هر رمان به دست مي گر خالصهنقال يك بار دي   
ي آن رمان را برمبناي داستان و  مايهگاه درون گويد، آن مي از فورم آن رمان
گاه تصويرهايي از تابلوي زندان در آن رمان را به كند، آن فورم مطرح مي

ده ي آن رمان را در تكه شعري از شاعري فشر گاه همه گذارد. آننمايش مي
  كند. مي

ي  جا به معناي تداوم خطيگويد كه داستان در ايننقال يك بار ديگر مي   
را به رمان » داستان«اي از ترفندهايي است كه  ماجراها است. فورم مجموعه

ها، تداخل  بندي ها، فصل اي از منظرها، تداخل زمان كند؛ مجموعهتبديل مي
ي افشاها و  ها، بازي بندي ها، پاياننها، زباها، نمادها، شخصيت ژانرها، تمثيل

يابم؛  است كه من از دل رمان درمي» معنايي«مايه ها. درون كاريپنهان
  شنوم.حرفي كه من خواننده مي

  كند.نقلِ خويش آغاز مي سگ و زمستان بلندنقال با    
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يك   گيپور، گرد زنده ي شهرنوش پارسي نوشته سگ و زمستان بلند
چرخد. آقاجان پدر خورشيدي مي 1340ي  وسط سنتي در دههي مت خانواده

جان مادر خانواده؛ علي، حسين، حوري، فرهاد چهار  خانواده است؛ خانم
جا ازدواج كرده فرزند خانواده. علي براي تحصيل به آمريكا رفته و در آن

اي كه سه سال زندان را وچند ساله است؛ فعال سياسي است. حسين بيست
اي است كه در آغاز جواني و   ساله  نده است. حوري دختر پانزدهاز سر گذرا

وچند سالي  نگرد. فرهاد با حسين بيستبلوغ به حسين چون الگو مي
جان فرهاد را حامله  ي سني دارد. حسين زندان بوده است كه خانم فاصله

ر، عبوس است؛ مادرجان قرباني، كاگير، محافظهشده است. آقاجان سخت
  سنتي.

هاي بسيار ديگري حضوري پررنگ اما شخصيتسگ و زمستان بلند  در
دارند؛ از آن ميان فهيمه، دختر آقا و خانم افخمي كه عاشق حسين است. 
مهري، دختر سرهنگ قزويني  و خانم قزويني كه حسين عاشق او است. 

كار مسلكي كه چهار پسر دارد. رباب، خدمتخانم بدرالسادات، زن عارف
حسين و حوري. فريبرز پسر كوچك خانم بدرالسادات كه حوري ي  خانواده

با او سر و سرّي عاشقانه دارد. منوچهر، پسر سرهنگ قزويني و خانم قزويني 
  بندد. كه حوري به او دل مي

برد، با پدر درگير هاي ديگران رنج مي حسين از معيارها و رفتارها و انديشه
ميرد. حوري در گي مي شش ساله وبرد، در بيستشود، به الكل پناه ميمي
فرهنگ و سنتي آزرده بي  اي گي در جامعه شود، از زندهاي استخدام مي اداره

داند. علي براي ديدن خانواده   است، آقاجان را مسبب مرگ حسين مي
  آيد.سرش به ايران ميهفت سال بعد از مرگ حسين به اتفاق هم -شش

كشد كه انگار قبر د و روي قبري دراز ميرودر پايان حوري به گورستان مي
  رسد. اش از درون قبر به گوش مي خود او است. صداي قلب
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بلند سگ و زمستان گيرد: چنين فورم رمان مي سگ و زمستان بلند   
شود؛ از منظر حوري؛ در چهار فصل. در هيچ از منظر اول شخص روايت مي

ي حوري و از زمان كودكي  ها اما زمان خطي جريان ندارد؛ كهيك از فصل
ها پس از مرگ حسين ماجراها در جريان اند؛  حسين و علي تا سال

اي از واقعيت و كابوس در ذهن حوري؛ نوعي جريان سيال ذهن كه  آميخته
  لولند.هايي بسيار در هم مي در آن شخصيت

اي كه در آن  چنين است: در جامعهسگ و زمستان بلند ي  مايهدرون
تحقق پيدا نكرده است، زنان و مردان ديگرگون، تنها توسط  فرديت هرگز

شوند؛ كه توسط مردمي هم كه جز طرد و تكفير حاكمان سركوب نمي
شوند. انگار حوادثي كه در  شناسد، به انزوا رانده مي گان راهي نمي ديگرگونه

بخشند. سان ميچرخند،  ديروز و امروز  را سرشتي يكذهن حوري مي
هايي را  است، كابوس» جاري«اي كه در ذهن حوري  اي دايرهانگار زمان 

ي فردا رنگ  كند كه جز از رنج  ديروز و امروز و تاريكي گي مي هميشه
اند. انگار زنان و مردان ديگرگونه با صداي شنيدن قلب خويش  نپذيرفته
گريزد تا در گورستاني بر گان مي شوند. انگار حوري از جهان زندهتكثير مي

  خويش صداي قلب خود و حسين را بشنود. مزار

  چرخند. بنگريم كه گرد زندان ميسگ و زمستان بلند  به تصويرهايي از

اش  تصوير نخست: تصوير جدل حسين و عمويش؛ حسين از ياران زنداني   
بينيد. شما چشمهايتان را بستيد و هيچ چيز را نمي«[...] گويد:  مي

شدند، استخوانهايشان كه له ميمن، من آنجا يك آدمهايي را ديدم 
طوري آمد. آخر شماها چرا اينشد و صدايشان درنميخرد مي

  )13» (كار شديد.تان محافظهشديد؟ يك چيزي تو شماها مرده، همه

خب اولش سخت بود، «در زندان:   تصوير دوم: تصوير حسين از شكنجه
يلي كنند كه به نظرت خداني يك آدمهايي رويت دست بلند ميمي

-كنند كه فكر ميآيند آنوقت يك جور هم دست بلند ميحقير مي

  ) 14» (كني شايد حق با آنهاست.

داني، بعدش مي«در زندان: » رفقا«ي  تصوير سوم: تصوير حسين از رابطه  
خيلي سختتر بود. اولش كتك و اين حرفها بود ولي بعدش رفقا 

ندگي خيلي سخت بودند. وقتي آدمها با هم تفاهم نداشته باشند ز
داني شايد بشود شكنجة بدني را تحمل كرد ولي شود. ميمي

-داني يك چيزي بهت بگويم. من ميشود. ميشكنجة روحي را نمي

 را دانستم سرمان كاله رفته، بدجوري هم كاله رفته، ولي رفقا اين

  )15( .»نداشتند باور

ار انفجار است خواند نقال: در پس / غب را چنين ميسگ و زمستان بلند  و
هاي فاتحان دروغ  هاي زودرس/ و شادي مختصرم/ بردارِ خنده و / گورستان

  )16شود. ( و تباهي/ كبود مي

  بنگريم.موريانه  به
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چرخد. ي يك مأمور ساواك مي گي گرد زنده ،ي بزرگ علوي نوشتهموريانه 
خورشيدي به عنوان خبرچين ساواك  1337دستي در سال مرد جوان تهي

شود و تا مقام معاون سازمان اطالعات و امنيت كشور به هنگام تخدام مياس
  رود. سقوط محمدرضا شاه پهلوي پيش مي

كند: از ي بسيار گذر ميدر اين دوران بيست ساله راوي از حوادث تاريخي
آن ميان دوران رياست تيمور بختيار بر سازمان اطالعات و امنيت كشور، 

ور تيمور بختيار، جنبش سياهكل، مبارزات قيام پانزدهم خرداد، تر
 كنفدراسيون در خارج از كشور.

ها است كه به يك  رود. رقيه سالخواهر راوي، رقيه، اما به راه ديگري مي
  ي اسالمي پيوسته است.  گروه مخفي

است. شبي بعد از تظاهرات تبريز كه در روز چهلم  1356زمستان سال 
ها به سراغ شده است، رقيه پس از مدت گان تظاهرات قم انجامشده كشته

خواهد كه هر چه زودتر راه خود را از ساواك جدا آيد و از او ميراوي مي
  دهد.كاري با ساواك ادامه مي كند. راوي اما به هم

اش او را از  شود. رقيه و ياراناي زخمي مي بهمن، به گلوله 22راوي به روز 
كه آن چه را در دوران خدمت خود  ين دهند؛ به شرط ابيمارستان فرار مي

  اي به يادگار بگذارد. در ساواك از سر گذرانده است، در نوشته

اش مرده است. دو فرزند هم دارد؛   حاال راوي در خارج از كشور است. زن
اند. راوي به سفارش خواهرش يك پسر و يك دختر  كه به راه خود رفته

م دربياورد؛ همين رماني كه را نوشته است كه پولي ه موريانهرمان 
  خوانديم.

از منظر اول شخص روايت  موريانهگيرد: چنين فورم رمان مي موريانه
- بندي؛ در زمان خطي؛ يك نفس؛ بر مبناي روان شود؛ بدون فصلمي

ي  شناسي هاي گوناگوني كه در صحنه اند؛ رواني شخصيتشناسي
ت اسير اند؛ ي كساني كه در دست قدر شناسي مداران؛ روان قدرت
  ي نيروهاي كمونيست. شناسي ي نيروهاي مذهبي؛ روان شناسي روان

-اي است كه انديشه را مي چنين است: قدرت موريانه موريانهي  مايهدرون

كند كه مرگ مداران را چنان كور مي اي است كه قدرت  كشد؛ قدرت موريانه
كشد.  رور را مياي است كه غ  كنند. قدرت موريانهقدرت خويش را باور نمي

ي قدرت اما هرگز قادر  كند. موريانه ي قدرت از فقر مادي تغذيه مي موريانه
گان را تصرف كند. هميشه كساني  نيست انديشه و چشم و غرور همه
  كنند. هستند كه در مقابل قدرت مقاومت مي

  بنگريم.  موريانهبه تصويرهايي از زندان در 

در داالنهاي طويل زندان اوين «ندان: در ز  تصوير نخست: تصوير شكنجه
راند و در  ديدم دختري را كه با تن لخت جالدي شالق بدست مي

ها ايستاده بوديم و ديديم كه گاهي يكي از  اطرف داالن ما ساواكي
-انداخت و شالقزد و به زمينش ميمأمورين به زن لخت پشت پا مي

  )17» (دواند [...]كشي باز او را به پيش مي

اين دختر را در حضور «در زندان:   وير دوم: تصوير ديگري از شكنجهتص
چند مرد دمرو روي زمين خواباندند. لخت و عور بود. مردي كوشيد 
با او زنا كند. اين امر فقط با اجازة تيمسار سرلشگر مجاز بود. با انبر 

-گرفتند و او تن به استنطاق نميهاي تنش را نيشگان مي گوشت

  )18» (داد.

او را در  1348در ديماه «تصوير سوم: تصوير ديگري از شكنجه در زندان: 
اند. بيست ساعت تمام. همين بال را  خرمشهر لخت و عور شالق زده

اند،  اند. يك هفته در مبال حبسش كرده در آبادان به سرش آورده
اند و دو نفر كه هر دو خود  سپس او را به زندان اوين در تهران آورده

اند. او را يك پا روي  اند شكنجه كرده ناميدهو مهندس مي را دكتر
زدند و نشاندند و با لگد آنرا از زير پايش به كنار مي اي مي چهارپايه

  )19» (اند. دادهبه اتهام خبرچيني به سود بيگانگان زجر مي

كه  خواند نقال: كليدها در نُه تويِ ظلمت اند/ و آن را چنين مي موريانهو 
  )20اي سرمست. ( اي است/ يا گزمه راند/ خداوند دفينه فرمان مي

  بنگريم.سهمِ من  به
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چرخد؛  ي معصومه مي گي ي پرينوش صنيعي، گرد زنده نوشتهسهمِ من 
خورشيدي  1340ي  ي قم. دهه اي مذهبي؛ زاده دختر نوجواني از خانواده

دوران است؛ دورانِ حكومت محمدرضا شاه پهلوي. معصومه پس از پايان 
بري آيد. پدر كارگاه چوباش از قم به تهران مي دبستان به اتفاق خانواده

دار است. سه برادر و يك خواهر نيز دارد. به ترتيب محمود، دارد؛ مادر خانه
ودو ساله است؛ احمد بيست ساله. علي  احمد، علي، فاطمه. محمود بيست
  وع كند.خواهد مدرسه را شركالس سوم دبستان است. فاطمه مي
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ي تحصيل معصومه مخالف اند. پدر  ويژه احمد، با ادامهبرادران معصومه، به
كند؛ ايستد. معصومه تحصيل در دبيرستان را آغاز مياما در مقابل احمد مي

  كند؛ يارِ غار.در دبيرستان دوستي به نام پروانه پيدا مي

- اي مي خانهبندي به داروروزي معصومه و پروانه براي خريد يك نوار زخم

جوي  كند؛ دانش بينند. سعيد در داروخانه كار مي جا ميروند. سعيد را آن
  سال سوم داروسازي؛ اهل رضاييه. 

- نگاري آغاز مي  بازند؛ نامهديگر دل مي معصومه و سعيد به يك نگاه به يك

شود. احمد به سراغ ي معصومه و سعيد فاش مي كنند. روزهايي بعد رابطه
ي  گي از ادامه زند. معصومه  در شانزده ساله. او را با چاقو ميرودسعيد مي

نشيند؛ منتظر خواستگار.  سرانجام با شود؛ در خانه ميتحصيل محروم مي
كند؛ با حميد كه عضو يك گروه چريكي اش ازدواج مي يكي از خواستگاران

ي  كند. ادامهكمونيست است. معصومه با حميد روزگار ديگري را تجربه مي
شود: سيامك و مسعود. سيامك دو دهد. صاحب دو پسر ميتحصيل مي

ي خورشيدي  تر است. حميد در اوايل دههسال و هشت ماه از مسعود بزرگ
گير ميشود؛ به پانزده سال زندان محكوم. معصومه در غياب حميد به دست

  . كندها را بزرگ مي شود. بچهاي مشغول كار مي رود. در ادارهدانشگاه مي

چون يك قهرمان. حاال شود؛ همي انقالب اسالمي حميد آزاد مي در آستانه
سيامك سيزده ساله است؛ مسعود ده ساله. معصومه و حميد صاحب فرزند 

- ي حميد اما ديري نمي شوند؛ دختري به نام شيرين. آزاديديگري نيز مي

اعدام  ي اسالمي شود؛ اين بار توسط جمهوري گير مي پايد. بار ديگر دست
گي به جرم  كند. در هفده سالهشود.     سيامك هم زندان را تجربه ميمي

شود، اما پس از مدتي با گير ميهواداري از سازمان مجاهدين خلق  دست
گاه از طريق مرز غيرقانوني از  شود. آني يك روحاني آزاد مي پادرمياني

  رود. شود و به آلمان ميايران خارج مي

ي جنگ ايران و  رود، به جبهه رود. به سربازي ميگري ميمسعود راه دي
شود، به خانه باز  شود، بعد از جنگ آزاد ميشود، اسير مي عراق اعزام مي

كند. مسعود هم گردد. سيامك در آلمان با ليلي، دختر پروانه، ازدواج مي مي
كند. قرار شود. شيرين هم ازدواج ميكند و صاحب فرزند ميازدواج مي

  سرش به كانادا برود.ست به اتفاق هما

ها افتاده است؛ آقاجان مرده است. ي معصومه هم اتفاق ي پدري خانواده در
اند. فاطي  احمد در فالكت مرده است. محمد و علي در كنار انقالب ايستاده

  هم ازدواج كرده است.

ماجرا اما ادامه دارد. معصومه روزهاي سخت را پشت سر گذاشته است كه 
ها شود. سعيد كه  سالك بار ديگر درگيرِ عشق بزرگ دوران جواني ميي

سرش اختالف كند، به ايران آمده است. با همگي مي است در آمريكا زنده
-كند. سعيد تصميم گرفته است از همدارد. بار ديگر با معصومه مالقات مي

 ديگر ازدواج خواهد با يكشان مي سرش جدا شود. سعيد و معصومه دل

كنند. معصومه به خواست ي فرزندان  معصومه مخالفت مي كنند. همه
كند كه به آمريكا گذارد. به سعيد هم توصيه مياش گردن مي فرزندان

  اش آشتي كند. برگردد و با زن

منظر اول شخص روايت  ازسهم من گيرد: چنين فورم رمان مي سهم من
وگوهاي  ي، بر مبناي گفتشود؛ از منظر داناي كل نامحدود. در زمان خطمي

 هاي بسيار.بسيار؛ شخصيت

هاي گوناگون بر مبناي چنين است: ارج نگرشسهم من ي  مايه درون
كند. اسالم ديني حقاني است كه گروهي از گفتمان حاكم تغيير مي

ي متوسط مدرن، چندان از  كنند. طبقهاش را مخدوش مي اش چهره پيروان
- تمامي از اوضاع ايران بيبه  سيون تبعيديفرهنگ بويي نبرده است. اپوزي

اسالمي، هر دو، مخالفان  ي خبر است. رژيم محمدرضا شاه و جمهوري
ي اسالمي تنها در  كنند. جمهوريرحمي حذف مي مسلح خويش را به بي
برد. روحانيان حاكم از عطوفت  اش خشونت به كار مي آغاز در برابر مخالفان
  اسالمي برخوردارند. 

  چرخند. بنگريم كه گرد زندان مي سهم منويرهايي از به تص

وگوي معصومه و محمود؛ ستايش محمود از  تصوير نخست: تصوير گفت
ي حكومت محمدرضا شاه است؛ انگار تصوير  حميد هنگامي كه هنوز زنداني

اين  -«اند:  ها هنگام كه هنوز به قدرت نرسيده گان زنداندارندهبرپاي
داريم، شماها تاج سر ما هستين، حميد  ها چيه ما وظيفه حرف

  افتخار ماس.

هس كه خرابكاره و حقشه كه  ولي داداش همان جوجه كمونيست  -
  اعدام بشه.

اي هستي ها [...]  طعنه نزن ديگه خواهر هم تو هم عجب كينه -
گفتم كه ما حاليمون نبود، براي ما هر كس با اين بنياد ظلم بجنگه، 

  )21» (ارج و قُرب داره [...]

حميد و محمود؛ انگار بحثي در » ايدئولوژيك«تصوير دوم: تصوير بحث 
ها به توهين كشيد هيچ يك تحمل  بحث«ستايش زندان و اعدام: 

ديگري را نداشت، حميد از حقوق خلقها، آزادي، مصادرة اموال، 
گفت، تقسيم ثروت، اعدام انقالبي خيانتكاران و حكومت شورايي مي

  دين، خدانشناس،  محمود او را بي

  

  
  

مغز، مرتجع به  خواند، حميد لقب دگم، خشكالقتل مي مرتد و واجب
         )22» (خواند.داد و او حميد را خائن و جاسوس بيگانه مياو مي

ي اسالمي با ضد  تصوير سوم: تصوير اعتراض حميد به مماشات جمهوري
در انقالب جايي  -« انقالب مغلوب؛ انگار سخني در ستايش زندان و اعدام:

خودي وجود نداره، پاكسازي از اركان  براي اين دلسوزيهاي بي
انگاري ازش  انقالبه، متأسفانه اينا توان اين كارو ندارن و با سهل

هاي خون راه افتاده و خلق انتقام  گذرن. بعد از هر انقالبي جوي مي
» .چند صد ساله رو از خائنين گرفته، ولي اينجا هيچ خبري نيست

)23(  

مگه فاميل حميد  -«تصوير چهارم: تصوير خبر اعدام حميد در زندان: 
 )24» (سلطاني نيستين؟ پريروز معدوم شد، اينم وسايلشه.

ي وارسته؛ انگار ستايش گروهي از حاكمان  تصوير پنجم: تصوير روحاني
پدر شوهر محبوبه مردي نازنين و انساني وارسته و نوراني «ساز:  زندان
ز اشكهاي من بسيار متأثر شد، در كمال محبت و فروتني بود، ا
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دلداريم داد، به چند نفر تلفن كرد، اسامي و يادداشتهايي نوشت 
[...]) «25(  

هاي  خبر؛ انگار انكار تصوير زندان هاي بي تصوير ششم: تصوير تبعيدي
  كني؟چرا مسخره مي -«ي اسالمي در يك دوران: جمهوري

  نم، فقط بعضي حرفات يه جوريه.كنه عزيزم مسخره نمي -

  چه جوريه؟ -

  .مونه مثل حرفاي راديوهاي بيگانه مي -

  راديوهاي بيگانه؟ -

شه مخصوصاً  آره توي ايرون به راديوهايي كه از خارج پخش مي -
  هاي ضد انقالب ميگن. راديوهاي گروه

  مگه اونا چطوري حرف ميزنن؟ -

ن، اصطالحاتي دارن كه كنمثل تو، اخبار راست و دروغو قاطي مي -
فهمه كه اينا توي اين مملكت نيستن، اي مي مال سالها پيشه هر بچه

دار به نظر بعضي وقتا آنقدر از جو واقعي دورن  كه حرفاشون خنده
  )26» (آور.رسه و البته لجمي

» آن ديگري«تصوير هفتم: تصوير باور معصومه به اسالم؛ انگار امكان اسارت 

اي كه از دين فقط سفرة  خواي با خونواده.] چطور مي[..«در زندان: 
كنن حضرت ابوالفضل رو بلدن، اون رو هم مثل عروسي برگزار مي

كنار بيايي؟ اينا شاهي هستن منتظرن وليعهد برگرده، آنهم نه از 
روي درك و منطق بلكه چون اون زمانها مشروب خوردن آزاد بوده، 

از اين چيزها، ما با اون سابقة شده كنار دريا بيكيني بپوشن و مي
  ) 27» (تونيم به همديگه بگيم؟سياسي و فرهنگي چي مي

شود از سنگ، سيزيف خواند نقال: كي رها مي را چنين مي سهم منو 
پوشي و با رسد به وطن، سهراب نوشدارو/ تا رخش را ميصبور/ كي مي

ي سپيد.  ت/ صفحهمعبد اس ي عابدان بي نوشي / دعاي شبانهداران مي تازيانه
)28 (  

  بنگريم. تابستان تلخبه 

  

4  

ي هادي ميرزائي،  گي زاده، گرد زنده ي رضا عالمه نوشتهتابستان تلخ 
چرخد. دوران حكومت محمدرضا شاه  مي  ساله  هفده -نوجوان شانزده 

خورشيدي. هادي در آن تابستان در  1339پهلوي است؛ تابستان سال 
  ند. ماجرا اما تا سال بعد ادامه دارد.كفروشگاه فردوسي كار مي

گذرد. بسياري در اطراف هادي بسياري چيزها مي 1339در تابستان سال 
در كنار او در فروشگاه فردوسي به كار مشغول اند؛ از آن ميان خانم زارع و 

ترين نقش را اما فيروز  آقاي قوام كه با هم سر و سرّي هم دارند.  بيش
كار نوجوان هادي كه گرايش  ي هادي دارد؛ هم گي ساعتچيان در زنده

  گرايانه دارد و خاطرخواه هادي شده است.جنس هم

گي خبرها است. مسعود، عموي بزرگ  پيشه ي هادي هم از عاشق در خانه
هادي كه خود زن و چهار پسر دارد، خاطرخواه خاله فرشته است كه خود 

ي بزرگ هادي هم كه  شوهر و يك دختر و دو پسر دارد. ملكه خانم، عمه
شوهر و دو دختر دارد، با آقاي فتاحي، معلم موسيقي، سر و سرّ دارد. از 

تر اما عشق پدر هادي و بدري خانم  تر و بدعاقبت ها سوزان ي عشق همه
است. پدر هادي، عالوه بر هادي كه پسر بزرگ او است، دو پسر ديگر هم 

  دارد. بدري خانم هم شوهر و دو پسر دارد.

ي ديگر هم دارد: آقاي اقبال دبير ادبيات  دو شخصيت اصليتان تلخ تابس
نويس هم هست؛ اختر دختري كه روزي در فروشگاه فردوسي كه قصه
افتد، توسط هادي دزد، گيرِ مأموران فروشگاه مي  بندي  قرمز رنگ مي سينه

  شود. نجات داده مي

ديگر  و بدري از يك دهد: پدر هاديبعد از آن تابستان تلخ ماجراها رخ مي
- شوند. پدر هادي از جنون عشق در بيمارستان چهرازي بستري ميجدا مي

ديگر را  ي يك سينما، يك كه در تاريكي شود. اختر و هادي به خاطر اين
  شوند. گير مياند، دست بوسيده

ماه  ارديبهشت 12افتد؛ او به روز در اين ميان اما براي فيروز اتفاق غريبي مي
شود؛ در همان روزي  گير ميدر جريان تظاهرات معلمان دست 1340 سالِ

كه يكي از معلمان، ابوالحسن خانعلي، به تير سرگرد شهرستاني كشته 
  كند.خودكشي مي  زدهشود. فيروز در زندان قصر با يك تيغ زنگ مي

از منظر اول شخص تابستان تلخ گيرد: چنين فورم رمان ميتابستان تلخ 
 ،شازده كوچولو، فيروز و منها: در نه فصل؛ با اين عنوان ود؛شروايت مي
سهراب ، قصة مجرد، روزهاي برفي، زنده باد ايران، زنبق دره، پرندك
  . يكروز گرم بهاري، كشون

تابستان اي به نام  خوانيم كه هادي ميزرائي قصه ميزنبق دره در فصلِ 
  نوشته است. تلخ 

اي گرفته شده است كه آقاي اقبال  نام قصهنيز از زنده باد ايران نام فصل 
ي كاميوني زني به  كند: رانندهچنين روايت ميزنده باد ايران نوشته است. 

بازد؛ چنان كه حتا كند و به او دل مياسم ايران را در جاده سوار كاميون مي
ي  اي راننده خانه نويسد زنده باد ايران. روزي در قهوهپشت كاميون خود مي

بينند كه بر تختي به انتظار مشتري نشسته اش ايران را مي و كمك كاميون
تري  ريزد. كمك راننده هم حال به ي كاميون فرومي است. دنياي راننده

آن كه از عشق راننده به  ندارد؛ چه او نيز به ايران دل باخته بوده است؛ بي
  ايران خبر داشته باشد.

- در فرني ته شده است كه هادياي گرف نيز از نام قصهقصة مجرد نام فصل 

كه قصة مجرد، خواند. هايش مي كالسي  ي آقا معين براي هم پزي
كند: ستوان سوم پناهي در اش معلوم نيست، چنين روايت مي نويسنده

گي گرفته است.  ساله  زندان قصر براي استوار  قزلباش جشن تولد پنجاه
نوجوان. استوار ي  عرق و حشيش فراوان جور كرده است و يك زنداني

قزلباش پيش از اين در دارالتأديب به تجاوز به نوجوانان مشغول بوده است. 
سرهنگ، رئيس دارالتأديب، » هاي سوگلي«كه به يكي از   تنها به خاطر اين

ها را  جا اخراج شده است. ستوان پناهي يكي از سلولنظر داشته است، از آن
جا  راه استوار قزلباش به آنهم كند و زنداني را تبديل مي» حجله«به 
  كند.فرستد. صبح نوجوان زنداني زير دوش خودكشي مي مي

تباهي را در سرزمين تابستان تلخ چنين است: تابستان تلخ ي  مايه درون
يابد؛ فرهنگ آن  گستر مي رضا شاه، همه ايران، به زمان حكومت محمد

  خو. سركوبگر، درندهساز؛ قدرت را  كش، زندان كش، تفاوت سرزمين را عشق

اي كه  شايد تمثيلي از سرزمين ايران است؛ تن خستهباد ايران  زندهي  قصه
بيني كرده  ي فيروز را پيش خودكشيقصة مجرد رسد. ارزان به فروش مي
سرنوشتان بسيار دارد؛ كه فرزندان سرزمين ايران به  است؛ كه فيروز هم

است شايد كه هادي خود  شوند. هم از اين رواسارت و تجاوز دريده مي
نوشته است كه نام رمان ما است؛ كه هادي هم تابستان تلخ اي به نام  قصه

درست مثل  انگار است؛تابستان تلخ نويسنده هم خواننده هم شخصيت 
  ي مردم يك سرزمين.  همه

  بنگريم.   تابستان تلخ به  تصويرهايي از زندان در

سحر، «ه به او تجاوز شده است: ي نوجواني ك تصوير نخست: تصوير زنداني
اش را  هاي باغ، استوار قزلباش چشمهاي خمار و خسته با آواز پرنده

باز كرد و با ديدن پسركي كه دمرو كنار او بيهوش افتاده بود به ياد 
شب پيش افتاد. رگة باريكي از خون خشك شده از الي باسن 

ت پسر پسرك به پشت رانش كشيده شده بود. استوار دستي به پش
زد. پسر تكاني خورد و دوباره از هوش رفت. استوار با سري سنگين 

  ) 29» (اختيار به طرف زيرِ هشت رفت. چون كوه از جا برخاست و بي

در اولين ساعات بامداد «ي فيروز در زندان:  تصوير دوم: تصوير خودكشي
روز بعد، در سردخانة پزشكي قانوني،  جسد فيروز را كه بنا بر 

استوار قزلباش، وكيل بند و ستوان پناهي، افسر نگهبان  گزارش
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زندان موقت قصر، به خاطر ندامت از بزه ارتكابي با يك نيمه تيغِ 
زدة ناست در حمام زندان خودكشي كرده بود، تحويل آقاي  زنگ

  ) 30» (ساعتچيان دادند.

شن/  خواند نقال: تشنه و تيره/ ابرهاي غبارآلود را چنين ميتابستان تلخ و 
ها است/ شن گذرند/ باران دشنهانگيز مي پوش/ هولي سپاهيانِ سياه به گونه

  )    31تر از شب و شمشير. ( در هوا/ براق

  بنگريم.ذوب شده به 
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چرخد؛  ي اسفاري مي گي ي عباس معروفي، گرد زنده نوشته شده ذوب
ي  در دههاست؛   ي اسالمي به زندان اي كه به دوران جمهوري نويسنده

داند ها است به جرمي كه خود نميخورشيدي. اسفاري مدت 1360
سر و دو دختري كه در خانه نگران همگير شده است؛ دلچيست، دست

كنند: ماريا، بازجو، ها بازي مي نقش شده ذوبدارد. ديگراني نيز اما در 
  قيصر، آزاد.

يمن رابطه با او  ماريا كه حكم اعدام داشته است، عاشق بازجويش شده و به
  از مرگ رسته است. 

آفريني است كه تا زندانيان را ويران كند، ترفندها به كار  بازجو مرگ
- شويي. آزاد كه بازجو از اسفاري سراغ او را مي گيرد؛ ترس، وعده، ذهن مي

گي بازي  ها در زنده نقش ي اسفاري است؛ گيرد، از دوستان دوران كودكي
  ها از سر گذرانده است. اسفاري است كه شكنجه سلول كرده است. قيصر هم

ي اسفاري است. شغل آزاد دارد؛ مدتي براي  آزاد دوست دوران كودكي
تحصيل در فرانسه بوده است. يك بار هم در دوران محمدرضا شاه اسفاري 

سري به نام مريم هم دارد. پس از  را با يك ساواكي آشنا كرده است. هم
آيد. پس از  گان درمي به عضويت كانون نويسندهي انقالب اسالمي  پيروزي

كند. آزاد  اخراج گروهي از نويسندگان، كانون را براي هميشه ترك مي
  بر يك گروه خطرناك است. اكنون ره

يابد. اسفاري پس از سه سال به ي اسفاري پايان مي با آزادي شده ذوب
  خواند. اش را ماريا مي گردد. حاال زن خانه بازمي

از دو منظر اول شخص و  شده ذوبگيرد: چنين فورم رمان مي هشد ذوب
هاي پنج، هشت، نه، ده،  شود؛ در هفده فصل. فصلسوم شخص روايت مي

ي  شوند؛ بقيهسيزده از منظر اول شخص، از منظر اسفاري، روايت مي
وگوهاي بسيار  ها بر مبناي گفت ي فصل ها از منظر سوم شخص. همه فصل

  اند. ساخته شده

ي صاحبان قدرت،  رحمي بي شده ذوبچنين است:  شده ذوبي  مايه روند
ميل صاحبان قدرت به شكست غرور و باور ديگري، ميلِ صاحبان قدرت به 

ي زندانيان صاحبان قدرت  پناهي آموز كردن تام و تمام ديگري را با بي دست
قابل ي انسان را غير هاي رواني گي كه واكنش آميزد؛ يكي آميختهدر هم مي

- وگوهاي بسيار نيز چنين مي كند. تداخل منظرها و گفتبيني مي پيش

از  شده ذوبدهند نيز.  هايي كه رمان را فورم مي گويند؛ انواع شخصيت
ها گلو  سازد؛ كه در كنار آنناپذير نمي زندانيان سياسي قهرمانان شكست

  خورد.كند و اندوه مي زخمي مي

  بنگريم. دهش ذوببه تصويرهايي از زندان در 

مأمور ويژه عينكش را «تصوير نخست: تصوير اسفاري در زندان: 
اش را ببينم.  هاي كوچك گودافتاده توانستم چشم برداشت. حاال مي

صورتي استخواني و پهن داشت [...] سيگاري آتش زد: راست است 
  اند؟ ها مادرقحبه كه نويسنده

  آقا!برافروختم: شما اجازه نداريد به من توهين كنيد 

  )32(» اجازه دارم توي دهنت بشاشم؟

اي  دريده [...] آدم چشم«تصوير دوم: تصوير ديگري از اسفاري در زندان: 
آمد كه اسمش استوار بود. نه اين كه استوار ارتش باشد [...] فقط 

  اسمش استوار بود [...]

  هاي دسته و پاية صندلي بست. ها و پاهام را به سگك نشستم دست

خت من نشست، با حوصلة خاصي  سه بسته سيگار خودش روي ت
اند اين سيگارها را روي تن تو  بيرون آورد و گفت: به من گفته

  خاموش كنم.

[...]  

آن كه ديگر حرفي بزند، سيگارش را به آخر رساند و روي  [...] بي  
  مچ دست من خاموش كرد [...] 

  [...]  

اشته باشد در يك لحظه حدس زدم اين آدم بايد مشكل جنسي د
[...]  

  البداهه براش سر هم كردم و آب و تاب دادم [...] و يك  قصة في

 [...]  

به نفس نفس افتاده بود. وقتي ساكت شدم گفت: تا وقتي از اين جور 
شده اشاره كرد [...] از اينها  ها تعريف كني [...]  به سيگارهاي له قصه

  ) 33» (در اماني.

داني اسفاري، من به خاطر صداقت اين مي«تصوير سوم: ماريا در زندان: 
دختر شخصاً رفتم پيش حضرت امام، و روي حكم اعدامش از امام 

  داني فرق اعدام تا حبس ابد از كجا تا كجاست [...] عفو گرفتم. مي

 [...]  

  ام [...] اينجا به ايمان رسيده. بازجوش من بوده

 [...]  

به تمام معنا. يك ذوب شده است، يك عاشق سراپا، يك شيفتة 
  )34» (اش. اش. بايد بنويسي امتحانش را هم پس داده. بايد ببيني

نشين من جواني بود با موهاي  هم«تصوير چهارم: تصوير قيصر در زندان: 
بين، صورتي استخواني و  بسيار كوتاه، عينك نمره پنج نزديك

گفت پيش از آمد. ميهاش چرك و خون مي پاهايي كه مدام از ناخن
برند ناخن يكي از كه خون و چرك پايم بند بيايد، مرا مي اين

  كشند [...]هاي پاي راستم را مي انگشت

[...] بيست و هشت نفر را جلو ديوار سيماني بلندي رديف كردند و  
شان را به رگبار  به قيصر گفتند كه اگر همين امشب حرف نزند، همه

  بندند.مي

هاش فشار  بود و به دندان قيصر خيس عرق سرش را پايين انداخته
آورد. تا آمد به خودش بجنبد دستور آتش دادند [...] قيصر ناله مي

هاش را كشته باشند [...] بعد دست بازجوي  كرد. انگار كه بچه
  بددهنش را گرفت و التماس كرد[...]

ها جلو ديوار،  لرزيديم. بچههوا خيلي سرد بود. همة ما جلو ديوار مي
شان زنده بودند و بازي نمايشي فقط  ته بودند. همهروي زمين وارف

  )  35»(خاطر شكستن قيصر بود. به

گردد اين گرداب/ كجا  گير مي خواند نقال: چه دلرا چنين ميذوب شده و 
  ) 36بگريزد آبي؟/ كجا بگريزد آب؟ (

  بنگريم.     پنجرة كوچك سلول من به 
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ي آزاده و  گي ر، گرد زندهي مسعود نقره كا نوشته پنجرة كوچك سلول من
هاي فدايي خلق،  چرخد؛ زن و شوهري از اعضاي سازمان چريكمراد مي

  آذر. 16ي  پيرو برنامه

خورشيدي است. آزاده و مراد در نخستين  1360ي  هاي دهه نخستين سال
ي  كنند. بخش بزرگياي عاشقانه را تجربه مي گي مشترك رابطه هاي زنده ماه
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اند،  اند، كشته شده هاي سياسي اما دستگير شده ن سازماناز اعضا و هوادارا
  شود و به سوئد پناهنده.اند. مراد نيز از ايران خارج مي از ايران گريخته

- آورد. اين فراق اما سخت طوالني ميآزاده فراق مراد را به سختي تاب مي

 شود. روزي كه قرار است از طريق فرودگاه تهران به سوي مراد پرواز كند،

  شود.گير مي دست

ي اسالمي  هاي جمهوري ي آزاده در زندان گي ي ماجرا روايت زنده بقيه
ها. آزاده به شش سال زندان محكوم  ها، اعدام ها، رنج است؛ شرح مقاومت

  شود.خورشيدي آزاد مي 1360ي  هاي آخر دهه شود. در سالمي

پنجرة كوچك گيرد:  چنين فورم رمان مي پنجرة كوچك سلول من
شود؛ آميخته با از منظر سوم شخص در زمان مضارع روايت ميسلول من 

هايي از گذشته كه به زمان ماضي و در حروف درشت در ذهن آزاده  تكه
  اند. هايي كه ميان آزاده و مراد رد و بدل شدهشوند؛ آميخته با نامه حاضر مي

انان ي زندانب مروتي چنين است: بي پنجرة كوچك سلول مني  مايهدرون 
ي  ي اسالمي حد ندارد؛ كه تالشي است براي شكستن همه جمهوري

ها، ترديدها،  ها، مقاومتي مقابل اما ندامت گي. در جبهه مرزهاي درنده
اند؛ نيروها و  اند. مواضع گوناگون در هم آميخته ها در هم آميخته خودكشي

  هاي گوناگون سياسي. چهره

  بنگريم. ك سلول منپنجرة كوچبه تصويرهايي از زندان در  

اين «وگوي آزاده با بازجوي مسلمان در زندان:  تصوير نخست: تصوير گفت  
ها اما ول كن  آدمائي كه بت شما بودن مسلمون شدن، شما جوجه

  نيستين.

اي داره؟ اينارو مث حيوون  زير شالق مسلمون شدن چه فايده 
ما تعزير هاي ديگه، يا به قول ش كردين تو قفس، با شالق و شكنجه

ي ما حرف بزنن، انتظار دارين ما  مسلمونشون كردين كه واسه
  حرفهاي اونارو قبول كنيم؟

خوونن، كاري كه توام بايد بكني،  اينا مسلمون شدن، نماز مي
  ) 37» (فهميدي؟

درد و «هاي آزاده در زندان:  ها، عشق تصوير دوم: تصوير ترديدها، كابوس
ي، به ويژه شالق، و هراس از هاي جسماني و روان رنج و شكنجه

اينكه مبادا تاب نياورد و چيزي بگويد، و چهرة همايون، غالم و آن 
اش  ي نظامي سازمان [...] به سوي خودكشي سوق دو مسئول شاخه

اند، و پژواك  اش كرده هاي ديگر پشيمان داده بودند، اما حاال چهره
  ) 38» (ست.انداز ا هاي دوستت دارم مراد كه در حمام طنين واژه

زنم، اگه ام مي آره من تير خالص«ها در زندان:  تصوير سوم: تصوير تواب
زنم، اگه ام مي كنم، من تير خالصدونستين بدونين، افتخارم مينمي

       )39» (بخواين بازي درآرين با من طرفين، فهميدين؟

 يكي از خبرنگارا از الجوردي«تصوير چهارم: تصوير كودكان در زندان: 

هاي كوچولو را آوردين زندان؟ الجوردي  پرسه كه چرا اين بچهمي
كنه كه اونا رو تو زندون پيش ميگه رأفت اسالمي به ما حكم مي

  )40» (مادراشون نگه بداريم، بله رأفت اسالمي.

هاي سال  وگوي شهرزاد و آزاده در مورد اعدام تصوير پنجم: تصوير گفت
ها رو  ي كشتار زنداني وقت قبل نقشهاز خيلي «[...] در زندان:  1367

هاي  كه داديار اومد گوهر دشت و كارت 66داشتن، از همون سال 
خواست، ي مشخصات رو مي سبز رو پخش كرد، اسم و فاميل و همه

كني يا نه؟ انزجار ميدي يا نه؟، آره از همون و اين كه مصاحبه مي
هاي اواخر  يريديدن، و بعد آمارگ موقع تدارك اين قتل عام رو مي

ي بندها آمارگيري مرگ بود، آمارگيري  و همه 209در بند  66سال 
  مرگ.

  زنن. ها رو دار مي اما ميگن بچه

كنن، هم  زنن، اينجا اما هم تيربارون مي ميگن تو گوهردشت دار مي
  )  41» (زنن. دار مي

  

  

  

  

  
: ها در زندان ها، تجاوزها، خودكشي تصوير پنجم: تصويري از مقاومت

اش تمام شده است، شايد براي آزادي  برند، محكوميتسهيال را مي«
شود، به خاطر نماز ي آزادي انداخته مي رود. اما نه به در بستهمي

  نخوندن، دفاع از ماركسيسم و اعتصاب غذا. جيرة شالق دارد.

  و سهيال را ديگر هيچكس نديد.

ادن، پونصد اش د ها خبر دادن وقتي ساكش رو به خونواده مالقاتي
  هاش بوده. تومن هم به عنوان مهريه رو وسيله

كثافتا ميگن به كسي تجاوز نميكنن ، هه، اين پونصد تومن 
آورد، ي ديگه [...] يكي دو ماه قبل را به ياد مي التجاوز اسالمي حق

  )42» (كه خبر خودكشي سهيال پخش شد.

ي خونِ جوانش/  خواند نقال: غرقه در لُجه را چنين ميسلول كوچك من و 
يله بر مخملِ خاموشِ مرغزار/ نگاه خيسش را/ كشان/ كشان/ تا افقِ دور/ 

  )  43برد. ( مي

  بنگريم.   نام بيبه 
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ي رسول نژادمهر، گرد شكنجه و اعدام زندانيان سياسي در  نوشته نام بي
خورشيدي شايد.  1360ي  چرخد؛ در دهه ي اسالمي مي دوران جمهوري
گاه مرگ  شود. آني اول شخص شروع مي  لد گزيرناپذيرِ راويهمه چيز با تو

  خوانيم؛ در بند بند يك سرزمين.و رنج و ويراني مي

شود؛ يك در يك فصل روايت مي نام بيگيرد: چنين فورم رمان مي نام بي
-مي» شان موقعيت«ها را به نام  نفس. هيچ شخصيتي نام ندارد. شخصيت

- از سه منظر روايت مي نام بيل، عروس، داماد. شناسيم: زنداني، بازجو، نقا

  شود: منظر اول شخص، منظر سوم شخص، منظر زنداني، باز جو، نقال.

چنين است: همه چيز با يك تقدير آغاز شده است؛  نام بيي  مايه درون
دهد. تقديرِ تولد راوي در سرزمين ايران. هيچ چيز تقدير راوي را تغيير نمي

ترسند، دهد: گروه بسياري ميرزمين را تغيير نميهيچ چيز تقدير اين س
- گروه بسياري به باورهاي كهنِ تغييرناپذير باور دارند، معدودي طغيان مي

هاي رمان ما نشان آن است كه همه انگار  نام بودن شخصيت كنند. بي
حامالن سرشت و سرنوشتي ازلي اند. تك فصل بودن رمان ما شايد نشان 

ديگري نيست؛ انگار امكان غلبه بر تقدير نيست.  آن است كه انگار فصل
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ي يك  كشي انگار امكان غلبه بر مردساالري، خشم، خشونت، سهراب
هايي چون زاني، طاغي، باغي،  سرزمين نيست. انگار امكان برگذشتن از واژه

ي رمان اما شايد  االسالم، مشكوك، كافر، محارب نيست. آخرين جمله حجت
» نبايد تسليم شد.«گذارد؛ ز اين تقدير را باز ميهنوز امكان برگذشتن ا

ي رمان ما  مايه طغيان در برابر اين تقدير اما به معناي پيروزي نيست. درون
   اين است؟

  بنگريم. نام بي به تصويرهايي از زندان در 

كش به روايت نقال؛ تصوير تصوير نخست: تصوير سرزمين و روزگار قهرمان 
مأواي قهرمانان سربلند است. آنان نيرومندتر  تاريخ«رستم در زندان: 

از مرگ بودند و زيباتر از خدا زندگي كردند. فرزند خلف آن مردان 
پرور است. اگر پهلوانان شاهنامه امروز  بزرگ باشيد [...] زمانه سفله

شدند. راه قهرمان شدن را بر ما گمان تواب ميزنده بودند، بي
دهند [...] رستم امروز ما ياد مي اند. زشت كاري و خيانت به بسته

هاست كه بازجويي شده و شالق جرأت اداي نامش را ندارد. سال
 )  44» (اش نزديك است. خورده. روز تسليم

با هوش و زرنگ «تصوير دوم: تصوير توابان در زندان به روايت يك بازجو:  
دم رفت. چند تا از آدمايي رو كه دنبالشون بوبود. با ما به گشت مي

شناسايي كرد [...] از ما شده بود. بهش گفتم كه وقتشه بيشتر كار 
رحم بود. زندانيا كرد. خيلي بيكني. عضو جوخه شد. بازجويي مي

  )45» (كرد.مث موش ازش ميترسيدن. تحقيرشون مي

ي  پنجره«ها در زندان به روايت يك زنداني:  تصوير سوم: تصوير اعدام
د [...] فقط آن شب فهميدم كه پاي سلول درست زير طاق سقف، بو

تپه چه ميگذرد [...] پاهايم زخمي بود. به زحمت روي توالت فرنگي، 
ي سلول و زير پنجره قرار داشت، ايستادم. دست دراز  كه گوشه

ي پنجره را گرفتم و خودم را باال كشيدم [...] چند  كردم و ميله
ها از ماشينخودرو به پاي تپه آمدند. اندكي بعد صف كساني كه 
ها را تشخيص پياده شدند، به راه افتاد. كم كم توانستم رديف چوبه

  )46» (دهم. پاي هر چوبه يكي را نگه داشتند. صف طوالني بود.

ي مردمان به روايت يك  تصوير چهارم: تصوير ظهور زندانيان مقاوم در خانه 
ه كار گيري را ب فنون اعتراف ي ترين بازجويان همه كاركشته«راوي: 

گرفتند، اما فايده نداشت. دست آخر تغيير روش دادند: شبي 
ي تلويزيون داشتند [...]  ناگهان مردم شهر تصويرش را بر صفحه

ي اخبار  همه به هم نگاه كردند. به جاي تصوير آشناي گوينده
ي  كرد. بسياري صفحهها نگاه ميموجودي غيرانساني خيره به آن

طاهر شود، اما تصوير ثابت مانده بود و  تلويزيون را آب كشيدند تا
شد. تا مقامات به خود آيند و اعالم كنند كه او زنداني است پاك نمي

داند، اطالع دهد و جايزه و درخواست كنند كه اگر كسي نامش را مي
  )47» (بگيرد، او كارش را كرده بود.

منتظر « تصوير پنجم: تصوير انتظار اعدام در زندان به روايت يك زنداني:
اعدام بودم. ديگر كاري براي انجام دادن نداشتم. تلخ و نااميد بودم. 
هر كاري كرده بودم، مقاومت، گريز، شورش، اما باز هم همان جاي 

رسيدند. پس از ها به مرگ مي ي راه اول بودم، در انتظار مرگ. همه
آن همه رنج و تالش در گوري تاريك فراموش خواهم شد. حتي 

  )48» (نخواهم داشت.سنگ قبري 

هايي بر دوش/ و  خواند نقال: باز آمدند/ با نعش را چنين مي نام بيو 
  )49( شد. هايي كه در بورانِ شب محو مي اشك

  بنگريم.ها  ي پروانه در زمانهبه 
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خواهران  ي گي زنده ي خوليا آلوارز، گرد ، نوشتهها ي پروانه در زمانه
  نيكن؛ به دوران حكومت تروخيو. چرخد؛ در كشور دوميميرابال مي

ميالدي است. سي و چهار سال از مرگ سه خواهرِ  1994نوامبر  سال  25 
ي خواهر چهارم  ميرابال گذشته است. خبرنگاران چون هر سال به خانه

  رفته بپرسند. اند تا باز هم از سه خواهر از دست هجوم آورده

ي  رادري. سه نفر از آنها در دههاند؛ بي هيچ ب خواهران ميرابال چهار نفر بوده
به  1924. پاتريا در سال 1930ي  اند؛ چهارمي در دهه به دنيا آمده 1920

؛ ماريا ترسا در 1926؛ منيراوا در سال 1925دنيا آمده است؛ دده در سال 
  . در ميان آنها تنها دده زنده مانده است.1935سال 

ي شبانه  ي مذهبي سهبه يك مدر 1930ي  سه خواهر اول، در اواخر دهه
شوند. پاتريا و منيراوا به ها اما راهبه نمي روند. هيچ يك از آنروزي مي

ها و ماريا ترسا را با ماند تا راز آنپيوندند. دده زنده ميمبارزات سياسي مي
  ما بگويد.

اند؛ پاتريا با پدريتو، دده با خايميتيو، مينروا با  هر چهار خواهر ازدواج كرده
  تراورز، ماريا ترسا با لئاندرو. مانولو

پيوندند. همسر شان به جنبش مي راه شوهران پاتريا، مينروا، ماريا ترسا هم
  بپردازد. » يك ارزن براي سياست«دده اما حاضر نيست 

ميالدي، مينراو، ماريا ترسا، پدريتو، مانولو، لئاندرو  1950ي  در اواخر دهه
 يا، نلسون. شوند؛ نيز پسر بزرگ پاتر دستگير مي

مانند. شوند؛ سه مرد اما در زندان ميچندي بعد  دو خواهر و نلسون آزاد مي
پاتريا، مينراوا، ماريا ترسا هنگامي كه از مالقات  1960نوامبر  25در 

 شوند. گردند، توسط مردان تروخيو كشته ميشان بازمي شوهران

در  ها ي پروانه انهدر زمگيرد:  چنين فورم رمان ميها  ي پروانه در زمانه
شود.  دوازده فصل و يك فرجام، توسط چهار خواهر ميرابال روايت مي

كند؛ فصل اول به  هاي اول، پنجم، نهم، فرجام را دده روايت مي فصل
و  1994هاي  پردازد؛ فصل پنجم به سال مي 1943و  1994هاي  سال

سال  . فرجام به1948و  1994هاي  پردازد؛ فصل نهم به سالمي 1948
كند. هاي دوم، ششم، دوازدهم را مينراوا روايت ميپردازد. فصلمي 1994

پردازد؛ فصل ششم به مي 1944و  1941و  1938هاي  فصل دوم به سال
هاي سوم،  . فصل1960نوامبر  25؛ فصل دوازدهم به اوت تا 1949سال 

تا  1945هاي  كند. فصل سوم به سالهفتم، يازدهم را ماريا ترسا روايت مي
؛ فصل يازدهم به 1958تا  1953هاي  پردازد؛ فصل سوم به سالمي 1946

كند. فصل . فصل چهارم، هشتم، دهم را پاتريا روايت مي1960مارس تا اوت 
؛ فصل دهم به 1959پردازد؛ فصل هشتم به سال مي 1946چهارم به سال 
  . 1960ژانويه تا مارس 

هاي مينراوا و شوند؛ فصلهاي دده از منظر سوم شخص روايت مي فصل
ي خاطرات او است.  هاي ماريا ترسا، دفترچهپاتريا از منظر اول شخص. فصل

-ها از منظر داناي كل نامحدود، بر مبناي زمان خطي، رواني فصل همه

  شوند. ها، كثرت حادثه روايت ميي شخصيت شناسي

تاتوري بر هاي ديك چنين است: حكومتها  ي پروانه در زمانهي  مايه درون
ي مأموران  گي ي ديكتاتور، درنده گي خويي، خود شيفتهمبناي درنده

ها كه به اين شود. آنگاني بنا ميي همه گي ديكتاتور، مسخ و آلوده
شان  گويند، قربانياني اند كه روزگاري ديگر ارجگاني نه ميي همه سمفوني

ها ي روايت مهي ه خواني شناخته خواهد شد. حضور راويان گوناگون و هم
گويد. فصل نخست و فرجام رمان نيز يك راوي بيش ندارند تا جز اين نمي

داشت قربانيان  بگويند در سرزمين ديكتاتورها سخني كه تاريخ در بزرگ
ها را بلندآوازه ها را نجات نخواهد داد، حتا اگر آني آن گي گويد، زندهمي

  كند. 

  بنگريم.ها  ي پروانه در زمانهبه تصويرهايي از زندان در  

سه ديوار «تصوير نخست: تصويري از تنگناي زندان به روايت ماريا ترسا: 
هاي فوالدي، يك  وبست شده، ديوار چهارم، با ميله فوالدي چفت

ي فوالدي  وچهار تاقچه سقف فوالدي، يك كف سيماني، بيست
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خواب سفري) در هر طرف دوازده تا، يك سطل براي ادار  (تخت
  ي كوچك بلند [...] شويي كوچولو زير يك پنجره يك دستكردن، 

[...]  

ي پاي من كه  با اندازه 20در  25وچهار نفر در اتاقي به ابعاد  ما بيست
» گذاريم. نويسيم و كالس مي خوابيم، مي خوريم، مي است، غذا مي 6

)50   (  

ق در اتا«تصوير دوم: تصويري از شكنجه در زندان به روايت ماريا ترسا: 
ها منتظر بودند: جايي دراز خپله با آن سبيل  بازجويي گروهي از آن

زدند؛ يك نفر چشم  هيتلري، يك موفرفري كه كانديدو صدايش مي
شكست تا صداي شكستن  اش را مي گاوي كه مدام بند انگشتان

  استخوان بدهد.

بند مجبورم كردند  ام را درآوردند و تنها با لباس زير و سينه لباس
زي دراز و آهني بخوابم. اما كمربندهايي را كه ديدم از دو روي مي

طرف ميز آويزان بودند به من نبستند. هرگز چنين وحشتي را حس 
  آمد. نكرده بودم. نفسم باال نمي

  زده نشو. جاني گفت، هي، خانم خوشگله، اين قدر هيجان

[...]  

نياوردم.  بعد در باز شد و [...] را داخل آوردند. تا مدتي او را به جا
اش پر از  شبيه به اسكلتي متحرك بود، پيراهني تن نداشت، پشت

  هاي ده سنتي. هايي بود به بزرگي سكه تاول

از جا پريدم اما خوان نكبتي مرا به عقب روي ميز هل داد. چشم 
خواب منتظرش هستي.  گاوي گفت، راحت دراز بكش انگار تو رخت

هاي الزم بدن   اي اندامهايي بر بعد حرف ركيكي زد كه چه شكنجه
  وجود دارد. جاني به او گفت خفه شود.

[...]  

گي با هم شروع كردند لگد زدن به [...] تا جايي كه  [...] سپس همه
 پيچيد. از درد روي كف زمين به خود مي

[...]  

 سپس جاني از من خواست تا [...] را قانع كنم [...]

[...]  

خواهم خواست كه خالف به آن هيوالها گفتم هرگز از [...] ن
  اش عمل كند. وجدان

 [...]  

يي بود كه يك  اش ميله روي من ايستاد، تو دست چشم گاوي روبه 
ام با دردي  كليد كوچك داشت. وقتي ميله را به من زد، تمام بدن

ام جدا شده،  كاه به هوا بلند شد. احساس كردم روح از بدن جان
كند. در  اين صحنه نگاه مي خورد و از باال به باالي پيكرم تاب مي

كنم، باشه  غباري روشن معلق بودم كه [...] فرياد زد، باشه مي
 )51» (كنم! مي

كند صبح را  خواند نقال: غرقه مي را چنين ميها  ي پروانه در زمانهو 
  ) 52نالد. ( جا كه نوزادزني مي درخت خون/ آن

  بنگريم.در انتظار بربرها به  
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گي در سرزميني خيالي  ي ج ام كوتسي، گرد زنده نوشته در انتظار بربرها
اي نامعلوم. راوي شهردار يك شهر  چرخد؛ در يك امپراطوري؛ در زمانه  مي

به شهر مرزي » ي سوم گارد غيرنظامي اداره«مرزي است. سرهنگ جول از 
لشگري فراهم كرده است؛ به بربرها حمله » افراد پادگان«آمده است؛ از 
وهي را اسير گرفته است؛ به شهر بازگشته است. حاال پادگان كرده است؛ گر

پر از بربران اسيري است كه سرهنگ جول معتقد است جز دشمنان 
  ي امپراطوري نيستند.  سوگندخورده

  

  

  
  

مردان «روزي شهردار يكي از زنان جوان بربر را كه به شدت توسط 
از شهر گدايي  اي شكنجه شده است و پس از رهايي در گوشه» امپراطوري

ي پادگان  برد و در آشپزخانه ي خود مي كند، به عنوان معشوقه به خانه مي
  دهد.  شويي مي نيز به او كار ظرف

اش برگرداند.   گيرد زن جوان را به خانواده پس از چندي شهردار تصميم مي 
رساند،  افتد، خود را به بربرها مي به اتفاق زن جوان و سه مرد ديگر راه مي

گردد. پس از بازگشت اما  سپرد، به شهر خود باز مي ها مي جوان را به آن زن
افتد،  شود، به زندان مي گير مي دست» جرم معاشرت خائنانه با دشمن«به 

  پناه. كار، بي شود؛  آواره، بي شود، پس از مدتي آزاد مي شكنجه مي

برها به گذرد: سپاهي كه بار ديگر براي جنگ با بر پس از اين ماجراها مي
خورد؛ عمليات مرزي  مي  مناطق كوهستاني حمله كرده است، شكست

  كنند.  شود، سرهنگ جول و افرادش شهر را ترك مي متوقف مي

گردد. روياي بازگشت زن جوان بربر را در سر  اش باز مي شهردار به خانه
  دارد.

اول  از منظر در انتظار بربرهاگيرد:  چنين فورم رمان ميدر انتظار بربرها 
شود؛ از منظر شهردار؛ در شش فصل؛ بر مبناي  شخص روايت مي

  ها؛ از منظر نوعي داناي كل نامحدود. ي شخصيت شناسي روان

هاي حاكم از يك جنس  چنين است: قدرت در انتظار بربرهاي  مايه درون
ها نام ندارند؛ انگار امپراطوري نام مشترك  اند؛ هم از اين رو است كه قدرت

اند؛   هاي حاكم است؛ قربانيان هم همه انگار از يك جنس رتي قد همه
شود.  ها دشمن ساخته مي هاي حاكم؛ بربرهايي كه از آن بيگانه با قدرت

مداران اند؛ حتا اگر خود نيز  قربانيان موضوع قتل و شكنجه و هويت قدرت
 در انتظار بربرهارحمي نكنند. تك راوي بودن و تك منظر بودن  جز بي

  گويد. ز اين نميشايد ج

  بنگريم.  در انتظار بربرهابه تصويرهايي از زندان در   

تصوير نخست: تصوير شكنجه؛ روايت شهردار از جسد مردي كه در زندان   
ي خون است.  ريش خاكستريش دلمه«زير شكنجه كشته شده است: 

ها  اند. يكي از چشم ها خُرد شده اند. دندان ها له شده و جمع شده لب
  )53» (ي خون است. شته. چشم ديگر كاسهبرگ

تصوير دوم: تصوير ديگري از شكنجه در زندان؛ زن جوان بربر براي شهردار 
گويم.  ت مي پرسي. من هم حاال واسه اش از آن مي تو همه«گويد:  مي

ها قلمبه بود تا  يك چنگال بود، يك جور چنگال دو دانه. سرِ دندانه
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شد بعد  غال خوب داغ ميگذاشتندش تو ذ تيز نباشند. مي
گذاشتندش رو تن آدم، تا بسوزد. جاشان را تو تن كساني كه  مي

  ) 54» (باش سوزانده شده بودند ديدم.

تصوير سوم: تصوير ديگري از شكنجه در زندان؛ زن جوان بربر براي شهردار 
سوزانند و از كاسه  هام را مي من را نسوزاندند، گفتند چشم«گويد: مي

ولي نكردند. مرده آن را آورد نزديك صورتم و مجبورم  آورند، درمي
  هام را واز نگه داشتند. ش نگاه كنم. پلك كرد به

م خورد. از آن به بعد ديگر نتوانستم  همان موقع اين صدمه به
  )55» (درست ببينم.

تصوير سوم: تصوير ديگري از شكنجه در زندان؛ روايت شهردار زنداني: 
ي بزرگي خم  ، پهلو به پهلو روي كُندهاسيرها به زانو نشسته«

شود،  اند. ريسماني از توي حلقه سيمِ دست و مرد اولي رد مي شده
شود،  ي سومي رد مي آيد باال از توي حلقه رود زير كنده، مي مي

ي چهارمي رد  آيد باال، از توي حلقه گردد زير كُنده، مي برمي
از سربازها ريسمان كنم يكي  شود. همان طور كه دارم تماشا مي مي

شوند تا اين كه  كشد و اسيرها كم كم خم مي را آهسته آهسته مي
  مالد به كُنده [...] شان مي صورت

   [...]  

هاي سبزِ سفت و  حاال ديگر نوبت زدن است. سربازها تركه   
كوب  آورند صداي سنگين جامه ها را پايين كه مي محكمي دارند. آن
هاي اسيران داغِ  سرخي  پشت و كپلشود و روي  ازشان بلند مي

  )56» (قلمبد. ورمي

گويد  [...] مي«ي شهردار در زندان:  تصوير چهارم: تصوير اعدام مصنوعي 
  دهد دستم. بپوشش. بيا بگير و يك زيرپيراهني زنانه مي

 [...]  

گيردش  ها مي كند باال، يكي از بچه سربازي سر يك طناب را پرت مي
  اندازدش پايين. كند و مي ياز رو يك شاخه ردش م

[...]  

كشند سرم و با يك  اند كه مي يك گوني خالي نمك هم آماده كرده
بينم كه  هاي گوني مي بنددش دور گلوم. از تو سوراخ ريسمان مي

ي درخت. به طرف آن  دهند به تنه اش مي آورند تكيه يك نردبان مي
ابِ دار را ي اولي، طن گذارند روي پله برندم، يك پام را مي مي
  گويد حاال برو باال. كشند تا زير گوشم. مندل مي مي

[...]  

توانم صداي خش خش  شود، حتا مي [...] طناب دار كشيده مي
سريدنش را روي پوست درخت بشنوم، حاال ديگر مجبورم رو نُك 

  ام نكند. ها وايستم تا خفه پنجه

ون تو ام، خفه. خ صدا شده [...] طناب چنان خفت افتاده كه بي
هاي پاهام ديگر رو چيزي  كنم انگشت كوبد. حس مي هام مي گوش

خورم، پاهام را  خورم، به نردبان مي نيستند. دارم نرم تو هوا تاب مي
شود  هام كندتر و پرصداتر مي دهم. كوبش توي گوش تكان تكان مي

  شنوم. تا اين كه جز آن صداي ديگري نمي

[...]  

كند و با تن  باد پيرهنم را بلند ميخورم.  دارم براي خودم تاب مي
  ام. شناورم. تو لباسِ زنانه. كند. خودم را ول كرده لُختم بازي مي

خورند، گرچه از بس  چيزي كه بايد پاهام باشند به زمين مي
كنند. با احتياط خودم را سر تا پا كش  اند، چيزي حس نمي كرخت

گرفته ول  دهم، به سبكي برگ. چيزي را كه سرم به آن محكمي مي
كشم.  آيد. نفس مي كند. صداي دلخراشي از اندرونم بيرون مي مي
  قدر خوب است. چه

زند، رو  هام را مي شود، خورشيد چشم بعد گوني از سرم برداشته مي
چرخد، همه چيز تاريك  كنند، دنيا دور سرم مي پاهام بلندم مي

  )57» (شود. مي

نگرم كه  اي مي به راه طوالني: خواند نقال را چنين ميانتظار بربرها و در 
تمام خواهد شد؟/ چرا صبح امروز اين شهر/  دور ام/ اين پشت سر گذاشته

   )58اين همه شبيه شهر ديگر است؟ (

  بنگريم.آخرين انار دنيا به 
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چرخد؛  هاي بسيار مي ي بختيار علي، گرد شخصيت ، نوشتهآخرين انار دنيا
. مظفر صبحگاهي به حكمِ يعقوب صنوبر اي نامعلوم در كردستان؛ در زمانه

گاه آزاد شده و در قصري بزرگ  بيست و يك سال در زندان بوده است. آن
بر انقالب، بوده است. حاال هم  مرگان، ره بر پيش رها. يعقوب صنوبر خود ره

  حاكم سرزمين است. 

اي  كسان ديگري اما نيز هستند؛ بازيگران ماجراهايي ديگر. ممد دل شيشه
شنود، از اندوه  شود و چون از او جواب رد مي ي سپيد مي ق الوليعاش
اند كه  سپيد پيمان بسته  اش شادري ميرد. الولي سپيد و خواهر بزرگ مي

هرگز ازدواج نكنند؛ موهايشان را نچينند؛ پيراهن سپيد بپوشند؛ به تنهايي 
 ديگر جدا نشوند.  آواز نخوانند؛ هرگز از يك

ها   گاهي. يكي از آن ند؛ هر سه به نام سرياس صبحسه مرد جوان نيز هست
  ها نخست جاش شود. يكي از آن اي است كه در يك نزاع كشته مي گاريچي

ها از  بوده است و اكنون در زندان است. يكي از آن  مرگ و سپس پيش
  معلولين جنگ است. 

اي كاشته است تا نديم  زاده هم هست كه درخت اناري بر قله نسيم شاه
، پسر نابينايش زير آن بخوابد و درمان شود يا شفا بيابد. سليمان،  زاده هشا

اي هم هست. اكرام كوه نشين، دوست سليمان هم  پدرِ ممد دل شيشه
  هست.

هاي معلول، از جمله سرياس  سيد جالل شمس هم هست كه از بچه
كند. آذين شعله هم هست كه از معلولين است حتا  صبحگاهي مراقبت مي

  كشد. اب هم آتش از وجودش زبانه ميدر خو

ي اول فرزند مظفر صبحگاهي است؛ دو سرياس  سرياس صبحگاهي
  ي ديگر فرزند يعقوب صنوبر.  صبحگاهي

در بيست  آخرين انار دنيا گيرد: چنين فورم رمان مي آخرين انار دنيا
هاي اول، سوم، پنجم، هفتم، نهم، يازدهم،  شود. فصل فصل روايت مي

اردهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بيستم از منظر اول شخص، سيزدهم، چه
هاي دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم،  از منظر مظفر صبحگاهي؛ فصل

هاي پانزدهم و شانزدهم از منظر اول  دوازدهم از  منظر سوم شخص؛ فصل
شخص، از منظر سر ياس دوم كه صداي خود را در نوارهايي ضبط كرده و 

ي سوم شخص نيز خود  ستاده است. انگار راويبراي مظفر صبحگاهي فر
اش پيوسته است  مظفر صبحگاهي بوده است كه سرانجام به قهرمانان قصه

ها را نيز از زبان سرياس دوم بشنود. انگار مظفر  ي آن تا بخشي از قصه
اي است كه پاياني ندارد؛  ي قصه صبحگاهي هم قهرمان هم راوي هم شنونده

اي كه اكنون سرنشين يك كشتي است؛ سرنشين   دهشنون  -راوي  -قهرمان 
 اي كه بر درياهاي جهان سرگردان است.  كشتي

گيرد؛ بر مبناي  هاي بسيار نيز فورم مي بر مبناي تمثيلآخرين انار دنيا 
هاي تمثيلي. انگار اكرام كوه نشين تمثيل مهرباني است؛ ممد  ها و حادثه نام

بحگاهي تمثيل رويا؛ مظفر هاي ص اي تمثيل عشق؛ سرياس دل شيشه
اند؛  هايشان پنهان شده گاني كه پشت نام خورده صبحگاهي تمثيل شكست

اي كه  اند؛ قصر تمثيل تنهايي زن شده يعقوب صنوبر تمثيل عياراني كه راه
كند؛ آخرين انار دنيا  ي جهان محافظت مي مظفر صبحگاهي را از آلودگي

  تمثيل آخرين ايستگاه ممكن تحقق آرزوها.
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چنين است: در جهان تاريك كنوني غالب و آخرين انار دنيا ي  مايه درون
سان دارند. چنين جهاني خود  مغلوب، حاكم و شورشي سرشت و منشي يك

گيري از آن است؛ حتا  زندان بزرگي است كه گاه تنها را رهايي از آن كناره
اهي باشد كه مظفر صبحگ» كاخي«گيري به معناي اسارت در اگر اين كناره

  در آن نشسته است. 

وجوگران تنها  وجو هست؛ حتا اگر جست در چنين جهاني اما هنوز جست
وجوي افق روشن.  مانده باشند: وجود آخرين انار دنيا يعني امكان جست

 - چيزي  -وجوي كسي  ها يعني امكان جست وجود سرياس صبحگاهي

هاي  ها و نام ثهبرد. منظرها و حاد نگاهي كه آدمي را به سوي  افق روشن مي
ي مظفر صبحگاهي هم همين را  گويند. كشتي نشيني تمثيلي همين را مي

وجو  ي سرگرداناني كه زمين روياها را جست وجوي هميشه گويد: جست مي
  ي انسان را.   كنند؛ زمين رهايي مي

  بنگريم.آخرين انار دنيا به تصويرهايي از زندان در 

  

  

  
 

 

  

[...] «اند:  گان ساخته اي كه همه گونه دانتصوير نخست: تصوير جهان زن

برد و دشمنان  روزگاري كه دشمن مخفيانه گلوي دشمنانش را مي
زندگي مخفي دارند. در آن زمان همه در حال ساختن ديوار بودند. 

ها، ماه و شب و  ها، پرنده هاي ديگر، گل ديوارهايي در برابر انسان
  )59» (ستاره.

زماني «زندان تنهايي از هراس زندان جهان:  تصوير دوم: تصوير گريز به
هاي بيرون برايم هيچ مفهومي ندارد و در  كردم كه آزادي فكر مي

زندانم آسوده هستم. آن روزهايي هم كه در قصر بودم آزادي برايم 
آن نبود كه بيرون بيايم و شهرها و مردمان مختلف را ببينم و رها 

» وع آزادي را گرفته بود.و يكسال زندان مجال اين ن باشم. بيست

)60(  

اما هنگام كه گوش برقلب عشق خواند نقال:  را چنين مي آخرين انار دنياو 
  گذاشتم/

 )61با من از آزادي سخن گفت. (

  و هفت رمان از ده رمان خود را بر پرده هم بنگريم. 
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. گويند هاي ايران مي هايي كه خوانديم، هفت رمان ما از زندان در ميان رمان

دهد؛ تصوير خود  بندي به دست مي نقال از اين هفت رمان، نوعي تقسيم
 اندازد. ها را بر پرده مي رمان

سگ و گويند:  هاي حكومت محمدرضاشاه مي سه رمان ما از زندان 
در  موريانهدر زمان حكومت محمدرضاشاه در داخل كشور، زمستان بلند 

در زمان  ابستان تلختي اسالمي در داخل كشور،  زمان حكومت جمهوري
  ي اسالمي در خارج از كشور چاپ شده است.   حكومت جمهوري

در  سهم منگويند:  ي اسالمي مي هاي جمهوري چهار رمان ما از زندان
، شده ذوبزمان حكومت اسالمي در داخل كشور چاپ شده است؛  

در زمان حكومت اسالمي در خارج از  نام بي، ي كوچك سلول من پنجره
  كشور. 

خوانيم. يعني  را رمان درگير در مكان درگيري ميسگ و زمستان بلند 
ي حكومت مستقر چاپ  راني رماني كه در مكان وقوع حادثه در زمان حكم

 -افتد: تصوير محو  چنين بر پرده ميسگ و زمستان بلند شده است. 

مبهم  -مبهم از زندان، تصوير محو  -مبهم از حكومت مستقر، تصوير محو 
  مبهم از زنداني، زبان پوشيده.   -انبان، تصوير محو از زند

خوانيم. يعني رماني كه در  را رمان گريز در مكان درگيري مي موريانهرمان 
ي حكومت مستقر چاپ شده است.  مكان وقوع حادثه پس از سرنگوني

افتد: غياب حكومت مستقر، تصوير عريان از  چنين بر پرده مي موريانه
تصوير عريان از زندانبان، تصوير عريان از زنداني،  حكومت سرنگون شده،

  زبان پوشيده. 

خوانيم. يعني رماني كه در مكاني  را رمان گريز در تبعيد ميتابستان تلخ 
چنين بر  تابستان تلخي حكومت چاپ شده است.  ديگر پس از سرنگوني

افتد: غياب حكومت مستقر، تصوير عريان از حكومت سرنگون شده،  پرده مي
تصوير عريان از زندان، تصوير عريان از زندانبان، تصوير عريان از زنداني، 

  زبان عريان. 

خوانيم. يعني رماني كه در  را رمان درگير در مكان درگيري ميسهم من 
ي حكومت مستقر چاپ شده است:  راني مكان وقوع حادثه در زمان حكم

ز حكومت مستقر، روشن ا - افتد: تصوير تاريك  چنين بر پرده ميسهم من 
 - مبهم از زندانبان، تصوير محو  -مبهم از زندان، تصوير محو  -تصوير محو 

  مبهم از زنداني، زبان پوشيده.

را رمان درگير در تبعيد  نام بي، ي كوچك سلول من پنجره، شده ذوب 
ي حكومت  راني خوانيم، يعني رماني كه در مكاني ديگر در زمان حكم مي

 نام بي، ي كوچك سلول من پنجره، شده ذوب. مستقر چاپ شده است

افتند: تصوير عريان حكومت مستقر، تصوير عريان زندان،  چنين بر پرده مي
  تصوير عريان زندانبان، تصوير عريان زنداني.

در اين آخرين انار دنيا ، در انتظار بربرها ،ها ي پروانه زمانهسه رمان  
  افتند. نمي ي آخر ما گنجند؛ بر پرده بندي نمي تقسيم

  سخن آخر نقال را بشنويم.  
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خواند نقال: يك بار ديگر آمده  ي جستاري را كه خوانديد، چنين مي و همه
 است نقال تا بپرسد روزي آيا؟

 

  1392ماه  دي

  

    ها:   نوشت پي
اي  هاي اسطوره هاي ماندگار: نگاهي به نمونه ي نمونه )، جستار آينه1383شيدا، بهروز. ( - 1

آبادي، رازهاي سرزمين منِ رضا براهني، شب هولِ هرمز شهدادي در  در كليدرِ محمود دولت
      9  -27، سوئد، صص »ها ي آب در سوك آبي«

http://dialogt.de/



  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالمي

 ٢١٨  110ي  آرش شماره

ي فراق تا تقدسِ تكليف: نگاهي به جاپاي عناصرِ فرهنگ  )، از تلخي1380شيدا، بهروز. ( - 2
    104-129ايراني بر چهارده رمانِ پس از انقالب، سوئد، صص 

شرح حال نسل  -)، جستار آوازِ خط و خوابِ ديگري: بدون شرح 1382شيدا، بهروز. ( - 3
هاي ناتمام در قاب  تراژدي«هاي ديگر در  ي مهدي استعدادي شاد از چشم متن خاكستري

   31-45، سوئد، صص »ها ها و پژوهش قدرت: خوانش

برادر: پايان عمر داريوش كارگر در  ريزانِ باغِ چشمِ )، جستار برگ1382شيدا، بهروز. ( - 4
، سوئد، صص »ها ها و پژوهش هاي ناتمام در قاب قدرت: خوانش تراژدي«يك نگاه در در 

126- 115     

)، جستار خواب يك دست كه از معركه بربايدت: نيم نگاهي به 1385شيدا، بهروز. ( - 5
سينا تا آزاده خانم و  بن يقظانِ ابن گي در جهان انسان ايراني، از حي مفهوم ديوانه

   13-34، صص »ها ها و نگاه ي اشاره: يافته اي به بيشه پنجره«اشِ رضا براهني در  نويسنده

ها در جسدهاي  ) جستار زير گذر تيغ و تن: نگاهي به حضور الت1385شيدا، بهروز. ( -6
ك تن، كابوسِ سيام آسمانِ اميرحسن چهل ي مسعود كيميايي، تهران شهر بي اي شيشه

 ،»ها ها و نگاه ي اشاره: يافته اي به بيشه پنجره«در بي شهرزاد شيوا ارسطويي  گلشيري، بي
   35  - 56صص 

اي بر چاه بابلِ رضا  ي اشاره: حاشيه اي به بيشه )، جستار پنجره1385شيدا، بهروز. ( - 7
   67 -68، صص »ها ها و نگاه ي اشاره: يافته اي به بيشه پنجره«قاسمي در 

نگاهي  ها: نيم گانِ خرابِ كافه ي نويسنده هاي خسته )، جستار دست1385، بهروز. (شيدا - 8
شود  به حضورِ متنِ تاريخي در كافه رنسانسِ ساسان قهرمان اتفاق آنطور كه نوشته مي

   98 -108، صص »ها ها و نگاه ي اشاره: يافته اي به بيشه پنجره«افتد ايرج رحماني در  مي

نگاهي از چشم نورترپ  سودا: نيم ي سفر بي )، جستار برهوت بازي1385شيدا، بهروز. ( - 9
، »مخمل سرخ رويا: يك برگ از هزاران«فراي به من تا صبح بيدارمِ جعفر مدرس صادقي در 
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*  

 

 

 
 

ماند ها مي آزادي به بال  

وزد مي ها به نسيمي كه در ميان برگ  

گيرد و بر گلي ساده آرام مي  

ماند كه در آن به خوابي مي  

ما خود                                  

روياي خويشتنيم                                          

ماند آزادي ي ممنوع مي به دندان فرو بردن در ميوه  

ي قديمي متروك و به گشودن دروازه  

هاي زنداني. دست  

اي از شعرِ آزادي، تكه                           

ي احمد شاملو ي اكتاويو پاز، ترجمه سروده   

  

*  
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  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالمي

 ٢١٩  110ي  آرش شماره

  

  

  
  عكسي از غالمحسين ساعدي و احمد شاملو                    

  نگاهي كوتاه به چند شاعر 

  مفهوم زندان يو چند شعر در باره 

  

  سهراب رحيمي

  

ست و ر زندان, چگونه شعريقبل از هر چيز بايد از خودمان بپرسيم شع
شود از شعر زندان داشت؛ يكي تعريفي اصوال به چه معناست. دو تعريف مي

شود روايت اول شخص. يكي هم تعريفي كه شاهدان كه زنداني دارد كه مي
دارند كه مي شود روايت شفايي يا روايت سوم شخص. در ادبيات معاثر 

ه ي زندان و كلماتي  از اين ايران؛ نگاهي سياسي به ادبيات و وفور كلم
قبيل به مراتب بيشتر از ادبيات داستاني بوده است. دليل آن هم واضح 

هاي هاي قابليتظرفيت ،ي خودشاست. شعر به دليل ماهيت استعاري
بيشتري براي ابراز احساسات و تفكرات سياسي اجتماعي داشته است. از آن 

مر داستان بيشتر است و عمر شعر در كشور ما به مراتب از ع ،گذشته
ترين شرايط. شاعران ما تمرين تاريخي دارند براي شعر گفتن در سخت

ست براين شعرهاي حافظ, ناصرخسرو؛ مسعود سعد, عطار, خيام و... شاهدي
ام به شعرهاي سياسي از حقيقت. من در اين بررسي شتابزده, قصد داشته

ام به چند سريع داشته ي اخير اشاره كنم. نگاهيچند شاعر در چند دهه
هاي مختلف؛ قبل از انقالب؛ بعد از انقالب و شاعر و چند شعر در دوره

ي ام نتوانستم همههمين چند سال اخير. در اين مجال كوتاهي كه داشته
ها را بخوانم. براي همين از هم اكنون ي دورهي شعرهاي همهشاعران و همه

مقاله آگاهم. و غرض از نگارش اين  ها و كمبودهاي اينگويم كه از ضعفمي
مقاله تنها آشنايي با نوعي از شعر در مقاطعي كوتاه از تاريخ شعر ايران بوده 

  است.

  

  تصوير زندان در شعر قبل از انقالب

ي برجسته و چهره چهارتوانم از مي ،در انتخاب شعر زندان در زمان شاه
سيمين بهبهاني. هر  مشخص نام ببرم؛ شاملو؛ گلسرخي؛ سعيد سلطانپور و

ي مقطعي خاص از تاريخ كشورمان كدام با زباني و سبكي مستقل به بررسي
و حماسه  برجسته است. در ، اند. در شعرهاي شاملو؛ نقش اسطورهبرخاسته

ي اجتماع را تا حدوي ديد؛ شعرهاي گلسرخي مي شود دردهاي واقعي
. و در شعرهاي همزمان كه شاعر به زيبايي شناسي شعر هم توجه دارد

سعيد سلطانپور؛ اعتراض  به وضعيت موجود را مي توان مشاهده كرد. شعر 
- اش ايجاد حركت اجتماعيست كه مهمترين وظيفهسعيد سلطانپور؛ شعري

شود گفت  ست با زباني كه در اكثر مواقع تك تاويلي است. در واقع مي
قالبي. در شعرهاي شعر او زبان است؛ زباني خطابي, زباني ان مهمترين عنصر

سيمين بهبهاني؛ ما براي اولين بار در تاريخ شعر معاصر با شاعري مواجه 
هستيم كه شعرش سرشار از مفاهيم اجتماعي ست, شاعري كه از حق و 
حقوق اجتماعي ي خودش به عنوان زن دفاع مي كند و صداي اعتراض 

د از سيمين بع خود به جامعه ي مردساالر را در شعرهايش انعكاس مي دهد.
بهبهاني؛ فروغ شاعري ست كه بر خالف سيمين بهبهاني كه در فرم 
خالقيتي ندارد؛ عالوه بر دارا بودن زباني زنانه؛ نگاهي خاص به سياست روز 
و جايگاه زن دارد. شعر فروغ هرچند سياسي به مفهوم خاص نيست؛ اما 

د نيست حس زندان در جامعه را در شعرهايش بخوبي نشان مي دهد. بيخو
كه كتابهايش؛ اسير و ديوار و عصيان نام دارند. و شعر فروغ ابتداي يك نوع 

  جديد در شعر معاصر ايران بود.

  

   احمد شاملو

شود ردپاي يك نوع تفكر ها و احساس) مياز همان اولين دفتر (آهن
ست از شعر شاملو ديد. شعر شاملو تلفيق خوبياجتماعي را در اشعار 

عاشقانه در زباني كه تكيه بر هزار سال نثر  - و نگاه تغزلي اجتماعي -سياسي
نگاهي به يك » غافالن همسازند«پارسي دارد. در بعضي شعرها, مثل شعر 

  پديده خاص تاريخي دارد.

  

   ي خورشيد چارتاقخشكيده بر دريچه 

   ي اين روز پا به زايبرتارك سپيده

   دستان بسته ام را

   آزاد كردم از 

  ........ ابزنجيرهاي خو

  

و  گذارديك نوع سمبوليسم اجتماعي را  به نمايش مي» هابا چشم«شعر 
دهد. در اين اجتماعي زمانه را با زباني سمبليك  نشان مي مسائل سياسي،

ي شكل گيري نمادهاي موجود؛ شده است. شعر؛ عنصر روايت ، زمينه
  .زندنمادهاي اجتماعي اين شعر به روايت و قصه پهلو مي

  .گيردي نگاه شاعر با عناصر پيرامون؛ شكل ميي تالقياين روايت؛ نقطه و

  بر تارك سپيده اين روز پا به زاي

  دستان بسته ام را آزاد كردم از زنجيرهاي خواب

  !اينك چراغ معجزه مردم"فرياد بركشيدم: 

  تشخيص نيم شب را از فجر

  در چشم هاي كوردلي تان

  در،سويي به جاي اگر مانده ست آن ق

  تا از كيسه تان نرفته تماشا كنيد خوب

  !در آسمان شب پرواز آفتاب را

  :هاي ناشنوايي تان اين طرفه بشنويدبا گوش

  " ! در نيم پرده شب آواز آفتاب را

اند به شكل نماد در خدمت روايت عناصر طبيعي كه مظاهر زماني طبيعت
هاي طبيعي از اند.از سوي ديگر شاعر عالوه بر نماد شاعرانه در آمده

نمادهاي انساني هم در اين شعر استفاده كرده است: من؛ شاملوي شاعر 
است. و مردم  يا خاليق كه  در آن سوي روايت هستند؛  تقابل اين دو طيف 

   .روايت را پيش مي برند
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  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالمي

 ٢٢٠  110ي  آرش شماره

  اي كاش مي توانستم خون رگان خود را

  من

  قطره

  قطره

  قطره

  بگريم، تا باورم كنند

شعر؛ قدرتمند و خطابي است همراه  با حسرت و افسوس لحن شاعر در اين 
و آرزوهاي بسيار.  اين شعر بر اساس منطق مكالمه و گفتگو بنا شده است؛ 

در اين شعر؛ شاملوي شاعر به عنوان يك من اجتماعي 
  .با مردم زود باور و نا آگاه؛  به گفتگو بر مي خيزد

  من درد در رگانم،

  حسرت در استخوانم،

  .آتش در جانم پيچيد چيزي نظير

  سرتاسر وجود مرا گويي چيزي به هم فشرد

  .تا قطره اي به تفتگي خورشيد، جوشيد از دو چشمم

  .از تلخي تمام درياها، در اشك ناتواني خود ساغري زدم

در اين شعر، فردي نيست؛ بلكه يك من روشنفكر مسئول است كه  »من«
ي ا نسبت به يك واقعهولي كه سعي دارد مردم رئمي بيند و هر فرد مس

   .دروغين، آگاه كند؛ مي تواند  با اين شعر به همذات پنداري كند

  

  اي كاش مي توانستند از آفتاب ياد بگيرند

  ها و شادي هاشانكه بي دريغ باشند در غم

  حتي با نان خشكشان

  و كاردهايشان را، جز از براي قسمت كردن بيرون نياورند

نمونه هاي يك شعر نمادگراي اجتماعي فارسي در اين شعر يكي از بهترين 
اي پنهان . مي توان است با منطق مكالمه و بياني روان و زيبا و انديشه

اند هشدار پيش بيني كرد كه شاعر دارد به مردمي كه فريب قدرت خورده
اند؛ به دهد. شاعر مي داند كه همان طور كه مردم فريب قدرت را خوردهمي

د در صورت كمترين اعتراضي به زندان بيفتند و در تواننهمان شكل مي
چنگال قدرت اسير شوند. شاعر؛ پيش بيني مي كند كه اين سكوت كنوني, 
زمينه ساز يك بحران بزرگ در آينده است كه در اثر سهل انگاري و نا 

ها, چون زنجيري دست و پايشان را خواهد بست. شاعر تالش آگاهي توده
اين شعر شاملو مثل خيلي از  خطر آگاه كند. وكند تا مردم را از مي

ي تلخي را براي مردم, پيش بيني مي كند, چرا شعرهايش پيامبرانه, آينده
كه به همت نخست وزير اصالح طلب, علي اميني؛ انقالب سفيد اتفاق افتاده 
است و خيل عظيمي از مردم و روشنفكران به استقبال اين تحول جديد 

  خطر را مي بيند و هشدار مي دهد:اند. اما شاعر رفته

  

  آنان به عدل شيفته بودند و

  اكنون،

  اي، آنان رابا آفتاب گونه

  !اينچنين دل، فريفته بودند

  

دهد بي آنكه اشاره اي به اسم زندان را توضيح مي؛ پديدهرو اما در شعر زي 
  به زمان و موقعيت خاصي داشته باشد:

  

 در اينجا چار زندان است

 ان دو چندان نقب،به هر زند

 در هر نقب چندين حجره،

 در هر حجره چندين مرد

  در زنجير...

تصوير زندانياني كه در زندان هستند و زنداني كه سلولهاي مختلف دارد و 
در هر سلولي چند زنداني هست كه به زنجير بسته شده اند. اما تا اينجاي 

 كار نمي دانيم جرم اينان چيست:

  

 كساني، نيم شب،

 گورهاي تازه،در 

  اند.دندان طالي مردگان را مي شكسته

داستان چند زنداني است كه به جرم قتل و دزدي و رباخواري و ... محكوم  
به زندان شده اند. اما جرم شاعر معلوم نيست. از اين سطرها به بعد است كه 

  راوي چيست: -مشخص مي شود جرم شاعر

 

 من اما هيچ كس را

 ني نكشتمدر شبي تاريك و توفا

 در اين جا چار زندان است

و بعد از اين توضيحات و توصيف موقعيت خودش , به اين نتيجه مي رسد 
كه جرم او اين است كه زنده است و مي بيند و حس مي كند و مي فهمد. 
اما او متوجه زنجيري بزرگتر نيز مي شود كه زندان عقايد و رسوم است, 

  اري او را به پيش مي راند:زندان زندگي؛ زنداني كه همچون اجب

 

 مرا گر خود نبود اين بند،

 شايد بامدادي همچو يادي دور و لغزان،

  مي گذشتم از تراز خاك سرد پست...

خواننده متوجه مي شود كه شاعر را جرمي متهم و زنداني كرده اند, بي 
آنكه واقعا گناهي مرتكب شده باشد. بودن او در واقع, جرم اوست. و بودن او 

ني حضورش به عنوان شاهدي بر اين همه جنايت و فاجعه.   شاعر همه يع
ي جامعه؛ به قول ي اين ها را مي بيند و در زمانه اي كه موجودات زنده

صادق, دهان هايي هستند كه به روده ختم مي شوند؛ و از ديدن عاجزند, 
ي شاعر مي بيند و چون مي بيند مجرم است. از آن روست دو خط پاياني

  ن شعر:اي

 جرم اين است

  جرم اين است

  

خيلي قوي تر و مشهودتر ، و اما شعرهايي هستند كه در آن ها حس زندان
  است.

 

 در قفل در

 كليدي چرخيد

 لرزيد بر لبانش

  لبخنده اي

چون شاعر اين شعر را لحظه ي اعدام ناميده است, مي دانيم كه منظور از 
؛ لبخند مي لرزد؟ لبخند از آن رو در, در زندان است. اما چرا بر لبان زنداني

  مي لرزد كه ترس و وحشت زنداني را نشان مي دهد.

 

 چون لغزش آب بر سقف

 از انعكاس تابش خورشيد

 در قفل در

  كليدي چرخيد

تصوير وحشتناك مرگ وحشتناك كه به زيباترين شكلي تصوير شده است. 
ت مرگ  با  تصويرها در اين شعر, بسيار زيباست. و هراس اعدامي و وحش

تصوير زيبايي ي لبخندي چون لغزش آب بر سقف كه  انعكاس تابش 
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خورشيد شكل مي گيرد مخلوط شده . و حضور زندان و وحشت و مرگ؛ 
  سايه ي سنگين خودش را انداخته بر اين همه زيبايي.

 

 بيرون

  نسيم خوش حيات

رون  اما بيرون از زندان؛ زندگي در جريان است. و خيلي ها نمي دانند د
 زندان چه مي گذرد و جرم اين زنداني ي محكوم به اعدام چيست؟!

 مانند يكي نت گم گشته

 ميگشت پرسه زنان

  روي سورا خ هاي ني

 دنبال خانه اش شايد

 در قفل در

  كليدي چرخيد

آهنگ زندگي , همچنان در جريان است و زندگي ادامه دارد, و نت ها روي 
ي گردند. اما درون زندان؛ همچنان اين سوراخ هاي ني؛ دنبال خانه شان م

روال ادامه دارد. داستان اين شعر؛ يك مسير دواره اي دارد؛ بطوريكه وقتي 
  شعر را تمام مي كنيم؛ احساس مي كنيم به سطر اول برگشته ايم . 

  

  سعيد سلطانپور

سعيد سلطانپور اما نگاهي ديگرگونه به وقايع كشور دارد؛ چرا كه او عالوه 
ر به مردم؛ خودش هم در مبارزه براي كسب قدرت و رسيدن به بر هشدا

ي مردم به عدالت و آزادي؛ آستين باال مي زند و همگام و همراه با توده
بيند كه رسالتي به عهده دارد. رود و خود را به صورت رهبري ميكارزار مي

-و رسالتش؛ هدايت مردم كشور به سوي يك سرنگوني و يك انقالب توده

ي بي طبقه و موعود را مستقر كه قرار است عدل و آزادي و جامعه ستاي
ي تنها نيست؛ بلكه حضور فعال در كند. او برخالف شاملو؛ معتقد به آگاهي

  داند:اش ميي شاعرانهصحنه را جزيي از پروژه

 

 با كشورم چه رفته است

 ها كه زندان

 از شبنم و شقايق

 سرشاراند

ر خيلي صريح به توصيف وضعيت جامعه مي و درادامه مي بينيم كه شاع
  پردازد. در شعر او زبان در خدمت انديشه اي اجتماعي سياسي ست:

 

 با كشورم چه رفته است

 كه از خاك ميهن گلگون

 هاي دهكده از كوچه 

 هاي شهر  از كوچه

 هاي آتش  از كوچه

  هاي خون از كوچه 

سائلي را در جامعه م، هنگام خواندن اين شعرها متوجه مي شويم كه شاعر
مي بيند و حس مي كند كه روح او را به درد مي آورد. مسائلي كه او نمي 

 تواند در برابرشان سكوت كند. 

 

 با قلب سربداران

 اي دست انقالب

 مشت درشت مردم

 گل مشت آفتاب

  با كشورم چه رفته است

و همچون سربداران؛ شاعر خود را در كنار مردم محروم مي يابد و اين 
تجمع را به صورت مشتي مي بيند بر دهان قدرت.  شاعر مبارزه؛ زندان و 
شهادت را به عنوان راهي ناگزير مي پذيرد, چرا كه تقدير او اين است كه 
انقالبي باشد و معترض؛ چرا كه زمانه راه ديگري؛ پيش پاي او نگذاشته 

كند در راه  است. و او مي بايد اين سرنوشت تلخ را پذيرا باشد و خود را فدا
هدفي بزرگتر؛ كه همان رسيدن به جامعه اي آرماني ست كه در آن مردم از 

  زندگي ي بهتري برخوردار باشند.

  

  خسرو گلسرخي

ي خلق از چنگ استبداد شاعري آرمانگراست. آرمان او خلقش است و رهايي
  و فقر. و اين مهم در شعرهايش و مقاالتش به خوبي ديده مي شود:

  »  قدشمن و خل« 

 بنز است - او سوار آريا 

 تو

  بر دوچرخه

ي دقت كنيد به عناصر استفاده شده در اين  شعر كه شاعر در آن  فاصله
طبقاتي را نشان مي دهد و پيداست كه شاعر مي خواهد اختالفي را نشان 

 ي اجتماعي برسددهد و بعد احتماال به يك نتيجه گيري

 تكيه گاه اوست غربي

 تكيه گاه توست خلق

 اوست يك تن

 تو

  هزاران ، صد هزاران تن

در اينجا به دو نكته اشاره شده. يكي غربي بودن حكومت. و ديگر اين  كه 
اين حكومت خلقي  و مردمي نيست و پايگاه خلقي ندارد. و در ثاني؛ اين 
حكومت بر خالف ادعايش حتي نفرات زيادي هم ندارد چرا كه اگر آنها 

  يعني خلق صدها هزار نفرند.» تو «نفرهاي مجرد قدرنمندند؛  

 

 پا بزن

 پا بزن اي قدرت خلق

 پا بزن بر چرخ و بر دنده

 انتهاي ره

 تويي پيروز

  اوست بازنده

شاعر مخاطب را دعوت به تالش مي كند. و تالش يعني مبارزه. و مبارزه 
حتمن به موفقيت خواهد انجاميد چرا كه در انتهاي راه اين خلق است كه 

  حكومت است كه مي بازد. پيروز است و

  

 "خون الله ها"

 گل هاي وحشي جنگل

 انداينك به جست و جوي خون شهيدان نشسته

 جنگل

 كجاست جاي قطره هاي خون شهيدان ؟

 ياآ

 امسال خواهد شكفت اين الله هاي خون ؟

ما با خواندن اين سطرها مي توانيم تصور كنيم كه قرار است خوني يا 
 1349از بعد از حماسه ي سياهكل در سال  ،جنگلخونهايي ريخته شود. و 

 مظهر مبارزه ي سياسي مسلحانه شد. 

 بر ماشه هاي مسلسل

 امسال

 سال شكفتن عدالت مردم
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 امسال

 سال مرگ دشمنان و هرزه درايان

 امسال

 دست هاي تازه تري شليك مي كنند

رش و مي بينيم كه شاعر؛ واژه ي مسلسل را بكار مي برد. يعني دقيقا منظو
مبارزه با اسلحه است چرا كه شاعر احساس مسئوليت مي كند و براي 
رسيدن به هدفش كه رفاه براي عموم و برقراري جامعه اي آزاد و عادل 

  است, مبارزه مي كند

  

  سيمين بهبهاني

  در شعرهاي سيمين بهبهاني زندان مفهومي اجتماعي دارد. 

 

 هيچ داني ز چه در زندانم ؟

 بردمدست در جيب جواني 

 ناز شستي نه به چنگ آورده 

  ناگهان سيلي ي سختي خورد 

جواني بخاطر فقر مجبور به دزدي مي شود. او نه تنها حاصلي به دست نمي 
  آورد؛ يلكه حتي كتك مي خورد و به زندان مي افتد.

 

 كس نكوشيد پي ياري ي من

 گاه لرزيده ام از سردي ي دي

 گاه ناليده ام از گرمي ي  تيز

 گرسنه با حسرت نان خفته ام

و شاعر توضيح مي دهد چرا شخص به زندان افتاده است. و علتش فقر و 
بيكاري است و سيمين بهبهاني در اين شعر مي خواهد نشان بدهد كه 
نبودن عدالت اجتماعي باعث فقر و بيكاري و شده كه به نوبه ي خود؛ منجر 

قيم با قدرت به زنداني شدن اين شخص شده است. سيمين بهبهاني مست
درگير نمي شود. اما از همان اول كتابهايش تاكنون, هميشه به عنوان يك 
زن وبه عنوان يك شاعر؛ معترض اوضاع بوده و بازداشت هم شده است. به 

اجتماعي يكي از مهمترين شاعران  -هرحال ؛ او در سبك شعر سياسي
  معاصر ايران است.

 

 با همه چابكي اينك ، افسوس

 ت كه در زندانمديرگاهي اس 

 بي خبر از غم ناكامي ي خويش

  روز و شب همنفس رندانم

و شاعر؛ روايت مي كند از زندانياني كه از سر ناچاري و فقر دست به دزدي 
زده اند و حاال دور مانده اند از فاميل و دوست و خانواده. و جامعه هيچ 

  رسيدگي اي به اوضاع اين زندانيان يا خانواده هايشان ندارد.

  

  فروغ فرخزاد

زندان در شعر فروغ فرخزاد (در كتاب اسير) اما مفهوم سياسي ندارد؛ اما 
مفهوم اجتماعي دارد؛ هرچند زبان شعرهاي اين شعر؛ خيلي شخصي است 
و اول شخص است؛ اما مي شود اين شعرها را به عموم زنان روشنفكر آن 

 نوعي خوددوران تعميم داد. هرچند بسياري از اشعار اين مجموعه؛ 

زندگينامه هستند كه گاه عاشقانه و گاه تغزلي هستند؛ اما مي شود 
نارضايتي ي شاعر از وضعيت موجود در اجتماع را در شعرهايش مشاهده 

 كرد

  

 در اين فكرم كه در يك لحظه غفلت

 از اين زندان خامش پر بگيرم

 به چشم مرد زندانبان بخندم

  كنارت زندگي از سر بگيرم

اهد از زنداني كه در آن خودش را اسير مي بيند فرار كند. اما شاعر مي خو
مرداني هستند كه نمي گذارند او بگريزد. مرد زندانبان مي تواند نماد چند 
چيز باشد: يكي قدرت يعني حكومت؛ يكي خانواده كه در واقع پدر؛ عمو, 
اع برادر هستند. و يكي سنت ها؛ كه مردم كوچه و بازار و در واقع كل اجتم

  مي تواند نماينده ي اين گروه باشد.

 

 در اين فكرم من و دانم كه هرگز

 مرا ياراي رفتن زين قفس نيست

 اگر هم مرد زندانبان بخواهد

  دگر از بهر پروازم نفس نيست

و شاعر؛ آنقدر در پشت ميله ها زندگي كرده كه فراموش كرده زندگي در 
چون هيچ وقت زندگي در  آزادي چگونه است. و در واقع فراموش هم نكرده

آزادي را تجربه نكرده  و نمي داند در صورت آزادي چگونه زندگي كند. و 
  حتي آنقدر خسته شده كه حتي نفسي براي پرواز هم ندارد.

 

 ز پشت ميله ها، هر صبح روشن

 نگاه كودكي خندد برويم

 چو من سر مي كنم آواز شادي

 لبش با بوسه مي آيد بسويم

 واهم كه يكروزاگر اي آسمان خ

 از اين زندان خامش پر بگيرم

 به چشم كودك گريان چه گويم

  ز من بگذر، كه من مرغي اسيرم

او تصويري از كودكي پشت ميله ها مي بيند. و شايد كودكي , همان 
معصوميت و آزادي است. همان دنياي زيبا كه در آن فقط بازي را مي 

اما شاعر نمي داند كه در شناسي و هنوز دركي از مصائب زندگي نداري. 
  صورت آزادي چه جوابي به آن نگاه پرسشگر كودك خواهد داد.

  

  

  تصوير زندان در شعر دهه ي شصت

  

نوشتند. و ي شصت؛ بسياري از شاعران ما شعرهاي سياسي ميدر دهه
خيلي از آنان با شروع سختگيري ها مجبور به تبعيد  شدند. از جمله 

مي توان به اسماعيل خويي, نعمت آزرم و  ي اين دهه؛شاعران برجسته
  كمال رفعت صفايي اشاره كرد.

  

  اسماعيل خويي

در شعرهاي اسماعيل خويي؛ با اعتراض اجتماعي سياسي روبرو هستيم. او  
شاعر اعتراض اجتماعي ست و زبانش, تحت تاثير سبك خراساني ست. 

عاره هايي كه شعرهايش عالوه بر روايي بودن؛ آغشته اند با تصاوير و است
  بيشتر كالسيك اند:

  

  

 با يك دل غمگين به جهان شادي نيست

 تا يك ده ويران بود، آبادي نيست

 تا در همة جهان يكي زندان هست

  در هيچ كجاي عالم آزادي نيست

دهد. و در اين شعر اي به اسم زندان نشان ميمخالفتش را با پديده شاعر
آزادي ست, چرا كه تاوقتي كه بي معتقد است وجود زندان به معناي نبود 
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عدالتي؛ غم و محروميت ها هست, شادي ي حقيقي را هم در جهان نمي 
  شود يافت

اي كه زنان را محجب و محصور مي خواهد و براي آنان  و در مورد جامعه
كند و آن ها را  مقيد به اين قانون مي كند و قانون حجاب وضع مي

به بدترين شكلي مجازات مي كند,  كوچكترين  تخلفي از اين قانون را
  چنين مي سرايد:

  

 گر مى شد، ازاين بيش ستم مى كردى:

 افالك سياهپوشِ غم مى كردى:

 مى گفتى روسرى ببندد خورشيد؛

  چادر به سرِ بهار هم مى كردى!

شاعر نگاهي دارد به نبود شادماني در » منعِ خنده«در شعري به نام  
ادي در طبيعت است. و معتقد است حتي با جامعه. شاعر معتقد به وجود ش

وضع قوانين نمي شود از قانون طبيعت و طبيعت انسان جلوگيري به عمل 
 آورد

 

 با رقصِ گياه، زيرِ باران، چه كنى؟

 با كف زدنِ برگ چناران چه كنى؟

 اى كرده حرام شادى و خنده به ما!

  با قهقهه ى گُل به بهاران چه كنى؟ 

يم اسماعيل خويي, شاعري ست كه  بيشتر هم و و در مجموع بايد بگو
ي انسان ايراني است, هرچند در كتابهايش شعرهاي غمش مسائل اجتماعي

عاشقانه هم پيدا مي شود؛ اما وجه مسلط گفتمان او؛ برخوردي انتقادي با 
  جامعه و سياست روز كشور است

  

  نعمت آزرم

نامد و معتقد است نعمت ميرزازاده (م. آزرم) خودش را سرباز آزادي مي
شاعر بايد در سياست دخالت كند. او چه در شعرهاي قبل از انقالب و چه 
در شعرهاي بعد از انقالبش؛ همواره تاكيد دارد بر مبارزه و آگاهي و جنبش 

  هاي اجتماعي.

 

 فرداست كه هي هاي رسدتـا به دمـاونــد

ـالن اسـت هنــد و سبـبينيم خروشنــده س 

 قـوم ستمديـدة ايـن مـُلكفرداست كه هر 

  بينيم بـه پـا خـاستــه با عــزم گــران است

شاعر فردايي را متصور است كه صداي مردم معترض تا به قله ي دماوند 
مي رسد. شاعر در دنياي ايدآل آينده اش؛ اقوام ستمديده را مي بيند كه 

  دعزم جزم كرده اند و بر عليه ظلم و ستم اجتماعي به پا خاسته ان

 

ـلــم عـ از كـــارگــــر و زارع  و شــاگــرد و مـ 

 بينيم يكي جبهه به صف از همــگان اسـت

 آزادي و هـــمســانــــيِ مـــرد و زن ايـــران

 فــريــاد دلِ خــلق كـران تـا به كران اسـت

و آنگاه شاعر شاهد پيروزي  است. و در آن پيروزي؛ زن و مرد با هم برابرند 
ادي ي كامل برخوردارند. و همه ي طبقات اعم از كارگر و كشاورز و و از آز

دانشجو و اساتيد و معلمين همه با هم در جبهه ي آزادي ي بدست آمده 
 متحدند و خوشحال  و خوشبخت. 

 

 پــــيـــروز شـــود جــُنـبــش  آزاديِ  ايـــران

 نيروي جــوانـان و زنــان بــرگ امــان اسـت 

 ـر و دســت جــوانــان وطــن رابـوسيـم سـ

 تا باد صبـا سوي وطن نامــه رسـان اسـت

جنبش آزادي خواهان پيروز خواهد شد. و بخش مهم  شاعر اطمينان دارد
اين مبارزه را مبارزه ي جوانان و زنان مي داند. شاعر؛ بوسه مي زند بر سر و 

ايد دو پيام دست جوانان وطن؛ و برايشان نامه مي فرستد. نامه اي كه ش
و ديگري تبريك به آنها براي  و زندانيان دارد: يكي دادن روحيه به مبارزين

 ي احتمالي! كسب پيروزي

 

 پــيـكـار يفـرياد كـه دور از وطــن و جــبـهــه

  ما راهمه شب خون دل از ديده روان است

و شاعر ناراحت است از اينكه دور مانده است از وطن و از جبهه ي اصلي 
ارش و هر شب از شدت نارحتي, خون دل مي خورد و ناراحت و نگران ك

  آينده ي خود و سرنوشت ميهن است.

  

  

  كمال رفعت صفايي

كمال رفعت صفايي شاعري ست پويا با قدرت زباني و خالقيت در آفرينش 
تصوير و استعاره. شعر او هنوز هم جزو بهترين هاي خارج از كشور است . او 

زماني داشت, كار سياسي را به كل كنار گذاشت تا تنها به كه زماني تفكر سا
آخرين » در ماه كسي نيست« و » پياده رو« كار شعر بپردازد. دو كتاب 

ماه كسي نيست، شعري است آكنده از «كتابهايش هستند. شعر بلند در 
خشم و ناراحتي و اعتراضش، نسبت به انقالب ايدئولوژيك مجاهدين؛ كه 

به آرمانهايش و اعتمادش خيانت  نده ؛ چون حس مي كباعث  خشم او شد
به اين  و شده. او قبل از فروغ جاويدان از سازمان مجاهدين جدا شده بود

نتيجه رسيده بود كه مبارزه ي سياسي اگر در جهت كسب اقتدار يك گروه 
سياسي باشد؛ مي تواند منجر به ديكتاتوري شود. او سالهاي مبارزه ي 

 ا در شعرهايش توصيف مي كند:سياسي سازماني ر

 

 در سال ابتذال

 با پاره سنگي به كف

  به سنگسار روياي زيباي خود رفتيم

 

مفهوم زندان در شعر او؛ مي تواند زنداني دروني باشد؛ زنداني از مفاهيمي 
 كه شاعر به ناگهان درمي يابد كه شعارهايي توخالي بيشتر نبوده:

 

 از واژگونگي هاست

 را دفن مي كنم كه من فانوس خود

 تو تنها روشنا باشي

 از واژگونگي هاست

 كه من خود را دشنام مي گويم

او خشم خود را نسبت به روابطي كه در سازمان براي اعتراف گيري از اعضا 
به كار مي گيرند و در آن از اعضا اعتراف مي گيرند تا آنها را مقيد به 

 مي گويد:فرمانبري ي بي چون و چرا از رهبري كنند, چنين 

 

 تو آن مفتشي  

 كه حتي

 روياي دوستان خود را                

 در جستجوي معصيت       

 مي كاود                                

 تا امامتي بي تهديد را

 نصيب برد                      
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مرگ شاعر را نمي كشد، شاعر را انتشار «كمال رفعت صفايي گفته است : 
  . »مي دهد

  

 

 من مرگ را مي فهم

 اما

 پايان جاده را نمي فهم

 من

 شكستن  شاخه ها و دست ها را مي فهم

  اما شكست را نمي فهم

». مرگ, پايان كبوتر نيست«شاعر, همچون سهراب سپهري معتقد است كه 

داند چرا كه مردن هرچند نوعي شكستن است و مردن را آخرين مرحله نمي
 جه پايان راه هم نيست.اما شكست نيست و به هيچ و

 

 گرداگرد خون و اشك

 ميدان را مهيا مي كنيم

 و به جاي تمام رفتگان

  بردست هاي زندگي مي رقصيم 

او عليرغم تمام مصيبت ها و مشكالت, با وجود گريه ها و خون و اشك, 
آماده است تا بر دستهاي زندگي برقصد؛ چرا كه او هدف را يافته است و 

  رسيدن به آن منظور غائي مي داند:شعر را مسيري براي 

 

 زيرا

 بر صخره هاي ماست

 كه انجير ها

 دست هاي خود را دوباره باز مي كنند             

  در ما هنوز ابر نباريده بسيار است

  

و شاعر اشاره مي كند كه هنوز نيروهاي بسياري هستند كه رها نشده اند و 
  هنوز مي شود اميدوار بود.

  

  لهاي اخير شعر زندان در سا

بخش اعظم شعر زندان, در خارج از كشور است كه شكل مي گيرد. از چهره 
و شيما كلباسي  هاي شاخص اين جريان مي شود به مريم هوله, شبنم آذر

  اشاره كرد. 

  

 شيما كلباسي

- دستانم را به ديوار مي گيرم... ناخن مي كشم... تا ده مي شمارم... سوراخ

تند... تا ده مي شمارم... ناخنهايم را ... هاي ذهنم با ديوار يكي هس
گوشتهاي لهيده... بازوهاي شكسته ام را... سرم را به ديوار تكيه مي دهم... 
سوراخهاي ديوار... سفيديهاي سرخ را... تا ده مي شمارم... سوراخهاي ذهنم 

  با ضربان تك سرفه هايم و صداي مادرم را... تا ده مي شمارم...

  

توانيم تصور كنيم منظور شاعر يك ي اين سطور ميهبه عنوان خوانند
زنداني است كه دارد شالق مي خورد. گوشت تنش له شده, بازوهاش 

گر كه شكسته؛ و او ريزش خونش را احساس مي كند و صداي شكنجه
  تعداد شالقها را مي شمارد

  

كمرم را كه شكسته... پيچ و تاب مي دهم... تا ده مي شمارم و دردي حس  
شنوم... ي كنم... ده... نه... هشت... هفت... شش... صداي مادرم را مينم

دمپاييهايش را كه روي زمين كشيده مي شوند... پنج... چهار... سه... گردنم 
را دست مي كشم... ناخنهايم لهيده... خون ميان موهايم هنوز تازه هست... 

ن آيينه قدي خانه دو.. يك... اينجا پنجره ها تاريكند... شايد تو مرا ميا
روشنت ببيني... شايد تو از من بنويسي...... شايد تو مرا فراموش نكني كه با 

  تو ده قدم فاصله دارم...

  

اش تا محيط بيرون, خيلي كوتاه است. و حاال از و راوي مي داند كه فاصله
شدت درد, ديگر چيزي حس نمي كند. در حالت رخوت و خستگي و 

ا مي شنود. ناخن هايش له شده اند. خون ميان بيهوشي, صداي مادرش ر
موهايش تازه است. و پنجره هاي تاريك نمي گذارند او به وضوح ببيند. اما 
فكر مي كند كه شايد كسي از او مي نويسد. و فكر مي كند كه اين فاصله 

  زياد تا آزادي, چندان هم زياد نيست.

  

ن سرمه كشيده ات... گردو مي ات... تا چشمااز اينجا... تا لبخند ميان چهره 
كشم... هفت... شكنم... ده... نه.... هشت...گيسوانم را با دستانت دست مي

شش... پنج... چهار.... با دستهاي تو من امروز روي زمين مي افتم... اينجا.... 
  اينجا... اينجا... 

  

  و شاعر از شدت شكنجه بر روي زمين مي افتد 

ايراني دوستانه ام را با گز كردن خيابانها شروع  من از امروز فعاليتهاي بشر
مي كنم... ده... نه... هشت... و تا ده مي شمارم... با من بيا... دستانت را به 
من بده.... دستانمان را باهم به ديوار بكشيم... ديوارهاي خوني را باهم سفيد 

  د... كنيم... شايد دوباره مادري پسر و دخترش از طناب دار آويزان نشون

  

نويسد و اينكه تالش مي كند براي شاعر در باره ي فعاليت هاي خودش مي
اعتراض تا شايد ديگر كسي زندان نشود تا شايد ديگر كسي اعدام نشود. تا 

دوباره دانشجويي با دستبند به سر جلسه امتحان نرود... بيا ببوسمت...  شايد:
  ي پستانهايم بگذارم... زبانم را به روي لبانت بكشم... دستانت را به رو

تنت را با تنم آشنا كنم... بيا حجله به پاي كوبيم... اينجا دوباره گوشت 
  نذري ايراني گوشه زندان لهيده

  

و تصور مي كند گوشت لهيده ي آن زنداني ي دانشجو را كه در زندان به 
  زير ضربه له شده.

  

  مريم هوله

ه انتقاد به قدرت؛ انتقاد شعر مريم هوله, شعر عصيان است. شعرش عالوه ب
  به مردم و عادات آنها نيز دارد:

  

  اي ملخ

  جمعيت نادان

  بپر

  از سر و دوشم به روي قرن

  اين قرن به تو تف انداخته است

  زيرا كه بسيار بزدلي

  نگو كه آدم آدم است

  زيرا كه در طويله هاش

  زندانبان بزهاست

به سياست سياسيون در واقع مفهوم زندان دراين شعر او؛ نوعي اعتراض 
است؛ چرا كه فقط مي تواند فرياد اعتراض باشد. و اعتراض او بيشتر نوعي 

توانند و نه روش مبارزه را مي خشم است به مردمي كه نه راه زندگي را مي
  دانند:
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  آزادي بزرگترين زندان است

  ته اش خودت ايستاده اي

  پشت سر

  فاشيسم هوسهايت

  سمه ايرودخانه ها و شهرنشيني ي با

  و هركول هايي كه نوك پستانهايشان

  شمع روشن است

  و از زير بيضه شان

  كودكان فراري چكه مي كنند

ي تواند زندان باشد چرا كه فاشيسم درونيشاعر معتقد است آزادي مي
تواند آنها را مقيد و محدود كند و لگام بر پاهايشان ببندد. او انسانها مي

كودكان ، كودكان كار ،بي سرپرست جامعه همچنين اشاره دارد به كودكان
  فراري و ديگر مشكالتي كه گريبانگير جامعه اي بحران زده است. 

  و با اين حال؛ شاعر معتقد است كه بايد رفت:

  

  در ماندنم هيچ رفتني نبود

  باشد كه در رفتنم

  جاي ماندني پيدا كنم

آزادي از و شاعر مي رود. و معتقد است در هرصورت بايد رفت. شايد كه 
زندان؛ فقط در رفتن هاست كه معنا مي شود در گشتن ها بدنبال جايي 

  براي ماندن.

  

  شبنم آذر

در شعرهاي شبنم آذر؛ نگاه اجتماعي, در كنار زباني روايي با تصويرهاي 
سازد براي روايت شاعر از يك اعتراض ساده و روان, تركيب خوبي مي

  ا و استعاره ها پنهان است:اجتماعي. منتها اين اعتراض, در تصويره

  

  با دهاني از زخم 

  از دهان تو مي گذرم

  با گلويي از تاول

  عبور از دو دريا و دو نمكزار

  راهي كه پايان خويش را نمي جويد

  

او نمي گويد دهان زخمي؛ چرا كه در دهانش چيزي جز زخم نيست و آن 
از دريا و زخم چيست جز زخم بيداد. با اين حال؛ او با گلوي تاول زده 
  نمكزار مي گذرد و قدم به راهي مي گذارد كه از پايانش نمي داند.

  

  نام تو زنداني  من است

  زنداني گلويي كه تو را پژواك مي كند

  زنجيري سرنوشت حنجره اي از تاول

  تاوان خشمي خفته از هزاردهان بي نام

كيانند  بايد از خود بپرسيم منظور شاعر از اين هزار دهان بي نام چيست. و
اي از تاول هستند. و كدام گلوست كه ي سرنوشت حنجرهكه زنجيري

كند, چرا كه به قول فروغ زنداني است و صدا را حتي در زندان پژواك مي
  تنها صداست كه مي ماند

  

  با شانه اي به زخم نشسته

  از كتف هاي سنگي ي تو

  مي گذرم

  نمي دانيم. و اين گذشتن يعني عبور كردن. اما مقصد كدام است. 

  

  سبز باال مي رود از تو

  سفر از من

  اي مي سازماز نام تو حنجره

  قلعه اي زيارتگاهي

  لباسي آذوقه اي

و بايد پرسيد منظور شاعر كدام نام است. مگر نه اينكه منظور او نام انسان 
است. انساني كه هم قلعه و هم زيارتگاه است و هم نامي كه از آن مي شود 

شاعر؛ اين پيروزي را به چشم مي بيند, رهايي را و آزادي جهاني ساخت. و 
  را:

  

  از نام تو جهاني مي سازم 

  فتحي بزرگ

  كه قله ها خواب پرچمش را مي بينند

  

  جمع بندي ي كوتاه

ي زماني به اين اشعار نگريست و به اين نتيجه در مجموع مي شود با فاصله
هميشه بوده و هست و شعر سياسي؛ شعر زندان و شعر اعتراض؛ رسيد كه 

ام از شعرهاي اين سه دوره به يك نوع جمع بندي خواهد بود. در بررسي
ي شاعران قبل از انقالب؛ اي حماسيام و آن اينكه، نگاه اسطورهرسيده

هاي مشخص شده است در بعد تبديل به شعارهاي مشخص و اعالم خواست
دن نيست؛ بلكه بيشتر نظر از انقالب. شاعر بعد از انقالب به دنبال ويران كر

به اصالح دارد و پيشنهادات مشخص دارد براي بهبود شرايط اجتماعي 
ي اخيرتر، شاعري كه از همه برجسته تر است و سياسي. در شعر دوره

ي اعتراض اين نسل است مريم هوله است. شعر او از مهمترين نماينده
ه گرفته و نه تنها ها و شعارها فاصلاقتدار, قدرت اسطوره سازي و ايسم

ي مظلوم را هم زير سوال مي برد. شاعر ي ظالم كه حتي مبارزهديكتاتوري
مي پرسد مبارزه چگونه ممكن است وقتي كه ما به عنوان انسان, هنوز 

هاي شخصي خود هستيم. شاعر از خود و از ديگران مي پرسد درگير بحران
ات و پيشداوري هامان رهايي چگونه ممكن است وقتي كه ما در زندان تعصب

-اسير هستيم. نوع تفكر مريم هوله در شعر, نوعي جديد است كه نويد نحله

اي جديد را در شعر فارسي و تفكر ايراني مي دهد. بايد منتظر بمانيم تا 
  نسل هاي آينده؛ ما را بنويسند. 

  

  منابع:

  احمد شاملو؛ مجموعه اشعار, نشر بامداد

  نشر باران اسماعيل خويي, مجموعه اشعار,

  نعمت آزرم, ميان افقهاي ديروز و فردا؛ انتشارات پيوند

  سيمين بهبهاني, گزيده ي اشعار, نشر مرواريد

  فروغ فرخزاد؛ گزيده ي اشعار, نشر مرواريد

  سعيد سلطانپور؛ از كشتارگاه؛ نشر اينترنتي

  خسروگلسرخي, دامون؛ نشر اينترنتي

  شيما كلباسي, وبالگ شخصي ي شاعر

  له؛ باجه نفرين, نشر بارانمريم هو

  شبنم آذر؛ هيچ باراني اين همه را نخواهد شست؛ نشر ثالث

  

*  
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 تاثير شعر در زندان
  

  

  

  

  

  احمد موسوي

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

خاني طي يك تماس تلفني، ضمن ارائه ام پرويز قليچدوست گرامي
 نشريه آرش از 110توضيحاتي در مورد موضوعات انتخاب شده براي شماره 

مطلبي براي اين شماره  "تاثير شعر در زندان"من نيز خواست تا در باره 
تاثير شعر در "آرش بنويسم. با برداشتي كه من از گستره وسيع موضوع 

داشتم، پاسخ اوليه من به پرويز بدون هيچ تعارف و درنگي منفي  "زندان
داشت، كه بود. چرا كه ورود به اين مقوله نياز به يك كار تحقيقاتي گسترده 

نه در حوزه فعاليت من بود و نه اساساٌ وقتي براي ورود به اين گستره را 
ام، پرويز را بر آن داشت داشتم. توضيحات و داليل من بر چرايي پاسخ منفي

تر توضيح دهد. خواست و ديدگاه  تا ديدگاه و خواست مورد نظرش را شفاف
م را در مورد تاثير شعر هاي زندانپرويز اين بود تا من تجارب شخصي سال

بر زندان بنويسم. پس از توضيحات پرويز، با همه ترديدي كه كماكان در 
نوشتن اين مطلب داشتم، اما زانوانم كمي شل شده بود. پرويز نيز با تيز 
بيني از همين ترديد من، بر پيگيري خود افزود. اصرار پرويز قليچ خاني از 

- گياز طرف ديگر، كه الزمه ويژه اش با منيك طرف و گفتگوي صميمانه

اي همانند آرش است، مرا به تسليم كشانيد هاي اوليه مدير مسئولي نشريه
و در نهايت به پرويز قول دادم تا در مورد نوشتن اين مقوله وقت بگذارم. 
آنچه را كه در زير مي خوانيد، صرفا حاصل تجربه شخصي من نسبت به 

نه چيزي بيشتر. اميدوارم در اين نوشتار  موضوع تاثير شعر در زندان است.
را براي  "تاثير شعر در زندان"اي از  گستره وسيع توانسته باشم گوشه

  خوانندگان نشريه آرش تصوير كرده باشم.

*****  

، ضروري است تا تعريف كوتاهي "تاثير شعر در زندان"قبل از ورود به بحث 
مومي ترين شكل توضيح زندان، از زندان داشته باشيم. در عاميانه ترين و ع

چنين آمده است: زندان مكاني است كه اشخاص از نظر فيزيكي، محدود، 
شوند. در لغت نامه هاي شخصي محروم ميتوقيف و معموال از آزادي

مي  نگاهداريزندان جايي كه متهمان و محكومان را در آن "دهخدا، 
جايي "ن به عنوان تعريف شده است. در فرهنگ معين نيز، از زندا "كنند

، ياد شده است. در "مي كنند نگاهداريكه متهمان و محكومان را در آن 
هاي جمهوري اسالمي نيز از زندان به عنوان محلي آيين نامه سازمان زندان
در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده است با "نام برده شده است كه 

ي مدت معين يا به طور معرفي مقامات قضايي صالحيت دار و قانوني، برا
دائم به منظور تحمل كيفر با هدف حرفه آموزي، بازپروري و بازسازي 

. و در مورد بازداشتگاه نيز چنين آمده است :بازداشتگاه "شوندمي نگهداري
متهماني است كه با قرار كتبي مقام هاي صالحيت دار نگهداري محل 

شوند. به رغم اختالف هاي قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي 
جزئي كه در توضيح اوليه و رايج زندان ارائه شده است، اما، همه اين تعاريف 
در بيان يك نكته هم راي هستند. يعني اعتراف به اينكه :زندان جايي است 

  مي شوند.نگاهداري  كه اشخاص در آن

رم. در تاكيد دا "نگاهداري"من در تعاريف ارائه شده از زندان، روي واژه 
اشخاص به دور از جامعه و  نگاهداريواقع اس و اساس زندان بر مبناي 

محروميت از آزادي هاي فردي موجود در جامعه پي ريزي شده است. لذا، 
زندانيان و  "نگاهداري"اگر رژيمي به اين بخش از تعريف اوليه زندان، يعني 

هد نباشد، در مكاني بسته و محدود متع حفاظت زندانيانبه طريق اولي 
ديگر به سختي مي توان از آن چهار ديواري به عنوان زندان كه اشخاص از 
نظر فيزيكي، محدود، توقيف و معموال از آزادي هاي شخصي محروم مي 
شوند، نام برد. اگر غير از اين باشد، آن مكان، نه تنها ديگر مكاني براي 

اشخاص،  "دارينگاه"نگاهداري متهمان محسوب نخواهد شد، بلكه به جاي 
عمال مكان مورد نظر به شكنجه گاه و كشتارگاه روزانه متهمان و زندانيان 
تبديل مي شود كه ديگر هيچ سنخيتي با تعاريف بكار گرفته شده در مورد 

  زندان ندارد. 

حال با چنين تعريفي از زندان، فكر مي كنم همه آنهايي كه روزگاري را در 
اند، مستثنا از اينكه چند روز، چند ماه ندههاي جمهوري اسالمي گذرازندان

اند، بدون هيچ اغراق و اضافه گويي حتما به و يا چند سال در زندان بوده
هاي جمهوري اسالمي از اند كه شرايط حاكم بر زنداناين تجربه تلخ رسيده

اساس با آنچه در تعاريف ارائه شده در سطور باال آمده است و حتا با آنچه 
-اسالمي به ظاهر در قوانين رسمي خود مدون و مكتوب كرده كه حاكمان

اند، كمترين سازگاري و سنخيتي نداشته و ندارد. در واقع متهم  و يا فرد 
دستگير شده در نظام جمهوري اسالمي از همان لحظه دستگيري و از همان 
زماني كه چشمان او را در زير چشمبند مدفون مي كنند، عالوه بر قرار 

هاي ر مكاني بسته و محدود، با ضرب و شتم، شالق و شكنجهگرفتن د
مرگبار نيز مواجه مي شود. شرايطي كه افراد از همان ابتداي ورود به 
چهارديواري بسته اي به نام زندان با تنهايي و وضعيتي غير قابل تصور و 

مرگباري است  بعضا شكننده مواجه مي شود. و طبيعتا در چنين وضعيت
وسيقي مي تواند اولين سنگر و جان پناه افراد دستگير شده در كه شعر و م

عبور از لحظه هاي تنهايي باشد. نه فقط عبور از لحظه هاي تنهايي و 
دلتنگي، بلكه مرحمي هم بر پاها و گرده هاي زخمي زندانيان شكنجه شده 
نيز باشد. در واقع با دستگيري و ورود اشخاص به اين چهار ديواري محدود 

ته، اولين نياز عاطفي زنداني و اولين گام او براي شكستن ديوار بلند و بس
تنهايي، يافتن دريچه اي به سوي شعر و موسيقي است. در اين جا است كه، 
اگر فرد بازداشت شده تجربه همزيستي و همنوايي با شعر و موسيقي را 
 نداشته باشد، حرمان و حسرتي مضاف به بلنداي ديوار بلند تنهايي بر

گلويش چنگ مي اندازد. و دقيقا از اين منظر است كه من به جاي به 
ترجيح مي دهم نگاه و تجربه  "شعر در زندان"كارگيري عنوان تاثير 

با خوانندگان گرامي  "شعر و موسيقي در زندان"ام را در تاثير شخصي
در ميان بگذارم. چرا كه در بحث مورد نظر، موسيقي و شعر دو وجه  "آرش"

   درهم تنيده و الزم و ملزوم يكديگر هستند. كامال

  

من خوشبختانه در روزگار پيش از دستگيري از اين شانس همنشيني و 
دوستي با شعر برخوردار بودم. عالوه بر دوستي با شعر از شانس دلبستگي و 
عالقه مندي به موسيقي نيز برخوردار بودم. در واقع عالقه و دلبستگي من 

و عارف و مهرپويا گرفته تا شجريان، مرضيه و دلكش  به موسيقي از سوسن
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 ٢٢٧  110ي  آرش شماره

هاي و بعد ها دلبستگي من به ترانه سرودهاي انقالبي تقريبا به درازاي سال
كند، بري از آن كس كه موسيقي را نفي مي"زندگي من بوده است. عبارت 

از ايام نوجواني و جواني تا روزگار پيش از دستگيري  "عواطف انساني است
تمام نوارهاي كاستي كه داشتم، نقش بسته بود. و امروز به جرعت بر پشت 

مي توانم بگويم برخورداري از اين دو شانس، بيشترين ترميم كننده سال 
هاي شالق و شكنجه هاي زندان من در شكستن ديوار بلند تنهايي در لحظه

ي و مهمتر از همه، پناهگاه امن و استواري براي تعميق باورهاي من به آزاد
هاي زندان و مرگ و سوسياليسم در آن بي پناهي و تيره روزي سال

  جمهوري اسالمي بود.

هاي ورود به زندان و اولين زمزمه هاي زير لبي من در لحظه "مرا ببوس"
هاي ي آغاز شكستن اين ديوار بلند تنهايي در زندان بود. اما، در زنداننقطه

فيزيكي، توقيف و يا هاي جمهوري اسالمي فقط صحبت از محدوديت
هاي شخصي نيست. شالق و شكنجه است كه عموماٌ محروم شدن از آزادي

كند. تحمل فشار رواني حاصل از حفظ قرارها و اطالعات بيداد مي
، دردي به مراتب جانكاه تر از ديوار بلند تنهايي است. من اگرچه تشكيالتي

ام، بر تخت كيالتيدر ابتداي دستگيري به دليل عدم شناسايي موقعيت تش
شكنجه بسته نشدم، اما از آنجاييكه خود بر موقعيت تشكيالتي و نيز جايگاه 

اي از رفقاي فعال سازمان در منطقه آگاه بودم و هر آن فرود آمدن مجموعه
هاي داغ و درفش را بر گرده و پاهايم انتظار مي كشيدم، همانند بي ضربه

تك ضربه هاي سنگين شالق "ن شمار زندانياني كه در زير داغي سوزا
مرگ "به سايه سار لحظه هاي استقامت وارتان در شعر  "شكنجه گران

نقب مي زنند، من نيز از همان لحظه هاي آغاز دستگيري، جان خود  "نازلي
در سروده ماندگار زنده ياد احمد  "وارتان"را در پوسته اي از استقامت 

گام  "مرگ نازلي"با سروده  شاملو، پناه دادم. پچ پچ هاي زير لبي من
  ديگري از همنوايي من براي ورود به لحظه هاي داغ و درفش و شكنجه بود.

   

  نازلي! بهار خنده زد و ارغوان شكفت"

 در خانه، زير پنچره گل داد ياس پير

  دست از گمان بدار! 

 با مرگ نحس پنجه ميفكن!  

  بودن، به از نبود شدن، خاصه در بهار.

) و ورود 60اسفند  22تگيري من در روزهاي پاياني زمستان (همزماني دس 
هاي زيباي شكفتن ارغوان و سوسن و زنبق، جان مرا در همدلي با به لحظه

 كردم:پايداري نازلي دو چندان مي ساخت. آنگاه كه با خود زمزمه مي

  نازلي سخن نگفت؛ 

  سرافراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت. 

  ت،نازلي سخن نگف 

  نازلي ستاره بود، 

  يك دم در اين ظالم درخشيد و جست و رفت. 

  نازلي سخن نگفت،  

  تازلي بنفشه بود،

  گل داد،

  مژده داد، 

  زمستان شكست و رفت. 

ها، قطع مالقات ها و انتقال چند ماهه به زندان به رغم تحمل ضرب و شتم
و رايج  چالوس كه همه اينگونه اقدامات جزو پديده هاي بسيار متعارف

هاي جمهوري اسالمي هستند و من با توجه به عمق و گستردگي زندان
فشارهاي موجود در زندان هاي جمهوري اسالمي، ترجيحا از به كار بردن 

در مورد اينگونه اقدامات بازجويان و مسئوالن زندان آگاهانه  "شكنجه"لفظ 
جمهوري كنم، دو سال طول كشيد تا هويت تشكيالتي من براي پرهيز مي

اسالمي آشكار شد. دو سال به انتظار گذشت تا بر تخت شكنجه بسته شدم. 

دو سال در بيم و اضطراب گذشت تا شالق سنگين شكنجه گران بر پاهايم 
فرود آمد. و لذا، در تمامي اين روزها و ماه هاي اوليه انتظار، در بازخواني 

ر من تقويت مي شعر مقاومت و هر مضموني كه روحيه گذشتن از جان را د
  كرد، پناه مي گرفتم. 

گر مرد رهي ميان خون بايد رفت* از پاي فتاده سرنگون بايد رفت* تو پاي 
به راه در نه و هيچ مپرس*  خود راه بگويدت كه چون بايد رفت. و نيز  
رباعي *در مسلخ عشق جز نكو را نكشند* روبه صفتان زشت خو را 

س* مردار بود هر آنكه او را نكشند* گر عاشق صادقي ز مردن مهرا
ام نكشند*، از جمله رباعياتي بودند كه مدام من و ديگر رفقاي هم سلولي

  كرديم.هاي انتظار با خود زمزمه ميدر آن روزها و ماه

بعد از دوسال زندان، بعد از دو سال تبعيد و دربدري از اين زندان به آن 
ره انتظار به سر رسيد و با زندان، بعد از دو سال تاخير در شكنجه، باالخ

دستگيري دو رفيق تشكيالتي، با نام مستعار شناسايي و زير ضرب رفتم. 
ام پي بردند پس از اين شناسايي اوليه، دو ماه طول كشيد تا به هويت اصلي

در زندان قزلحصار به سر وقت من آمدند. از زندان  62و آنگاه در بهمن ماه 
عزام شدم. در آن روزهاي بازجويي، در آن قزلحصار به شكنجه گاه چالوس ا

روزهاي شكنجه، در آن روزهاي بهمن خونين، به تجارب ديگري از تاثير 
گذاري شعر و موسيقي در زندان رسيدم. در اين زمان بود كه خود به تجربه 

ام را در مرحم هاي شكنجه شدم، آنگاه كه خود پاهاي زخميراوي لحظه
ام، از نگاه كه از پشت تك دريچه سلول بستهام شستم. آزالل آبي سروده

مرگ "ام و با ياد وراي ديوارهاي بلند، به انبوه بي شمار ياران شكنجه شده
در خود نهيب مي زدم: *من يك مبارز دربندم* با زخم هاي تازيانه  "نازلي

هاي خشم به آتش به پشت* با پاهاي سياه نشسته به خون* با خوشه
اي استقامت خويش* زيباترين سرود بودن را به هام* در لحظهنشسته

  خوانم.زمزمه مي

ام  در زير لحظه هاي داغ و درفش با آنگاه كه با ياد ياران از دست رفته 
ست* وقتي غريو سروده هاي خود زمزمه مي كردم: *آه...چه درد غريبي

دردناك هم رزم و هم سفرت* در پيچش حركت تك ضربه هاي سنگين 
ست، گران* در سكوت شبانه مي پيچد* آه...چه درد غريبيشالق شكنجه 

وقتي سكوت با مرگ همسفرت در زير تازيانه مي شكند*. و آنگاه در پس 
اين همه بيداد و ويرانگري، در آن لحظه هاي مرگ و زندگي نهيب مي 

اين پير سربلند، اين زخمي  -زدم:*من با نگاه خسته خويش* به ميهنم
كه از سوگ اين همه ياران سربلند* از درد اين همه  مي نگرم* -هزار ساله

  بيداد ستمگران* بر گونه اش اشكي نشسته است.

ست تاثير شگرف شعر براي پايداري در زندان، و به راستي چه نوش مرحمي
هاي جسم و جان و براي دوباره ايستادن روي پاهايي براي تسكين درد زخم

ر آن زمان كه با خود و با غليان كه زير شالق شكنجه گران لهيده است، د
  دهي:هاي زخمي و خونين هر رفيق دربندت، آواز ميخشم فروخفته از شانه

*من يك فدايي خلقم* كه در اسارت دشمن نيز، آزاد و سربلند* سرود  
رهايي را تا بر دميدن خورشيد فتح مان* تا لحظه هاي گسستن زنجير و 

ته ام، آواز مي دهم* آ....و...ا..ز بندمان* در جاي جاي ميهن در خون نشس
  مي دهم. 

   

  تداعي معاني شعر و موسيقي و تاثير آن بر زندان

- هاي اوليه دستگيري براي هر فرد زنداني، ميروزهاي آغازين و حتا ساعت

تواند لحظه هاي سرنوشت سازي باشد. اينكه فرد بازداشت شده در همان 
سلول و در چه فضايي قرار لحظه هاي اوليه و روزهاي نخست در كدام 

هاي بعدي زندان او گيرد، بدون شك تاثير متفاوتي بر روند آتي روزها و سال
خواهد داشت. چرا كه من بر اين باورم به همان اندازه كه ديدن يك بيت 
شعر مقاومت بر ديوار سلول انفرادي مي تواند بر روحيه پايداري و استقامت 

هاي شكست، وادادگي و تك جمله دن پيامزنداني تاثير مثبت بگذارد، دي
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هايي كه پيام نااميدي و سرخوردگي سياسي را در خود دارند، بدون ترديد 
تواند يك خشت ديگر بر ديوار بلند تنهايي زندان و بند بيافزايد. من فكر مي

مي كنم، همه كساني كه خاطراتي از زندان دارند، بر اين تجربه واقف 
ه كوتاه و يا يك بيت شعر زيبا بر ديوارهاي هستند كه ديدن يك جمل

سلولي كه زنداني در آن بسر مي برد و يا پيدا كردن نام يك دوست، همرزم 
تواند در اي از همان سلول، تا چه اندازه ميو يا رد پاي رفيقي در گوشه

شكستن ديوار بلند تنهايي موثر واقع شود. و مهمتر اينكه شنيدن آواي يك 
ا يك تصنيف از سلول هم جوار، چه شور و شوقي را بر جسم شعر، سرود و ي

و جان زنداني مي نشاند. الاقل تجربه من، چه در تاثير پذيري و چه در تاثير 
گذاري آنچه در سطور باال به آن اشاره كردم، يك تجربه كامال عيني و قابل 

  بيان است.

هاي عيد ظهنخستين تجربه من از تداعي معاني شعر و سرود، مرتبط به لح
ام گذشته است. در زندان انزلي است. يك هفته از دستگيري 61سال 

سپري و سال جديد در ساعت حدود يك يا دو  نيمه شب آغاز  60زمستان 
مي شد. ساعت دو نيمه شب در سكوت انفرادي ها، آواي دلنشين يك 

اي بكوشيد"رسد: تر به گوش ميزنداني دختر از چند سلول آن طرف
شنيدين سرود  ."بهر آزادي/ كه باشد نياز به عشق و آزاديمردم 

برشت و تاثير شگرف آن در آن نيمه شب زندان، نه تنها يكي از  "تكامل"
جلوه هاي ماندگار دوران ده ساله زندانم شد، بلكه تا به امروز نيز اين 
شگرفي را در من زنده نگه داشته است. سرود فوق، از يك طرف برايم 

بود كه با هم  56ه خاطرات شيرين اعتصاب دانشجويي زمستانتداعي كنند
خوانديم و از طرف ديگر، زنداني سرود در روزهاي اعتصاب دانشكده مي

هاي انفرادي، با خواندن اين سرود، يك تنه سكوت مرگبار شب خوان سلول
  عيد زندان را به چالش گرفته بود. 

لرزه در آورد، كه صداي شگرفي اين سرود آنگاه ديوارهاي زندان را به 
در بيت دوم اين سرود اوج بيشتري گرفت و با صالبتي در خور  "مهناز"

ها را يك به يك درنورديد: جهان را بهتر سازيم* و جهان تحسين سلول
هاي انفرادي بهتر را* بهتر سازيم و پي گيريم*. سرودخوان نيمه شب سلول

بود، كه يك  مجاهدين مهناز يوسف زاده از هواداران سازمانزندان، 
سال بعد اعدام شد. بعد از اعدام او، با پدرش در زندان رشت هم بند شدم. 

پيكر مهناز پيكر مهناز را اجازه دفن در گورستان شهر ندادند و به ناچار 
. شنيدن صداي آواز يوسف زاده را در حيات خانه به خاك سپردند

در آن نيمه شب اول فروردين  زاده در انفرادي زندان انزلي آنهممهناز يوسف
، آنچنان آرمان هاي بلند انساني و مبارزاتي را در من بر انگيخت كه 61

بدون شك، يكي از تاثيرگذارترين اثر توامان شعر و سرود و موسيقي در 
  هاي زندانم شد. تاثير شگفتي كه تا به امروز نيز با هم همراه است. تمام سال

و پيش از آنكه من به  62تا مرداد  "ان زيبرماردو"در زندان انزلي، من و 
زندان قزلحصار تبعيد شوم، بيش از يك سال با هم در يك سلول بوديم. 
اگرچه تا آن موقع هر دوي ما به تخت شكنجه بسته نشده بوديم، اما تمامي 
لحظه هاي ضرب و شتم، قطع مالقات، قطع هواخوري  و ديگر موارد 

كرده بوديم. در همان دوران، من بر ديوار  سركوب زندان را با هم تجربه
ارزش "كه ماه ها در آن بسر برديم با خطي خوش نوشته بودم:   8سلول 

. اين "كند، نه در روزهاي سهل و عاديافراد در مواقع سخت بروز مي

عبارت زرتشت را از مجله دانشمند به عاريه گرفته بودم. با انتقال من به 
ز از هم جدا شديم و قبل از برگشت دوباره من به قزلحصار، من و اردوان ني

زندان انزلي، اردوان آزاد شد و ما ديگر هرگز همديگر را در زندان نديديم. 
از زندان قزلحصار براي بازجويي به زندان چالوس  62من در بهمن ماه 

منتقل شدم. پس از شكنجه، در حالي كه پاهايم تا زانو سياه و متورم بود، 
ارزش افراد در مواقع سخت بروز مي "ز بر ديوار سلولم نوشتم: در آنجا ني

 . و در گوشه ديگري از سلول نام خود را"كند، نه در روزهاي سهل و عادي

  نيز ثبت كردم. بعد از من، اردوان نيز براي بازجويي و شكنجه به زندان

  

  

  
  

ده چالوس منتقل شد. اردوان را نيز به همان سلولي كه من در آن بسر بر
بودم، جاي دادند. او طبق سنت زندان و سلول انفرادي، از همان بدو ورود، 
ديوارهاي سلول را به زير ذره بين نگاه خود مي گيرد. در جستجوي 

ارزش افراد در مواقع سخت بروز مي كند، نه "كنجكاوانه خود، ابتدا عبارت 
معاني عبارت را بر ديوار سلول مي بيند. با تداعي  "در روزهاي سهل و عادي

زندان انزلي، به خود مي گويد،  8فوق و جمله نوشته شده بر ديوار سلول 
باشد. و پس از آن با دقت بيشتري در  "احمد"اين عبارت بايد يادگاري 

ميان انبوه دست نوشته هاي مانده به ديوار، به جستجوي اسم من كنكاش 
يي سلول انفرادي مي كند. با ديدن اسم من، به يك باره ديوار بلند تنها

نيز در اين سلول بوده و  "احمد"برايش فرو مي ريزد. به خود مي گويد، 
نوشتن عبارت فوق به معناي عبور سالم و پايداري او از اين داالن شكنجه و 
مرگ است. پس من نيز مي توانم از آن به سالمت بگذرم. او نيز در گذر از 

ايش و نيز همدلي با عبارت: آن داالن شكنجه و مرگ با تكيه بر آرمان ه
كه  "ارزش افراد در مواقع سخت بروز مي كند، نه در روزهاي سهل و عادي"

تجلي پايداري ما در زندان انزلي بود، با سري افراشته به زندان انزلي باز مي 
سال بعد از اين ماجرا، من و اردوان همديگر را در سوئد ديديم و  17گردد. 

ست ديدار با شوق جان، از اين خاطره و تاثير او در همان لحظه هاي نخ
  شگرف تداعي معاني شعر و عبارات قصار در زندان، ياد كرد. 

پس از يك ماه كه در زندان چالوس زير بازجويي بودم، يك زنداني تازه 
دستگير شده در سلول همجوار من جاي داده شد. روزهاي نخست، بسيار 

وسيقي مانوس و به تصنيف هاي مرضيه شاد و سرزنده بود. اهل تنكابن، با م
عالقه مندي خاصي داشت. وقتي من تصنيفي از مرضيه مي خواندم، او نيز 
از آنسوي ديوار تصنيف ديگري از مرضيه مي خواند، كه اغلب براي من 
تازگي داشت. اما، اين شادي و سر زندگي او چند روزي بيش دوام نياورد. 

اش از آنسوي ديوار به ض و هق هق گريهدر حيرتي ناباورانه روزي صداي بغ
گوش رسيد. تختم در سوي ديگر ديوار بود و من هنوز به راحتي نمي 
توانستم راه بروم. به زحمت خودم را به ديوار مجاور رساندم و با چند ضربه 
به ديوار، پرسش كردم كه آيا اين صداي هق هق گريه اوست كه به گوش 

اش بود، كه براي توقف هق هق گريه مي رسد؟ پس از لحظه هايي سكوت
شم. توان تنها موندن را ندارم. من مانده بودم كه پاسخ داد: دارم ديونه مي

در آن وضعيت وانفسا كه خود بيش از هر زمان ديگري نيازمند همدلي در 
هاي اين زنداني تازه دستگير شده استقامت و پايداري بودم، با هق هق گريه

صداي هق هق گريه كه نخستين نشانه هاي آوار  چگونه خو كنم؟ شنيدن
شكستن دروني زنداني بود، در آن لحضات وانفسا همانند فرود آمدن شالق 
هاي شكنجه بر جسم و جان آدمي برايم درد آور بود. موسيقي تنها راه 
ارتباط و همدلي من با او بود. هر دو در سايه سار موسيقي و در قالب گوش 
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ر در دو سوي ديوار سلول پناه جستيم. دو روز بعد از دادم به صداي يكديگ
اين واقعه، من يك دو بيتي از تصنيف هاي شجريان را با سوت براي خودم 
زمزمه مي كردم. با هيجان به ديوار كوبيد و پرسيد، تو بودي كه با سوت 
ترانه مي خواندي؟ در پاسخ مثبت من به پرسشش، گفت، ميشه يك بار 

از بخواني تا من نيز ياد بگيرم. و من از اين سوي سلول با ديگر آن را با آو
به من گفتي كه "صدايي كه كمي بغض نيز در آن نشسته بود، آواز دادم: 

دل دريا كن اي دوست/ همه دريا از آنِ ما كن اي دوست. دلم دريا شده و 
. در واقع من فقط "دادم به دستت/ مكش دريا به خون، پروا كن اي دوست

خواندم. من براي رامش و تسالي دل زنداني سلول همجوارم نميبراي آ
شكستن ديوار بلند تنهاي و رهايي از فشارهاي زير بازجويي و مهمتر از 
همه براي رهايي از فشاري كه از درهم شكستن اندروني زنداني همجوارم بر 
من وارد مي شد، خود نيز بيش از هر زمان ديگري نيازمند شعر و موسيقي 

  م، تا از درون آوار نشوم.بود

*****  

بي شك هر كدام از ما زندانيان، در بيرون از زندان، بارها و بارها، شعري را 
زمزمه كرده ايم، ترانه اي را به شوق خوانده ايم و گاها در واگويه كردن 
بيداد و ستمي كه در درون مايه يك ترانه سرود نهفته است، گونه هاي مان 

اما همه اين اتفاقات را به عينه تجربه كردن و آن ها را  نيز گُر گرفته است،
نه صرفا با چشم جان كه حتا با چشم سر نيز ديدن و تجربه كردن، تاثيري 
بسيار متفاوت بر روان و جان آدمي مي گذارد. خصوصا، اگر در موقعيت يك 
زنداني آنهم در سلول انفرادي باشي. مضافا اينكه در انتظار بستن بر تخت 

نجه نيز باشي. در چنين وضعيت مرگباري تاثير هر آنچه را كه در بيرون شك
از زندان شنيده ايم و يا با خود زمزمه كرده ايم و بعدها در زندان و در 
سلول انفرادي با چشم خود مي بينيم، بسيار متفاوت است با زماني كه در 

به اتاق  يك تداعي معاني به يك باره در سلول انفرادي و يا هنگام رفتن
شكنجه با آن مواجه مي شويم. داشتن پيش زمينه هاي يك تداعي معاني 
از پديده هاي يكسان، اما در دو شرايط متفاوت مي تواند نتايج كامال 

  متفاوتي را نيز براي فرد زنداني به بار آورد. 

وقتي به سلول انفرادي چالوس منتقل شدم، در آن سلول اولين چيزي كه 
د جلب كرد تراوش رشته هاي خون خشك شده بر پهناي نظرم را به خو

ديوار كناري تخت سلول بود. زندانيان شكنجه شده پس از بازگشت به 
سلول، براي كاهش درد و به جريان افتادن خون در پاهاي خونين و متورم 
شان، پاهاي شكنجه شده را به ديوار مجاور تخت تكيه داده بودند. بلندي و 

ه هاي خون مانده به ديوار، بيان روشني از ميزان كوتاهي تراوش رشت
شكنجه و خونريزي پاهاي شكنجه شدگان بود. من در بيرون از زندان و 

برادر "پيش از دستگيري، بارها و بارها با شجريان و بي شجريان ترانه سرود 
را  "بي قراره، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر كاُكل اش آتش فشونه

تو كه "زمزمه كرده بودم. و بارها با صداي شجريان تكرار كرده بودم:  با خود
همرزم مايي، تو كه درد آشنايي، ببين خون عزيزان را به ديوار، بزن شيپور 

. و حاال در آن فضاي تنهايي، در آن لحظه هاي پيش از "صبح روشنايي
ي كردم: ورود به اتاق شكنجه، فقط زمزمه هاي من نبود كه با خود واگويه م

برادر غرق خونه، برادر كاُكل اش آتش فشونه. بلكه، طنين موج وار صداي 
محمد رضا شجريان بود كه تمام ديوارهاي سلول را به لرزه مي انداخت. و 
من بيداد نهفته در درون مايه اين ترانه سرود را نه در فضاي ذهني بيرون از 

ديدم. و در سلولم مي زندان، بلكه با چشم خود و در كنار خود بر ديوار
يگانگي و درآميختگي با تجربه عيني شاعر اين سروده، من نيز همزمان با او 

ببين خون عزيزان نهيب مي زدم: تو كه همرزم مايي، تو كه درد آشنايي، 
اي بر . و با چنين درون مايهبزن شيپور صبح روشنايي را به ديوار،

گذشت دو سال از دستگيري ام، گرفته از ديوار خونين سلولم، آنهم پس از 
  به اتاق شكنجه رفتم.

*****  

  در روزگار تيره و تار هم آيا ترانه است؟

  آري ترانه هست، در وصف روزهاي تيره و تار!

ميثم جانشين حاج داود رحماني در زندان  1364در ارديبهشت ماه 
قزلحصار، جهت كار در آشپزخانه از قبيل پاك كردن برنج، سبزيجات و 

ردي اين چنيني قانون بيگاري گرفتن از زندانيان را به بند ابالغ كرد. در موا
نوبت به زندانيان اتاق هايي  64شامگاه يكي از روزهاي اوليه خرداد ماه 

رسيد كه من هم در يكي از همان اتاق ها بسر مي بردم. من و تعداد ديگري 
فر بوديم. با ن 15از زندانيان از رفتن به بيگاري امتناع كرديم. حدود 

تهديدات اوليه زندانبانان و نشان دادن مسير قرنظيبه به متمردين بيگاري، 
نيمي از اين جمع از موضع خود عقب نشيني كردند و راهي آشپزخانه شدند 
و بقيه هم به قرنطيبه انتقال داده شديم. روز بعد، با شروع بازجويي كه 

ود، تعداد ديگري هم با شكستگي دو دنده من حاصل اين بازجويي اوليه ب
پذيرش قانون كذايي كار در آشپزخانه، بازگشت به بند را به ماندن در عذاب 
روزها و شب هاي قرنطينه ترجيح دادند. در نتيجه از آن جمع اوليه 

در قرنطينه باقي مانديم.  "صفا"متمردين بيگاري در  آشپزخانه، فقط من و 
مسعود باختري (كه در كشتار  دو رفيق اقليتي ديگر مسعود و زنده ياد

جان باخت) به جرم شوخي كردن و آب پاشي به  67جمعي تابستان 
همديگر در هواخوري زندان، پيش از ما در قرنطينه بودند. زنده ياد رفيق 

جان باخت) نيز  67سيامك الماسيان (كه او نيز در كشتار جمعي تابستان 
نفري رفقاي اقليت با تعداد  5 چند روز بعدتر به جمع ما اضافه شد. ما، جمع

ديگري زنداني مجاهد از بندهاي ديگر قزلحصار، در شرايط تعديل شده 
دوران قيامت و تابوت هاي حاج داود قرار گرفتيم. با چشم هاي بسته، 
نشستن در يك مكان معين، با سه نوبت دستشويي در روز، بدون بلند 

يگر. همراه با دو نگهبان شدن، راه رفتن و ممنوعيت هرگونه صحبت با يكد
 "تخلف"ساعته شبانه روزي. تا مانع هر گونه  8تواب در شيفت هاي 

احتمالي ما از قوانين كذايي قرنطينه باشند. در فضاي رنج و ويرانگري 
قرنطينه كه تمام روز را با چشمان بسته مجبور به نشستن و يا دراز كشيدن 

طينه، وقتي به پشت دراز بوديم، در يكي از همان نخستين روزهاي قرن
كشيدم، از زير چشم بند و از دريچه نيمه باز باالي ديوار قرنطينه نگاهم بر 
شاخه هاي درخت بيدي افتاد كه در ترنم باد مي رقصيدند. و گنجشكاني، 
كه بر روي شاخه هاي رقصان بيد نجوا كنان در گوش هم حديث عشق مي 

كه هركدام از ما در وضعيت بيرون خواندند. ديدار اين صحنه به ظاهر ساده 
ايم و بعضا با بي تفاوتي محض از زندان صدها و هزاران بار مشابه آن را ديده

جلوه ديگري داشت. اينبار، تماشاي همين  ايم، اينبار برايماز كنارش گذشته
صحنه به ظاهر معمولي، در آن فضاي قرنطينه كه بوي رنج و عذاب از در و 
ديوارش مي باريد، من را به سايه سار خنك آساي شعر كشانيد. در پناهگاه 
امن شعر، از چهار ديواري فضاي مدحش قرنطينه رها شدم، به ضيافت 

ر نسيم بهار پيوستم، تا بدون قلم و كاغذ، رقص شادمانه سوسن و زنبق د
روايت پايداري زندان را با پرندگان مهاجر به نجوا بنشينم و با آنان پچ پچ 

  كنان در اندرون خود سخن آغاز كنم و بگويم: 

آن سوي بهاراست و شكفتن گل، آواز قمريان سپيد، خاكستري، سياه، 
اران پر نشاط كه از دل همراه با رقص شادمانه بيد. آواي پر ترنم جويب

  كوهساران، جوشان و پر خروش تن مي كشند تا دشت سبزگون.  

تا از دريچه نيمه باز باالي ديوار قرنطينه گستره ذهنم را بر بال هاي نسيم 
بنشانم و تا دورهاي دور آواز دهم: اما، اين سوي، در اين دخمه نمور و سياه، 

شت ماه هاي دراز، چه هر كالم اند بي هيچ كالم، در پس گذكساني نشسته
جرمي است به وسعت شب. و باز بگويم: اينجا، در اين سوي، كساني نشسته 
اند بي هيچ حركتي، گويي بدان سان كه كوه هاي سربلند، به هيئت انسان 

اند، چه هر حركتي جرمي است به درازاي يك دو روز و شبي ماندن در آمده
  هميشگي اش. به زير هشت، با ره توشه هاي سنگين
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و همراه با رقص شادمانه بيد دوباره بخوانم: آن سوي، خورشيد با مهرباني 
به رقص بهارانه  -اين دشت سرخ گون-خويش، در پهن دشت شقايق

نشسته است. و بلبالن مست از شكفتن گل، با غنچه هاي سرخ نشانده به 
آذين  لب، پر مي كشند از شاخه اي به شاخسار دگر، تا شكست زمستان را

  ديگري بندند.

اما، اينجا، اين سوي، در اين فضاي مدحش و درد، كساني نشسته اند، چون 
هاي نورس گندم در تطاول باد. كساني با نگاه هاي عاشقانه شان، كه خوشه

در تطاول و چپاول توفان نيز، مرغ عشق را پرواز مي دهند، تا دورهاي دور. 
چشم هاي روشن شان جاي داده چه اينان، عشق و كين را به تساوي در 

اند. عشق به رويش سبز بهار، كين به نامردمان پست، كه در دل شب با 
  دشنه هاي سياه، قلب سپيده را نشانه مي گيرند. 

و با بغضي فرو خرده همچنان آواز در دهم: اگرچه آن سوي، پرندگان 
هاي مهاجر، در گوش هم به نغمه مي خوانند، شكفتن گل را، به روي شاخه 

نورس بيد. و سوسن و زنبق، در خنكاي نسيم بهار، شادمانه به نجوا نشسته 
  اند، و حديث عشق مي خوانند.

اما، اينجا، اين سوي، به جاي رقص شادمانه سوسن و زنبق در نسيم بهار، 
تنها نگاه ست كه معنا گرفته است. اينجا، در اين فضاي وحشت و درد، تنها 

نه پر مي كشد مدام، تا بر شانه هاي زخمي ياران مرغ نگاه ست، كه بي قرارا
آرميده در اين دخمه نمور، آشيانه بگيرد. تا نهيب خود آواز در دهم: اينجا، 
آهنگ هر كالم بعد از گذشت زمان، با گوش ها نا آشنا مانده است دگر، و 

  حنجره ها در پس ماه ها بي سخني، ارتعاش را از ياد برده اند.

ينجا، به اختيار بر خاستن جرم است، به اختيار نوشيدن و فرياد بركشم: ا
جرم است، آري! به اختيار نوشيدن جرم است. اينجا، در اين فضاي سرد و 

حتا به خلوت شب نيز، پنجه در گوش  -اين آشناي دير پاي - سكوت، كالم
كس نمي سايد. چه، دژخيمان، با نگاه هاي گرگي شان، حتا شكفتن لب را 

  د.نشانه مي گيرن

اينجا، در اين فضاي هميشه دلتنگي، گفتن يك سالم، به گاه رسيدن صبح، 
يك شب بخير به گاه خلوت شب، جرم است. آري! حتي گفتن يك سالم، 
به همرزم و همسفرات، كه ماه ها هم سان تو در كنارت نشسته است، جرم 
است. جرمي كه چند روز و شبي، از نشستن بازات مي دارند، از خوابيدن 

نع ات مي سازند، و چشمان ات را در پشت يك نقاب سياه مي كارند ، تا م
در گمان تيره شان، باور كنند كه خورشيد را از تو گرفته اند. غافل! كه 

خود  -اين انسان هاي سربلند، اين چشمه هاي جوشان پر خروش-اينان
هاي خورشيدهاي فروزان اين ديارانند. و بهار، مهربانانه آن سوي، با شاخه 

پر طراوت گل سرخ، به ميعادشان نشسته است، تا خورشيد را در چشم هاي 
  روشن شان بيند.

و بدين سان بود كه طي دو ماه ماندن در قرنطينه، جسم و جان را به وادي 
جادويي شعر سپردم. و با كشاندن ذهنم به جان پناه امن شعر، هر روز 

و سرودن آن، زندگي كردم، بندي از اين شعر بلند را سرودم. در فضاي شعر 
نفس كشيدم، رنج قرنطينه را از سر وا كردم و در گستره جادويي فضاي 
شعر، حتا بر درد حاصل از شكستگي دنده هايم نيز التيام بخشيدم. پايان 
سرودن شعر، اما، آغاز ديگري براي من شد. آغاز زمزمه هاي لحظه هاي 

ي برون رفت از روزهاي اندروني من و پس از آن تكيه گاه موثري برا
هاي بعدي دوران زندان شد. دوران قرنطينه و نيز ماندگاري من در سال

ها آغاز قرنطينه سپري شد. با رهايي از قرنطينه، تبعيد به بند سلطنت طلب
، به جز "قرنطينه"شد. در آنجا بود كه براي در امان نگه داشتن سروده 

ر را به حافظه سپرد و شش نيز، با آن صفاي هميشگي اش شع "صفا"من،
نيز براي هميشه از گزند يورش  "قرنطينه"، "صفا"ماه بعد در پي آزادي 

  زندان و زندان بانان در امان ماند. 

  

  

  

  

  

  
  

*****  

بي ترديد، انتخاب شعر و موسيقي به ويژه در زندان بازتاب دهنده چگونگي 
مزمه و واگويه لحظه ها، روزها و شب هاي زندان است. انتخاب هر شعر، ز

كردن آن رابطه تنگاتنگي با فضاي زندان و موقعيتي كه هر زنداني در آن 
بس مي برد، دارد. عنصر مقاومت و به دنبال آن اميد همراه با نرمي و 

اي لطافت نهفته در درون مايه هر شعر از جمله عناصر جادويي درهم تنيده
ن نقش تاثير گذاري هستند كه در بازسازي و ماندگاري زنداني در زندا

  دارند. يا دست كم براي من در دوران ده ساله زندانم چنين بوده است.

به دخترم گفتم دري كه كوبه ندارد كس نخواهد كوفت. باز دختركم گفت «
اي كه تا به امروز نيز . اين شعر با چنين مطلع"كيست؟ كيست؟ گريست

اش داشته باشيم، از جمله نتوانستم ام يا نتوانسته ايم رد پايي از سراينده
زمزمه هاي من و جمع نزديكي از زندانيان قزلحصار در آن روزهاي وحشت 

  و مرگ دوران حاج داود رحماني بود. 

مويت كالف دود، سخي طبع، دامن سپيد، مرا نبخشيدند، تو را نيز نمي "
بخشند. كه بخشش سزاي پاكان نيست. مرا نبخشيدند، به جرم زمزمه 

. "رزيدن. تو را نمي بخشند، كه پچ پچ زير لبي و رخنه ذهنكردن، عشق و

پيام اين شعر و مهمتر از همه، لطافت و زيبايي هستي بخش نهفته در بند 
بند آن، آنهم در آن فضاي سركوب گري، بي اعتمادي و تواب سازي دوران 
حاج داود، الاقل در من تاثيري شگرف و جادويي داشت و هنوز نيز برايم 

ت. آنجا كه مي گويد: بيا و با ما باش! (پيوند و همبستگي)، بيا و چنين اس
بي ما باش! (ماندگاري و تداوم)، بيا به اشك بپيوند كه جوي باريكي ست، 

  ."سپس به رود بپيوند، اگر هدف درياست. ميان پنچره كس تو را نكاشت

شعري كه ما در حسرت سراينده اش گاه به سعيد سلطانپور منسوب اش  
كرديم. و گاه به احمد شاملو كه براي سلطانپور سروده است. و من تا به مي 

  امروز نيز در حسرت نام سراينده اش به سر مي برم. 

اميد، جلوه ديگري از شعر و تاثير آن در زندان است. زنداني، بدون اميد 
يعني هيچ، يعني شكست، يعني فرو ريختن از درون و آوار شدن ديوار بلند 

شكست بر پيكره زندان و زندانيان. از اين منظر، زندان نيز همانند تنهايي و 
بيرون قانونمندي زندگي خود را دارد. در زندان نيز همانند بيرون ياس و 
اميد، شادماني و سرخوردگي، شكست و پيروزي توامان بر فضاي زندان پر 

 بي قراري مكن اي دل كه سحر مي آيد، شب فرو ريزد و بيداد"كشند. مي

بسر مي آيد. دي رود گلشن ايام به بر مي آيد، مي رود قصه غم نوش خبر 
مي آيد. ما هم هلهله زن خنده به لب، زانكه هور از افق اش همچو شرر مي 

نمايي از گستره اميد در زندان و بند است. كه در تداوم خود، اين اميد  "آيد
  عده مي دهد:را با شستن غبار غم دوران در اشك شوق ياران اين چنين و
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بوسه بر بوسه زنيم روي مه ياران را، اشك در اشك بشوييم غبار غم اين "
دوران را. شعله در شعله كشيم كاخ ستمكاران را. حاليا سرو سهي باش و 
كرامت مطلبد، كه عدو را كرمش نيز ضرر مي آيد. و سر انجام در پيوند و 

غم هجران به در آيند  يگانكي با مادران و پدران آواز مي دهد: مادران از
همه، پدران چنگ زنان، نغمه شادي به سرايند همه. اي خوش آن لحظه كه 
صف اندر صف، حمله ور آيند همه، مشت افشان در زندان ستم را بگشايند 
همه. دل بي تاب به شادي بنشين و به طرب، كه نويدش سر هر كوي گذر 

       .                                     "مي آيد

شعرهايي با مضامين اين چنيني، تصوير روشني از ماندگاري زندانيان، 
چيرگي شان بر فضاي دلتنگي زندان و پاسخي بر نياز عاطفي شان بر بستر 

  اميد و آرمان خواهي آنان است.

*****  

با همه تالش من در كوتاه نويسي اين مطلب، باز هم نوشتار فوق كمي به 
خستگي و بي حوصلگي را در جان خوانندگان  درازا كشيد. و اميدوارم

سر ريز نكرده باشم. به هر حال، همانطور كه در آغاز اين نوشتار در  "آرش"
مورد تاثير شعر در زندان نوشتم: كه روزهاي نخست زندانم با زمزمه هاي 

آغاز شد. و همچنين يادآور شدم كه  "نازلي سخن نگفت"و  "مرا ببوس"
تكامل "زندانم نيز در زندان انزلي با شنيدن سرود  اولين شب عيد ده ساله

گره خورد، مي  "مهناز يوسف زاده"توسط مجاهد جان باخته  "برشت
خواهم قسمت پاياني اين نوشتار را نيز در تداوم تاثير شعر در زندان و به 
طور اخص تاثير سروده هايي با مضامين اميد در شكستن تنهايي و غربت و 

و بند با يادآوري خاطره اي از روزهاي ورود به عيد  رها شدن از تبعيد
  هفتاد، يعني آخرين و دهمين عيد بودن من در زندان، به پايان برسانم. 

آخرين عيد سال هاي زندانم نيز همانند اولين عيد زندان با شعر و تاثير 
اين  70پذيري از آن در من و سال هاي زندانم گره خورد. در عيد سال 

تيم تا براي خانواده هاي خود از درون زندان كارت پستال فرصت را داش
بفرستيم. انتخاب موضوع متن كارت پستال در آن عيد پاياني زندان برايم 
بسيار مهم بود. چرا كه مي خواستم از فرصت بدست آمده تصوير و نويدي 
هم از بازگشت خود به آزادي و ورود دوبار به جمع ياران بيرون از زندان 

اشم. در اينجا نيز سرنوشت من با شعري از دكتر رقابي متخلص به داده ب
اي در روز نامه گره خورد. آن روزها در مورد مرگ دكتر رقابي مقاله "هاله"

دستگير  1332مرداد  28اطالعات درج شده بود. دكتر رقابي بعد از كودتاي 
اي تبعيد و و پس از آزادي از زندان، دوران تبعيد را بر مي گزيند. در سال ه

سروده  "اي دوستان من باز خواهم گشت"دوري از كشور، شعري با عنوان 
بود. در شرايطي كه من بودم، اين سروده بسيار مناسب حال من در گذران 
آخرين عيد سال هاي زندانم بود. شعري كه بدون شك توصيف گر روزگار 

ال هاي امروزي ما تبعيديان نيز هست. لذا، كارت پستال دهمين عيد س
  اين چنين مزين شد:  "هاله"زندانم با شعري از 

  

من باز خواهم گشت، با هر پرستوي پيام آور، با هر بهار زندگي "
پرور، با پرتو خورشيد تابنده، همراه آينده. با آنچه جاويدانه مي 
رويد، من نيز جاويدانه مي رويم. با سبزه هاي دامن البرز، با الله 

باغ هاي خرم و خندان، با كشته ي هر ساله هاي سرخ كوهستان، با 
دهقان، با ميوه هاي جنگل خودرو، با هر گل خوش بو، من باز خواهم 
گشت و خواهم يافت، دربي نشاني ها، نشاني را. من باز خواهم 
گشت و خواهم گفت، راز نهاني را، افسانه اين بازگشت جاوداني را، 

  ."اين سرگذشت زندگاني را

   2013دسامبر  24

*  

  

 

 

  تئاترِ زندان

  

  
  ناصر رحماني نژاد

 
 
 

 

 هيچ و است ارتجاع و استبداد هرگونه عليه مستمر مبارزة يك تاريخ تئاتر، تاريخ

 زندان. در خواه آزادي، در خواه بكشد، زنجير به را آن نتوانسته امروز تا قدرتي

 

 

  چشم انداز جهاني در يك نگاه 

يد نتوان به دقت ترسيم كرد، زيرا پيش زمينة تاريخي تئاتر زندان را شا
منابع الزم در اين زمينه هنوز يافت نشده و آنچه تا امروز بدست آمده كامل 
نيست و روي آنها تحقيق الزم صورت نگرفته است. تا آنجا كه من اين 
موضوع را دنبال كرده ام، در هيچ يك از تحقيقات محدودي كه در اين باره 

ه تئاتر زندان از چه زماني، چگونه و از كجا به چاپ رسيده، گفته نشده ك
آغاز شده است. شايد در جايي در اين باره تحقيقي صورت گرفته و من از 
آن بي اطالعم. در ضمن بايد گفته شود كه نوشتن و تحقيق دربارة تئاتر 
زندان و يا تئاتر در زندان حوزة جديدي است و كتابها و مقاالتي كه در اين 

اخير بوده، و آنها  سال پانزده حداكثر طول در يده اندبه چاپ رس باره
محدود و انگشت شمارند. آنچه در حال حاضر در دسترس است نه دربارة 
تاريخ تئاتر زندان بلكه مطالعاتي منفرد و مستقل، و گاه ناتمامي است كه 
تنها يك زندان، يا يك گروه تئاتر و يا يك پروژة تئاتري زندان را شامل مي 

  شود. 
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اما، در عين حال، موارد شناخته شده اي از تئاتر زندان وجود دارند كه هنوز 
دربارة آنها مطالعه و تحقيق نشده و اين اميد مي رود كه با گسترش 
 تحقيقات در موضوع تئاتر زندان، به اين موارد نيز پرداخته شده تا ادبيات

يك موضوع  زندان بتدريج بتواند جايگاه مشخص خود را، بعنوان نمايشي
معينِ تحقيق، بيابد. يكي از اين موارد، كه تنها اشارات گذرايي به آن شده، 

از نمايشنامه هاي خود در تيمارستان  1اجراهاي تئاتري ماركي دو ساد
، سال مرگ او، انجام 1814تا  1801كه بين سالهاي است 2شارونتون

شايسته صورت گرفته، و اهميت بسيار دارد تا دربارة آن يك كار تحقيقي 
گيرد. تيمارستان شارونتون محل نگهداري افرادي بوده كه رفتار اجتماعي 
آنها بنحو دشواري غيرقابل كنترل بود، خواه بيمار رواني بوده باشند يا نه. 

شدند كه مرتكب جرم هايي شده  مي نگهداري در اين تيمارستان كساني
جامعه نبوده و كه رسيدگي به آنها در دادگاههاي عمومي به مصلحت 

همچنين كساني كه بعلت خالف هاي سياسي جدي دستگير شده و يا در 
توطئه هاي بزرگ مورد استفاده قرار گرفته بودند. تيمارستان شارونتون، در 
واقع، تركيبي از تيمارستان و زندان بوده است. زندگي ماركي دو ساد در 

رين آنها نمايشنامة چند نمايشنامه و فيلم به تصوير كشيده شده كه مهم ت
آن را به  1964نوشتة پيتر وايس است كه پيتر بروك در سال  3مارا/ساد

روي صحنه برد و همچنين از اجراي آن يك ويدئو با كيفيت بسيار خوب 
تهيه شده است. از دوران زندان ماركي دو ساد در شارونتون نمايشنامة 

كه از آن فيلمي نيز  موجود است رايت نوشتة داگ 4پر قلمديگري نيز بنام 
  ساخته شده.

اولين و يكي از معدودترين كتابهايي كه دربارة تئاتر زندان انتشار يافته بنام 
، يكي از اردوگاههاي شوروي در مجمع 5تئاتر در زندان اردوگاه سولووكي

، كار تحقيقي مهم و با ارزشي است كه توسط ناتاليا 6الجزاير سولووتسكي
 1995و متن شناس روس انجام پذيرفته و در سال  كوزياكينا، محقق ادبي

از زبان روسي به انگليسي ترجمه و انتشار  "آرشيو تئاتر روس"در سري 
يافته است. در اين كتاب توضيح داده مي شود كه در شرايط غيرانساني 

، يعني در دورة حكومت سوسياليستي، 1928تا  1926اردوگاه، بين سالهاي 
تئاتر سولووتسكي آثاري را توسط كارگردانان و يك گروه تئاتري بنام 

بازيگران زنداني به صحنه مي برد كه اسناد آن پس از فروپاشي شوروي 
بدست آمده است. البته بايد خاطر نشان ساخت كه بسياري اسناد آن دوره 
از بين برده شده و آنچه باقي مانده، از جمله دو نشرية داخلي اردوگاه، يكي 

ماهانه، و همچنين چند كتاب خاطرات از زندانيان اردوگاه،  روزانه و ديگري
منابع با ارزش براي تحقيق دربارة فعاليت هاي تئاتري اردوگاه بوده اند كه 
مورد استفادة ناتاليا كوزياكينا قرار گرفته اند. گروه تئاتر سولووتسكي و 
 همچنين ساير فعاليتهاي هنري و فرهنگي اردوگاه توسط شعبة فرهنگ و

آموزش واحد تبليغات اردوگاه تشكيل شده و فعاليتهاي اردوگاه زير نظارت 
اين شعبه اداره مي شده. اما همة اين فعاليت ها پيچيدگي هاي ويژة خود را 

اها و كنترلي كه بر كار ننيز داشته و زندانيان كوشش داشتند با همة تنگ
  م خود بهره جويند.آنان حاكم بوده، از كوچك ترين روزن ها براي انتقال پيا

، يك فصل به خاطرات خانة مردگانفيودور داستايوسكي در كتاب خود، 
تئاتر زندان اختصاص داده و به شرح ماجراي آماده كردن دو نمايش توسط 
زندانيان، پنهانكاري آنها در آماده كردن اين نمايش ها، تهيه وسايل صحنه، 

با آن روبرو بوده اند و همة  تئاتر در دست اندر كار مشكالتي كه زندانيانِ
ظرافت هاي ديگر مربوط به آن پرداخته است. ناتاليا كوزياكينا در كتاب 

، يكي از 7، از بوريس گلوبوكوفسكيتئاتر در زندان اردوگاه سولووكي خود،
كارگردانهاي تئاتر اردوگاه سولووتسكي، نقل مي كند كه او خود را پيرو 

آفرينشگر اجراهاي تئاتري اردوگاههاي كار اولين "داستايوسكي مي داند كه 
نه تنها ") كوزياكينا نيز داستايوسكي را 40(ص  "اجباري در سيبريه بود.

بلكه همچنين تا اندازه اي، آنطور "مي نامد،  "اولين تاريخ نگار تئاتر زندان

كه انقالبيون لهستاني بياد مي آورند كه شاهد آماده كردن نمايشنامه بوده 
  ). 40مي شناسد (ص  "ردان نيزاند، كارگ

پل سارتر كه در جنگ دوم جهاني توسط نيروهاي آلمان نازي دستگير -ژان
به اردوگاه اسيران جنگي انتقال داده مي  1940 آگوست ماه شده بوده، در

شود. در اين اردوگاه تئاتر كوچكي بوده كه زندانيان ماهي دو بار در روزهاي 
دوگاه تئاتر و يا كنسرت اجرا مي كردند. زنداني ار 1500يك شنبه براي 

مي نويسد كه مشغول  1940سارتر در نامه اي به سيمون دوبوار در دسامبر 
نوشتن اولين نمايشنامة جدي اش است و قصد دارد خودش را به تمامي 

دسامبر خواهد بود، با ماسك، شصت  24اجراي نمايش "وقف آن كند: 
است. يك شنبة يو، يا پسر رعد بارشخصيت خواهد داشت، و عنوان آن 

پيش من با ماسك بازي كردم، يك نقش كميك در يك نمايش فارس. تمام 
اينها مرا خيلي سرگرم مي كند، حتا فارس هاي مضحك تر. بعداً بايد 

نمايشنامة سارتر يك نمايشنامة مذهبي است و از  8"نمايشنامه بنويسم...
يستري است. اين موضوعي م نوع از افسانه هاي مسيحيت گرفته شده، و

است كه سارتر احتمال مي دهد موجب برخي سوء تفاهمات شود و بهمين 
دليل بعدها ناگزير مي شود دربارة آن توضيح دهد. او در همين نامة به 

نگران نباش، من مثل گئون نخواهم شد، حتا "سيمون دوبوار مي نويسد: 
، 10ا به هانري گئوناشارة سارتر در اينج 9"مانند او شروع نكرده ام.

نمايشنامه نويس مذهبي فرانسوي است كه در واقع با زباني طنزآميز به 
سيمون دوبوار اطمينان مي دهد كه شرايط زندان در عقيدة او تغييري نداده 

، 1962اكتبر  31در  11است. سارتر بار ديگر در نامه اي به ايو فرونتيه
هاي محدود و نه براي فروش مي را در نسخه  باريوناهنگامي كه اجازة چاپ 

اگر چه موضوع نمايشنامه ام را از اساطير "دهد، توضيح مي دهد كه، 
مسيحيت گرفته ام، اما اين حرف به اين معني نيست كه گرايش فكري من، 
حتا زماني كه زنداني جنگي بودم، براي يك لحظه، تغيير كرده بود. اين 

ود كردم تا موضوعي پيدا كنيم توافقي بود كه با كشيش هاي هم زنداني خ
كه در شب كريسمس براي مسيحيان و غير مذهبي ها گيرايي داشته 

-پادشاه سياه، را بازي ميش بالتازار، سارتر در اين نمايشنامه نق12 "باشد.

 كند.

در اردوگاههاي آلمان نازي مانند آشويتس، بوخنوالد، داخائو، ماتهاوزن و 
رعب و هراسي كه حاكم بود، برنامه هاي جاهاي ديگر، با همة خشونت و 

هنري از قبيل كنسرت، كاباره و تئاتر در اشكال مختلف كم و بيش اجرا مي 
شد. حتا در اردوگاه داخائو كه يكي از وحشت زاترين اردوگاههاي آلمان 
نازي بود، اجراي تئاتر و نمايش هاي تك نفره و با شگردي خالقانه وجود 

تن اين گونه برنامه ها با خطر شكنجه و گاه مرگ داشته است. معهذا لو رف
روبرو بوده است. در بعضي اردوگاهها براي برخي برنامه هاي هنري مانند 
تئاتر جواز صادر يا اجازه داده مي شد. در مقاله اي نوشتة كورت داني يل 

، 1941چاپ  13"تئاتر در اردوگاههاي كار اجباري آلمان"تحت عنوان 
ه جنايات آلمان نازي و كشتارهاي جمعي در اردوگاهها يعني پيش از آن ك

افشا شود، از تناقضات در مقررات اين اردوگاهها مي گويد و از جمله به 
وجود تئاتر با جواز يا اجازه دار و تئاتر غيرقانوني اشاره مي كند. با وجود 
اين، بسياري نمايش هاي بدون اجازه كه غيرقانوني شناخته مي شدند نيز 

ين اردوگاهها اجرا مي شده. اين نمايش ها بيشتر از طرف زندانيان در ا
سياسي اردوگاهها تهيه مي شده است. در اين اردوگاهها همچنين گروههاي 
كوچك و افراد سياسي چپ در فعاليت هاي هنري، از جمله تئاتر دست 
داشته اند و اينها اغلب كساني بودند كه نمايش هاي غيرقانوني، يعني 

به هاي جمعي اجرا مي كردند. مؤثرترين و سالمت ترين ا در كلخفي رم
نمايش ها معموالً مضحكه هاي سياسيِ هوشمندانه بودند كه در باال بردن 

  روحية عمومي زندانيان اردوگاه تأثير فوق العاده مي گذاشتند.

تئاتر در زندان، امروزه در سراسر جهان، بويژه در زندان هاي عادي و براي 
ن عادي، به صورت موضوعي تقريباً رايج در آمده و از آن بعنوان يك زندانيا
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-ميزندگي عادي استفاده براي بازگرداندن زندانيان به  وسيلة مؤثر تربيتي

شود. تئاتر زندان حتا در برخي دانشگاهها بعنوان واحدي داوطلبانه براي 
ل دو سا-دانشجويان هنر و جامعه شناسي نيز تدريس مي شود. در يكي

 اخير ديده شده كه در ايران نيز، در برخي زندان هاي عادي كارشناسان

 ةمانند هم ، تئاتر زندانالبتهبا زندانيان كار تئاتر انجام مي دهند.  تئاتري
دولت و نهادها و  مينظر مستق ريز گر،يد يو هنر يفرهنگ يتهايفعال

چيز صورت  اما از آنجا كه در ايران همهانجام مي گيرد.  يمسئوالن دولت
فرمايشي و نمايشي بخود مي گيرد، تئاتر زندان نيز در همين فاصلة كوتاه 
جنبه هاي نمايشي و تبليغاتي خود را بشدت ظاهر ساخته است. رژيم 
اسالمي در ايران هر چيز را بصورت نمايش در مي آورد تا خود را به نمايش 

ة تئاتر زندان دست بگذارد. ايران شايد آخرين كشور در جهان باشد كه دربار
كشوري است كه جشنوارة   -و شايد تنهاترين  –به فعاليت زده، اما اولين 

  تئاتر زندان بر پا كرده است. جمهوري

اسالمي حتا از هر واقعة كوچك و مبتذل حكومتي، يك واقعة نمايشي و  
  حماسي مي آفريند.

. اشتخواهم ددر اين نوشته من بر تئاتر در زندان هاي سياسي توجه 

چنانچه فرصتي دست دهد، به موضوع تئاتر در زندان هاي عادي نيز خواهم 
  پرداخت.

  

     تئاتر زندان در ايران    

بنظر مي رسد كه اجراي نمايش در زندان هاي سياسي ايران، اگر چه 
بصورتي محدود و گهگاهي، سابقه اي نسبتاً طوالني دارد. اين سابقه را مي 

گاه تصادفي نويسندگان خاطرات زندان و برخي گفت  توان از اشارات گذرا و
و گوهاي زندانيان سياسي بازشناخت. باوجود اين، تاكنون مطلب جامعي 
دربارة تئاتر در زندان هاي ايران انتشار نيافته است. شايد يكي از داليل اين 
امر نبود يا محدود بودن منابع و يا پراكنده بودن آنهاست. اما با اين همه 

كار بايد از جايي آغاز شود. در خالل اين نوشته، به كوشش هاي اين 
محدود، اما مهم و باارزشي كه تاكنون دراين باره انجام گرفته و من از آنها 
بهره برده ام، ياد خواهم كرد. يكي از اين كوشش ها مقالة نسبتاً مفصل 

انواع  است كه 14"نگاهي گذرا به نمايشنامه هاي زندان"ايرج مصداقي بنام 
  را دربرمي گيرد.1369تا نوروز  1360شكل هاي نمايشي از سال 

سال پيش) در  60اولين سند موجود كه به قديمي ترين اجراي تئاتر (
، خارك چهارده ماه درزندان هاي سياسي ايران اشاره دارد، كتاب 

، نوشتة كريم كشاورز است. كريم كشاورز در 15(يادداشتهاي روزانة زنداني)
در تهران، براي چندمين بازداشت مي شود و تا  1333فروردين  18 تاريخ

نفره به خارك تبعيد مي شود، در  61تير ماه، كه با يك گروه  29تاريخ 
زندان لشكر دو زرهي زنداني است. اگر چه در يادداشتهاي كشاورز اشارات 
محدودي به برنامه هاي هنري است، اما همانها نكات مشترك در مناسبت 

اين گونه برنامه ها در زندانهاي ديگر را نيز نشان مي دهد. اجراي زاري برگ
برنامه هاي هنري، از جمله تئاتر، معموالً به مناسبت نوروز و ساير اعياد ملي 

يادداشت كرده:  1333شهريور  26يا مذهبي است. كريم كشاورز در روز 
اثر مارك  زارع شيكاگوچند نفر از دوستان يك نسخه از نمايشنامة «...

توين امريكايي را كه من ترجمه كرده ام يافته مشغول تمرين آن هستند. 
). بايد اضافه كنم كه اين 113(ص. » محل تمرين مجاور اتاق ماست

نمايشنامه در واقع اقتباسي نمايشي توسط تئوفيل گوتيه از داستان مارك 
. يادداشت مي باشد "چگونه سردبير يك روزنامة كشاورزي شدم"توِين بنام 

در اردوگاه ما جوش و «...در كتاب كشاورز چنين است:  1333اولِ مهرماه 
خروشي برپاست. از هر سو آوازهاي دسته جمعي به گوش مي رسد. 
آذربايجانيها، مازندرانيها، گيلكها، كرمانشاهيان، ارمنيها مشغول تمرين 
آهنگهاي محلي و ملي خود هستند. يك دستة ديگر چنانكه گفتم 

اثر مارك توِين را تمرين مي كنند. دستة ديگر  زارع شيكاگومايشنامة ن

حاضر مي  "روحوضي"تحت نظارت انجوي و حسين چرچر يك نمايشنامة 
كنند. همه سرگرمند. اينها تداركات جشن مهرگان است. ما شب نشيني 

). يادداشت بعدي 121(ص. » خواهيم داشت. مسابقة شطرنج هم ادامه دارد
ديشب... به «است:  1333مهر  10برنامه هاي هنري، يادداشت دربارة 

مناسبت جشن مهرگان شب نشيني بود. آوازهاي دسته جمعي، نمايش 
دستة حسين چرچر و انجوي برگزار شد. به ترتيب حسين  "روحوضي"

چرچر، دكتر پيروز، گورك، طبري، ارتشيار، رؤساي كُر تهراني، گيلكي، 
مهندس ضيائي زارع شيكاگو كردي بودند. در نمايش  ارمني، مازندراني و

دكتر رضا خانلو رل آرتور و  –شده بود  "جسي"لباس زنانه پوشيده بود و 
طبري كروگر و ماهرو مشترك ديوانه و شاهندشتي مشترك پير و صداي 
وطن بوب و مهندس خدابنده مدير روزنامه را بازي كرد. دكور و گريم كه 

عجب آور بود به وسيلة احمدي (شاعر جوان) كرمانشاهي واقعاً براي خارك ت
تهيه شده بود. بعضي لباسها و لوازم را از بوشهر آورده بودند... ماهرو بعد از 

من  "آيا رل ديوانه را خوب بازي كرده است يا نه؟"نمايش از من پرسيد كه 
 ، ما در مي1333اسفند  29). از يادداشت روز 129(ص. » پاسخ مثبت دادم

ايرج امري پور يك باديه رنگ سبز «... يابيم كه نمايش ديگري در راه است: 
در كنار خود گذاشته مشغول رنگ زدن كاغذهاي كاهي بود تا براي نمايش 

). آخرين اشاره اي كه كشاورز در كتاب خود 291(ص. » دكور درست كند...
: «... ، به مناسبت نوروز است1333اسفند  30به نمايش دارد، يادداشت 

سال يك ساعت و چند دقيقه بعد از ظهر تحويل مي شود... همة دوستان 
كراوات زده اند... دسته دسته  –لباس شهر پوشيده اند  –ريشها را تراشيده 

در محوطة اردوگاه قدم مي زنند. در سالن وسطي هفت سين مفصلي چيده 
ادر سبز اند. حتي گندم سبز هم فراموش نشده است. از مدتها پيش زير چ

كرده بودند. مراسم سال تحويل در همان سالن اجرا شد. يكديگر را 
صد سال "بوسيدند. براي يكديگر آرزوي روزگار بهتري كردند... زيرا گفتن 

حاجي فيروز شده بود و  "داش علي"هيچ موردي نداشت...  "به اين سالها
ودم سالم و ارباب خ"پيراهن و شلوار نارنجي رنگي هم دوخته پوشيده بود و 

پر از بسته هاي كوچك آجيل و  –مي خواند. عالمزاد با يك زنبيل  "عليكم
مانپاسي دنبال داش علي توي سالن مي چرخيد و داش علي به هر نفر يك 
بسته آجيل مي داد. قسمتي از سالن را مبدل به صحنه كرده بودند، پرده 

ك دو ساعت بعد اي هم كشيده بودند كه با طناب باز و بسته مي شد. نزدي
از ظهر ناهار دادند. ناهار عبارت بود از جغور بغور و كتلت و سبزي و پياز و 
نان و عرق خرما... من عرق خرما به هيچ وجه نمي خورم... بعد از ناهار 
دوستان كرمانشاهي آواز دسته جمعي خواندند. مكري رهبريشان مي كرد. 

. كرمانشاهيها بي اراده شيريني تقسيم مي كردند –ضمناً بي سر و صدا 

آهنگ سرايش را تندتر كردند تا به شيريني برسند. بعد خموش بازي 
در آورد. رب دوشامبر سبزي پوشيده بود و چند برگ بلند خرما  "سبزقبا"

به سر زده بود و گنگ بازي در آورد و از دهان هر كس چيزي را كه قبالً آن 
ده مي برد كه بعد به او عوض كس در دهان گذاشته بود مي ربود و پشت پر

به "بدهد. بعدعوض دادن شروع شد و به هر يك چيزي داد و مقداري آرد 
به سر و صورت دكتر فالح پف كرد و همه خنديدند. شب يك  "رسم عوض

  ).296- 97(صص. » نمايش نيمه روحوضي دادند

  

  زندان قصر، تهران

سبت نوروز فعاليت در تهران، در زندان قصر، نيز بنظر مي رسد كه به منا
هاي تئاتري وجود داشته است. اين را ما از اشاراتي كه نصرت اهللا نوح در 

به اينگونه فعاليت ها دارد، درمي يابيم. او مي  يادنامه ها كتاب خود بنام
عالوه بر اجراي مراسم و برنامة هفت سين كه معموالً هنگام تحويل «نويسد: 

ل نو و شام روز عيد نيز، برنامه سال نو صورت مي گرفت، شب تحويل سا
هاي هنري مانند اجراي تئاتر، دكلمة شعر، كنسرت و موسيقي و آواز برگزار 

برنامه هاي "اما او بيش از اين توضيحي دربارة هيچ يك از اين  16»مي شد.
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نمي دهد و متأسفانه ما نمي دانيم كه اين برنامه هاي هنري توسط  "هنري
  شرايطي صورت گرفته است. چه كساني، چگونه و در چه

خبري از تئاتر زندان در جايي نمي يابيم، جز  50تا سالهاي  30از سالهاي 
اشاره اي در همان مقالة ايرج مصداقي كه به نمايش و سرگرمي هاي زندان 

به بعد مي پردازد. در اين مقاله او از  60در جمهوري اسالمي از سال 
در اوين  60مي برد كه در سال شخصي بنام اسحاق تقويان اشكوري نام 

در «اجرا كرده، و در همانجا اشاره مي كند كه  "اميرارسالن"نمايشي بنام 
در كميتة پل رومي اسحاق تقويان موضوع و چگونگي اجراي آن در  60مهر 

مصداقي، اما، شرح اجراي اين نمايش » زمان شاه را برايم تعريف كرده بود.
مي كند، شايد به اين دليل كه موضوع مقاله را از قول اسحاق تقويان نقل ن

  اش اختصاصاً دربارة تئاتر در زندانهاي جمهوري اسالمي ايران است.

  

  
  

  زندان زنان، قصر

همراه با موج جديدي از مبارزات در ايران، كه در اواخر دهة  50در سالهاي 
ي ، پس از گذراندن دورة بازجويمبارزان، نسل جديدي از بود آغاز گشته 40

و شكنجه، به زندانها گسيل داده مي شوند و آنها فضاي زندان و آداب 
زندگي در زندان را بكلي دگرگون مي كنند. در همين دوره است كه در 

قصر،  3زندان زنان در قصر، و همچنين در زندان مردان، زندان شمارة 
نمايش هايي به اجرا گذاشته مي شود. شايد بتوان گفت كه اين دوره از 

  بارترين دوره هاي زندان از نظر اجراي تئاتر است. پر

به كوشش ويدا حاجبي تبريزي، يكي از نادر  17داد بي داد در كتاب 
كتابهايي كه دربارة تئاتر زندان آگاهي هايي بدست مي دهد، يك فصل از 
آن به فعاليت هاي تئاتري زنان اختصاص داده شده. فريده الشايي كه پس 

دستگير شده يكي از كساني است كه  1352در تابستان  از ورودش به ايران
چند خاطره از زندان خود در اين كتاب دارد. او در نوشته اي تحت عنوان 

دورة بازجويي خود، سلول انفرادي و سلولي را كه با چند  "عمل انقالبي!"
مي «نفر ديگر در كميته گذرانده شرح مي دهد و مي نويسد گاهي 

ازي و شوخي از درد و ترس همديگر بكاهيم. زري كوشيديم با مسخره ب
(زهرا) يكي از هم سلولي هاي جوان مذهبي مان صحنه هايي را با الل بازي 
برايمان بازي مي كرد. هربار كه داستان عروسيش را در كوهنوردي با ادا و 

داستان ازدواج زري،  "الل بازي نمايش مي داد، از خنده ريسه مي رفتيم.
ده توضيح مي دهد بسيار عجيب و درعين حال قابل تأمل آنطور كه فري

همسر جوانش، زري در كوهنوردي، با خواندن صاف و سادة يك "است: 
  18»خطبه او را به عنوان زن دومش به عقد خود در آورده بود.

فريدة الشايي در آغاز به مطلب  "هاملت در زندان!"در نوشتة ديگري بنام 
پس از چند ماهي كه در زندان قصر بودم، به «بسيار مهمي اشاره مي كند: 

اين فكر افتادم كه نمايشنامه اي به اجرا بگذارم. به تئاتر عالقه داشتم و 
كارهاي برشت را هم نسبتاً خوب مي شناختم. مي ديدم هروقت دور هم 
جمع مي شويم و سرودهاي دسته جمعي يا آوازهاي تكي مي خوانيم از 

ف محيط بندمان كاسته مي شود. هروقت غزال فضا و روابط خشك و نامنعط
(پري آيتي) با الل بازي اداي بعضي از همبندي هايمان را درمي آورد، يا 
اداي اتومبيل هاي مختلف فولكس واگن، كاميون و ماشين هاي بزرگ و 
شيك آمريكايي را و ما مي كوشيديم حدس بزنيم اداي چه كسي يا چه 

بر فضا مي گذاشت و شادي و همبستگي اتومبيلي است، تأثير خوشايندي 
  19»جاي دلخوري ها و دسته بندي ها را مي گرفت، گرچه ناپايدار.

فريده كامالً آگاه است كه تأثير تئاتر يا برنامه هاي هنري در زندان، سواي 
جنبه هاي سياسي و اجتماعي آن، چگونه مي تواند روحية عمومي و فضاي 

را با  هاملتتصميم مي گيرد كه نمايشنامة  زندان را زالل و پاكيزه كند. او
دلم مي «تفسير متفاوتي و بيشتر براي تلطيف فضاي زندان كار كند: 

خواست پيش از هر چيز نمايشي طنزآلود و شوخي را جفت و جور كنم. 
شايد به اين خاطر كه دوست داشتم از تشديد فضاي سنگين پرهيز كنم و 

 هاملت. به اين فكر افتادم كه نمايشنامة همه چيز را از حالت درام دربياورم

خطاب فريده  20»را به شكل طنز دربياورم. با ترديد زياد به سراغ تو آمدم.
ها براي كتاب او و به تقاضاي  خاطرهدر اينجا به ويدا حاجبي است كه اين 

دل به دريا زدم و بهت پيشنهاد «او نوشته شده اند. فريده ادامه مي دهد: 
ا آن هيكل درشت و شق و رق، نقش اوفليا نامزد هاملت را به كردم كه تو ب

عهده بگيري و منظر با آن هيكل نازك و نحيفش نقش هاملت را. وقتي تو 
به آساني و بي هيچ شرط و شروطي پيشنهاد مرا پذيرفتي، راستش جا 

  21»خوردم.

جز در  – 51فريده سپس به نكتة جالبي اشاره مي كند كه من نيز در سال 
قصر آن را تجربه كرده بودم. و آن برخورد  3در زندان شمارة  –بتداي كار ا

پذيرا و حمايتگرانة همبنديان در گرفتن نقش هاي مضحكي بود كه برخالف 
هر «تصور رايج از افراد چپ و مبارز، قابل پيش بيني نبود. فريده مي گويد: 

يرم. ناباورانه چه بود با واكنش تو جرأت بيشتري يافتم تا كارم را پي بگ
ديدم بقيه هم، از هر دسته و گروهي، بي هيچ دردسري نقش هاي مضحكي 

باالخره روز نمايش » كه برايشان در نظر گرفته بودم، با عالقه پذيرفتند.
  امي رسد:فر

نفر، دور تا دور  50جمع شدند. بيش از  3روز نمايش همة بچه ها در اتاق «
د. حتي خانم دباغ را كه مذهبي روي تخت هاي سه طبقه جفت هم نشستن

و هيچ وقت از اتاق مذهبي ها پا بيرون نمي گذاشت، راضي  دسختگيري بو
  كرديم به ديدن نمايش بيايد.

فاصلة بين تخت ها كه حدود يك متر و نيم در چهار متر مي شد، صحنة «
نمايش بود. از همان صحنة اول كه تو و منظر به نقش اوفليا و هاملت وارد 

شديد، صداي قهقهه از اتاق بلند شد. نگهبانِ آن روز، خانم يگانه كه صحنه 
شتابان خودش را به اتاق رسانده بود، همان دمِ در خشكش زد و شروع كرد 
به خنديدن. من كه نقش روح پدر هاملت را بازي مي كردم، وقتي با مالفه 
ظ اي بر سر از طبقة سوم تختي روي صحنه خم شده بودم و با لهجة غلي

هملت جان، هملت جان!... تي عمو مرا به كوشته. زهر «رشتي مي گفتم، 
بچه ها  و دميلرز يخنده مخودم زير مالفه از » چكوده مي گوش درون و...

چنان ريسه مي رفتند، كه چند نفر از باالي تخت افتادند روي صحنه. خانم 
  كند. دباغ زير چادرش آنقدر خنديده بود كه بعد مجبور شده بود غسل

بازيگر و تماشاچي قاطي شده بوديم. فاصله ها از بين رفته بود و شكل «
جديدي از تئاتر، زادة آن شرايط به وجود آمده بود. شعف و شادي غريبي 

  فضا را گرفته بود. همه هيجان زده همديگر را مي بوسيديم.
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م دهمراه بود، مي دي چند روزي تغيير در نگاه ها را كه با لبخندي پر مهر«
و احساس غرور و محبت درم مي جوشيد. هنر به راستي چه نقشي در 

  22»تلطيف حس آدميان دارد.

نوشتة سنت اگزوپري، سپس شازده كوچولو فريده پس از هاملت، نمايش 
اثر برتولت برشت را كار مي كند. او در مورد اين چهره هاي سيمون ماشار 
چولو و سيمين و. در مرضيه در نقش شازده كو«تجربه چنين مي گويد: 

نقش سيمون ماشار همچون دو بازيگر حرفه اي حسابي جاافتاده بودند. 
تماشاگران در سكوتي عميق تمام لحظات و حركات نمايش را به دقت 
دنبال مي كردند. اين بار در پايان، انديشه و تأمل جاي هيجان را گرفته 

اشاره مي كند كه فريده در اين نوشته به نحو موجزي به نكاتي  23»بود.
تجربة مستقيم خود او بعنوان زنداني، بازيگر و كارگردان است. دريافت 
هايي كه با دريافت ها و تجربة متخصصان تئاتري كه از بيرون به زندان ها 

  مي روند تا با زندانيان تئاتر كار كنند، بسيار متفاوت است.

ي از نمايشنامة ، روايتارباب جمشيدآخرين نمايش فريده در زندان زنان 
، اثر برشت است. او دربارة اين تجربه مي ارباب پونتيال و نوكرش ماتي

اوج كارهاي تئاتر، تا زماني كه من در زندان بودم، آنجايي بود كه «نويسد: 
ي برشت را به نمايش ارباب پونتيالروايت يا برگردان ارباب جمشيد 

به عهده داشت. با گذاشتيم. الهه با صداي دلنشين نقش همسرايان را 
آهنگ و شعرهايي كه خودم ساخته بودم، الهه در نقش زن مستخدم در 
ميان پرده ها داستان را براي تماشاگران به آواز مي خواند. اين سبك صحنه 
پردازي در كار برشت متأثر از تئاتر يوناني است. ما، نمايشنامة برشت را در 

حرف ها و شعرها و صحنه ها  دسترس نداشتيم. من با آن آشنا بودم و همة
ارباب را خودمان بازسازي كرديم. الهه با ضرب آهنگ بشكن مي خواند، 

جمشيد/ سه روز تمام/ تو كافه ها عرق مي خورد/يكه و تنها/ارباب جمشيد 
  .عرق كه مي خورد/ يه آدم ديگه اي مي شد..

  سپس بازيگران به صحنه مي آمدند.«

ها با گچ خط كشي كرده بوديم و نوشته كف اتاق را در فاصلة بين تخت «
  بوديم؛ اتاق پذيرايي، حمام، حياط و غيره.

تو شده بودي رانندة ارباب جمشيد، با كاله و سبيل، هاله در نقش دختر «
ارباب جمشيد، عاشق تو شده بود. در يكي از صحنه ها داشت خصوصي با 

زدش توي تو گپ مي زد كه ناگهان سر و كلة پدرش، كه من بودم و نام
حياط پيدا شد. شتاب زده تو را كشيد توي حمام. در آن مربعي كه با گچ 
روي زمين كشيده بوديم، شروع كرد به دلربايي از تو. اما تو لوطي وار يك 
دسته ورق از جيبت بيرون آوردي و بي اعتنا به قر و اطوارهاي دختر شروع 

  كردي به ورق بازي با او.

روغن ميان پردة الهه، زن مستخدم پايان يافت كه، باالخره، نمايش با آواز «
  ...و آب/قاطي نميشه/قاطي نميشه

استقبال بچه ها اين بار آميخته اي بود از هيجاني ناشي از لذت و تأمل. «
درست همان چيزي كه برشت در تئوري هايش توضيح داده و توقعي بود 

  كه از تئاتر داشت.

نم دباغ تو را مي بوسيد و مي گفت، واقعيت و رويا درهم آميخته بود. خا«
چه آدم نجيبي هستي، دختر به اون خوشگلي رو بردي توي حموم و هيچ "

  "كاري نكردي!

انگار وقتي آدم هيچ راه گريزي ندارد و پشتش به ديوار است، يكباره «
خالقيتش براي فرار از وضع موجود فوران مي كند. ما هيچ امكان و وسيله 

ايشي مدرن را به اجرا در آورديم كه تماشاگر و بازيگر در اي نداشتيم، اما نم
تبادلي پايا پاي و همطراز به آن شكل دادند. هنوز با حسرت، به اجراي آن 

  نمايش ها فكر مي كنم.

هنر رشتة رابطي است ميان انسان ها و دوران ها. مي توانيم به آن «
  24»ج مرداب ها...بياويزيم قباي كهنة خود را/ در اين شب تيره/ و هول مو

ش در زندان زنان، واجد ارزش ينوشتة فريدة الشايي در مورد همين چند نما
، مي آنثبت  تياهمها و دريافت هايي از تئاتر زندان است كه مستقل از 

تواند از نظر زيبايي شناسي و خالقيت هنري در فضا و شرايط نا متعارف 
تي اجازه مي داد كه نام قابل تأمل و مطالعه باشد. اي كاش مسايل امني

كامل تمام زندانياني كه در اين تئاترها شركت داشتند برده مي شد. برخي 
ثبت نشدن آنها تصوير كامل مردمان يا ملتي را نمي  بعلت چيزها هست كه

توان شناخت. انسان ها جنبه ها و استعدادهاي گوناگوني دارند كه تنها در 
توانند ظاهر شوند. بطور مثال،  شرايط معيني و برحسب ضرورت هايي مي

فريده الشايي به اجراي نمايش گاليله اشاره نكرده بود،  ،اگر در همين نوشته
ما هرگز آگاه نمي شديم كه ويدا حاجبي اين نمايش را در همان زندان اجرا 

له نوشتة برشت را به نمايش شنيده بودم تو هم نمايشنامة گالي«كرده است: 
بدبخت ملتي "خيلي ها تحت تأثير جملة معروفش كه،  رده بودي. گويادر آو

قرار گرفته بودند، و آن صحنة تكان دهنده  "كه نياز به قهرمان داشته باشد
اي كه با ورود كشيش هاي قضات دادگاه، گاليله پس پس از صحنه بيرون 

. شنيده بودم كه "حقيقت پا پس كشيد"رفته بود و گوينده گفته بود، 

ش قضات دادگاه را بازي كرده بودند. اين برايم خيلي جالب چندتا مجاهد نق
از اين رو مي توان حدس زد كه چه بسا نمايش هاي ديگر، توسط » بود.

زندانيان ديگر، در زمان ها و زندان هاي ديگر اجرا شده كه اطالعات آن در 
  جايي ثبت نشده، و در همان زندان ها مدفون گشته، بدست ما نرسيده اند.

  

   ، قصر3ان شمارة زند

موضوع تئاتر زندان سالهاست كه ذهن مرا بخود مشغول داشته و طي اين 
سالها، هرگاه كه در نشريات و كتابها به اين موضوع برخورد كرده ام، ضمن 
برداشتن يادداشتهايي، انگيزة يك كار تحقيقي دربارة تئاتر زندان در من 

تحقيقي برمي گردد به  تقويت گرديده است. گرايش اصلي من براي چنين
. در اين 1352تا تابستان  1351يكي از دوره هاي زندان من از تابستان 

دورة يك ساله من ده قطعة نمايشي و نمايش در زندان شمارة سه قصر و 
زندان قزلحصار اجرا كردم. از آن پس هميشه خواسته بودم اين تجربة 

رت گرفت، بنحوي بر تئاتري را كه در شرايطي نامتعارف و استثنايي صو
روي كاغذ بياورم. ثبت اين تجربه از چند جهت براي من اهميت داشته و 
دارد: اول از جهت بازشناسي و تأمل در موضوع آفرينش هنري در شرايط 
نامتعارف، يا در واقع شرايطي كه همة عوامل موجود آن ضدانساني و بويژه 

زات در مورد فردي كه ضد آفرينش هنري است. زندان بعنوان شكلي از مجا
به قانون حاكم گردن ننهاده يا عليه قانون حاكم قد برافراشته، محروم كردن 
او از حقوق مدني و شهروندي بعنوان فردي آزاد است. كم ترين آسيب اين 
مجازات قطع روال طبيعي و استمرار رشد و بالندگي انسان، جدا كردن او از 

قف ساختن انسان از تنفس در فضاي عرصة زندگي اجتماعي، و در واقع متو
فرهنگي، اجتماعي و انساني بعنوان حقوق طبيعي و ابتدايي هر انسان است. 
دوم، تشريح اين دوره از زندان كه بداليلي با تمام دوره هاي قبلي زندان 

  هاي سياسي ايران متفاوت بود.

ان اين دورة يك سالة زندان من با دوره اي هم زمان شده بود كه زنداني
بسياري با مشي و بينش سياسي متفاوتي نسبت به دوره هاي پيشين مبارزه 
به زندان ها آورده شده بودند و در نتيجه زندگي در زندان ديناميسم ويژه 
اي پيدا كرده بود. اين زندانيان كه اكثريت آنها جوان و از اعضاء، پيروان و 

، 1349ل در بهمن ماه هواداران مبارزة مسلحانه بودند، پس از حادثة سياهك
 بدنبال آن دستگيرو  "سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران"در ارتباط با 

شده بودند و برخورد آنان با زندانبانان، همچون شيوة مبارزه شان، قهرآميز و 
سازمان مجاهدين "آشتي ناپذير بود. عالوه بر اين گروه، اعضاء و هواداران 

زمان دستگير شده و به زندان ها گسيل  نيز تقريباً بطور هم "خلق ايران
داده شده بودند. از جمله و مهم ترين تغييراتي كه توسط اين دو گروه 
 صورت گرفت تشكيل كمون، يعني برقراري يك زندگي جمعي و برابر، در
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ها بود. كمون داراي ضوابط معيني بود كه از پذيرفتن زنداني  زندان داخل
يوة عمومي زندگي روزانه در چهارچوب تازه وارد به عضويت كمون تا ش

سازمان "ضوابط كمون را دربرمي گرفت. اين ضوابط عمدتاً از طرف اعضاء 
و برپاية درك آنها از ايدة برابري سوسياليستي  "چريكهاي فدايي خلق ايران

  الهام گرفته و تدوين شده بود.

ه اي تحت تأثير و بعلت سلطة كمون در زندان، و همچنين مبارزة مسلحان
كه در بيرون از زندان جريان داشت، فضاي عمومي نيز در زندان بشدت 
سياسي و تعرضي بود. همين امر يك ذهنيت سياسي صرف حاكم ساخته 
بود و مجالي براي مباحثي كه مستقيماً در ارتباط با مسألة مبارزه با رژيم 

تانه ديكتاتوري نبود، باقي نمي گذاشت. اين فضا بوسيلة برخورد غير دوس
)ي برخي از افراد بي تجربه و جوان تر با "غيررفيقانه"(يا به زبان آن روزها 

كساني كه بزعم آنها چندان ميليتانت بنظر نمي رسيدند و يا بيشتر اوقات 
خود را به ادبيات، شعر و هنر مي گذراندند، تشديد مي شد. در مجموع 

ي مسĤلة صرف فضاي زندان چپ روي افراطي را تشويق مي كرد و به نحو
  مبارزه در شكل عملي و نوعي انعطاف ناپذيري را در اولويت قرار مي داد.

كه من وارد زندان شمارة سه قصر شدم،  1351امور روزانه در تابستان 
بطور چرخشي انجام مي گرفت. اين امور  "شهردار"توسط ده زنداني بنام 

زنداني عضو كمون،  150عبارت بودند از آماده كردن صبحانه براي تقريباً 
جمع كردن سفرة صبحانه، شستن ظروف، خشك كردن آنها، تميز كردن 
سفره ها؛ بعد آماده كردن چاي براي ساعت ده صبح و آماده كردن ميوه در 
فصل هاي فراواني ميوه، جمع آوري فنجانها و شستن آنها؛ آماده كردن 

ستن ظرفها، ظهر، تقسيم نهار، جمع كردن سفره، ش هنگامدر  سفرة نهار
خشك كردن آنها؛ بعد آماده كردن چاي براي ساعت سه بعدازظهر پس از 

بعالوة ميوه در فصل ميوه، جمع  ،دو ساعت سكوت مطلق يا وقت استراحت
آوري فنجانهاي چاي و شستن آنها؛ سپس آماده كردن سفرة شام در ساعت 
 شش (يا شايد هفت)، تقسيم شام، جمع آوري سفره و ظروف، شستن و

خشك كردن آنها، آماده كردن چاي آخر پس از شام، جمع آوري فنجانهاي 
  چاي، شستن و خشك كردن آنها.

مرسوم بود كه روزهاي جمعه پس از شام، از ساعت هشت تا نُه شب اعضاي 
كمون در يك اتاق جمع مي شدند و همراه با چاي يا ميوه و برخي مواقع 

، ترانه ندوبيت عمومي يافته بودآجيل و مخلفات ديگر، ترانه هايي كه محب
هاي محلي و ايلياتي كه مبارزات دهقاني عليه اربابها و زمين داران بزرگ و 
يا استبداد را توصيف مي كرد، خوانده مي شد. اين مراسمِ جمعه شب ها مرا 
به فكر انداخت كه مي توان در اين شب ها تئاتر نيز اجرا كرد. اگر چه 

  ار بايد بنحوي سنجيده انجام گيرد.احساس مي كردم كه شروع ك

در اين زندان دو زنداني بودند كه تا حدودي تجربة تئاتري داشتند. يكي از 
آنها بنام اصغر رستگار بود كه شنيده بودم در ارتباط با يكي از اعضاي 
سازمان چريكهاي فدايي خلق، شاخة مشهد، دستگير شده و به سه سال 

در مشهد زندگي مي كرده، با يكي از حبس محكوم بود. او هنگامي كه 
گروههاي تئاتر دانشجويي فعاليت تئاتري داشته است. ديگري منوچهر 
يزديان، دانشجوي رشتة تئاتر بود. هيچ يك از اين دو عضو كمون نبودند. 
اصغر رستگار به انتخاب خود از كمون جدا بود و در اتاقي زندگي مي كرد 

كمونيستي ايران) جمع خود را داشتند. كه اعضاي ساكا (سازمان انقالبي 
منوچهر يزديان، آنطور كه من شنيدم، بر اثر اختالفي كه با مسئوالن كمون 
پيدا كرده بود بعنوان اعتراض از كمون جدا شده و منفرد زندگي مي كرد. 
وقتي تصميم گرفتم كه كار تئاتر بكنم، روي اين دو حساب كرده بودم. اما 

شنهاد كار تئاتر كردم، برخالف انتظارم نه تنها هنگامي كه به آنها پي
اشتياقي نشان ندادند، بلكه هر يك بنحوي از همكاري شانه خالي كردند. 

گذراند و با دشواري اصغر رستگار كه تقريباً سراسر روز را در اتاق مي
عجيبي مشغول ترجمة كتابي از استانيسالوسكي با مقدمة ديويد مگارشك 

نيسالوسكي بود، بهانة موجهي داشت. منوچهر يزديان، دربارة سيستم استا

اما، پيش از آن كه عدم تمايل خود را ابراز كند جو عمومي زندان را از نظر 
برخورد زندانيان نسبت به مسايل هنري توضيح داد و كوشش كرد با زباني 
نه چندان مستقيم به من بفهماند كه بدليل جو حاكم برايش دشوار است 

ر تئاتر با من همكاري كند. او در عين حال بنحو ظريفي توصيه كه در كا
مي كرد كه من نيز دست به اين كار نزنم. اما او پس از چند كار تئاتري كه 
شاهد برخورد پذيراي زندانيان بود، ابراز عالقه كرد و در يكي از نمايش ها 

ز آن نوشتة سالتيكوف شچدرين بود، و ا "ليبرال"كه اقتباسي از داستان 
مصاحبة تلويزيوني كوروش الشايي ساخته بودم، بازي  دربارةمضحكه اي 

  كرد.

اولين كار نمايشي را در حقيقت حساب شده آماده كردم و قصد داشتم 
ظرفيت پذيرش عمومي را سنجيده باشم. اين كار گفتاري بود دربارة هنر و 

ه بهيچوجه نقش و تأثير آن بطور كلي، اما براي آن قالبي فكر شده بود ك
صورت سخنراني نداشته باشد. اين قالب نمايشي را من از اشكال نمايشي 
روستايي گرفته بودم و به ياد ندارم آن را در كجا ديده بودم. در ظاهر چنين 
مي نمايد كه فردي در برابر جمع ايستاده و داستان يا ماجرايي را براي آنها 

ت برده و در هم قفل كرده تعريف مي كند. داستانسرا دستهايش را به پش
است و در همان حال، پشت سر داستانسرا مرد ديگري به او چسبيده و 
دستهايش را از زير بغل مرد جلويي (داستانسرا) بيرون آورده، بنحوي كه 

از همان آغاز  تماشاگرانتماشاگران خيال كنند دستهاي داستانسراست. 
ري است كه در پشت سر متوجه مي شوند كه اين دستها، دستهاي فرد ديگ

داستانسرا قرار دارد، ولي او را نمي بينند؛ فقط دستها را مي بينند كه با 
لحظات داستان يا ماجرايي كه تعريف مي شود، هماهنگ يا تقريباً هماهنگ 
حركت مي كند، و اين بخوديِ خود، ضمن ايجاد نوعي توهم يا چشمبندي 

. راز موفقيت اين شكل از يا شگفتي در تماشاگر، موجب خنده مي شود

  نمايش ايجاد همين توهم يا شگفتي است. 

اين كار در يكي از دو اتاق بزرگي كه متعلق به بچه هاي چپ بود اجرا شد. 
هيچگونه وسيله يا شگرد تئاتري وجود نداشت و اساساً فراهم كردن آن 
 عملي نبود. من بايد بسادگي در برابر همبندهاي خود قرار مي گرفتم و

گفتارم را شروع مي كردم. همه چيز بستگي به اين داشت كه من چگونه 
آغاز كنم. وقتي من و دوست ديگر كه نقش دستهاي مرا بازي مي كرد در 
برابر تماشاگران خود قرار گرفتيم، و هنگامي كه پوزيشن الزم را مستقر 
. كرديم، لبخند، پوزخند و خنده هاي كوتاه و گذرا و گاه مشكوك آغاز شد

من يكي دو سرفة كوتاه، همانطور كه معموالً سخنرانان در آغاز مي كنند، 
 از اين شكل نمايشيكردم، و گفتار خود را شروع كردم. اين اولين تجربه 

 بود كه در زندگي تئاتري ام داشتم. همچنين اولين تجربه در تئاتر زندان،

وعي استثنايي كه تجربه اي استثنايي، در برابر تماشاگراني استثنايي و موض
نه سخنراني بود و نه تئاتر، اما قصد واقعي من هر دوي اين شكل ارتباط با 

  مخاطب بود:

(ناگهان عطسه مي كند)  -رفقا، سالم. امشب من مي خوامداستانسرا: 
اش را براي يافتن "دست"معذرت مي خوام. من يه كمي سرما خوردم. (

رد. نمي يابد. بعد جيب به يك به جيب هاي شلوارش مي ب دستمال، يك
هاي كتش را جست و جو مي كند. چيزهاي مختلفي از جيب هايش در مي 
آورد و جا به جا مي كند. باالخره دستمالي مي يابد و در آن فين بزرگ و پر 

 "يه كمي"سر و صدايي مي كند) معذرت مي خوام. مثل اين كه بيشتر از 

  سرما خوردم...

ت كمي كوتاه هستند و گاه با دشواري از يك حركات دستها كه كامالً پيداس
جيب به جيب ديگر مي روند، و اشتباهات يا خيطي هايي كه گاه پيش مي 
آيد، همه موجب خنده مي شوند و در ميان تماشاگران ولوله مي افتد. در 
اين گفتار من سعي كرده بودم كه رابطة هنر را در ارتباط با جامعه و با 

از شاعران، نويسندگان و  به همين دليل. بيان كنميط مبارزه براي تغيير شرا
هنرمنداني كه براي آزادي مبارزه كرده بودند و در عين حال كه خود در 
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عرصة ادبيات و هنر فعال بودند در جنبش مبارزاتي ايران نيز نقش داشتند، 
مانند ناصر خسرو، فرخي يزدي، عبدالحسين نوشين، بزرگ علوي، بهروز 

پرويز پويان، صمد بهرنگي، عليرضا نابدل و ديگران، نام بردم.  دهقاني، امير
 كه نام هايي كه يك مسير تاريخي طوالني را رسم مي كرد و نشان مي داد

دغدغة همة آنها، با همة تفاوت هاي سياسي، آزادي بوده است. اين گفتار از 
حالت شوخي و طنز آغاز مي شد و بتدريج به حالتي جدي و انتقادي 

ه ا اين انتقال حالت، از وضعيت خندي مي شد. تماشاگران نيز همراه بمنته
به وضعيتي جدي و تأمل آميز تغيير روحيه دادند. واكنش دوستان  يو شاد

  زنداني مرا مطمئن ساخت كه مي توان در زندان كار تئاتر كرد و مؤثر بود.

انيسالو نوشتة بر "نطق مراسم تدفين"نمايش بعدي، اقتباسي بود از داستان 
نوشيج كه در شمارة اول كتاب هفته به چاپ رسيده بود. داستان نمايش 
اينست كه يكي از مقامات مهم دولتي يك شهرستان در گذشته و قرار است 
مراسم تدفين او از طرف دولت با شكوه هر چه تمام تر برگزار شود و چند 

گي و مقام دولتي مهم و سرشناس شهر، هنگام تدفين او، دربارة زند
خدماتي كه او به شهر و مردم كرده است، سخنراني كنند. جنازه را از 
خيابان اصلي شهر، روي دوش هاي خدمتگذاران جزء دولتي، مي گذرانند. 

شخصيت برجسته و  دربارةمقامات شهر كه قرار است  ،در گورستاناما 
اهميت خدمات او به مردم سخن بگويند، بنحو مضحكي در مي مانند و يك 

. زيرا در زندگي به هم مي بافندشت مهمالت و جمالت بي سر و ته م

شخصيت فوت شده هيچ چيز قابل اهميت و هيچ خدمتي كه به نفع جامعه 
انجام شده باشد، پيدا نمي كنند. مراسم با درماندگي مقامات شهر و پوزخند 

  هوشيارانة مردم شهر پايان مي پذيرد.

الزم بود كه مسيرحركت تابوت را به  اين نمايش در حياط اجرا شد، زيرا 
نمايش بگذاريم. در زندان زنبه اي بود كه براي آوردن ديگ غذا از آشپزخانه 
استفاده مي شد. روي زنبه يك تشك اسفنجي گذاشتيم و روي آن را چند 
پتوي سربازي خاكستري تيره پهن كرديم، و مقداري كاغذ و آشغال هاي 

دسته گلي يا چيزي شبيه به آن روي تابوت ديگر را سرهم كرديم تا مثالً 
بگذاريم. شش نفر تابوت را حمل مي كردند. حمل كنندگان تابوت بسيار 

 ، و بامعمول است، همانطور كه در اين مراسم گام برمي داشتند آرام

را مي نواختند. زندانيان  آهنگ مارش عزا، هوووم هوووم، دهانهاي بسته
ش اهالي شهر را پيدا كرده بودند. تابوت از بطور طبيعي در مسير تابوت، نق

داخل بند حركت داده شد، پله هاي بند به حياط را پائين آمدند، يك ضلع 
حياط را طي كردند و آن را با احترام در كنار باغچة حياط، جايي كه قرار 
گذاشته بوديم محل دفن مرحوم باشد، پائين گذاشتند. مقامات دولتي شهر، 

كوشش شده بود براي آنها لباس هاي تيره و شيك، و  كه با زحمت زياد
  كراوات پيدا كنيم، در اينجا نطق هاي خود را آغاز كردند.

  نمايش هاي ديگر، بي آن كه ترتيب آنها رعايت شده باشند، اينها بودند:

از سالتيكوف  "گفتگوي بيهوده"اقتباسي از داستان  حاكم ورامين: �
را تصوير مي كرد كه از وضعيت ايالت  شچدرين. اين نمايش، فرمانداري

خود كامال بي خبر است، ذره اي از اقتصاد و كشاورزي محل خود، وضع 
مردم ايالت، ميزان جمعيت ايالت اطالع ندارد و با كمال تعجب مي بيند كه 
هر ماه مبلغ گزافي پول به او مي پردازند. باالخره مشكل را با معاون خود 

با معاون خود و در ميان سؤاالتي كه با كمال مطرح مي كند. در گفتگو 
بالهت مطرح مي كند و پاسخ هايي كه معاون مي دهد، تصوير يك نظام 
طبقاتي، ناعادالنه، ستمگر و بي رحم ترسيم مي شود، و نقش انگلهايي مثل 
فرماندار و معاون او و ديگراني كه مقامات دولتي را اشغال كرده اند و به 

عليه آنها كار مي كنند به نمايش در مي آيد. در اين جاي خدمت به مردم 
نمايش با تغييراتي كه ما در اسامي مكانها و نشانه هاي ديگر داده بوديم، 

شود. نقش فرماندار را يكي از  فرضكوشش كرديم محل واقعه ايران 
  م.م عمراني و معاون را من بازي كرددوستان زنداني به نا

نام از آنتون چخوف. در  همين به داستاني اقتباس از: بوقلمون صفتان �
 يا گشت يك ميدان ميوه فروشها يا بازار روز پاسباني كه ميدان محل پست

اوست در اطراف مي چرخد و اينجا و آنجا از ميوه ها ناخنك مي زند، به 
بعضي ها ايراد مي گيرد كه بساطش بزرگ شده، به ديگري غُر ميزند كه 

.. يك هلو اينجا، يك زردآلو آنجا بر مي دارد و در زيادي آمده توي معبر و.
جيبش مي اندازد، و خالصه از هر كسي ايراد مي گيرد و تهديد مي كند. 

كسي را گرفته اند كه گفته مي شود  .ناگهان صداهاي فرياد شنيده مي شود
. پاسبان دخالت مي كند و مرد را با سگش است سگش يك نفر را گاز گرفته

كه دمار از روزگارش در خواهد آورد. كسي در گوش پاسبان تهديد مي كند 
مي گويد كه اين آدم گماشتة فالن ژنرال است و سگ هم متعلق به ژنرال 
است. ناگهان لحن پاسبان تغيير مي كند و مردي را كه سگ گازش گرفته 
تهديد مي كند كه چرا سر به هوا راه مي رود و دور و اطراف خود را نمي 

يگري در گوش پاسبان مي گويد كه اين سگ يك سگ ولگرد پايد. مرد د
است و اين مرد گماشتة ژنرال فالن نيست. پاسبان دوباره لحنش تغيير مي 

  كند و خالصه به همين ترتيب تا آخر رنگ عوض مي كند...

حسين راحمي پور در نقش پاسبان، جمشيد  زنده ياد  بازيگران اين نمايش
از اهالي را بازي مي كرديم. دونفر ديگر  طاهري پور نقش سگ و من يكي

در نقش اهالي بودند كه با كمال تأسف به ياد ندارم كدام دوستان بودند. در 
اينجا بايد يك بار ديگر تأكيد كنم كه روحية پذيرا و برخورد حمايتگرانة اين 
دوستان در پذيرفتن هر نقشي با بزرگواري تمام، مهم ترين عامل در خلق 

نه و همبستگي در زندان بود. بازي شيرين و خالقة جمشيد فضاي رفيقا
طاهري پور در نقش سگ از تصاويري است كه تا امروز همچنان در ذهن 

باقي مانده است. ما هيچ وسيله اي نداشتيم تا سگ را بتوانيم  من زنده
بنحوي قابل قبول ارايه دهيم. حتا مداد مناسب براي نقاشي دماغ يا صورت 

تنها يك جليقه از پوست بره در بند پيدا كرده بوديم كه  او نداشتيم.
جمشيد آن را به تن كرده بود. خالقيت او سگ را به تمامي آفريد و 
تماشاگران از دست او قهقهه مي زدند. مثالً هنگامي كه پاسبان گماشته را 
بعنوان يك مرد عامي و سگ را بعنوان يك سگ ولگرد تهديد مي كرد، 

را، كه از آن بعنوان دمش استفاده مي كرد، الي پايش جمشيد دست خود 
مي برد، سرش را پائين مي انداخت و غمگين مي شد، يا هنگامي كه 
پاسبان با مرد بعنوان گماشته برخورد مي كرد و از سگ تعريف مي كرد، 
دستش را در پشت خود بلند مي كرد و با شادي تكان تكان مي داد و 

  .و مي درخشيد ن نگاه مي كردچشمانش با شيطنت به ديگرا

اقتباس از داستاني به همين نام از سالتيكوف شچدرين. اين : ليبرال �
نمايش را پس از مصاحبة كورش الشايي در تلويزيون، يكي از نمايش هاي 
تلويزيوني مقام امنيتي، اجرا كرديم. داستان از اين قرار است كه ليبرال با 

مي  "محافل مطلع"يير وضعيت به سراغ شعارهايي تند و راديكال براي تغ
رود. وقتي انديشه هاي خود را براي تغيير مطرح مي كند، هيچ يك از مقام 
هاي مطلع نه تنها با او مخالفت نمي كنند، بلكه او را تشويق نيز مي كنند. 

و  "در صورت امكان"ولي در عين حال گوشزد مي كنند كه اين افكار بايد 
عملي به خود بگيرد. ليبرال ما طي مالقات هايي صورت  "در حدود معين"

دارد، هر بار كمي از انديشه هايش صيقل مي خورد و  "محافل مطلع"كه با 
در پايان با آنها يكرنگ و يكدست مي شود. ليبرال در ابتدا سر تا پا لباسي 

، كه سه نفر بودند و هر سه "محافل مطلع"سفيد به تن دارد. در هر ديدار با 
واتي مشكي و عينك هايي سياه اسر تا پا مشكي با پيراهني سفيد، كرلباسي 

دارند، قطعه اي از لباسش را با يك لباس مشكي عوض مي كنند. در آخرين 
ديدار يكي از مقام هاي مطلع بر تن او كُت، ديگري كراوات و سومي عينك 
سياه مي پوشانند، بنحوي كه تشخيص آنها از يكديگر مشكل است. پس از 

ين مراسم كه حالتي آئيني دارد، هر چهار نفر پشت ميز مي نشينند، و در ا
حالي كه ميكروفوني در برابر ليبرال مي گذارند، ليبرال توضيح مي دهد كه 

به انديشه هاي درخشان تازه  "محافل مطلع"چگونه در پرتو راهنمايي هاي 
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استفاده اي رسيده است. در اين قسمت عباراتي از مصاحبة كورش الشايي 
شده بود. در اين نمايش نقش ليبرال را منوچهر يزديان، يكي از مقامات 

سومي را  .كردم بازي مطلع را كاظم شفعيها، و يك مقام مطلع ديگر را من 
  بازي كرد.  كدام يك از دوستانمتأسفانه بخاطر نمي آورم 

ا به اين نمايشنامه را پس از آن كه انتقال ها و تبعيد ه ولش كن بابا! �
زندان هاي شهرستان ها آغاز شد و اعضاي باالي سازمان چريكهاي فدايي 
خلق ايران را نيز به شهرهاي مختلف پراكنده كردند، نوشتم. پس از اين 
انتقال ها روحية هواداران و زنداني ها در هم ريخته بود و تمام برنامه هاي 

ر يك از زنداني ها مطالعاتي آشكار و مخفي تقريباً متوقف شده بود. زيرا ه
پارتنر يا كوپل مطالعاتي خود را از دست داده بود و بويژه چند نفر از 
دوستان از همه چيز دست كشيده بودند. نه مطالعه مي كردند، نه ريش مي 

در  "ولش كن بابا!"تراشيدند، نه با ديگران معاشرت مي كردند. عبارت 
ندن كتابي يا قدم زدن پاسخ به خواست هاي بعضي كه ديگري را براي خوا

در حياط يا امور ديگر دعوت مي كردند، زياد شنيده مي شد. نمايش تصوير 
  بكشند. نوميديعمومي بود و نهيبي كه دست از  يأس اين روحية

اين يك نمايشنامة انتقادي ! علي البدل هاي كمون، متحد شويد �
علي نسبت به عدم همكاري و مشاركت رفقاي مسئول كمون  با اعضاي 

البدل خود بود. مسئولين كمون علي البدل ها را به بازي نمي گرفتند و در 
كارها سهيم نمي كردند تا تجربه بياموزند و در صورت انتقال يكي از آنها، 

كه قاعدتاً بايد جاي آنها را مي گرفتند، و انتخاب آنها اساساً  ،علي البدل ها
بوط به خود آگاه باشند. اين بهمين منظور بود، از امور و مسئوليت هاي مر

نمايشنامه با همفكري يكي از دوستان زنداني به نام فاتح شيخ االسالمي 
  متن اين نمايشنامه در همين شمارة ارش به چاپ رسيده است. نوشته شد.

% اضافه 15ماجراي اعتصاب كارگران يك كارخانه براي  :اعتصاب �

ران اعتصاب پايان مي دستمزد، كه با سركوب و كشته شدن يكي از رهب
گيرد. در نوشتن اين نمايشنامه من ضمن اطالع نزديك از چند اعتصاب 
كارگري و الهام گرفتن از آنها، از چند شعر مناسب برتولت برشت نيز 
استفاده كرده و كوشش كرده بودم در اجرا از سبك فاصله گذاري برشت 

  استفاده كنم.

آخرين نمايشنامه اي بود كه در  اعتصاب را به مناسبت روز اول ماه مه و
  قصر اجرا كردم.

  

  زندان قزلحصار 

، پيش از سركوب زندان ها و تغييراتي كه در 1352در اواخر ارديبهشت 
، مسئوالن و مأموران زندان بوجود آمد، تعداد زندانيان را در زندانهاي تهران

ضعيف كاهش دادند تا احتمال مقاومت را ت با انتقال آنها به شهرستانها
كنند. اين كار را در واقع از مدتها پيش آغاز كرده بودند و دوستان به اين 
امر واقف نبودند. من جزو اولين گروهي بودم كه از زندان قصر به زندان 
قزلحصار منتقل شدم. در زندان قزلحصار آزادي بيشتري داشتيم، زيرا 

ت زنداني مسئوالن زندان قزلحصار تا آن زمان تجربة نگهداري و حفاظ
سياسي را نداشتند. اما بتدريج اين تجربه را پيدا كردند و محدوديت ها آغاز 
شد. دورة يك سال محكوميت من رو به پايان بود. اما پيش از پايان 
محكوميتم فرصت يافتم كه دو نمايشنامه در قزلحصار كار كنم. اين دو 

ايي بود كه در نمايش از نظر وسايل صحنه و دكور كامل ترين نمايشنامه ه
زندان كار كردم. هر دوي اين نمايشنامه ها از آثار خارجي بودند كه يكي از 

نوشتة وسلين هانچف نمايشنامه نويس بلغاري،  25مرگ در برابرآنها به نام 
به ترجمة قاسم صنعوي بود و در مجلة سخن به چاپ رسيده بود. 

نوشتة خوزه  26يردانسان فقط بوسيلة نان نمي منمايشنامة ديگر به نام 
دياز نمايشنامه نويس شيليايي بود. اين نمايشنامه را من مي شناختم و در 
نشرية تئاتر آمريكايي دراما ريويو به چاپ رسيده بود. از خانواده ام خواستم 

 كه آن را برايم بياورند. نمايشنامه را غالمحسين فرنود از نويسندگان و 

 

 

 
 

 

من در زندان ترجمه كرد، و ما آن را اجرا مترجمان آن زمان به خواهش 
كرديم. اين دو نمايشنامه از سياسي ترين نمايشنامه هايي بودند كه در 
زندان كار كردم، و شايد جز در آن زندان و در آن زمان، در هيچ زندان و 

  زمان ديگري اجراي آن ممكن نبود.

حظه اي تكان داستان برخورد دو دوست پس از سالها در ل :مرگ در برابر �
دهنده و در عين حال تعيين كننده است. هنگامة جنگ هاي پارتيزاني عليه 
فاشيسم است. در يك منطقة روستايي، يكي از پارتيزانها كه در يك 
درگيري مهلك با نيروهاي دولتي و طرفدار فاشيست ها زخمي شده، به 

جاي مي دهد. آسيابي پناه مي برد و آسيابان او را در اتاقكي باالي آسياب 
نيروهاي دولتي در منطقه در جست و جوي پارتيزانهاي زخمي و فراري 
هستند. افسر جواني كه تصادفاً از نيروهاي نظامي درگير بوده، به آسياب مي 
آيد و از آسيابان مي خواهد كه براي يك شب او را بپذيرد. افسر به شدت 

ابد. آسيابان وحشت خسته است و مي خواهد به اتاقك آسيابان برود و بخو
زده مي شود و از افسر مي خواهد كه صبر كند. افسر به او شك مي كند و 

اينجاست. افسر آسيابان را به  "يكي از آنها"آسيابان اعتراف مي كند كه 
تا نيرو بفرستند. افسر در محل امني به حالت  فرستد مي پادگان منطقه

حات دچار تب و كابوس آماده موضع مي گيرد. پارتيزان كه از شدت جرا
است در خواب مي نالد. چند بار آسيابان را صدا مي زند. تشنه است. آب مي 
خواهد. پارتيزان زخمي باالخره براي آشاميدن آب به پائين مي آيد. افسر در 
يك لحظة مناسب به پارتيزان حمله مي كند، او را به پشت روي زمين مي 

تش را برگرداند نا گهان او را مي خواباند، و وقتي از او مي خواهد صور
شناسد. پارتيزان از دوستان دوران كودكي و جواني اوست كه از پشت ميز 

اند و هر يك مادر ديگري را همچون مادر خود مي  بزرگ شدهمدرسه با هم 
داند. گفت وگوي آن دو از گذشته و وضع امروز هر يك افسر را دگرگون مي 

پيش از آن كه نيروهاي دولتي برسند فرار كند، و از پارتيزان مي خواهد 
كند. پس از گفت وگوي مختصري كه ميان پارتيزان و افسر براي پيوستن 
به نيروهاي ضد فاشيستي پيش مي آيد، باالخره پارتيزان به اصرار افسر 
آماده مي شود كه برود. اما در آخرين لحظه، افسر كه مي داند او را بعنوان 

رد، با شليك گلوله اي به زندگي خود پايان مي خائن محاكمه خواهند ك
دهد. پارتيزان از اين اقدام دوست قديمي و دشمن امروزي خود تكان مي 

، كه در حال مرگ خورد و بر سر جسد نيمه جان افسر برمي گردد. افسر
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او را مجبور مي كند كه شتاب كند. پارتيزان در پيچ آسياب ناپديد  است،
  مي شود.

ن نمايش بنحو شگفت انگيزي بوسيلة يكي از دوستان وسايل صحنة اي
و كارگر بسيار ماهري بود، ساخته شد. بويژه تفنگ  "ساكا"زنداني كه عضو 

پارتيزان تقريباً يك تفنگ واقعي مي نمود و در طول ساختن آن كه دو 
هفته اي طول كشيد، از بهترين وسايل ما بود. اين تفنگ به شكل معجزه 

بند از دست مأموران نجات يافت. سازندة آن مسئوليت آسايي در بازرسي 
حفظ آن را خود به عهده گرفته بود. خوب به ياد دارم هنگامي كه پارتيزان 
با تفنگ خود وارد صحنه شد (نقش پارتيزان را من بازي مي كردم)، براي 
يك لحظه رنگ از صورت دو پاسباني كه يكي از آنها نگهبان بند بود و 

هشت براي ديدن نمايش آمده بود، پريد. تا پايان نمايش  ديگري از زير
چشم از تفنگ برنمي داشتند. در پايان نمايش، من تفنگ را در برابر 
پاسبان ها شكستم و پاسباني كه از زير هشت آمده بود و مردي شوخ بود و 
رابطه اي دوستانه با زندانيان داشت، جلو آمد و تفنگ را گرفت و با اعجاب 

ه چگونه آن را درست كرده ايم. قنداقة تفنگ از چوب ساخته شده پرسيد ك
بود، سنباده زده و با روغن جال داده شده بود. لولة آن از لولة آب داخل 
حياط تهيه شده بود و با وجود آن كه قطر آن كمي بزرگ تر بود، اما در 
 مجموع به راحتي با تفنگ واقعي اشتباه گرفته مي شد. در زندان قزلحصار

بدليل اجازه خريد داشتن از فروشگاه عمومي زندان كه بيرون از بند بود، 
مي توانستيم با زندانيان عادي ارتباط برقرار كرده و از راههاي ديگر به 
برخي چيزها كه در زندان هاي سياسي به شدت محدود و ممنوع بود 

نداني ما دسترسي پيدا كنيم. از جمله ابزارهايي مثل ارة آهن بر كه دوست ز
  براي ساختن تفنگ به دست آورده بود.

معرفي يك اين نمايش صحنة اول  :انسان فقط بوسيلة نان نمي ميرد �
دستگاه جديد شكنجه است توسط نمايندة سيا در حضور مأموران امنيتي 
كشورهاي زير سلطه و وابسته، و شرح امتيازات آن نسبت به ساير ابزارهاي 

ا پس از توضيحات خود، تقاضا مي كند كه يك شكنجة موجود. نمايندة سي
زنداني به او بسپارند تا در عمل كاركرد اين دستگاه جديد شكنجه را به 
نمايش بگذارد. صحنة بعد اتاقي است كه چهار نفر از نمايندگان جناح هاي 
مختلف چپ، دور ميزي نشسته و دربارة متوقف كردن شكنجه روي مردي 

جديد شكنجه است بحث مي كنند. هر يك شيوة كه هم اكنون زير دستگاه 
متفاوتي ارائه مي كند و كوشش دارد داليل خود را با نقل قولهايي از 
بزرگان و انقالبيون اردوگاه چپ تحكيم كند. شكنجه روي مرد ادامه دارد و 

اين چهار  ، اما،فريادهاي او تبديل به ضجه و بتدريج ناله مي شود. در اتاق
تر بحث مي كنند و به توافقي نمي رسند. بحث شدت  نفر هر چه اتشين

پيدا مي كند، خشمگين مي شوند، بر سر هم فرياد مي زنند، بر يكديگر 
و هيچ  اتهام مي بارند و باالخره همة آنها با هم بر سر هم فرياد مي كشند

. صحنة بعد، نمايندة سيا در حالي كه كس به ديگري گوش نمي كند

 دستگاه مي دهد وارد مي شود. مرد زنداني كه بردستگاه شكنجه را هل 

شده بكلي لت و پار شده است. نماينده از مدعوين پوزش مي  بسته شكنجه
  خواهد كه مرد زنداني چيزي براي گفتن نداشت.

براي اين نمايش ما به يك قطعه موزيك كليسايي نياز داشتيم كه موجود 
، يكي از اسيس عزيزخانياننبود. آن را بوسيلة يك دستة كُر حل كرديم. م

مسئول تربيت دستة كُر شد. او پنج نفر از دوستان زنداني را  زندانيان،
انتخاب كرد و يك سرود مذهبي گريگوريان را با آنها تمرين كرد تا در 
لحظه اي كه در نمايش به آن احتياج داشتيم، بخوانند. نقش زنداني بوسيلة 

فراموش كرده ام) از بچه هاي سازمان ايوب... (نام فاميل او را متأسفانه 
چريكهاي فدايي خلق ايران، شاخة تبريز، و نقش نمايندة سيا بوسيلة من 
بازي شد. دستگاه شكنجه با استفاده از چرخي فلزي كه براي آوردن غذا و 

كاغذهاي  تقريباً در طول دو هفتهخريد از فروشگاه داشتيم ساخته شد. 
جمع آوري كردم و آنها را روي يك ورق آلومينيومي سيگارهاي بند را 

بزرگ مقوا چسباندم و با سوار كردن مقداري پيچ و مهره هاي متفاوت و 
نقاشي دايره هايي مانند سنجش فشار و از اين قبيل روي مقوا، قسمت 
باالي چرخ را با آن پوشاندم و قسمت پائين را بعنوان محل بستن زنداني، 

  ساختيم. دستگاه جديد شكنجة قابل باوري

آخرين نمايش من در زندان بود. چند انسان فقط بوسيلة نان نمي ميرد 
انجمن تئاتر سال پيش، من اين نمايشنامه را ترجمه كردم و روي وبسايت 

   گذارده ام.ايران 

  

 جمهوري اسالمي  سياسي هاي زندان در تئاتر

 اوتمتف ماهيت بعلت ايران اسالمي سياسي جمهوري هاي زندان در تئاتر

 مقررات مذهبي، ايدئولوژي از ناشي خشونت يعني پيشين، رژيم با آن

 و سليقه اعمال و زندانبانان و خشونت رحمي ناپذير، بي انعطاف و خشك
 هاي ويژگي نيز ها نمايش ومضامين است محدود بسيار فردي، هاي روش

 هستند پنهاني ضربتي، كوتاه، عموماً زندانها اين در ها نمايش. دارند را خود

 عيد مانند مذهبي يا ملي اعياد بهانة به و موجه هاي مناسبت و پوشش در و

 روز مسيحي، نو سال غدير، عيد قربان، عيد شعبان، نيمة يلدا، شب نوروز،

 دارند كوشش زندانيان ترتيب اين به. شوند مي برگزار قبيل اين از و كارگر

 مختلف هاي دوره. سازند خنثي را زندانبانان مخالفت و حساسيت

 اجراي و مزبور مراسم برگزاري زندان، براي گيري در سهل يا سختگيري

 از يكي نويسندة مصداقي، ايرج. است مؤثر نيز تئاتر و تفريحي هاي برنامه

 سواي ،مرگ نه زيستن نه بنام زندان) جلدي چهار( خاطرات ترين كامل

 مقالة خود، تابك در زندان هاي نمايش و مراسم ها، جشن اين از برخي ثبت

 بهرة بخش اين در آن از من كه دارد زندان هاي نمايش دربارة جامعي نسبتاً

 با باره اين در كه متعددي گوهاي و گفت در همچنين. ام برده فراوان

 نوشته، زندان در خود او كه هايي نمايش روايت با ام داشته بهار همنشين

 در كرده، نقل من براي و نيدهش زندانيان ساير از يا و بوده ها آن تماشاگر

 است. بوده مؤثر بخش اين غناي

 اسالمي جمهوري زندانهاي در تئاتر دربارة اطالعات بردم، نام كه ها اين جز

 كار بخواهد كه كسي براي اطالعات نبود اين. است ناچيز بسيار ايران

 همة. است بزرگي مانع و مشكل دهد، انجام اعتنايي قابل و دقيق تحقيقي

 نمايشنامه، عنوان مانند واقعي و بخش اطمينان شواهد اگر بويژه ها، يدهشن

 تا باشد نداشته ديگر مشخصات يا و بازيگران كارگردان، نمايشنامه، نويسندة

 را تحقيق كار عملي صحت و علمي جنبة كند، مستند و موثق را اخبار اين
 نقل زندان، محيط هاي محدوديت بعلت ديگر طرف از. كند مي تضعيف

 به همچنين بلكه زندان، به زندان از تنها نه زندان، تئاتري هاي فعاليت اخبار

 اين به دسترسي راههاي دليل همين به. است محدود بسيار زندان از بيرون

 هاي روايت به اطالعات منابع نتيجه در و محدودتر گشته چه هر خبرها

 كه دانيم مي ما لحا عين در. گردد مي منتهي زندانيان از معدودي شفاهي

 "كارشناسان" باصطالح  توسط گاه سياسي هاي زندان در اسالمي جمهوري

 هاي فعاليت و كرده استفاده ها تواب از بازجويان، توسط عموماً و خودي

 در كه زد حدس توان مي دليل بهمين. دهند مي سازمان هنري و فرهنگي

 ديد، خواهيم بعداً كه چنان. باشد زده هايي فعاليت به دست نيز تئاتر مورد

 نيستيم مطمئن ما مثال، بطور. است داشته وجود نوع اين از مواردي

 جزو و بردند بسرمي زندان در كيانيان داوود يا نيا شريفي رضا كه هنگامي

 و نداشته همكاري زندانبانان با زندان تئاتر هاي برنامه تهيه در بودند توابان
 سالهاي اوايل در نيز مخملباف محسن نيمدا مي كه همچنان. اند نبوده فعال

  است. داشته همكاري ها زندان فرهنگي بخش با سياسي زندانهاي در 60

اولين نمايشي كه در مقالة ايرج مصداقي به آن اشاره دارد، جالوت و طالوت 
نوشتة محمد جعفري (همنشين بهار)، نويسنده، پژوهشگر و يكي از زندانيان 

يكي از روايت هاي كتاب مقدس (عهد عتيق) و است. موضوع اين نمايش 
قصص قرآن است. در اين نمايش نويسنده كوشش دارد كه جالوت را 
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 -نمايندة رژيم اسالمي و طالوت را نمايندة مبارزان تصويركند. زندانيان

   كنند.تماشاگران نيز همين معنا را دريافت مي

پس از درگذشت «ايرج مصداقي داستان نمايش را چنين توضيح مي دهد: 
موسي و هارون، قوم بني اسرائيل نشيب و فرازهاي بسياري را متحمل 
شدند تا اين كه خداوند پيامبري بر آنها فرستاد كه نام او شمعون بود. او 
براي مقابله با دشمنان بني اسرائيل چوپاني فقير به نام طالوت را كه فردي 

  27»انتخاب كرد.توانا و كاردان بود به فرماندهي سپاهيان خود 

جالوت در روايت عهد عتيق سه متر قد داشته و لباس و سالح جنگي او 
كيلو بوده است. مردي بوده بسيار قوي و به فنون  60چيزي نزديك به 

  جنگي و رزمي مسلط. 

طالوت با گروه اندكي به مقابله با سپاه عظيم دشمن كه تحت فرماندهي «
با ديدن عظمت سپاه دشمن به  جالوت بود پرداخت. بعضي از سپاهيان

ولي بعضي از آنها  "ما قدرت رويارويي با اين سپاه را نداريم"طالوت گفتند 
در اين ميان هنگامي كه  "با همين تعداد اندك با آنها مي جنگيم."گفتند 

جالوت به ميان دو لشكر آمد و مبارز طلبيد، جواني به نام داود از لشكر 
داشت، جالوت را هدف قرار داد و سنگي به  طالوت با فالخني كه در دست

پيشاني او زد، جالوت درجا كشته شد. كشته شدن او رعب و وحشت 
فراواني ميان سپاهيان به وجود آورد؛ آنها شكست خوردند و بني اسرائيل 

  28»پيروز شدند.

داود جوان ترين پسر در ميان پنج برادر ديگر خود بود و از گوسفندان پدر 
نگهداري مي كرد. او براي تاراندن گرگ ها و حيوانات درندة  بعنوان شبان

ديگر كه به گله حمله مي كردند، در فن فالخن مهارت داشت و خوب نشان 
مي گرفت، و همين به او اعتمادي بخشيده بود كه از رو در رويي با جالوت 

  .يروزي بر او اطمينان داشته باشدنهراسد و در پ

ار نمايشنامة خود را بر روايت قرآن استوار بنظر مي رسد كه همنشين به
. با آن كه طرح كلي داستان در هر دو روايت كتاب مقدس و باشد ساخته

قرآن يكي است، اما بين دو روايت تفاوتهايي جزيي وجود دارد. شايد همين 
تفاوت سبب شده كه در اينجا ما با گرايش معيني روبرو هستيم. با همة 

پل - ژاننوشتة  باريو نمايشنامة ياد به مرا جهت كي از نمايش اينها، اين
 پل-ژان. بود نوشته آلمانها اسارت در زندان در هنگام كه اندازد مي سارتر

 اين در من براي كه چيزي«: گويد در توضيح علت نوشتن آن مي سارتر

 هم كه بودم قادر من زنداني بعنوان كه بود اين داشت اهميت آزمايش

 ما همة كه كنم مطرح را مسايلي و داده قرار خطاب وردم را خود زندانيهاي

 معيني شرايط به ها كنايه و ها اشاره از سرشار متن. بوديم شريك آن در

 ذهن در اورشليم به روم فرستادة. بود روشن كامالً ما از يك هر براي كه بود

 مي مستعمراتش در انگليسي يك بعنوان را او نگهبانها. بود آلماني ما

    29».ديدند

همنشين بهار انگيزة خود در نوشتن اين نمايشنامه را چنين توضيح مي 
دهد: آن روزها شرايط بسيار سخت بود و زندانبانها با همة ترفندها و 
خشونت كوشش داشتند ترس و وحشت را حاكم كنند. زماني كه اين 
ه نمايش را اجرا كرديم نزديك محرم بود. اكثريت زندانيها جوان و بي تجرب

بودند. من در پي اثبات چيزهايي كه مذاهب ادعا دارند نبودم. مسألة من 
  30هميشه آزادي بوده. من مي خواستم روحية بچه ها را باال ببرم.

هاي ايرج مصداقي به تعدادي ديگر از قطعات نمايشي، از جمله نمايش
 61گوهر دشت در سال  19روحوضي و كمدي اشاره مي كند كه در سالن 

اجرا شده اند. نمايش هاي كمدي عموماً از مسايل و مشكالت  62ز و نورو
روزمرة مردمان زحمتكش و فقير الهام گرفته شده و به آن جنبة كميك 
داده اند. جز اينها يك سري نمايش هاي سياسي مثل ترور صدوقي، هواپيما 
ربايي، نمايشي دربارة كارگران معدن، اعتصاب كارگران شيالت، منظومة 

ز سياوش كسرايي، سرود رهايي برپاية سرود مجاهدين، و نمايشي آرش ا
 طنزآميز دربارة اصالحات داخل زندان... و بسياري ديگر را شامل مي شوند. 

 

 

 

 
 

بيشتر نمايش ها به مناسبت نوروز اجرا مي شوند كه حاجي فيروز و عمو 
  نوروز شخصيت هاي اصلي هستند. 

خون از در و «مي نويسد:  61نوروز مصداقي در توصيف فضاي زندان در  
ديوار مي باريد و داس مرگ همچنان قرباني مي گرفت. اعدام هاي دسته 
جمعي وقفه ناپذير ادامه داشت. اما نوروز از راه مي رسيد و ما همچون 

در كنار ويراني شهرها و  "نوروز"هنمان كه به گاه داغدار مي "نوازتنبور "
ساد عزيزانش كه به شمشير خليفه ي خانه هاي سوخته و در ميان اج

عباسي پشته شده بودند، با چشماني اشكبار تنبور خويش برگرفته و نغمه 
دل به نوروز  "ابا تيمار اندكي شادي بايد، كه گاه نوروز است"آورده بود: 

در نمايش ها و سرگرمي هاي زندان گاه ابتكاراتي ديده  31»سپرده بوديم.
خي از آنها از شكل هاي نمايشي مردمي، كه مي شود كه بنظر مي رسد بر

هنوز بعضي از آنها را مي توان در برخي روستاها ديد، الهام گرفته شده اند. 
در اوين است كه  61از جملة اين ابتكارات در همين جشن نوروز سال 

در چندين نقطه از سالن، « زيبايي توصيف مي كند:  مصداقي آن را بنحو
شده بودند. اسداهللا و چند نفر ديگر از سفره هاي هفت سين پهن 

حواريونش! همگي با لُنگ كراوات زده و در طول بند رژه مي رفتند و به 
شوخي كردن با اين و آن پرداخته و به جشن و پايكوبي و شعرخواني مي 

 "آقاي فتو"پرداختند. يك نفر نيز اسداهللا را همراهي مي كرد كه از او به نام 

ارة اسداهللا از افراد مختلف با دوربين ساختگي اي كه نام مي برد و با اش
درست كرده بود، عكس مي گرفت و تحويل آنان مي داد... روزهاي بعد 
اسداهللا با راه اندازي دسته اي در بند و در حالي كه اتاق به اتاق مي رفت، 

را خوانده و  "شكوفه مي رقصد از باد بهاري"دست افشان و پاي كوبان 
اين شيوة  32»يز به همراهي با گروه اركستر خود وامي داشت.ديگران را ن

حركت اسداهللا و همراهان او در طول بند و رفتن به يك يك اتاق ها همراه 
با خواندن ترانه هاي شاد و تهييج ديگران براي همراهي، بسيار شبيه مراسم 

است كه در گذشته معموال به مناسبت نوروز در نقاطي از  "مير نوروزي"
يران به راه مي افتاد و چند نفر در اطراف او مسخرگي كرده و ترانه هاي ا

  شاد مي خواندند.

 اشاره 1369 سال تا زندان نوروزي مراسم و ها نمايش به مصداقي ايرج

 كه نداريم اطالع   ما پس آن از. مي دهد توضيح آنها اغلب دربارة و كرده

 فعاليت كه دارم يقين نم اما است، شده اجرا زندان در هايي نمايش چه

  داشته است. ادامه تئاتري همچنان هاي

ها و پيش تر اشاره كردم كه بازجويان و شكنجه گران نيز گاه توسط تواب
خود، نمايشاتي ترتيب مي دادند و در زندان ها به  "هنرمند"مأمورانِ 

نمايش مي گذاشتند. دوست من همنشين بهار چند نمونه از اين نمايش ها 
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زندان ديده و آنها را توصيف كرده. يكي از آنها را چنين شرح مي  را در
در نمايشي كه خودم ديدم افراد گوناگوني را در نقش رضا پهلوي، «دهد: 

دادند و هر كدام بختيار، قاسملو و نهايتاً مسعود رجوي روي سن نشان مي
يك به نوعي تحقير مي شدند. مثالً شلوارشان را خيس مي كردند و... بعد 

مورد ديگري را كه » پاسدار مي آمد و مرگ بر منافق و... مي گفت.
در «همنشين بهار توضيح مي دهد، در زندان اصفهان روي داده است: 

زندان اصفهان يك زنداني بود از شهرضا (قمشه) به اسم ن. كه كسي را ترور 
چند من او را در  61كرده بود و پرونده اش در رابطه با مجاهدين بود. سال 

  قدمي در دستگرد ديدم. 

گويند مالقات داري. به گيشه مالقات مي رود مي بيند روزي به او مي«
شود، كسي كه او بشناسد نيست. برمي گردد و دو مرتبه به وي گفته مي

مالقات داري. هر چه عنوان مي كند نه، من مالقاتي نداشتم گوش نمي 
ن جواني كه يك بسته گز كنند و دوباره وي به اتاق مالقات مي رود. ز

محسن زاده در دست داشته به اشاره به وي او را به گيشه فرامي خواند و با 
ام مالقات تو و اين گز هم براي كند پسرم، من آمدهمهرباني عنوان مي

توست. ن. پاسخ مي دهد اشتباه گرفتيد، من پسر شما نيستم. زن مي 
  گويد، ولي من مادر تو هستم...

در حاليكه اشگ مي ريخته عنوان مي كند، تو برادر خودت را و باالخره «
  كشتي، پسر مرا و من مادر او بودم... تو قابيل نبودي و نيستي...

بعد اشاره مي كند كه برخالف تصور تو او عضو سپاه و كميته نبود و ربطي «
  هم به حكومت نداشت... 

خواست خودش  خالصه، همين ديدار (كه بعدها زن قسم خورد كه تنها با«
انجام داده و هيچكس وي را به اين كار نكشيده) ن. را زير و رو كرد و وي 

  شكست.

داستان اين واقعه را يكي از زندانيان رده باالي طوفان كه اهل شمال بود «
به كمك بخش فرهنگي زندان (كه مدير آن دانش نام  "دهخدا"به اسم 

ه ميان نيامد، به صحنه داشت) و يك كارگردان تئاتر كه نامي از وي ب
كشيدند. در نمايش، همان زن+ن.+تعداد ديگري از زندانيان زن و مرد 

نفر) شركت داشتند و روزهاي متوالي در زمين يك ورزشگاه  14(حدود 
اجرا شد. مردم اصفهان هم در شمار تماشاچيان بودند كه جداگانه برده مي 

دانيان سياسي به محل شدند. در زندان دستگرد با چندين اتوبوس همة زن
  »نمايش برده شدند و من هم ديدم.

مي توان اين داستان را، با برخي تصحيحات، باور كرد. بنظر من زن دروغ 
مي گويد كه خودش به ابتكار شخصي به مالقات آن جوان رفته است. زيرا 
براي رفتن به مالقات زندانيان، بويژه مالقات زندانيان سياسي، مدارك 

ده بوسيلة مسئوالن زندان به دقت كنترل مي شود. بعالوه مالقات كنن
خانوادة زنداني باشد.اين زن چگونه  مالقات كننده بايد از اعضاي درجة اول

مي توانسته بدون اطالع، همكاري و تباني با زندانبانها و مأموران امنيتي، و 
. بي شك با شركت و دخالت بازجويان پروندة آن جوان (ن.)، به مالقات ن

برود. مخصوصاً آن كه وقتي ن. بار اول به سالن مالقات مي رود و برمي 
گردد و مي گويد من مالقاتي ندارم، او را به سالن مالقات برمي گردانند و 
به او اطمينان مي دهند كه مالقاتي دارد. از داستان مي توان فهميد كه 

زن را كامالً آماده  بازجويان و زندانبانان به دقت روي اين سناريو كار كرده و
كرده بودند، و سپس از اين داستان نمايشنامه اي تهيه كرده و تماشاگران 

 داشتهوسيعي، هم از زندانيان و هم از اهالي اصفهان، به تماشاي آن گسيل 

كارگردان "كه در آماده كردن نمايش دست دارد كيست؟  "دهخدا"اند. 
ا يكي ازندانيان بوده يا از بيرون و نمي آيد، آي "تئاتر كه نامي از وي به ميان

از كارگردانان حرفه اي شناخته شده استخدام كرده بودند؟ چرا نامي از او 
برده نمي شود؟ اين رژيم بطور كلي، و نهادهاي امنيتي و پليسي آن بويژه، 
طي سي و پنج سال گذشته سابقة كافي از خود به جا گذاشته اند كه بتوان 

داستان را كه به دست چنين نهادي ساخته و پرداخته طرح توطئه آميز اين 

شده است، بازشناخت. اين گونه داستان هاي رذيالنه و شياديهايي از اين 
. اند در جريان بازجويي ها بسيار ديده و تجربه شده 60دست، در اوايل سال 

و به  –اما از همة اينها گذشته، اين امر مسلم است كه در زندانهاي سياسي 
تئاتر را در جهت مقاصد ناسالم  –يگري امروز در زندانهاي عادي شكل د

  خود به كار گرفته و مي گيرند.

همنشين بهار دربارة يك نمايشنامة دولتي ديگر مي گويد كه اين بار قرباني، 
زنداني كردي است كه او را وامي دارند تا بازيگر اصلي نمايشي باشد كه 

روايت او در سر بريدن پاسدارهاي بي تهيه كنندگان آن بازجويان هستند: 
  شمار همراه با شيون و زاري، همچون شبيه خواني هاي مسلمانها.

كه قبالً به آن اشاره شد، طالوت و جالوت همنشين بهار غير از نمايشنامة 
است را اجرا مي كند. او در غيرممكن، غيرممكن نمايشنامة ديگري به نام 

رمان نويس و نقاش اسپانيايي عالقه  به سروانتس،«اين باره مي گويد: 
داشتم، هم به اين دليل كه مي دانستم او هم زنداني كشيده و از قضا 

  را در حبس نوشته است. دن كيشوت بخشي از

در سكوت و شرايط سخت زندان گاه سروانتس را مجسم مي كردم كه «
  كنار دست ما زنداني است.

و  "جو داريون"سرودة  "نرؤياي ناممك"تصميم گرفتم با اقتباس از «
نوشتة ديل واسرمن، كه زنداني شدن سروانتس   "مردي از المانچا"نمايش 

و داستان دن كيشوت را به تصوير مي كشد، تا آنجا كه مي شود نشان دهم 
. مي خواستم از آرمانخواهي در برابر تسليم و "غيرممكن، غيرممكن است"

تشان كليسا مي ديدم و خودمان را زبوني دفاع كنم. بازجويان را از جنس مف
  از نوع سروانتس.

محاكمة سروانتس را به تصوير مي  "غيرممكن، غيرممكن است"داستان «
  قرن پيش در زندان. 4كشد، و ما برمي گشتيم به حدود 

زندانيان كه نقش مرتجعين مذهبي را بازي مي كردند و در ابتدا با بگير و «
له مي كنند، دادگاه تفتيش عقايد ببند و هاي و هوي به سروانتس حم

داخل زندان را براي او تشكيل مي دهند. اما اين وسط تمام فكر سروانتس، 
دستنوشتة ناتمامش، يعني دن كيشوت است كه مي ترسد آن را بسوزانند و 

  به باد فنا رود.

سروانتس التماس مي كند: هر كاري مي خواهيد بكنيد؛ حتا بياييد خودم «
ا فرزند مرا نكشيد. همه با هم مي گويند: ما فرزند تو را نگرفته را بكشيد، ام

ايم! سروانتس پاسخ مي دهد: فرزند من دستنوشته هاي ناتمام من است كه 
  دربارة دن كيشوت نوشته ام...

در حين اجراي نمايش، صداي باز و بسته شدن درهاي زندان و پچ پچ «
يسا، سر مي رسند. انگار بازجويان زندان به گوش مي رسد و مفتشان كل

نمايش زندانيان صورت واقعيت مي گيرد! سروانتس را به محاكمة اصلي مي 
برند و بر سر سروانتس داد مي زنند: آرمانخواهي تو چيزي جز حماقت و 
ديوانگي نيست... ولي سروانتس كوتاه نمي آيد و گفته هاي خودش را تكرار 

اما غيرممكن، غيرممكن مي كند: شما صحبت از غيرممكن مي كنيد، 
     33»است...

ت طالو، همچون نمايش غيرممكن، غيرممكن استهمنشين بهار با نمايش  
قصد دارد روحية استقامت و اميد بدمد. معنايي كه جوهر رمان دن و جالوت 

كيشوت سروانتس در دل خود دارد، معنايي كه در بند اول ترانة زيباي 
شوت در فيلم مردي از المانچا خوانده مي بوسيلة  دن كي "رؤياي ناممكن"

رؤياي ناممكن را خواب ديدن/با دشمن شكست ناپذير جنگيدن/اندوه "شود: 
   "تاب ناپذير را تاب آوردن/رفتن به مكاني كه دليران شهامت رفتن ندارند.

در پايان من مي خواهم به يك نمايش اشاره كنم كه اجراي آن در زندان 
كه در اردوگاههاي  داردنشان از همان تناقضاتي سياسي جمهوري اسالمي 

آلمان نازي ديده مي شد. اين تناقضات مي تواند گاه در مقررات زندان باشد، 
داخل و خارج  قرار گرفتن زندانبانان از گاه ناشي از سر در گمي و زير فشار

از زندان، گاه بنا به مصلحت، گاه ناشي از ناداني و داليل ديگر. موردي كه 
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دروني اينگونه نظام  اتتناقض نوع همان مي خواهم به آن اشاره كنم از من
در يادداشت نازنين ديهيمي دربارة اجراي نمايشنامة  اما هاست. اين تناقض

 زندان در 1391 شانزدهم بهمن در كه ،اثر آريل دورفمندوشيزه و مرگ 

دگي، كنندة مقاومت، ايستادگي، بالنمنعكس  همچنينشده است،  جرااوين ا
روشن نگاه داشتن مشعل اميد و تغيير شرايط داخل زندان عليرغم همة آن 

اجراي تئاتر در زندان، در «است. او در اين يادداشت مي گويد:  فشارها
جايي كه بنا به ذهنيت اغلب ما وقفه و ركودي است در جريان زندگي 

. جلوة زنداني، براي من، حتي اگر فقط به شكلي نمادين به آن نگاه كنم..

انكارناپذيري از اميد است، از خاموش نشدن صداها و بال نبستن و 
بازنايستادن روياها و آرزوها؛ و اين همه در جايي كه هدف از موجوديتش 

در زير، نوشتة كامل نازنين ديهيمي را نقل » نقطه اي مقابل اين همه است.
رويي نابرابر،  در يك رو در مي كنم، زيرا اين سندي از تئاتر زندان است كه

تقريباً هم زمان با گرماي اجرا، زماني كه هنوز خستگي و در عين حال  و
  شوق يك كار خالق در شرايطي نامتعارف زايل نشده است، به ثبت رسيده: 

  دي 16شنبه شب، « 

  .هفت نفريم كه دل توي دلمان نيست

  س؟ چيده يك ي نهآكسسوار صح

  طلق آبي كو؟

  ها؟ كم كجه ميز وسط يه

  بريم؟ شه ديگه، همه نشستن مين

  نورو بگيريم؟ 

  .بگير 

كند. در انتهاي سالن  تاريكي. بعد از چند ثانيه نور آبي صحنه را روشن مي[ 
 1شود و پ ال مي در اتاق خواب (همان انباري كوچك بند) آهسته نيم

  آيد:]  پاورچين به جلوي صحنه مي

  !سالم! من پائولينا ساالس هستم 

نفر (گروه تئاتر اوينيا)، بعد   ها بود كه ما هفت مين ساعتيك هفته پيش ه
–از چند ماه تمرين، متني بر اساس نمايشنامه مشهور آريل دورفمان 

 هميشه تئاتر. كرديم اجرا بند پايين طبقة باشگاه در را -مرگ و دوشيزه

 توضيحش دقيقاً توانم نمي كه داشته جادويي و بوده مسحوركننده من براي

هر تمرين تئاتري،  سر حتي يا اجرا، هر در هميشه را جادو اين اام دهم،
اي كه اينجا با تئاتر داشتم، تجربة  كنم. اما تجربه كمتر يا بيشتر حس مي

 براي هرروزه هاي تمرين و بازنوشتن و نوشتن ي ەها، تجرب اجرا پشت ميله

 بش آن تا را تئاتر غايت. است ناشدني وصف ديگر اين...  اجرا شب يك
  .بودم نفهميده درست

توانم  گويند خوب نيست آدم كار گروه خودش را قضاوت كند، اما نمي مي
زمينة كار تئاتر نداشتند، و حتي  كدام پيش نگويم كه اين گروه، كه هيچ

شايد پيش از اين جهان نمايش برايشان ناشناخته بود، چه قيامتي به پا 
كرديم، با  گروه تمرين ميهاي  هايي را كه با بچه تك ساعت كردند! تك

اش در ذهنم ثبت شده. هيچ  بلعيدم و لحظه به لحظه حسرت و ولع مي
دي موسيقي كالسيك  اي در اختيار نداشتيم و به جز يك سي امكانات ويژه

اي را هم  كه اجازه دادند از بيرون به دستمان برسانند، همان يكي دو وسيله
ها  اختيارمان نگذاشتند. اما بچه نمودند، در كه براي اجراي كار ضروري مي

از بازيگري بگير تا نورپردازي و موسيقي و ساخت دكور و آكسسوار چنان 
  .آمد هاي مادي به چشم نمي كدام از كاستي مايه گذاشتند كه هيچ

اش  پائولينا ساالس با تفنگ مقوايي و ضبط صوت و كاست يونوليتي
ار در تراس ويال (كه با به هم تماشاگران را مسحور خود كرد و ژراردو اسكوب

هاي  هاي كوچك آهني كتابخانه ساخته بوديم) زير نور چراغ بستن طبقه
اي كه نورپردازانمان طلق آبي رنگ به آن چسبانده بودند، طوري از  مطالعه

اش حرف زد كه نه فقط پائولينا، بلكه همة  فروريختن و درماندگي
   ...شندشتماشاگران باورش كردند و سعي كردند ببخ

هاي ايران تقديم كرديم. پائوليناهايي كه  اجرايمان را به پائولينا ساالس تك 
  .شايد در آن سالن هم حضور داشتند

است و زندگي در آن جريان دارد؛ اجراي تئاتر در زندان،   تئاتر هنر زندگي
در جايي كه بنا به ذهنيت اغلب ما، وقفه و ركودي است در جريان زندگي 

براي من، حتي اگر فقط به شكلي نمادين به آن نگاه كنم (و بگذرم زنداني، 
بندان (ايضاً غيرتئاتري) ما را مجذوب  از اينكه در عمل همين اجرا چقدر هم

خود كرد) جلوة انكارناپذيري از اميد است، از خاموش نشدن صداها و بال 
هدف از بازنايستادن روياها و آرزوها؛ و اين همه در جايي كه   نبستن و 

  .اي مقابل اين همه است موجوديتش نقطه

تان را حس  تان خالي بود و در عين حال حضور همه شنبه جاي همه
كرديم. كاش اين تنها اجرايمان نبوده باشد و در همين راستا كتباً از  مي

ام كه با اجراي ما براي زندانيان ديگر اين  رياست محترم زندان تقاضا كرده
  .زندان موافقت كند

 

 

 
 

اما بيش از همة اينها اميدوارم كه يه روز خوب بياد، روزي كه شايد خيلي 
هم دور نباشد، گروه تئاتر اوينيا در يك سالن تئاتر واقعي كنار هم جمع 

  .شوند و پائولينا از نزديك به شما سالم كند

   »اوين – 91ديماه  23نازنين ديهيمي، 

 را زندان حصارهاي ترين بلند تواند مي كه داده نشان امروز تا زندان تئاتر
 زندان به آن بناي براي كه را جهاني زندانيان چشم برابر در و بريزد فرو

 هرگونه عليه مستمر مبارزة يك تاريخ تئاتر، تاريخ. كند تصوير اند افتاده

 زنجير به را آن نتوانسته امروز تا قدرتي هيچ و است ارتجاع و استبداد

  زندان. در خواه آزادي، در خواه بكشد،

* 

 

  علی البدل ھای کمون، متحد شويد!

  ي ناصر رحماني نژادنوشته

  

  ی يکصحنه

قصر،  3متر، در زندان شمارة  8در  6اتاق نسبتاً بزرگي به اندازة تقريبي 
. دور تا دور اتاق زندانيان تنگ هم نشسته اند. يك 1351تهران، زمستان 

در ورودي اتاق ايستاده و به حرف  پاسبان، نگهبان داخلي بند، در درگاهي
  هاي زندانيان با دقت گوش مي دهد و همه را مي پايد.
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  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالمي

 ٢٤٣  110ي  آرش شماره

خب، رفقا! كار رفقاي مسئول دورة جديد كه امروز رفيق مسئول جلسه: 
انتخاب شدند، از فردا شروع ميشه. پيش از اينكه ختم جلسه رو اعالم 

بوسيلة جمع كنيم، من خالصة صحبت هاي اين جلسه و تصميماتي رو كه 
ا رابطة ا، جمع بندي مي كنم: در رابطه برفقا گرفته شده، براي يادآوري رفق

رفيق مسئول ارتباط با زير هشت، تصميم جمعي رفقا بر اين شد كه رفيق 
جلسة مذاكره و گفتگو با  باط با زير هشت موظفه كه پس از هرمسئول ارت

، و چنانچه رفقاي زندانبان ها، نتيجه رو به رفقاي مسئول منتقل كنه
مسئول تشخيص دادند كه براي برخورد و گفتگوي بعدي با زندانبان ها، 
بايد نظر جمع گرفته بشه، رفيق مسئول ارتباط با زير هشت موظفه كه پس 
از نظر خواهي، نظر جمع رو به زير هشت منتقل كنه. چنانچه رفقاي 

ر برخوردامسئول اين طور تشخيص دادند كه مسأله از اهميت چنداني 
عكس العمل  ديباي كنه كه هر چه زودتر نيست، و يا فوريت مسأله ايجاب م

مسئول مي تونند  و يا با زير هشت تماس گرفت، رفقاي ،نشون داد
و با موضوع  ،رهنمودهاي الزم رو به رفيق مسئول ارتباط با زير هشت بدهند

با زير  ظايف رفيق مسئولمستقالً برخورد كنند. اين تصميم در مورد و
ن دليل گرفته شد كه از اونجا كه ما معتقديم زندان ادامة مبارزة هشت به اي

  بيرون و به علت همان مبارزة

بيرونه، بنابراين مسئوليت حساسيه و به همين دليل بايد با دقت و تأمل 
  بيشتري به اون نگاه كرد.

است، (يكي از زندانيان كه با يك نفر فاصله از رفيق مسئول جلسه نشسته 
از لحظاتي قبل با ناشكيبايي دستش را باال برده و اجازة صحبت مي خواهد. 

  باالخره، خود، به ميان صحبت مي پرد.)

من مي خواستم با اجازه اين نكته رو هم به صحبت هاي يك زنداني: 
رفيق اضافه كنم كه رفقا هيچوقت نبايد از ياد ببرند كه هميشه بايد از 

برخورد كرد. زندانبان در اينجا نمايندة رژيم است و  موضع قدرت با زندانبان
  ما نمايندة جنبش.

بله، اين نكتة مهمي يه. و باز به همين دليل تصميم رفيق مسئول جلسه: 
گرفته شد كه در انتخاب رفيق مسئول ارتباط با زير هشت، با مسئوليت 
 بيشتري برخورد شود. بخصوص در موقعيت فعلي كه از طرف زندانبان ها

زير ضرب قرار گرفته ايم و هر روز محدوديت هاي بيشتري براي ما بوجود 
مي آرند. نمونة آن بريدن درخت كنار ديوار حياط و نمونه هاي ديگه. 
موضوع ديگه در رابطه با باال بردن كيفيت غذا بود كه تصميم گرفته شد از 

احتياج حاج عراقي سؤال بشه حدوداً چقدر پول در هفته براي مواد اضافي 
كه البته فكر مي كنم مسئوليت اين موضوع به عهدة رفقاي مسئول  –است 
ئول جديد براي اين موضوع داست. فقط توصيه ميشه كه رفقاي مسجدي

اولويت قايل بشوند. چون طبق برآوردي كه ما داريم، بودجة اون، با توجه به 
  هاي كمون، موجود است. ريجيره بندي شدن سيگار مصرفي سيگا

(با خوش رويي و شوخي): رفقا، من بعنوان يك سيگاري داني سيگاري زن
  .به جيره بندي سيگار اعتراض دارم

  (خندة عمومي)

(با لبخند، نيمي شوخي نيمي جدي): در اين زمينه رفيق مسئول جلسه 
  اعتراض پذيرفته نيست.

  (همه مي خندند)

شدن  همونطور كه رفقا مي دونن من به جيره بنديزنداني سيگاري: 
   –سيگار رأي مخالف دادم، و هنوزم معتقدم كه اين تصميم 

(حرف او را قطع مي كند): من فكر مي كنم جمع با اين يك زنداني 

موضوع برخورد الزم رو كرده. بنابراين طرح دوبارة قضيه درست نيست. 
بعالوه، اآلن در آخر جلسه كه رفيق داره جمع بندي تصميمات رو اعالم مي 

تن به موضوع جيره بندي سيگار كامالً خارج از دستور جلسه كنه، برگش
  است.

بله، من هم فكر مي كنم بحث در اين باره زائده. رفيق مسئول جلسه: 
موضوع ديگه برگرداندن كتابها سرِ وقت به قفسة كتابها بود. از همة رفقا 
ا خواسته ميشه كتابي رو كه براي مطالعه از قفسه برمي دارند، سرِ وقت، حت

توصيه ميشه پنج دقيقه پيش از وقت، به قفسه برگردونند كه رفيق بعدي 
كه براي اون كتاب به قفسه مراجعه مي كنه، سرگردون نشه. آخرين موضوع 
در رابطه با عمومي شدن لباس ها بود كه پس از مدتي بحث، به علت 
تشتت نظر رفقا، قرار شد پيش از تصميم گيري در اين باره، كار توضيحي 
الزم در اين زمينه انجام بگيره تا در حلسة بعدي موضوع به رأي گذاشته 
بشه. (مكث كوتاه) خب، فكر مي كنم مسايل همين ها بود. رفقا، ختم 
جلسه رو اعالم مي كنم. (ناگهان زمزمه و پچ پچة عمومي. رفيق مسئول 
جلسه صدايش را باال مي برد.) فقط رفقاي مسئول جديد بمونند تا قضية 

  تقال مسئوليت ها انجام بشه.ان

  علي البدل ها چي؟ اونا هم بمونند؟رفيق علي البدل جديد: 

فكر نمي كنم حضور علي البدل ها در اين جلسه رفيق مسئول جلسه: 
الزم باشه. بهرحال اگر نكتة مهمي بود، از طرف رفقاي مسئول جديد اصلي 

  با اونها در ميان گذاشته ميشه.

  

  صحنۀ دو

راهروي بند. رفيق علي البدل مسئول ارتباط با زير هشت در  يك روز بعد.
  با رفيق علي البدل مسئول روابط عمومي برخورد مي كند. ،حال عبور

  رضا!علي البدل ارتباط با زير هشت: 

  ها! سالم.علي البدل روابط عمومي: 

مي گم خبرداري رفقاي مسئول  .سالم هشت: زير با ارتباط البدل علي
  رند؟جديد جلسه دا

  نه. كي جلسه دارند؟ علي البدل روابط عمومي:

  همين اآلن. نيم ساعت پيش شروع شده.علي البدل ارتباط با زير هشت: 

  پس چرا به من خبر ندادند؟ علي البدل روابط عمومي: 

  به منم خبر ندادند.علي البدل ارتباط با زير هشت: 

  لسه دارند؟پس تو از كجا خبر داري كه جعلي البدل روابط عمومي: 

  بر حسب تصادف شنيدم.علي البدل ارتباط با زير هشت: 

  يعني چي بر حسب تصادف شنيدي؟ علي البدل روابط عمومي: 

يعني بر حسب تصادف شنيدم. يعني علي البدل ارتباط با زير هشت: 
  خود رفقاي مسئول به من نگفتند. از يك كانال ديگه خبر دار شدم.

شوخي): منظورت اينه كه كانال مخفي  (بهعلي البدل روابط عمومي 
  خبري داري؟

(به شوخي): آخه ماهيت مسئوليتم علي البدل ارتباط با زير هشت 
  ايجاب مي كنه كه كانال هاي خبري خودم رو داشته باشم.

خب، حاال از شوخي گذشته، چي كار بايد علي البدل روابط عمومي: 
  بينيم چي ميشه؟كرد؟ ميگي ما هم بريم توي جلسه يا صبر كنيم ب

اول بايد بفهميم بقية علي البدل ها رو علي البدل ارتباط با زير هشت: 
هم بي خبر گذاشتند يا نه. من ميرم تقي رو پيدا كنم ببينم اون چي ميگه. 

  .برمي گردم ميام سراغت. فعالً

  خداحافظ.  علي البدل روابط عمومي: 

  

  صحنۀ سه

  يكي از اتاق هاي زندان.

رفقا، اآلن يك هفته از انتخاب رفقاي تباط با زير هشت: علي البدل ار
مسئول جديد مي گذره. طي همين يك هفته دو جلسه داشتند، و طي يك 
هفته هيچ كدوم از ما علي البدل ها رو در جريان كارها قرار ندادند. خب، 
اگه فردا يكي از اين رفقاي مسئول رو از اين زندان منتقل كنند، رفيق علي 

  ه نمي دونه چه كار بايد بكنه.البدل ك
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  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالمي

 ٢٤٤  110ي  آرش شماره

  مي دونيد كه حبيب امروز زير هشت بوده؟علي البدل امور مالي: 

نه، خبر نداشتم. براي چي زير هشت علي البدل ارتباط با زير هشت: 
  رفته بوده؟

  فكر كردم تو بايد خبر داشته باشي.علي البدل امور مالي: 

ر داشته باشم؟ كف از كجا بايد خبعلي البدل ارتباط با زير هشت: 
  دستمو بو كردم؟

آخه فكر كردم چون با حميد هم اتاقي هستي بايد علي البدل امور مالي: 
  قاعدتاً به تو گفته باشه.

شايد هم قاعده اش اينه كه گفته نشه. علي البدل ارتباط با زير هشت: 
ا اصالً ديگه توي اتاق پيداش نيست. قرار كتابخونيِ ده تا دوازده رو هم كه ب

  من داشت فعالً بهم زده.

  خب، بنظر تو چه كار بايد كرد؟علي البدل امور مالي: 

شايد بد نباشه ما علي البدل ها با هم علي البدل ارتباط با زير هشت: 
  يك جلسه بگذاريم تا دربارة اين موضوع با دقت بيشتري صحبت كنيم.

  پيشنهاد خوبيه. موافقم.علي البدل امور مالي: 

  

  صحنۀ چھار

  دارند. جلسه منتخب البدل علي اعضاي از نفر سه. زندان هاي اتاق از يكي

امروز دقيقاً دو هفته است كه از شروع علي البدل ارتباط با زير هشت: 
  -كار رفقاي مسئول كمون مي گذره. طي اين دو هفته سه جلسه داشتند

  چهارتا جلسه داشتند.علي البدل روابط عمومي: 

آره، چهارتا جلسه داشتند. جلسة چهارم شون  علي البدل امور مالي:
  ديشب بوده.

  جلسة ديشب رو خبر نداشتم.علي البدل ارتباط با زير هشت: 

(شوخي آميز): معلومه كانال هاي مخفي ات علي البدل روابط عمومي 

  خوب كار نمي كنند.

(با كنايه): در عوض مثل اين كه روابط علي البدل ارتباط با زير هشت 
 خوب كار مي كنه. بهر حال، تا امروز چهارتا جلسه داشتند. رفيق عمومي تو

ارتباط با زير هشت، با زير هشت مذاكره داشته. ساير رفقاي مسئول  مسئول
اقدامات ديگه اي هم در حيطة مسئوليت هاشون انجام دادند، ولي هيچ يك 

هايي از رفقاي علي البدل رو در جريان امور قرار ندادند. اين يكي از ضعف 
است كه اين رفقا نسبت به اون بي تفاوت اند، و من فكر مي كنم بايد با اين 

  قضيه بطور قاطعي برخورد بشه.

اين ضعف در دوره هاي قبلي هم بوده، چيز علي البدل روابط عمومي: 
  تازه اي نيست.

من پيشنهاد مي كنم كه هر سه نفر ما تقاضاي يك علي البدل امور مالي: 
  ده بكنيم و انتقادهاي خودمون رو از روش رفقا بيان كنيم.جلسة فوق العا

ولي پيش از اين كه تقاضاي جلسة فوق العاده علي البدل روابط عمومي: 
بكنيم، بهتره بين خودمون مشكالت رو حالجي كنيم و اونها رو كالسه 
كنيم تا در جلسه بتوونيم روي هر يك از انتقادات خودمون بطور مشخص 

  صحبت كنيم.

  خب، اين جلسه بهمين منظوره ديگه.ي البدل ارتباط با زير هشت: عل

پيشنهاد ديگه اي كه من دارم اينه كه با رفقاي علي البدل امور مالي: 
علي البدل دوره هاي گذشته هم صحبت كنيم و از اونا خواسته بشه كه 
تجربه شون رو مطرح كنند. چون تا اونجايي كه من اطالع دارم اونا هم 

  شكل ما رو داشتند.همين م

اصالً مي تونيم از اونا بخوايم كه در اين علي البدل ارتباط با زير هشت: 
  موضوع با ما همكاري كنند.

باالتر از همكاري اونا مي تونند با ما بطور علي البدل روابط عمومي: 
  مشترك عمل كنند.

حد عمل باالتر از اون. اونا مي تونند با ما بطور متعلي البدل امور مالي: 
  كنند.

اصالً مي تونيم زير يك شعار واحد عمل علي البدل ارتباط با زير هشت: 
   "علي البدل هاي كمون، متحد شويد!" شعارِ باكنيم. با پالكاردهايي 

(ناگهان تعدادي به آنها اضافه مي شوند و همه، در حالي كه به پاخاسته اند، 
  رياد مي رنند:)مشت ها را گره كرده، به باال برده و يك صدا ف

  همه: علي البدل هاي كمون، متحد شويد!

  علي البدل هاي كمون، متحد شويد!      
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  اندبهار با مهر تمام براي من فرستاده 

*  
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  كالم، رنگ و حركت

  

  شهرزاد مجاب

  

يادمان بيست و پنجمين سالگرد كشتار زندانيان سياسي در شهرهاي 
مختلف برگزار شد؛ در بعضي از شهرهاي اروپا و آمريكاي شمالي گروههاي 
مختلف يادمان هاي جداگانه داشتند. اين گوناگوني بيانگر ديدگاههاي 

ز مسئله زندان، دولت و افق جنبش متفاوت سياسي و ايدئولوژيك ا
دادخواهي است. قصد بررسي و نقد اين تنوع و پراكندگي سياسي و 
ايدئولوژيك را در اين مقاله ندارم اما قبل از اينكه به مطلب اصلي بپردازم ، 

  مي خواهم به يك مشاهده مهم اشاره اي مختصر كنم.

ي در توضيح و بيش از يك دهه است كه به عنوان پژوهشگري متعهد، سع
به عنوان مكان و فضايي براي سازماندهي و اجراي  "زندان"تئوريزه كردن 

خشونت دولتي دارم. در مقابل اين خشونت كه كامال در انحصار دولت است، 
- اند، زخماند، جان باختهاند، شكسته شدهزندانيان زن و مرد مقاومت كرده

يرون از زندان بر دوش هاي جسمي و روحي دوران زندان را با خود به ب
اند، در جائي و زماني كه زندگي روزانه فرصتي داده لحظات شكنجه كشيده

و توهين و تحقير را به ياد آورده اند، لحظات همدلي و ياري با زندانيان 
اند، اند؛ شعر گفتهديگر را به عنوان خاطراتي فراموش نشده بازگو كرده

اند اند، مجسمه ساختهاند، نقاشي كشيدهاند، تئاتر توليد كردهخاطرات نوشته
هاي زندان را بازگو كرده اند. ها و شيطنتهاي كوچك شوخيو در محفل

اين همه تالش براي فراموش نكردن دوهدف اصلي داشته است: اول، توليد 
رژيم "اين مجموعه هنري و نوشتاري، نگارشي است از تاريخ سركوب 

هنري و هر يادنامه و خاطرات زندان ) بدين معني كه هر اثر 1("كشتار
بخشي از تاريخ سياه سركوب را بيان مي كند. اين تاريخ هنوز كامل و 
منسجم نگارش نشده، ناقص است، بحث برانگيز است و هنوز كامال شكل 
نگرفته سعي در بازنويسي آن هم مي شود تا خشونت دولتي را كمرنگ 

ي از انقالبيون را از دوش جلوه دهند و بار مسئوليت جنايت كشتار نسل
). 2كساني كه دست در اين كشتار داشتند و هنوز در قدرت هستند بردارند(

اي فردي از خشونت دولتي نوعي شهادت دادن دوم، به يادآوردن تجربه
تواند مبناي دادخواهي عمومي باشد. سعيد يوسف در شعر است كه مي

(نشر نقطه، تابستان  جان باختگان به بوي فردائي نوحماسي خود بنام 
  )، تجربه اي چنين مي سرايد:26و  19، صفحات 1382

  اين ساعت را به دست مامان بدهيد 

  اين ده تومان به دست مژگان بدهيد 

  ست ــ  ام را به علي ــ گر زنده شلوار لي

  لبخند مرا به خلق ايران بدهيد

............  

  ميرم  غصه نخوري، خنده به لب مي

  ميرم  شنگي و طرب مي با شادي و

  ديدي  تو هم مي  اعدام مرا كاش

  ميرم  تا مات بماني كه عجب مي

 

  ميرم  غصه نخوري، كه شادمان مي

  ميرم  افسرده نه، بل سرودخوان مي

  گويم چشم من نبندند آنجا  مي

  ميرم ، با نگهي به آسمان مي پس

ادامه  نگارش خاطرات زندان و به تجسم آوردن تجربه زندان نوعي از
مقاومت در مقابل خشونت دولتي و راهي براي بقاء و ادامه زندگي فرد و 
آرمان هاي انقالبي است. خالقيت كالمي و هنري مي تواند نقش مهمي در 
بازسازي روحي و جسمي زنداني سابق بازي كند و انگيزه اي براي زندگي 

. زندانيان كردن، زنده ماندن و ادامه مبارزه و دگرگون كردن افكار باشد

سابق بيش از دو دهه است كه هدف زنده نگه داشتن و فراموش نكردن 
جنايت رژيم اسالمي را بر عهده گرفته اند. آنها هم ستون فقرات اين تاريخ 

  نگاري هستند و هم تكيه گاه كل جنبش دادخواهي اند. 

از ائي را كه در باال ذكر كردم، اهدافي هستند كه توسط بخشي اين دو نكته
زندانيان سابق دردو دهه گذشته دنبال شده اند تا آنجا كه امروز مي توانيم 

داريم؛ پديده هايي  "جنبش دادخواهي"و  "ادبيات زندان"ادعا كنيم ما 
نوين در مبارزات مردم ايران عليه ستم و استبداد. اما مشاهده من اين است 

ي شده است. ها دستخوش دگرديسي عجيبكه در چند سال اخير اين تالش
 "عدم خشونت"و فلسفه و سياست هاي  "حقوق بشر"از يك طرف بختك 

به جان اين نيروي دادخواه افتاده و دادخواهي را به يك بيراهه حقوقي مي 
كه دادخواهي زندانيان را به نهادهاي سياسي وقتي-برد. اين گرايش فكري

هبري حزب محافظه بين المللي مي سپارد و يا از دولتي مانند كانادا، تحت ر
اي در نقض حقوق مردم بومي، مهاجران و زندانيان كار هارپر كه سابقه تيره

دارد و بدون هيچ قيد و شرطي از رژيم صهيونيستي اسرائيل پشتيباني مي 
كند و مدافع سرسخت جنگ افروزي اسرائيل عليه مردم فلسطين است در 

، مبارزه عليه شكنجه، كندخواست پشتيباني از زندانيان سياسي ايران مي
   كند.زندان و اعدام را از محتواي ترقي خواهانه، عدالت جويانه و انقالبي آن تهي مي

عرصه مبارزه سياسي و انقالبي را در  "حقوقي"از طرف ديگر اين گرايش 
خواهد با سوار شدن بر گرده اين محدود كرده و مي "قانون"چارچوب 

وكراتيك و ليبرالي خود را پياده كند. در هاي غيردم) سياست3("دريا دالن"
دار عليه افق انقالب به بطن اين فرصت طلبي نوعي ضديت و خشونت بنيه

ي نظام سرمايه داري نهفته عنوان راه رهايي بشريت از چنگال ستم گرانه
استفاده مي شود تا ريشه چنين تفكررا از بن  "حقوق بشر"است. از زبان 

اطل اعالم كنند. وارونه نمايي و سانسور بخشي از اين برچينند و اين افق را ب
كارزار است: سالها زندانيان سياسي و جريان هاي چپ مراسم يادبود برگزار 
كردند؛ يادبودها با ديدارهاي شخصي شروع شد، بتدريج به گردهمائي هاي 
محدود در خانه هاي شخصي كشيده شد و كم كم به مراكز كاميونيتي، 

شهر و سالن دانشگاهها گسترش پيدا كرد. با تشكيل سازمان كتابخانه هاي 
هاي زندانيان سياسي در تبعيد، محتواي برنامه هاي يادمان شكل نويني 
پيدا كردند. نويسندگان خاطرات زندان به سخنراني دعوت شدند، محافل 
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هنري از قبيل شعرخواني، رقص و تئاتر به برنامه ها اضافه شد، فيلم هاي 
يش داده شد و كارهاي هنري زندان به بازديد عموم درآمد. مستند نما

عليرغم اين تاريخ كوتاه اما غني يادمان گذاري، اخيرا چنين جلوه داده مي 
آغازگر افشاي كشتار زندانيان  "حقوق بشري"شود كه گويا تالشهاي 

است و ادعاي پيروزي مي كنند كه باالخره برگزاري مراسم  60سياسي دهه 
چپ خارج كرده اند و به همين دليل هم گويا مراسم  "انحصار"از  يادمان را

با غناي بيشتر، نظم و ترتيب بهتر، پر رنگ و جالتر و شركت گنندگان 
اي براي انحصاري كردن مسئله ) البته چپ، برنامه4بيشتر اجرا شده است(

 زندان و زنداني سياسي نداشته است اما تا زماني كه پديده زندان، شكنجه و

ين حقوق اعدام لغو نشده است چپ براي بهتر كردن شرايط زندان، تام
 "حقوق بشر"پردازد و بر خالف مناديان تالش قانوني ميزندانيان سياسي به

  )5كردن زندان، شكنجه و اعدام ندارد.( "دمكراتيك"سعي در قانوني و 

منشان اين بحث را در مقدمه اين مقاله براي آن مطرح مي كنم تا توجه آزاد
و آزاديخواهان را به اين واقعيت جلب كنم كه تاريخ نگاري هم يك علم 

شود  است و زماني كه با قلم تعصبات سياسي و ايدئولوژيك نگاشته مي
ي سياسي پر ديگر بهترين و شفاترين بازتاب واقعيت نيست بلكه يك پروژه
ذاري بخش از تحريف واقعيت ها است. تاريخ نگاري زندان و تاريخ يادمان گ

مهمي از وقايع مبارزات معاصر مردم ايران عليه استبداد هم دولت سلطنتي 
وهم دولت اسالمي است. اين تاريخ را بايد مكتوب كرد، بايد به اشكال 
گوناگون نوشتاري و هنري بازگو كرد تا بتوان آينده اي به دور از شكنجه، 

اصر مهاجر مي اعدام و سازماندهي شبكه زندان و سركوب تصور كرد. ن
بر اين باوريم كه تا از ستم و بيدادي كه بر زندانيان رفته سخن "نويسد: 

نگوئيم، درون مايه سياست بي رحمي را نشناسيم و آن را جزئي از آگاهي 
اجتماعي مان نكنيم، نه از شكنجه و اعدام رها مي شويم، و نه از دايره بسته 

نديشه و گرايش سياسي ي به بند كشيدن و كشتار آدميان به خاطر ا
  )6("شان.

  

  كالم، رنگ و حركت: هنر در فراموش نكردن

به نگارش درآوردن تجربيات روزهاي دربند هنري است پيچيده با 
دستاوردهاي مهم فردي، اجتماعي و سياسي. با رسيدن تدريجي زندانيان 

، نگارش خاطرات شروع شد. 1980سابق به خارج از كشور از اواخر سالهاي 
شار اين خاطرات به گسترش يك سري پژوهشهاي مهم تاريخ شفاهي انت

ونوشته هاي با ارزش گفتگوهاي زندان، كتاب زندان زندان انجاميد. نشر 
اي در ، جان تازهآرش ديگر ناصر مهاجر و مقاالت متعدد در همين نشريه

به ياد آوردن و بحث و گفتگو در مورد روزهاي دربند بين زندانيان سابق و 
تيبانان آن دميد. چاپ هر خاطره اي شور و هيجاني تازه به دنبال پش

داشت، بحث و مجادله ايجاد مي كرد و مشوقي شد براي ديگران كه به 
گذشته رجوع كرده و روزگار دربند بودن را بازنويسي كنند. اين خاطرات 
عليرغم تفاوتهاي مهم در سبك نگارش، زنانه و مردانه بودنشان، خاستگاه 

تي نويسنده، تفكر سياسي و بازبيني هاي گذشته و حال در كل دانشي طبقا
گفت.  "ادبيات زندان"و يا  "دانش زندان"را توليد كردند كه به آن مي توان 

در مطالعات ايران و مطالعات زنان ايران و پژوهشهاي مهم در زمينه ساخت 
تن ، ساخ"زن مسلمان"ايدئولوژيك رژيم اسالمي، تفكر رژيم در مورد 

و دستگاه سازماندهي شده سركوب  "تواب سازي"، "انسان مسلمان"
استفاده نشده است. پژوهشگران ايراني به تجزيه  "ادبيات زندان"دولتي، از 

و تحليل تئوريك و متدلوژيك دست نزده اند. كمتر دانشجويي تشويق شده 
تالشي  تا رساله اي در مورد اين حوزه از دانش و ادبيات بنويسد و يا اصوال

) و يادمان گذاري memoir( "خاطره")، memory( "ياد"براي اينكه مفاهيم 
)memorialization).7) وارد مطالعات كنوني ايران بشود، نشده است (

تجارب كشورهايي مانند آفريقاي جنوبي بعد از آپارتايد و يا شيلي و 

دان و نظامي در مورد زن-آرژانتين پس از فروپاشي نظام هاي ديكتاتوري
  يادمان ساختن مي تواند براي مطالعات ايران نمونه هاي مهمي باشند.

براي پاسخ دادن به اين عدم توجه به بخش مهمي از تاريخ معاصر مبارزات 
اجتماعي ايران و باز كردن فضايي براي گسترش تحقيق در اين  -سياسي

گاه در دانش 2007را سال  كالم، رنگ و حركتاي به نام زمينه، پروژه
تورنتو شروع كردم. هدف اين پروژه آشنا كردن زندانيان سابق زن و مرد به 

ها و تجربه زندان بود. فمينيست "يادآوردن"هاي نويني در زمينه به روش
پژوهشگران مطالعات فرهنگي و مردم شناسان كه در زمينه ياد، يادآوران و 

ها به شكل خاطره اند، مي گويند به يادآوردن تنيادمان گذاري كار كرده
). هنرهاي ديگر از قبيل نقاشي، موسيقي، فيلم، 8نوشتن محدود نمي شود(

تواند بازگوي خاطرات از لحظات مشخصي از زندگي تئاتر و رقص هم مي
به عنوان به يادآوردن به كالم از كالم، رنگ و حركت،   باشد. در پروژه

ريق نقاشي، فيلم و ردن از طبيانگر يادآورنگ شكل مكتوب استفاده شده، 
  زندان دارد.بازگوئي تجربه رقص در  واشاره به نقش تئاتر حركت  است وعكاسي

ايم تا اي كمك گرفتهبراي انجام اين پروژه از پژوهشگران و هنرمنداني حرفه
در كنار زندانيان سابق، دانش و هنر نويني خلق كنند. نتيجه اين همكاري 

قبل، در "سي مهم بود: توليد تئاتري به نام سيا-برگزاري سه برنامه هنري
در پشت ديوارهاي لكه "، رقصي به نام "جريان و بعد: صحنه هايي از زندان

. يكي از دستاوردهاي مهم "خطوط مقاومت"و نمايشگاه نقاشي به نام  "دار
اين پروژه در گير شدن نسل دوم مهاجرين در توليد دانش زندان است. 

، تاريخي است هنوز پنهان. نيروهاي 60دهه وقايع سركوب و كشتار 
مختلفي و به داليل گوناگون چه در بازگويي و چه در به فراموشي سپردن 
دهه كشتار و سركوب نقش دارند و نسل دوم مهاجر از دانستن اين تاريخ 
محروم شده است. اخيراٌ فرزندان زندانيان سابق كه به گذشته خانوادگي 

اند از اطرات مهمي از تجربه خود منتشر كردهاند خخود عالقه مند شده
جمله اين خاطرات به كار سحر دليجاني (به انگليسي) و شورا مكارمي (به 

  )9فرانسه) مي توان اشاره كرد.(

هاي كوتاه زندان به شكل ديجيتال در حال حاضر مشغول تهيه داستان
)digital استان كنيم و داستفاده مي "داستان گويي") هستيم. از روش

كنيم. ) بيان ميanimationزندان را از طريق تصوير، نقاشي و يا انيميشن (
هاي زباني و ترجمه را تواند سد محدوديتاستفاده از هنرهاي تجسمي مي

يكي از داليلي كه آثار توليد شده در مورد زندان به شكل وسيع  بشكند.
اني است. اين تري مورد استفاده تحقيقاتي قرار نمي گيرد، محدوديت زب

دانش فقط در دسترس فارس زبانان است. حتي نسل دوم ايرانيان مهاجر 
هم كمتر توانائي زباني براي استفاده از اين منابع را دارند. دانش عمومي در 

، محدود به خاطرات پرفروشي مي شود كه 1360مورد زندان و كشتار دهه 
ن را بيان مي كند كه با به زبان انگليسي نوشته شده است و روايتي از زندا

اوضاع سياسي، نگاه وحساسيت هاي فرهنگي امروز، و در كل با پروژه كنار 
آمدن غرب با ايران و چشم پوشي آنان از جنايت هاي متعدد رژيم اسالمي 
همخواني دارد. از اين رو استفاده از روشهاي خالقانه و هنري در نگارش 

  تجربه زندان بسيار ضروري است.

  

  در به ياد آوردن مقاومت

بيشتر زندانيان سياسي مخصوصا زندانيان چپ، براي دنيائي مبارزه كرده اند 
كه در آن زندان  شكنجه و اعدام و بهره كشي انسان از انسان به پايان 
برسد. هدف آنها چه در زندان و چه بعد از آن حفظ وضع موجود نبوده 

و اسالمي به ابزار حقوق و است. آنها براي مقابله با بيداد رژيم سلطنتي 
قانون هم دست يازيده اند و در هر قدم متوجه شده اند كه قانون بي طرف 
نيست، قانون جنسيت، نژاد و طبقه خود را دارد و هميشه در خدمت 
  صاحبان قدرت است. همانطور كه در باال ذكر كردم، زندانيان سياسي چپ، 
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حق مالقات گرفته تا حق روزنامه  از –اند حقوق زنداني را مطالبه كرده
حقوق "اما بر خالف پيروان  –خواندن و دسترسي به امكانات بهداشتي 

برچيدن زندان را مي طلبند و مي خواهند كه به عمق بي عدالتي  "بشر
عليه همه زندانيان برسند،  نمي خواهند انقالبيوني كه در مبارزات مسلحانه 

يا دستگير  ا در نبردهاي خياباني كشتهدر كردستان، تركمن صحرا، آمل و ي
از فرآيند دادخواهي حذف شوند. آنها تجربه زنده و امروزين  ،و اعدام شدند

گوانتانامويي و ابوغريب و زندانهاي مخفي آمريكا را پيش چشم دارند و مي 
دانند كه چگونه دولتي كه ادعا مي كند آزادترين و دمكراتيك ترين دولت 

اي قانوني شكنجه مي كند و بيشترين مدافعين حقوق دنيا است به شيوه 
  بشر يا سكوت مي كنند و يا از كنار اين جنايت ها آهسته مي گذرند.

دفاع از زندانيان سياسي و همبستگي در جنبش دادخواهي ادامه مبارزه 
ايست كه در زندان صورت گرفته است. زندانيان سياسي به ياد مي آورند تا 

به ياد آوردن مقاومتي است در مقابل بيداد. ما حاميان فراموش نكنند، عمل 
زندانيان بايد به اين جنبش مقاومت بپيونديم و تالش كنيم تا اين جنبش 
از نظر فكري، عملي، هنري و سياسي تقويت شود. همانطور كه در باال گفته 
ام، دانش زندانِ غني داريم كه نياز به بررسي و تحليل تئوريك و تاريخي 

ارد. يادگيري از دانش زندان ساير مردم جهان  و اطالع رساني به جدي د
آنان در مورد فاجعه كشتار خونين زندانيان سياسي در ايران از كارهاي 

موزه ياد و "بسيار مهم است كه نبايد از آن غفلت كرد. در محوطه ورودي 
- Museo de la Memoria y los Derechos Humanos) "حقوق بشر

Museum of Memory and Human Rights)  در شهر سانتياگوي شيلي
ديوار بزرگي به همبستگي بين المللي با جنبش دادخواهي زندانيان سياسي 
دوران ديكتاتوري نظامي پينوشه اختصاص داده شده است. روي اين ديوار 
كه نشاني از ستم و سركوب آزاديخواها در مناطق مختلف آسيا، آفريقا، 

  خاورميانه، نامي از ايران نيست. آمريكاي التين و

يادمان گذاري زندانيان سياسي امري ساده و بي طرفانه نيست. هر تالشي 
براي يادمان گذاري اقدامي سياسي است. مستند كردن و گزارش دادن و 

همه اينها  –سوژه اي كردن دنياي زندان و زندانيان، سركوب و مقاومت 
ها و بازداشتگاههايي كه در آفريقاي عرصه مبارزه سياسي هستند. در زندان

) ديده ESMA) و آرژانتين (Villa Grimaldiجنوبي (رابين آيلند)، شيلي (
ام سعي شده است كه خشونت زندان و زندانبانان نشان داده شود، اما در 

فرهنگي را كه به اين -اجتماعي- عين حال تالش شده آن نظام اقتصاد
 "موزه ياد و حقوق بشر". مثال در خشونت دست زده است زير سوال نكشد

در شهر سانتياگو شيلي، پينوشه را در تقابل با مبارزين مي بينيم اما 
پينوشه را به عنوان يك فرد مي بينيم، فردي خطاكار و ديكتاتور، كه 

و گوئي جناياتي كه  نيستنماينده يك نظام اجتماعي و اقتصادي و سياسي 
بين المللي در رابطه نزديك با مرتكب شده چه در سطح كشوري و چه 

امپرياليسم آمريكا سازماندهي نشده بود، گوئي اگر اين قبيل ديكتاتورها به 
گذشته تكرار نمي  "اشتباهات"قدرت نرسند دمكراسي برقرار مي شود و 

حقوقيِ محافظه كارانه نسبت به مسئله -شوند. اين يك رويكرد سياسي

عمل "وست كه دردو فيلم برجستة كشتار زندانيان سياسي است. از اين ر
 Nostalgia for the) "در حسرت نور"و  (The Act of Killing) "كشتن

Light)  مشاهده مي كنيم كه مسئولين كشتار انقالبيون و كمونيستها در هر
. اين همان *دو كشور اندونزي و شيلي امروز در مسند قدرت هستند

ورمحمدي، عضو هيئت حقوقي است كه امروز مصطفي پ-رويكرد سياسي
شركت و  60سه نفره مرگ كه مستقيما و شخصا در نسل كشي دهه 

  مسئوليت داشت را وزيردادگستري دولت روحاني مي كند. 

تا محو پديدة زندان، زنداني سياسي، شكنجه و اعدام راه طوالني و پر از 
تالطم هايي كه  –تالطم هاي سياسي و اجتماعي و فكري در پيش داريم 

عرصه از مقاومت و مبارزه را نيز رقم مي زند. تحقق آرزوي دنيائي دور اين 
از سركوب و ستم، به نظر دور از واقعيت خشونت هاي حاكم در جهان مي 
آيد، اما نمي توان تسليم اين وضع موجود شد و به بخشي از اين نظام 

ه تاريخ انقالبيون سرشار از مقاومت و ستيز علي .افسارگسيخته تبديل گشت
ستمگران است. مهم آن است كه در اين مبارزه اين حقيقت را فراموش 
نكنيم كه جنبش دادخواهي نمي تواند گزينشي پيش برود. تقويت 
همبستگي انترناسيوناليستي در جنبش دادخواهي سد مهمي در مقابل نفوذ 
موذيانه ي فرهنگ راست و محافظه كارانه در جنبش دادخواهي ما است كه 

ن عدالت جويي براي كشتار دهه ي شصت زندانيان سياسي ايران تحت عنوا
به ستم گرانِ مردماني ديگر، در نقطه اي ديگر از جهان توسل مي جويد. با 
ديدي گسترده و رهايي بخش از عدالت جويي به زندانيان سابق و 
مقاومتشان در به يادآوردن بپيونديم تا بتوانيم جنبش مستحكم دادخواهي 

ندازيم و فرهنگ عدالت جوئي را اشاعه دهيم كه فراتر از خواسته به راه بيا
  بورژوائي حقوقي و عدم خشونت باشد.-هاي ليبرال

  ها:پانوشتمنابع و 

 "1360حقيقت و مرگ: به ياد اعدام شدگان دهه "اين مفهوم را محمد رضا نيكفر در مقاله اش بنام  -1

   .(www.radiozamaneh.com)مانه بر گرفته ام:  راديو زاستفاده كرده است.  مقاله را از سايت 

جمهوري اسالمي: "اين تالش را در نقد اكبر گنجي بر مقاله آقاي نيكفر ميتوان ديد. نگاه كنيد به  -2
هم م .)www.radiozamaneh.com( "محمد رضا نيكفر ؟: نقدي بر نوشته اخير"رژيم كشتار"

شگرف است! اين حد خون سرد از جنايت "هست كه پاسخ بجا وسنجيده مهدي اصالني را بعنوان 
  . )www.news.gooya.com(به اين نقد بخوانيد  "گفتن

ت در ساي 9، شماره آتش، "هيخوا چالش هاي جنبش داد"نگاه كنيد به نوشته سولماز مرادي،  -3
.www.cpimlm.com   

)  2013، 26(سپتامبر  شهرونددرنشريه   "ملباس عزا را درآوري "شهرام تابع محمدي در مقاله اش -4

مهم ترين دستاورد اين برنامه اين بود كه اين فاجعه براي اولين بار از مالكيت اپوزيسيون "مي نويسد: 
  شد. سنتي درآمد و به صاحب اصلي اش، مردم ايران، بازگردانده

    براي نمونه اي از برنامه هاي يادمان در شهر تورنتو به سايت تحقيقاتي من مراجعه كنيد:  -5

Political Prisoners: The Art of Resistance in the Middle East 

(www.politicalprisoners.com). 

  ."پيشگفتار"جلد اول. نشر نقطه. صفه اول كتاب زندان، ر) ناصر مهاجر (ويراستا -6

براي ليست كامل رساله هاي چاپ شده به سايت ذكر شده در باال ماجعه كنيد. دو رساله كه  -7
  دانشجويان من نوشته اند، عباتند از:

Bethany J. Osborne (2013). The Art of Remembering: Iranian Political 

Prisoners, Resistance and Community. Unpublished Doctoral Thesis, 

OISE/University of Toronto and Donna Hakimian (2008). The Path to 

Certitude: The Learning of Iranian Baha’i Women Prisoners. Unpublished 

MA Thesis, OISE/University of Toronto. 

  تاب زير آمده است:يك نمونه خوب اين بحث در ك -8

Sidonie Smith and Julia Watson (eds.) (1998) Women, Autobiography, 

Theory: A Reader . Madison Wisconsin: The University of Wisconsin Press. 

9- Sahar Delijani (2013). Children of the Jacaranda Tree.  UK and USA: 

Atria Books, Simon and Schuster. Chowra Makaremi (2011). Le Cahier 

D'aziz: Au Coeur De La Révolution Iranienne. Paris: Gallimard.   

*- Nostalgia for the Light was released on October 27, 2010 and is written 

and directed by Patricio Guzman (Chili). 

The Act of Killing was released on November 8, 2012 and is directed by 

Joshua Openheimer. 

*  
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  جايگاه ايدئولوژي اسالمي
 در برخورد با مخالفان سياسيِ زنداني 

  

  

  

  محمد رضا شالگوني

  

  

  

جمهوري اسالمي دليل وجودي خود را تبليغ و گسترش دين اسالم اعالم 
كند و به طور ويژه روي اجراي شريعت اسالمي، البته به روايت فقه شيعه مي

به همين دليل، جمهوري اسالمي  (آن هم شيعه دوازده امامي) تأكيد دارد.
قطعاً يك حكومت ايدئولوژيك است. براي اين كه ابهامي پيش نيايد، الزم 
است يادآوري كنم كه همه حكومت ها از اصول ايدئولوژيك معيني دفاع 

ها اصول ايدئولوژيك خود را غير قابل بحث و كنند، اما بعضي از حكومتمي
كنند، مردم اعالم و بر مردم تحميل ميغير قابل نفي از طريق رأي عمومي 

هايي كه ضرورتاً مي نامم؛ حكومت "حكومت هاي ايدئولوژيك"اينها را من 
نافي حق انتخاب و حق حاكميت مردم هستند؛ حتي هنگامي كه خود را 

زنند. با اين تعريف، هر حكومت ديني و نيز هر مظهر اراده مردم جا مي
حكومت "نمي پذيرد، ضرورتاً يك  حكومتي كه جدايي دين و دولت را

ترين و خشن ترين شكل است. و جمهور اسالمي افراطي "ايدئولوژيك
 "ايدئولوژي اسالمي"حكومت ايدئولوژيك و حكومت ديني است، زيرا نه تنها 

كندو نه تنها اجراي احكام را غير قابل بحث اعالم و بر مردم ايران تحميل مي
خواهد جامعه را بر مبناي اين قوانين د و ميدانفقه شيعه را وظيفه خود مي

عهد بوقي تجديد سازمان بدهد، بلكه حاكميت مطلق فقها را بنياد غير قابل 
  بحث و تغيير خود اعالم مي كند. 

البته تعهد به اجراي شريعت هرگز به معناي وفاداري كامل روحانيت حاكم 
ست. تجربة موجوديت به همه احكام فقه و تعطيل ناپذيري اجراي آن نبوده ا

سي و پنج ساله رژيم واليت فقيه نشان مي دهد كه تأكيد آنها بر منشاء الهي 
احكام شريعت، بيش از آن كه برخاسته از باورهاي دگماتيك ساده لوحانه 
باشد، درهم تنيده با حسابگري هاي فرصت طلبانه براي حفظ فرمانروايي 

مصلحت "قت همان اصل خودشان بوده است. روشن ترين گواه اين حقي
است كه طبق آن (به گفته شخص خميني) مي شود حتي نماز و روزه  "نظام

در قانون  "مصلحت"را هم به طور موقت تعطيل كرد. گنجانده شدن اين 
در تير  "شوراي بازنگري قانون اساسي"اساسي جمهوري اسالمي (توسط 

تمامي  اوالً كهروحانيت حاكم است به اين ناخواستة ضمني ) اعتراف 1368
شريعت از نظر خود آنها در دنياي امروز قابل اجراء نيست و اصرار بر اجراي 

تواند ادامه موجوديت حكومت اسالمي را به مخاطره همه احكام آن مي
ضرورت انطباق شريعت با دنياي امروز به  ثانياًبيندازد و حتي ناممكن سازد؛ 

ين تجديد نظر در فقه بايد به امري موارد استثنايي محدود نمي شود و بنابرا
تعطيل بعضي از احكام شريعت ثالثاً نهادي شده و روزمره تبديل شود؛ 

(برخالف گفته خميني) قاعدتاً نمي تواند موقتي باشد، بلكه ناگزير، دائمي 
خواهد بود. مسكوت گذاشتن بعضي از مسلمات شريعت در دوره سي و پنج 

گذارد كه آخوندهاي حاكم نمي ي نميساله گذشته نيز جاي ترديدي باق
فرمانروايي خودشان را به مخاطره  "قوانين الهي"خواهند با چسبيدن به 

قوانين "بيندازند و در مقدم شمردن خدايي آخوندها بر اجراي تمام و كمال 
دهند. در اينجا كافي است به چند نمونه ترديدي به خود راه نمي "الهي

  اشاره كنم: 

داري را امري كامالً كند، بردهانيت به نام آن حكومت مي* فقهي كه روح
داند و در باره چگونگي حل و فصل مسائل آن فصول بسيار طبيعي مي

كنند در بارة اين دانيم كه اكنون آنها جرأت نمياما همه ميكشافي دارد. 
دانند كه حتي دفاع علني و مسائل حتي بلند بلند حرف بزنند، زيرا مي

داري، دودمان شان را برباد خواهد داد. يا بنيان گذاران فقه در ردهرسمي از ب
) از غير مسلمانان به تفصيل صحبت "جزيه"باره گرفتن ماليات ويژه (يا 

، بي سرو صدا "مصلحت نظام"اند، اما آخوندهاي حاكم ناگزيرند بنا به كرده
  همه آن بحث را درز بگيرند.

درت، موسيقي را حرام مي دانست، * روحانيت شيعه پيش از رسيدن به ق
بازي شطرنج را گناه، و خوردن گوشت ماهيان غير فلس دار را خالف شرع. 
اما زير فشار مردم ناگزير شد به درجات مختلف، در همه اين موارد به تجديد 
نظرهايي دست بزند. همين طور آنها ناگزير شدند ربا را كه طبق نص قرآن 

كوم و ممنوع شده، با دستكاري هايي، عمالً با قطعيت تمام در اسالم مح
  بپذيرند، زيرا سيستم بانكي جديد بدون اين تجديد نظر قابل تصور نيست.

هاي مالياتي امروزي را غير * قبل از انقالب، روحانيت شيعه نه تنها سيستم
دانست، بلكه مدعي بود كه با اجراي مقررات فقهي مربوط به شرعي مي

جامعه عادالنه و حكومت اسالمي مقتدري ايجاد كرد،  توانخمس و زكات مي
ها را بدون سر و صداي زياد ي آن بحثاما بعد از رسيدن به قدرت، آنها همه

كنار گذاشتند و خميني مقررات فقهي مربوط به خمس و زكات را چنان 
نابهنگام ديد كه مدافعان كارآيي آن را به بي اطالعي و پرت بودن از 

اي است سهم امام حاال به اندازه"امروزي متهم كرد و گفت  مقتضيات جامعه
ها را بگردانيم ... ما از كجا سهم امام و سهم سادات پيدا كه همين حوزه

. آنها احكام فقهي مربوط به معادن را نيز به "كنيم كه دولت را اداره بكنيم؟
حكومت "سرعت درز گرفتند، زيرا در يك كشورنفتي، جدي گرفتن آنها 

اي كه به چنگ انداخت و آنها را از ثروت بادآوردهرا به خطر مي "سالميا
 آورده بودند، محروم مي ساخت!

هاي روحانيت  در * بحث انگيز ترين و پرسر و صداترين اين عقب نشيني
- ماجراي تدوين قانون كار صورت گرفت. و خميني و اطرافيان او كه مي

هاي كارگري، ، مخالفت با بيمهترسيدند در گرماگرم جنگ ايران و عراق
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مقررات فقهي  "مصلحت نظام"اعتراضات كارگران را برانگيزاند، تحت عنوان 
را   "جعاله"و  "اجاره"هاي مربوط به اجير كردن كارگر يا به اصطالح، باب

اش كنار گذاشتند و خميني با صدور فتوايي كه بعضي از گماشتگان و پيروان
اي) را حيرت زده ساخت، اعالم كرد كه براي  (از جمله همين علي خامنه
توان حتي نماز و روزه و حج را هم موقتاً تعطيل حفظ حكومت اسالمي مي

 كرد.

، همان طور كه اجراي همه احكام شريعت اما فرصت طلبي معطوف به قدرت
را ناممكن مي سازد، چسبيدن به بعضي ديگر و نيز تظاهر به وفاداري به 

كند. زيرا آخوندهاي حاكم بهتر از هر كسي ز الزام آور ميكليت شريعت را ني
دانند كه پذيرش صريح غير قابل اجرا بودن شريعت، بنياد فرمانروايي مي

شان را برباد خواهد داد. آنها در همان حال كه تجديد نظر نهادي شده و 
روزمره در احكام شريعت را براي حفظ فرمان روايي خودشان ضروري مي 

اند هرنوع ترديد در منشاء الهي شريعت را با تمام نيرو سركوب حكومدانند، م
كنند؛ زيرا رياكاري و فرصت طلبي نهادي شده از لوازم گريزناپذير هر 

  حكومت ديني و هر حكومت ايدئولوژيك است.

من فكر مي كنم، با توجه به منطق اين فرصت طلبي معطوف به قدرت (كه 
تري از جايگاه ايدئولوژي اسالمي در روشنتوان به تصور توضيح دادم) مي

سيستم امنيتي رژيم به طور عام و در برخورد آن با مخالفان سياسي به طور 
  خاص، دست يافت.

با نگاهي به برخورد با مخالفان سياسي، به ويژه در دوره هاي مختلف زندان، 
كام مي شود دريافت كه توسل آنها به ايدئولوژي اسالمي به طور عام و اح

شريعت به طور خاص، بسته به شرايط و عوامل مختلف، چشم گيرتر يا كم 
  شده است.تر ميرنگ

  

   1360 تا 1357 -دوره اول 

ها، حكومت روحانيت از همان روز اول بسيار خونين و برخالف تصور بعضي
كه روحانيت تحت رهبري  57خشن بود. در همان دو سال اول پس از بهمن 

همه اهرم هاي قدرت سياسي را در دست خود متمركز  كوشيدخميني مي
ها و تجمعات خود انگيختة مردم را يا زير كنترل خود در كند و جنبش

هاي مختلف خفه كند، نخستين تجربه حكومت ديني، بياورد يا به شيوه
آور و مأيوس حتي براي بخش چشم گيري از مسلمانان مؤمن واقعاً بهت

كه هنوز شور و شوق انقالبي مردم فرو ننشسته بود و كننده بود. اما از آنجا 
فضاي سياسي پرجوش و خروش و نسبتاً بازي وجود داشت و نيز اكثريت 

كردند؛ بسياري از جنايات حكومت قاطع مردم هنوز از خميني حمايت مي
شد؛ در حالي كه همين اي مردم درك و ثبت نميديني در ذهنيت توده

 30تا  57ماه اول (يعني از اواخر بهمن  28گويم ) دوسال يا (اگر دقيق تر ب

ها يا شايد هم خونين ترين دوره ) يكي از خونين ترين دوره 60خرداد 
حكومت روحانيت بوده است. يادآوري مهم ترين گروه هايي كه در اين دوره 

  زير تيغ سركوب قرار گرفتند، اين حقيقت را روشن تر مي سازد: 

كه دستگيري، اعدام و مصادره اموال شان از همان عوامل رژيم پهلوي  - 1
و غالباً بدون محاكمه يا در دادگاه  روز سقوط رژيم شاهنشاهي آغاز گرديد

در گرماگرم همين  هايي كه كسي نمي توانست از آنها جان به در برد.
- ها و كشتارها، عده زيادي هم قرباني شدند كه در رژيم سابق كارهدستگيري

  كه به خاطر تسويه حساب هاي فردي و محلي گرفتار شدند. اي نبودند، بل

هاي مذهبي مانند بهائيان، كه بعضي افراد شناخته شدة بعضي اقليت - 2
اي داشت، دستگير، اعدام يا به شيوه روحانيت نسبت به آنها خصومت ويژه

  هاي پنهاني و غير رسمي سر به نيست شدند.

هاي تحت جنبش هاي مليت سركوب جنبش هاي مستقل ، مخصوصاً - 3
ها براي اين جنبش 58ستم  و كشتار وحشيانه فعاالن سياسي آنها. سال 

كه بسياري از فعاالن عرب، تركمن، كرد و آذري ها  سال بسيار خونيني بود
به فرمان خميني و به وسيله  نيروهاي رنگارنگ زير كنترل روحانيت حاكم 

ك آن كشتارها هنوز هم در قصابي شدند و بعضي از صحنه هاي وحشتنا
  خاطره مليت هاي محروم ايران همچنان زنده است.

تصفية گسترده همه افراد نامطلوب از نظر روحانيت در ارتش، حتي در  - 4
هاي مياني و پائيني و دستگيري و پرونده سازي براي غالب آنها؛ چيزي رده

ادرهاي نظامي كه در هنگام حمله رژيم صدام، ايران را عمال به علت ضعف ك
  با تجربه، بي دفاع كرده بود.

سركوب دانشجويان و استادان نامطلوب از نظر روحانيت و اشغال و  - 5
كه در  "انقالب فرهنگي" ، تحت عنوانها همه دانشگاهطوالني تعطيل 

   صورت گرفت. خونينيحتي بسيار خشن و  به شيوه هايبسياري از شهرها 

قضات دادگستري از  رش از معلمان وتصفيه گسترده آموزش و پرو -  6
اسالمي كردن اين دو حوزه مهم، از طريق ايجاد نامطلوب از نظر روحانيت و 

  روحانيت بر آنها. كنترل مستقيمسيستم 

شمار بسيار زيادي از افراد كامالً بي گناه كه به اتهام انجام سركوب  -  7
ل روحانيت، سر كارهاي خالف شرع، در يورش هاي مكرر دستجات زير كنتر

هاي آن چناني اعدام شدند. اين كشتارها به نيست يا از طريق فتواها و دادگاه
، چنان گسترده ندغاز شدآ 57بهمن  22ها كه حتي قبل از  "لينچ كردن"و 

براي هميشه ناشناخته خواهد ماند.  احتماًال، بودند كه نام اكثر قربانيان آنها
روحانيتي بود كه مي خواست به نام هاي اينها نخستين موج شوك تراپي

شريعت برگرده مردم بنشيند. براي پي بردن به ابعاد خشونت و توحش در 
ترين آنها، مانند هاي شريعتمداران، كافي است معروفاين موج يورش

تهران را به ياد  "شهرنو"ماجراي آتش زدن  سينما ركس آبادان و آتش زدن 
  بياوريم.

از نظر روحانيت  "انحرافي"هاي نان كه يا به جريانعده زيادي از مسلما - 8
حاكم تعلق داشتند، يا حاضر نبودند به رهبري خميني گردن بگذارند، 
دستگير، اعدام يا بي سر وصدا، سر به نيست شدند؛ از بعضي طرفداران 

و امثال آن   "فرقان"شريعتي گرفته (كه به بهانه رابطه با گروه هايي مانند 
اعدام شدند) تا بعضي از روحانيان با نفوذ و حتي مراجع  دستگير و حتي

گرفتار آمدند). در همين دوره بود  "حصر خانگي"تقليد (كه دستگير يا به 
كه دادگاه ويژه روحانيت براي ايجاد انظباط در درون خود روحانيت، ابداع 

  شد. 

صه توان در چند محور خالهاي سركوب در اين دوره را ميمهم ترين ويژگي
  كرد:

هاي اين دوره، حتي در مواردي كه به نام دفاع از در غالب سركوب -يك 
انقالب صورت مي گيرند، پرچم شريعت و شريعتمداري آشكارا در اهتزاز 
است. در همين دوره است كه روحانيت تحت رهبري خميني با حمايت 

هاي بخش بزرگي از مردم و كرخت كردن بخش بزرگ ديگري از آنها، زمينه 
  اجتماعي و رواني تحميل شريعت را به يك جامعه امروزي تحكيم مي كند.

بخش بزرگي از سركوب هاي اين دوره، با بهره برداري از بلبشوي دوره  -دو 
انقالب و تحريك دستجات حزب اللهي تحت رهبري روحانيت صورت مي 

حاكم و  گيرند و غالباً به صورت غير متمركز؛ بنابراين، رده باالي روحانيت
كند، مسؤوليت ايجاب مي "مصلحت"مقامات رسمي حكومتي، هر جا كه 

جنايات انجام شده را به گردن اين و آن مي اندازند و پرونده ماجرا را كور 
مي كنند. مثالً در پرونده سينما ركس آبادان پاي خودشان را كامالً عقب 

اجازه دادند  تهران حتي براي مدتي "شهرنو"كشيدند؛ در جريان آتش زدن 
ها را رسماً كار در آن به طور محدود ادامه يابد، اما بعد، بعضي از روسپي

دادگاهي كردند و به قتل رساندند. در همين دوره است كه الگوي اصلي سر 
معروف  "ايقتل هاي زنجيره"به نيست كردن مخالفان سياسي كه بعداً به 

تي رژيم متولي پيدا كرد. شدند، شكل گرفت و در دستگاه امنيتي و اطالعا
قتل "مثالً شيوه قتل فعاالن خلق تركمن، الگويي است كه نه تنها در جريان 

، بلكه در تمام دوره موجوديت جمهوري اسالمي در مناطق "ايهاي زنجيره
  مختلف كشور به كار گرفته شده است.
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 در اين دوره، زندان به عنوان يك شيوه مجازات غلبه ندارد و غالب -سه 

مخالفان، حتي اگر به طرق رسمي يا فرا قانوني و پنهاني سر به نيست 
شوند، مي شوند، به مصادره اموال و غيره محكوم مي "تعزير"نشوند، معموال 

يا به انحاء مختلف به سكوت و انزوا واداشته مي شوند. و در اينجا هم عالوه 
را ديد. زيرا شريعت بر فضاي دوران انقالب، البته بايد رد پاي احكام شريعت 

اي شكل گرفته كه زندان به عنوان يك شيوه اسالمي در آغاز در جامعه
مجازات تقريباً ناشناخته بوده و حتي در دوره شكل گيري و تدوين فقه در 
دوران خالفت عباسي نيز شيوه مجازات پرهزينه و دست و پا گيري محسوب 

  رين شيوه مجازات درآيد. مي شده و بنابراين نمي توانسته به صورت مهم ت

در اين دوره ، مصادره اموال گروه هاي زير تيغ يكي از جذاب ترين  -چهار 
شيوه هاي مجازات مخالفان از نظر روحانيت حاكم محسوب مي شده و از 

مال و منال بي حساب و كتابي به چنگ  "مردان خدا"اين طريق بود كه 
فقيه شكل گرفت و بخش بزرگي آوردند و در رأس همه، امپراتوري مالي ولي 

از ثروت كشور زير كنترل مستقيم دستگاه واليت قرار گرفت. در اينجا نيز 
كه به  "انفال"و  "في ء"مي توان رد پاي شريعت را مشاهده كرد. زيرا 

  صورت غنيمت از دشمن گرفته مي شود در فقه اسالمي احكام مفصلي دارد.

ران و سيستم اطالعاتي جمهوري در اين دوره است كه سپاه پاسدا - پنج 
اسالمي به عنوان دستگاه هاي اصلي سركوب ايدئولوژيك رژيم شكل مي 

 گيرند و آزموده مي شوند.

  

  1360دهه  -دوره دوم 

ها انتظار مي كشيد، جنگ ايران و عراق (كه او فرصتي را كه خميني مدت
جاهدين خلق سازمان م "فاز نظامي"مي ناميد) و اعالم  "بركت"علناً آن را 

اي بود كه روحانيت حاكم با راه اندازي دوره 1360اش فراهم آورد. دهه براي
صد ساله اخير تاريخ ايران، همه جريان هاي سياسي ترين كادر كُشي بزرگ

سركوب در  سياسي كشور را كه نامطلوب تشخيص مي داد، سركوب كرد.
  اين دوره با دوره قبل چند تفاوت چشم گير داشت:

برخالف دوره قبل، سيستم سركوب متمركز بود و همه كارها به دست  -يك
دستگاه هاي انتظامي، امنيتي و قضايي تحت رهبري روحانيت حاكم و در 
بعضي موارد حتي با مداخله مستقيم شخص خميني صورت مي گرفت و 
بنابراين، سركوب اساساً خصلت دولتي، آگاهانه و حساب شده داشت و 

دانگيخته گروه هاي مذهبي متعصب در آن وزن سركوب جنبشي و خو
  چنداني نداشتند.

ها هر چند زير نظر دادستاني انقالب و با تصميم دادگاه هاي مجازات -دو
انقالب، ولي برمبناي قوانين، آئين نامه ها و رهنمودهاي نسبتاً مدون صورت 
مي گرفت؛ وزن قضات خودسر دوره قبل به شدت كاهش يافته بود و 

ها اين مسؤوليت رؤساي سيستم قضايي جمهوري اسالمي در آن مجازاتبنابر
غير قابل انكار بود. در اين دوره بود كه قوانين مجازات جمهوري اسالمي 

اي بود از قوانين موجود در كتب فقهي و براي اولين بار تدوين شد كه ملغمه
امعه امروزي قوانين ابداعي كه روحانيت ناگزير بود براي اداره و كنترل يك ج

تهيه كند و در تهيه آنها از قوانين غير ديني موجود قبلي كمك بگيرد، زيرا 
-روحانيان حاكم (برخالف تصور ساده لوحانه قبلي شان) به تدريج در مي

يافتند كه با انبوه مسائلي روبرو هستند كه اصالً تصوري از آنها در فقه و 
اين نكته كافي است به ماده اول منابع شريعت وجود ندارد. براي پي بردن به 

صادر  1361آذر  24خميني مراجعه كنيم (كه در  "ايفرمان هشت ماده"
تهيه قوانين  "كه اعترافي ضمني است به نبود قوانين دقيق فقهي:  گرديد)

شرعيه و تصويب و ابالغ آنها با دقت الزم و سرعت انجام گيرد و 
تالى عموم است و از قوانين مربوط به مسائل قضايى كه مورد اب

اهميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد، كه 
كار قوه قضاييه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود، 

  "و ابالغ و اجراى آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.

  

  

  
  

  

 هاي سياسي در سيستم مجازات جمهوريبرخالف دوره قبل، زندان -سه

اسالمي اهميت زيادي پيدا مي كنند و سهم محكوميت به حبس نيز در 
  مجموعه سيستم مجازات جمهوري اسالمي، به شدت افزايش مي يابد.

با وجود روند تمركز يابي در سيستم مجازات جمهور اسالمي، شيوه  - چهار
ها همچنان ادامه مي يابد. و به جرأت مي توان گفت هاي فراقانوني در زندان

هاي جمهوري اسالمي در اين دوره، بدترين و غيرقابل تحمل جهنم زندان كه
  ترين زندان ها در صد ساله اخير تاريخ ايران بودند. 

همه خشونت و توحش اعمال شده در زندان هاي جمهوري اسالمي  -پنج
در اين دوره، با نظارت مستقيم روحانيت حاكم و حتي رده هاي باالي آن 

همين دليل، منشاء خشونت هاي فراقانوني و جهنمي صورت مي گيرد. به 
اين دوره از زندان هاي جمهوري اسالمي را بايد در خصلت ذاتي حاكميت 
فقها و واليت فقيه جستجو كرد. فقهي كه روحانيت به نام آن حكومت مي 
كند، سيستمي از قوانين قرون وسطايي است كه با غالب مفاهيم بنيادي 

سه قرن اخير شكل گرفته اند، بيگانه و  -ي كه در دونظام هاي حقوقي امروز
غيرقابل جمع است. مثالً مفهوم حقوق بشر به معناي امروزي آن، يا حتي 

در ذهنيت فقها بي معناست. به نظر من،  "رويه قضايي"وحدت معيار در 
بهترين نمودار ايدئولوژي روحانيت حاكم و بنياد انديشه فقهي را مي توان در 

روف خميني سراغ گرفت كه در اشاره به اعدام هاي مخالفان آن حرف مع
آنهايي كه كشته "گفت: جمهوري اسالمي حتي يك انسان نكشته است؛ 

فرمان هشت ". تصادفي نبود كه خميني حتي در "شدند، همه سبع بودند
خود (كه تازه يك سال و نيم پس از شروع كشتارهاي وحشيانه هر  "ايماده

حالي كه بر ضرورت نهادي شدن قانونمداري تأكيد  روزه صادر شد) در
آنچه ذكر "داشت، در ماده هفت، برخورد با مخالفان را استثناء مي كرد: 

ها  شد و ممنوع اعالم شد، در غير مواردى است كه در رابطه با توطئه
و گروهكهاى مخالف اسالم و نظام جمهورى اسالمى است كه در 

ندازى نظام جمهورى اسالمى و ترور هاى امن و تيمى براى برا خانه
هاى  شخصيتهاى مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براى نقشه

 كنند و محارب خدا و رسوليخرابكارى و افساد فى األرض اجتماع م

باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنين در جميع مي
ها و  نشكدهارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضايى و دانشگاهها و دا
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ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولى با احتياط كامل بايد عمل 
شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و 
دادگاهها، چرا كه تعدى از حدود شرعيه حتى نسبت به آنان نيز 

   "جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نيز نبايد شود.

خود،  "ايفرمان هشت ماده"چه خميني در براي داشتن تصوري از آن
مي ناميد، كافي است فقراتي از اقدامات  "حدود شرعيه"و  "احكام اهللا"

  فقهاي حاكم در برخورد با مخالفان شان را در اين دوره به ياد بياوريم:

(از  60شمار مخالفان جمهوري اسالمي كه در هشت سال نخست دهه  - 1
، به احتمال بسيار زياد بيش از كشته شدنده ) طريق اعدام يا در زير شكنج

هزار نفر از آنان در  11طبق آمارهاي موجود، حدود هزار نفر است كه  15
هزار نفر در كشتار  4كشته شدند و بيش از  1364تا اواخر  1360فاصله 
حتي اگر  كه به فرمان شخص خميني صورت گرفت.؛ كشتاري 1367سال 

احكام "دهد كه ذاريم، خود همين رقم نشان ميهمه مسائل ديگر را كنار بگ
مورد نظر خميني چه جهنم هولناكي ايجاد كردند و  "حدود شرعيه"و  "اهللا

هاي جمهوري اسالمي معموالً اين توانند ايجاد كنند. تبليغاتچيباز مي
كشتارها را واكنشي در مقابل عمليات مسلحانه مجاهدين خلق و ساير 

ي مي كنند. در حالي كه اكثريت آنهايي كه كشته هاي سياسي معرفجريان
شدند، نه عضو سازمان مجاهدين خلق بودند و نه حتي در عمليات مسلحانه 

  شركت داشتند. 

آنهايي كه بايد ديد:  67روح حاكميت فقه را مخصوصاً در كشتار سال  - 2
 اعدام شدند، تقريباً همه شان زندانياني بودند كه طبق سال آن در كشتار 

- قوانين خود جمهوري اسالمي، محكوميت قطعي داشتند و طبعاً نمي

توانستند با بيرون زندان ارتباطي داشته باشند يا اقداماتي عليه رژيم انجام 
در مقابل به عنوان اقدامي تالفي جويانه  حتي 67بدهند. كشتار سال 

از مجاهدين خلق قابل توجيه نيست، زيرا بسياري  "فروغ جاويدان"عمليات 
آنهايي كه اعدام شدند، اصالً ربطي به سازمان مجاهدين خلق نداشتند و 

حزب توده) تعلق داشتند "و  "اكثريت"هايي (مانند بخشي از آنها به سازمان
كه در حساس ترين دوره رويارويي مجاهدين خلق با جمهوري اسالمي، 

ي جاي ترديدي باق 67عمالً از رژيم حمايت كرده بودند. كشتار سال 
جمهوري اسالمي فقط براي ايجاد رعب و وحشت در جامعه نگذاشت كه 

كشد، بلكه خود از زنده ماندن كادرهاي سياسي مخالف وحشت دارد و نمي
  آنها را براي آينده خود خطرناك مي بيند.

ها تجاوز به هاي عدالت واليي در اين سالترين نمونهيكي از هولناك - 3
-دام، قبل از اجراي حكم بود. گرچه تبليغاتچيدختران باكره محكوم به اع

كرده اند، اخبار مربوط به اين جنايت را ساخته هاي جمهوري اسالمي سعي
و پرداخته دشمنان نظام قلمداد كنند، اما شواهد غير قابل انكاري براي 
اثبات وقوع اين جنايت وجود دارد. از جمله آنها مثالً مي توان به نامه آبان 

آيا مي دانيد "ي به خميني اشاره كرد كه در آن مي گويد: منتظر 1365
در بعضي زندان هاي جمهوري اسالمي دختران جوان را به زور 

در توضيح اين جنايت گفته شده كه چنين كاري براي . "تصرف كردند؟
اين صورت مي گرفته كه اعدام دختر باكره از لحاظ شرعي مجاز نيست و 

دام به طور اجباري به ازدواج كسي در مي آوردند تا بنابراين آنها را قبل از اع
بشود اعدام شان كرد. اما اين استدالل معقول به نظر نمي آيد؛ زيرا اگر اعدام 
دختر باكره از لحاظ شرعي مجاز نباشد، عقد ازدواج اجباري نيز غير مجاز 
است. در حالي كه طبق قوانين فقهي، زناني كه در جنگ به اسارت در مي 

، دارايي و كنيز مسلمانان تلقي مي شوند و تصرف آنها كامالً مجاز است. آيند
بنابراين احتماالً، اين جنايت برمبناي قوانين برده داريِ پذيرفته شده در فقه 

  توجيه مي شده است. 

 "محاربه با خدا و رسول"را به اتهام  60بخش اعظم اعدام شدگان دهه  -  4

كه تحت اين اتهام اعدام شدند، اوالً به طور  كشتند. در حالي كه اكثر آنهايي
مسلحانه عليه جمهوري اسالمي نجنگيده بودند؛ ثانياً حتي اكثر آنهايي كه 

عليه جمهوري اسالمي دست به سالح برده بودند (مانند مجاهدين خلق و 
گروه فرقان و غيره)، مسلمانان معتقدي بودند و اصالً به فكرشان خطور نمي 

بجنگند. اما رهبران جمهوري اسالمي نه تنها  "خدا و رسول"كرد كه عليه 
گذاشته بودند (كه اين خود، حتي از لحاظ  "خدا و رسول"خود را به جاي 

را نيز  "محاربه"شرعي، كاري كفرآميز محسوب مي شود) بلكه مفهوم 
به  "محاربه"گسترش داده بودند و عمالً هر نوع مخالفت با حكومت را 

   حساب مي آوردند.

ها و (از جمله اكثر كمونيست 60بخش ديگري از اعدام شدگان دهه  -  5
(يعني بازگشت از اسالم) كشتند؛ يعني  "ارتداد"همه بهائيان) را به اتهام 

 67هايي كه در سال صرفاً به خاطر اعتقادات شان. مثالً اكثر كمونيست

؛ ه شدندبه پاي دار فرستاد پس از سؤال و جواب هايي كوتاهكشته شدند، 
سؤال و جواب هايي در باره اعتقاد به خدا و خواندن يا نخواندن نماز كه 

دانستند پاسخ به ربطي به پرونده سياسي آنها نداشت و غالب قربانيان نمي
تواند داشته باشد. در حالي كه چنين كاري حتي ها چه عواقبي ميسؤال

مثالً اصل بيست و طبق قوانين خود جمهوري اسالمي غيرقابل توجيه است. 
تفتيش عقايد ممنوع "سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي مي گويد: 

اي مورد تعرض است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده
   "و مؤاخذه قرار داد.

دامنه اي بي سابقه شكنجه براي گرفتن اطالعات از متهمان  60در دهه  - 6
راً با اجازه و حكم آخوندهايي و بسيار وحشتناك پيدا كرد و شكنجه ظاه

احكام "صورت مي گرفت كه بر بازجويي ها نظارت داشتند. به عبارت ديگر ، 
حتي قانون اساسي خود جمهوري اسالمي را كنار مي  "حدود شرعيه"و  "اهللا

هرگونه شكنجه براي "زدند كه در اصل سي و هشتم آن گفته مي شود: 
است ، اجبار شخص به شهادت گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع 

و اقرار و سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد 
ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي 

   "شود.

مخصوصاً از ( 60 دههدر غالب زندان هاي سياسي جمهوري اسالمي در  - 7
) تالش براي تواب سازي و 67و باز درتابستان سال  63تا اواخر سال  60تير 

درهم شكستن و له كردن كامل شخصيت زنداني چنان جهنمي درست كرده 
هاي ايران در دوره صد ساله گذشته سابقه نداشت. و بود كه در تاريخ زندان

 "حدود شرعيه"و  "احكام اهللا"چنين تالشي دقيقاً در انطباق با روح و نص 

  صورت مي گرفت. 

را حتي در برخورد با اجساد  "حدود شرعيه"و  "اهللاحكام "رد پاي  -  8
نيز مي توان مشاهده كرد: همه اعدام شدگان  60كشته شدگان دهه 

كمونيست و بهايي و به طور كلي، غير مسلمان، در گورهاي ناشناخته در 
به خاك سپرده شدند تا گورستان هاي ها "خاوران"ها و "لعنت آباد"

  مسلمانان را نيĤاليند! 

  

  1378تير  18پس از  - وره سوم د

نخستين جنبش اعتراضي بزرگ عليه ديكتاتوري روحانيت،  1378تير  18
 "كوي"؛ جنبشي كه با اعتراض دانشجويان بود 60پس از سركوب هاي دهه 

(ارگان اصلي اصالح طلبان) آغاز  "سالم"دانشگاه تهران به توقيف روزنامه 
بزرگ ديگر نيز  شهرچند تهران به  تير ادامه يافت و عالوه بر 23شد و تا 

گسترش يافت و مستقيماً شعارهاي خود را عليه واليت فقيه متمركز كرد. 
اين جنبش با مداخله مستقيم سپاه پاسداران و مشاركت فعال مزدوران 

از  نفر 1500بسيج سركوب شد و با دادن چند كشته و دستگيري بيش از 
سركوب در اين دوره با دوره هاي  تظاهر كنندگان پايان يافت. تفاوت هاي

  قبل را در چند نكته مي توان خالصه كرد:

، دستگاه واليت را در خود حكومتگرانشكاف ميان در اين دوره،  -يك
محمد خاتمي،  1376: دو سال قبل، در خرداد موقعيت دشواري قرار داه بود
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ده بود حكومتي در انتخابات رياست جمهوري پيروز ش "اصالح طلبان"نامزد 
، دستگاه اطالعاتي رژيم را "ايقتل هاي زنجيره"و شش ماه قبل، رسوايي 

زير فشار شديد گذاشته بود تا جايي كه (دري نجف آبادي) وزير اطالعات 
ناگزير استعفاء داده بود و سعيد امامي، معاون امنيتي وزارت اطالعات، به 

در زندان ) 78داد ، يك ماه قبل (در خر"ايقتل هاي زنجيره"عنوان طراح 
شده بود. و از همه مهم تر، سند منتشر شده از طرف  "خودكشي"ناگزير به 

كه قرار  "طرح اصالحيه قانون مطبوعات"نشان مي داد كه  "سالم"روزنامه 
نهاد سعيد پيشتير در مجلس شوراي اسالمي بررسي شود،  15بود در 

  امامي بوده است. 

چند از گفتمان اصالح طلبي فراتر رفته دستگير شدگان اين دوره، هر -دو 
بودند و شعارهاي تندي عليه ديكتاتوري داده بودند، ولي از تشكيالتي 

، عمالً در محدوده اصالح طلبي 60برخوردار نبودند و برخالف زندانيان دهه 
  مي چرخيدند. 

دانشگاه تهران  "كوي دانشجويان"حمله نيروهاي سپاه و بسيج به  - سه 
اي ناگزير شده بود از آن انتقاد كند ه بود كه حتي خود خامنهچنان وحشيان

  و ظاهراً خواهان رسيدگي در باره آن بشود.

افكار عمومي آشكارا عليه دستگاه هاي سركوب برانگيخته بود و  - چهار
همدلي مردم با تظاهرات ضد ديكتاتوري انكار ناپذير بود. بعالوه، قرار بود 

مجلس ششم برگزار شود و هرنوع واكنش بيروني اواخر همان سال انتخابات 
تند عليه تظاهر كنندگان، مي توانست مخالفت مردم با ديكتاتوري واليي را 

  راديكاليزه كند.

با توجه به مجموعه نكات ياد شده، سركوب و خشونت در زندان هاي اين 
اي كه قابل مقايسه با دوره از حد معيني فراتر نرفت و هرگز به مرحله

  باشد، نزديك نشد. 60يط زندان هاي دهه شرا

   1388بعد از انتخابات  -دوره چهارم 

شكل گرفت، بي  88خرداد  "كودتاي انتخاباتي"جنبشي كه در اعتراض به 
بود و نه  57اي ضد ديكتاتوري پس از انقالب ترديد بزرگ ترين جنبش توده

ر ساخت، بلكه اي عميق تتنها شكاف دروني حكومتگران را به نحو بي سابقه
رژيم واليت فقيه را آشكارا منزوي تر و سيستم سركوب را عريان تر كرد. 

را در چند محور مي توان  88مشخصات سركوب در دوره پس از انتخابات 
  خالصه كرد: 

دستگاه واليت فقيه را چنان به انزوا ، 88جنبش ضد ديكتاتوري سال  -يك
خود، به ايجاد فضاي ترس و كشاند كه رژيم ناگزير شد براي حفظ سلطه 

 60اي از سركوب كه از جهاتي، سركوب اوائل دهه شيوه ؛وحشت روي بياورد

رژيم كوشيد (و  60به ياد مي آورد. در اين دوره نيز مانند اوائل سال هاي را 
هنوز هم مي كوشد) با نمايش خشونت و قدرت، مخالفان خود را مرعوب 

ها و دستگير اعالم روزانه اسامي اعداميسازد. اگر در آن سال ها، آنها با 
مخالفان زخمي، مي  "تمام كش كردن"شدگان و تبليغ كشتن و حتي 

نيز ديديم كه با گشودن آتش به  88كوشيدند، مردم را بترسانند، در سال 
آميز، له كردن راه پيمايان بي دفاع در مسالمت كامالً طرف راه پيمايي هاي 

وب، پرتاب كردن آنها از باالي پل و انبار زير چرخ ماشين نيروهاي سرك
هاي تره بار، كوشيدند مردم را بترسانند و به كردن اجسادشان در سردخانه

اين است كه  60خانه هاي شان برگردانند. اما تفاوت اين دوره با سال هاي 
اي آب رفته و واليت فقيه آشكارا اين بار پايه حمايتي رژيم به نحو بي سابقه

  نزوي تر مي بيند.خود را م

اي در صفوف قدرت صورت گرفته، اصالح طلبان عمالً تصفيه بي سابقه -دو
اند و بسياري از مؤثرترين كادرهاي آنها يا در از جرگة حكومتگران رانده شده

اند به بيرون از كشور پناه هستند، يا ناگزير شده "حصر خانگي"زندان و 
به صفوف قدرت بعيد به نظر مي  ببرند. و هنوز هم احتمال بازگشت آنها

رسد. بعالوه ، بيرون رانده شدن اصالح طلبان از جرگه حكومتگران، نه تنها 
رژيم را يك پارچه تر نكرده، بلكه شكاف ميان اصول گرايان نيز بيش از پيش 

افزايش يافته و مخصوصاً انتقادهاي علني مستقيم و غير مستقيم از شخص 
  ه بيشتر شده است. ولي فقيه و اصل واليت فقي

و برخورد به بعد، آشكارا بيشتر شده  88شمار زندانيان سياسي از سال  -سه
زندان هاي فضاي خشن تر گرديده، اما قابل مقايسه با  88با زندانيان جنبش 

نيست. زيرا رژيم منزوي تر و از جهات مختلف شكننده تر از آن  60دهه 
؛ بنابراين مي كوشد با اصل است كه به ماجراجويي هاي بزرگ دست بزند

  كمترين تكان پيش برود تا انفجارهاي توده اي بزرگ را برنيانگيزاند. 

در اين دوره ، خشن ترين شيوه هاي سركوب  جمهوري اسالمي در  - چهار
داخل و بيرون زندان ها، معطوف به فعاالن مليت هاي زير ستم در 

ر واقع خشونت رژيم بلوچستان، كردستان و عرب هاي خوزستان است. و د
هرگز كاهش نيافته است: نخست به خاطر ، در اين مثلث خونين به دو دليل

اين كه واليت فقيه موقعيت خود را در اين سه منطقه به شدت شكننده مي 
بيند و بنابراين نمي خواهد فضاي امنيتي را در اين مناطق رقيق تر سازد 

مي توانند  "خطر تجزيه طلبي"ز ؛ثانياً هنوز فكر مي كنند با بهره برداري ا
  ميان مردم اين مناطق و مناطق ديگر ايران عايق ايجاد كنند. 

   

  نتيجه اين كه: 

اوالً ايدئولوژي اسالمي در سيستم سركوب جمهوري اسالمي نقش بسيار 
مهمي دارد و تا زماني كه موجوديت رژيم ادامه داشته باشد، اين نقش 

اي كردن ايدئولوژي ا كنار گذاشتن يا حاشيههمچنان مهم خواهد بود. زيرا ب
اسالمي و شريعت، روحانيت حاكم توجيه بنيادي براي فرمانروايي خود را از 

ايجاب مي كند كه  "مصلحت نظام"دست خواهد داد. به عبارت ديگر، 
  روحانيت همچنان مدافع سرسخت حاكميت فقه بماند. 

ب مي كند كه روحانيت بيش ثانياً منطق حكومت بر يك جامعه امروزي ايجا
از حد معيني بر اجراي فقه اصرار نورزد و حتي قدم به قدم از آن عقب 

سال حكومت، به خوبي مي دانند كه با ناديده گرفتن  35بنشيند. آنها بعد از 
اين منطق، فرمانروايي شان را به خطر خواهند انداخت. بنابراين، همان طور 

كه آنها به ايدئولوژي اسالمي و اصل كند ايجاب مي "مصلحت نظام"كه 
حاكميت فقه بچسبند، همان مصلحت هم ايجاب مي كند كه مدام در آن 

  تجديد نظر كنند.

ثالثاً روحانيت براي حفظ فرمانروايي خود ناگزير است به تدريج، اما به 
صورتي فزاينده، فشار مقررات قرون وسطايي فقه را بر ايدئولوژي اسالمي 

اي از عناصر ناسيوناليسم ايراني و شيعيگري و ملقمه خود كاهش بدهد
آخرالزماني را به آن تزريق كند؛ زيرا هرچه بيشتر ناگزير خواهد بود به 
دستجات مزدوري تكيه كند كه عالوه بر دريافت امتيازات مادي، به يك 
ايدئولوژي مه آلود بسيج گر نيز نياز دارند. تصادفي نيست كه هر چه جلوتر 

و امام زمان نزديك تر كرده  "مالء اعلي"م ، ولي فقيه خود را به رفته اي
  است.

رابعاً نياز به تجديد نظر مداوم در ايدئولوژي اسالمي، فرار از قانونمداري حتي 
سازد كه در تري را ضروري ميدهد و ديكتاتوري عريانفقهي را افزايش مي

اً شرع را دستكاري مي آن ولي فقيه به جاي تقيد به قوانين شرع، خود، دائم
كند. چنين نظامي بيش از زندان به جوجه هاي مرگ احتياج دارد و بنابراين 

قتل "براي تنوع بخشيدن به  "سربازان گمنام امام زمان"محتاج خالقيت 
  است.    "هاي زنجيره اي
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 هاي منصور اُسانلوناگفته

  اسالمي ايرانهاي جمهوري از زندان

  

هاي من در راه دفـاع از اصـول و مبـاني حقـوق بشـر و       از زماني كه فعاليت
حقوق كارگران در سطح وسيع در جامعة ايراني مطـرح شـد بـه جـز چنـد      

در پاسـگاه   16/6/1384دستگيري كوتاه يك شبانه روزه، از جمله در تاريخ 
عتراض به روش اطالعاتي تجريش در شمال تهران، روزي كه سنديكا اعالم ا

 19/2/1384ها نمود؛ و قبل از آن در تـاريخ   هاي اتوبوس روشن كردن چراغ

و مـأموران دولتـيِ خانـه      در محل سنديكا مورد ضرب و شتم پليس امنيتي
كارگر و شوراهاي اسالمي واقع شدم كه منجر به پارگي زبان، صورت، چانه، 

از بيمارسـتان بـه سـتاد    سر و شانه و دستها و پاهايم گرديد. همان شب مرا 
مركزي نيروي انتظامي واقع در اتوبان حقاني ـ كنار ايستگاه متـرو بردنـد و    
در حاليكه در بـدترين شـرايط جسـمي و روحـي بـودم، مـورد بـازجويي و        
شكنجه رواني قرار دادند، و بر اثر باال آوردن خون و بدتر شدنِ حالم مرا بـه  

تان شهرباني (پليس سابق يـا نيـروي   اهللا و سپس به بيمارس بيمارستان بغيه
انتظامي واقع در خيابان بهار شمالي بردند). فرداي آن روز بعنوان مـتهم بـه   
دادگاه و داديـاري شـمال پـارك شـهر فرسـتادند. از آنجـا بـدليل حمايـت         
كارگران و حضور چند صد نفره آنها و دوستان و خانواده و وجود شواهد بـه  

اهي شاهدين عيني به هنگام حمله به سنديكا، ها و گو سود ما سنديكاليست
مرا تبرئه و با نامه به پزشكي قانوني فرستادند. در آنجا وجـود آثـار ضـربه و    
پارگي و كبودي حداقل سي و چهار مورد توسط پزشك قانوني تأييد شـد و  
به دادگاه نامه دادند. پس از آن رسيدگي به شكايت مـن در دادگـاه ميـدان    

خالت وزارت اطالعات و پليس امنيت متوقف شد و پرونده را منيريه بدليل د
به دادگاه انقالب اسالمي در خيابان معلم بردند كه تاكنون رسيدگي نشده و 

مـرا صـبح زود    1/10/1384حقوقِ من پايمال شده است. سـپس در تـاريخ   
خواسـتم سـوار سـرويس بشـوم، بصـورت       هنگامي كه براي رفتن سركار مي

ي و با لباس شخصي و اتومبيل شخصي دسـتگير كـرده و بـه    كامالً غيرقانون
دادگاه انقالب بردند. در آنجا تا شب مرا به چند شعبه دادگاه بردند تـا ايـن   
كه غروب، يك قاضي كشيك كه همكار وزارت اطالعـات بـود، بـدون هـيچ     
دليل و مدرك و بازجويي براي من حكم جلب و دستور اعزام به زندان صادر 

بردند و مـدت   77سلول انفرادي  209مرا به زندان اوين بند  نمود. آن شب

هاي آن بودم. در اين مدت مـورد   و انفرادي 209روز در بند  23هفت ماه و 
المدت، تهديد بـه قتـل و    انواع شكنجه روحي، رواني، جسمي، انفرادي طويل

مرگ، تهديد به تجاوز و قتـل و مـرگ خـودم و همسـر و فرزنـدان و ديگـر       
زدنـد،   بند مي ام شدم. بارها به من توسري زدند، به زور چشم انوادهاعضاي خ

زدند. خواهان اعتـراف   نشاندند و از پشت سر، مشت و لگد مي رو به ديوار مي
هايم  و اقرارهاي دروغين بر عليه خودم و كارگران و اعضاي سنديكا و فعاليت

ي با كشـورها و  بودند. خواهانِ اقرار دروغين دال بر قبول جاسوسي و همكار
هاي سياسي خارج از كشور بودنـد. همـه بـا زور و تهديـد، و      ها و گروه دولت

تو اگر در دهـة  گفتند: ها و كشتارهاي دهة شصت! مي ها و قتل بيان تجربه
. مـا  شصت اينجا دست ما بودي، تا به حال صد بار ترا كشـته بـوديم  

كه مگس هـم نيسـتي. از    ها را به اعتراف وادار كرديم تو ها و طبري كيانوري
هـاي جاسوسـي    خواستند بگويم سنديكا را با كمك و دستور سازمان من مي

ايم؛ كه هيچكدام را قبول نكردم. به نظـرم چـون    آمريكايي و اروپايي ساخته
اخبار سنديكا و اعتصاباتي كـه كـارگران شـركت واحـد در چهـارم دي مـاه       

دســتگيري تعــداد  ســازمان دادنــد، و 1384بهمــن مــاه  8و ســپس  1384
بيشتري از اعضاي سـنديكا و كـارگران، درج اخبـار مربـوط بـه سـنديكا در       

هزار نفره آزادي بـا   12نشريات، همچنين حضور هزاران كارگر در استاديوم 
حضور قاليباف شهردار وقت تهران كه خواهـان آزادي مـن و آزادي فعاليـت    

ايش حقـوق بودنـد؛ و    جمعي و افز هاي دسته سنديكايي و اجراي مفاد پيمان
هـاي داخـل ايـران و مصـاحبه      هم چنين درج وسـيع ايـن اخبـار در رسـانه    

ها و اعضاي سنديكا كه خواهان آزاديِ من بودند، تجمـع صـدها نفـر     خانواده
جلوي شركت واحد و يا دادگاه انقالب در خيابان انقالب و پيوستن مردم بـه  

را آزاد كننـد. البتـه بـه قيـد     م 1385مرداد  18مجبور شدند در تاريخ   هاآن
ميهنـان   ميليون توماني كه آن زمان خيلي زياد بود و يكي از هم 200وثيقه 

هاي سنديكايي و  گرامي اين وثيقه را گذاشت. بعد از آن بدليل ادامه فعاليت
آيـي و تشـكيل    اي و دفاع از اصول آزادي بيـان، مطبوعـات، گـردهم    اتحاديه
آبان  28كارگري و دانشجويي، مجددًا در تاريخ ها، حضور در مجامع  اتحاديه
محبـوس بـودم. بـه هنگـام      209هـاي انفـرادي بنـد     يكماه در سلول 1385

دستگيري خودسرانه و بدون هيچ سند و برگة قضايي مـن و همراهـانم كـه    
براي پيگيري امور كارگران اخراجي سنديكاي شركت واحـد بـه سـوي اداره    

ك فلكه اول تهرانپارس، هنگامي كه به قصـد  رفتيم، نزدي كار شرق تهران مي
خريد روزنامه از ماشين پياده شده بوديم، وسط خيابان مـورد حملـه لبـاس    

ربـايي اقـدام    هاي اطالعاتي ـ امنيتي واقع شديم كـه بـه شـكل آدم     شخصي
كردند اما با مقاومت دوستانم و جمع شدن مـردم رو بـه رو شـدند. آنهـا بـا      

ا ترساندند. همكار من در شـركت واحـد و نايـب    شليك گلوله هوايي مردم ر
رئيس سنديكا بنام ابراهيم مددي را با مشت و لگد كتك زدند كه ضربه لگد 

كـردم آنچنـان    هاي او، او را به زمين انداخت و مرا كه مقاومـت مـي   به بيضه
ريزي پيدا كردم و  شديد زدند كه از سروصورت و چشم و بيني و دهانم خون

كرد؛ دستبندهاي فلـزي را محكـم از    ها درد مي و جاي ضربهتمام تنم كبود 
پشت زدند و داخل ماشين دوال كردند و سرم را بـين پاهـايم بردنـد و از دو    

كوبيدنـد،   طرف كنارم نشستند و با مشت و آرنج بر سر و گردن و كمرم مـي 
كه كمردرد شديد و سرگيجه در حد بيهوشـي پيـدا كـردم. مـرا بـه دادگـاه       

مي خيابان معلم بردنـد. آنجـا بـا همـان سـر و روي خـونين بـا        انقالب اسال
آسانسور قسمت پاركينـگ كاركنـان، مـرا بـه دفتـر حـداد معـاون امنيتـي         
مرتضوي بردند و در آنجا با دستبند به لوله شوفاژ بستند، بدون آنكه به مـن  

آمدنـد و   آب بدهند يا اجازه بدهند زخمهايم را بشويم. كساني كه آنجـا مـي  
كردند. در آنجا هم ضرب و شتم  زده مرا نگاه مي تند با تعجب و شگفترف مي

گفتند ما تو را آزاد كـرديم بـه    و توهين و تهديد و فحاشي ادامه داشت و مي
اي و  شرط آنكـه ديگـر فعاليـت صـنفي و سياسـي نكنـي دوبـاره راه افتـاده        

آن كنـي؟ بعـدازظهر مـرا دوبـاره بـا       كارگرها و مردم را دور خودت جمع مي
هاي راهروي چهارم بردند. چند  انفرادي 209وضع زخمي به زندان اوين بند 
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اويـن از راهـروي    209روز با همان وضعيت در سـلول بـودم. البتـه در بنـد     
هـاي   كنند، او را كامالً لخـت كـرده و لبـاس    باريكي زنداني را وارد اتاقي مي

بـاره بـازجويي در   كنند. بعد از چند روز در سلول انفرادي دو زندان تنش مي
هاي طبقه پايين، پشت بند زنان و گاهاً ته  رو به بندها و يا اتاق هاي روبه اتاق

گرفت آن چنـان كـه   كنار سالن ورزشي بازجويان و نگهبانان بند صورت مي
شنيدم و زماني كه نزديك بند  ها و ورزش كردن آنها را مي سر و صداي وزنه

و ضـجه زنـان را كـه خـود شـكنجه       زنان بودم صـداي داد و فريـاد و جيـغ   
ها مي شنيدم. اين بار باز هم مرا متهم بـه همكـاري بـا     مضاعفي بود، ساعت

هاي مختلف مخالف نظام كرده و بـه دليـل حمايـت آنهـا مـرا تحقيـر،        گروه
فحاشي، توهين، تهديد به دستگيري يا كشتار خانواده در حوادث سـاختگي  

-نابودي و شكنجه خودم و ديگران مـي و قتل آنها به اشكال خيلي فجيع يا 

سنديكايي در خارج و داخل كشور بـراي آزادي مـن     كردند. اما گويا فعاليت
هاي هر روزة همسر، مـادر و خـواهرم و    هاي وسيعي داشت و پيگيري بازتاب

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مثل  ديگر اعضاي خانواده و برخي از گروه
ها و دانشجويان دفتر تحكيم وحدت  ـ مذهبيحزب مشاركت يا ملي
هاي سياسي و حتي مقامات  در داخل و همة گروه يا سازمان ادوار تحكيم

الملـل و   عفـو بـين  و افراد صاحب نفوذ در خـارج از كشـور و درخواسـت    
هاي  و حقوق بشر و تالش هاي مدافع حقوق كارگران سازمانو  امنستي
ني كارگران حمـل و  فدراسيون جهامثـل   هاي بزرگ كارگري اتحاديه

 المللي كارگران فدراسيون اتحاديه بينيا  ITF نقل

 ITUC International Trade Federation  وInternational Trade Unions 

Confederation  سازمان جهـاني كـار  و International Labor Organization ILO   بـه
اي و  هـاي اتحاديـه   ها و فعاليت كميته دفاع از حقوق آزاديخصـوص  
كه همگي خواهان آزادي من بودنـد، رژيـم را دوبـاره وادار بـه      ILO صنفي

هـاي   آزاد شدم. كماكان به فعاليـت  1385آذر  29آزادي من كرد. در تاريخ 
سـازد و   هاي دموكراسـي را مـي   صنفي، آزاديخواهانه و حقوق بشري كه پايه

هـاي   روهكنـد نيـز بعـد از آزادي بـه همـراه ديگـر كـارگران و گـ         تقويت مي
  اجتماعي ادامه دادم. 

ميهنان بـراي ديـدار و    ها و شايد صدها نفر از هم شدم، ده هر بار كه آزاد مي
آمدند و خود به خود جنبش  ابراز پشتيباني به خانه كوچك ما در نارمك مي

سنديكايي ما تبديل بـه يـك مركـز ثقـل بـراي پيونـد بـا جنـبش زنـان و          
شد. از سوي  هاي سياسي آزاديخواه مي روهدانشجويان و جوانان و احزاب و گ

نگـاران،   ها، انجمـن صـنفي روزنامـه    نهضت آزادي، جبهه ملي، پان ايرانيست
هاي پيگيري و دفاع از  هاي مؤسس سنديكاهاي كارگري ايران، كميته هيئت

حقــوق كــارگران و مــدافع حقــوق كــارگر در داخــل و بســياري از مــردم و 
هاي شهيدان  هاي مختلف، خانواده ز دانشگاهدانشجويان مدافع حقوق كارگر ا

و ديگر كـارگران و اعضـاي مـدافع حقـوق     1367و كشتارهاي سال  60دهه 
هـاي   پيـام  Amnistiبشر و آزادي و كارگران صنوف ديگر از جمله امنسـتي   

ام  براي من و سنديكا و خانواده solidarityحمايت و پشتيباني و همبستگي 
زرگ كارگري جهان كماكـان حمايـت خـود را از    هاي ب رسيد. فدراسيون مي

هـاي سـنديكايي و كـارگري     آزادي زندانيان سياسي كارگري و ادامه فعاليت
دادند. پس ما هم به ديـدار كـارگران، فعـالين و     من و سنديكاي ما ادامه مي

رفتيم و با پخش نشريات سـنديكايي و مصـاحبه بـا     هاي كارگري مي محيط
كــز كــارگري و منــاطق شــركت واحــد و جلــوي هــا و حضــور در مرا رســانه
كردنـد،   ها كه دانشجويان ما را براي سخنراني و گفتگـو دعـوت مـي    دانشگاه

 14دادگاه انقالب در شعبه  5/12/1385رفتيم. به همين دليل در تاريخ  مي

به رياست فردي بنام محمدي ترتيب يك محاكمه دروغـين بـراي مـن داد،    
هاي پرويز خورشيد و يوسف  دو وكيل من به نامكه كامالً غيرعلني بود. فقط 

مواليي همراه من در آن نمايش حضور داشـتند! كـه محمـدي بنـام قاضـي      
هرچه تهمت و اتهام بود به من زد و مرا تهديـد كـرد و از مـن خواسـت بـه      

خواهد، اعتراف كنم؛ كه مـن قبـول نكـردم و     گويد و مي چيزهايي كه او مي

ــي دادم   ــاه علن ــت دادگ ــذيرفتم و   درخواس ــات را نپ ــك از اتهام ــيچ ي و ه
هاي خود را با مفاد قوانين موجود در ايران و جهان منطبق دانسـتم.   فعاليت

وكالي من موارد اشباه قاضي را به او اعالم كردند و مرا طبق قوانين موجـود  
هـا و   مبرا از خالف دانستند. جمعيت زيادي از كارگران، دانشجويان، سنديكا

و فاميل و اقوام و دوستان من در اعتراض بـه ايـن محاكمـه     هايشان خانواده
جلوي دادگاه انقالب اسالمي ايستاده بودند و پالكارد داشتند؛ كه چـرا يـك   

  فعال كارگري بايد محاكمه شود و جرم او چيست؟

بــه عنــوان نماينــده كــارگران ايــران بــه  ITUCو  ITFپــس از آن از ســوي 
ه بزرگ كارگري جهان در لندن و بروكسـل  هاي ساليانه اين دو اتحادي كنگره

زمان  هاي ساليانه اين دو فدراسيون و كنفدراسيون هم دعوت شدم. كنفرانس
در ژنو از اواخر ارديبهشت ماه تا نيمـه اول خـرداد    ILOبا كنفرانس ساليانه 

نامه رسمي آنها كه توسط ايميـل   گردد، كه با دعوت ماه هر سال تشكيل مي
ده بودند و شرايط سفر را آماده كرده بودند از جمله تهيه براي سنديكا فرستا

هاي هتل و غذا و حمل و نقل در آن كشورها از سـوي   بليط هواپيما و هزينه
به لندن رفتم. البته ما  1386هاي كارگري در اواخر ارديبهشت  خود اتحاديه

كرديم كه جلوي رفتن مرا بگيرند كه نگرفتند. در جلسـات عمـومي    فكر مي
ر دو كنگره كارگري سخنراني كردم و پيرامون مسائل و مشكالت كارگران ه

هـا و   هـاي قـانوني و انـواع سـركوب     يابي و فقدان آزادي ايران و موانع تشكل
هايي كه براي بهبـود شـرايط كـار و     همچنين شرايط كارگران ايران و تالش

وي قـوه  كنند، گفتم. در همان زماني كه در لندن بودم از سـ  شان مي زندگي
قضائيه ايران به صورت علني و در نشريات و تلويزيون دولتـي اعـالم كردنـد    

سـال زنـدان بـراي مـن      5كه دادگاه انقالب اسالمي حكمي مبني بر تحمل 
گشتم،  ها تمام شد، بايد به ايران برمي اند. وقتي كارِ من در كنگره صادر كرده

ه باز نگردم چـون مـرا   كه دوستان زيادي از اعضاي كنگره از من خواستند ك
ام  چون به نمايندگي از سنديكاي كارگران آمده«كنند، من گفتم:  زنداني مي

ها را به اطالع  بايد بازگردم و گزارش سفر و نتايج حاصله از حضور در كنگره
سال زندان را اعالم كـرده اسـت كـه     5آنها برسانم. در ضمن حكومت عمداً 
  گردم. مي من بترسم و باز نگردم. پس من باز

پس از بروكسل با اولين پرواز به لندن بازگشتم و با اولين پرواز از لنـدن بـه   
هايي بودند،  تهران آمدم. البته در فرودگاه مهرآباد كه من وارد شدم اطالعاتي

ها و شـايد صـدها نفـر از اعضـاي خـانواده، فاميـل،        شايد به دليل حضور ده
كايي و آزاديخواه و مبارز كه بـراي  دوستان، كارگران، فعالين سياسي و سندي

استقبال از من همانطور كه در هنگام رفتن من به اين سفر براي بدرقه آمده 
بودنــد، در آنجــا از دســتگيري مــن منصــرف شــدند. البتــه از راه دور از مــا 

كردند كه مورد تعقيب كارگران واقع شدند و مجبور به ترك  فيلمبرداري مي
هـا و ديگـر دوسـتان     ن بـا همكـاري سـنديكايي   محل گرديدند. پس از آن م

ناصـر  مند، بخصوص كمك يكي از وكالي باشرف و انساندوست آقاي  عالقه
هـاي نويسـندگان و فعـالين     كه خودش به خاطر وكالـت خـانواده   زرافشان

پوينده، مختاري، اي، شهداي راه آزادي   هاي زنجيره سياسي مقتول در قتل
مـدت   نه اسكندري و داريوش فروهرمجيد شريف، پيروز دواني، پروا

سال در زندان به سر برد، توانستيم دفتر كـارِ ايشـان را تبـديل بـه دفتـر       5
دفتر سنديكاي كارگران  1384سنديكا كنيم، چرا كه در همان مهرماه سال 

ها بسته بودند. دفتر ما در خيابان سپه غربي كوچـه   شركت واحد را حكومتي
هـاي   آسـيب  7/3/1384و  19/2/1384حمالت خيام واقع بود كه قبالً طي 

زا به آتش كشيده شده بود. و از مهر سال  جدي ديده بود و توسط بمب آتش
مرا از كار اخراج كرده بودند و حق و حقوق و بيمه و سنوات خدمتي  1383

ام را قطع نموده بودند كـه بـا شـكايات زيـادي توانسـتم       و امتيازهاي شغلي
گيرم و حكم برگشت بـه كـار بگيـرم. امـا دوبـاره      قسمتي از حقوقم را پس ب

حكـم اخـراج بـراي     1387هاي سنديكايي از اسفند ماه  بدليل ادامه فعاليت
من زدند. مثل بيش از دويست و پنجاه نفر از همكـاران سـنديكايي كـه تـا     

هاي قـانون   امروز حداقل هفت نفر از مزاياي شغلي و حقوق و بيمه و پوشش
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اند و سي سال عمـر و خـدمت و كـارِ مـا      محروم شده كار و تأمين اجتماعي
  اند.  نتيجه شده است و از مزاياي بازنشستگي و حقوقِ آن محروم شده بي

به هر حال، بعد از بازگشايي مجدد دفتر سنديكا اين بار در خيابان ابوريحان 
ــارگري   ــوق بشــري و ك ــاي حق ــه فعاليته ــدليل ادام ــاره ب ــدازظهر  دوب ام بع

هـاي   ربايي توسط لباس شخصـي  به صورت خودسرانه و آدمباز  19/4/1386
ـ پليسي، بدون هيچ نامه و مدرك قانوني با ضرب و شـتم  ـ امنيتياطالعاتي

كاري و توهين و فحاشي در چهارراه مسـيل بـاختر در حـدود     شديد و كتك
صد متر مانده به منزلم دستگير و ربوده شدم و حتي راننده اتوبوسي كه من 

س او بودم و به هنگام دستگيري غيرقانوني من در حمايت از مـن  سوار اتوبو
از پشت فرمان اتوبوس بلند شد، مورد ضرب و شتم آنهـا قـرار گرفـت و بـه     
گوشة اتوبوس پرت شد. مرا از درون اتوبوس به خيابان كشـاندند، مـن هـم    

كردم كه منجـر بـه بسـته شـدن      چون رفتار آنها غيرقانوني بود مقاومت مي
مسيل باختر شـد و مـردم زيـادي شـاهد ايـن كشـمكش بودنـد و         چهارراه
هاي محل و كارگرهاي نانوايي و بقالي و خيـاطي، تعميرگـاه و مـردم     كاسب

اي كه در چهارراه گير كرده بودند شاهد اين دستگيري  ها راننده رهگذر و ده
نفر براي اين دسـتگيري و   15تا  10غيرقانوني شدند. به هر حال در حدود 

ربايي حضور داشتند. من توانستم دو پژوي اطالعاتي و دو موتورسـيكلت   آدم
هـاي   كـردم مثـل مقتـولين قتـل     دانـم. فكـر مـي    آنها را ببينم، بقيه را نمـي 

توانند به راحتي بكُشـند، امـا وقتـي     سروصدا ببرند، مي اي اگر مرا بي زنجيره
يكي از آنهـا  ها نفر شاهد اين دستگيري به اين شكل باشند باالخره شايد  ده

خبري به جايي بدهد يا خانواده و دوستان اگر براي پيدا كـردن مـن اقـدام    
تواننـد گـزارش كننـد.     كنند، اهالي محل ديدن اين صـحنه را بـه آنهـا مـي    

خالصه اين مقاومت رد پايي از دستگيري جايي بدهد يا خانواده و دوسـتان  
صحنه را ميتوانند به براي پيدا كردن من اقدام كنند. اهالي محل ديدن اين 

آنها گزارش كنند. خالصـه ايـن مقاومـت ردپـايي از دسـتگيري مـن بـاقي        
گذارد. باالخره وقتي مطمئن شدم كه در طول اين زمان عده زيادي مـرا   مي
كنترل  اند از مقاومتم كم كردم تا عصبانيت آنها هم خارج از اندازه و بي ديده

پژو بچپانند كه يكي داد زد، نه  خواستند مرا در صندوق عقب نشود. اول مي
كننـد، پـس در صـندوق عقـب را بسـتند و در       بينيد مردم نگاه مي مگر نمي

هاي عقب را باز كردند و مـرا بـه حالـت دوال داخـل ماشـين       قسمت صندلي
كردند و حتي روي من نشستند كه منجر بـه آسـيب شـديد كمـرم شـد. از      

كوبيدنـد و   شـد مـي   كه مـي  همانجا با مشت و آرنج بر سرم و پشتم و هرجا
كوبيدند و دسـتبندها   ماشين راه افتاد، همينطور بر سرم، گردنم و كمرم مي

شـد و   را از پشت محكم كردند كه مچ هر دو دستم انگـار داشـت قطـع مـي    
تركيد. با شوك برقي هم كه جرق جـرق صـدا    هاي روي مشتم مي استخوان

زدند. حتـي يكـي از    م ميها و پشت زد به سر و پشت گردن و ستون مهره مي
هايم شوك برقي بزند كـه   آنها به زور دستش را بين پاهايم رساند تا به بيضه

شد تمام بدنم بپرد و سرگيجه بگيرم. آنها هم كه روي من سوار بودند  باعث 
خوردند. در بين راه جـايي اتومبيـل ايسـتاد و درِ     زدند، تكان مي و كتك مي

از آنها از درِ طرف خيابان پياده شد. همان   كيسمت خيابان را باز كردند و ي
طور كه صورتم روي صندلي رو به زمين قرار داشت پاهايي را ديـدم كـه از   
دو طرف نزديك شدند. گفتم كارم خالص است. ماشين در چندين خيابـان  
رو به شمال شهر و مناطق خلوت تهران چرخيده بود و ساعاتي طـوالني راه  

كنند. اما  ام مي زنند يا با سيم خفه تم، تير خالص را ميرفته بود. با خودم گف
كوبيدند روي سرم، توي صورتم، پشت گـردن   اين كار را نكردند با مشت مي

ها و تحقيرها كه فالن فالن شـده...   دادند؛ بدترين فحش و پشتم و فحش مي
مادر... خواهر... زن... كوني... ما اجازه داديم تـو بـروي خـارج گـورت را گـم      

كني. مادر... كـو...   كني، دوباره برگشتي كه چه؟ براي ما دفتر سنديكا باز مي
ها و قسمت پايين  زدند كه ديگر بيحال و بيهوش بودم و فقط كفش و باز مي

ديدم. چشمهايم كامالً تيره و تار شده بود و نفسم بند آمـده   پاهايشان را مي
  شد. بعد درِ ماشين  ها كماكان وارد مي بود. احساس خفگي داشتم و ضربه

  

  

  
  

بسته شد و به راه افتاد. بعد از مدتي كه ديگر هوا كامالً تاريـك شـده بـود و    
خوردم، متوجه شدم اتومبيل ايستاد، درها باز شـد و بـه جـز     كمتر ضربه مي

راننده سه نفر ديگر پياده شدند و بعـد از دقـايقي توانسـتم كمـي كمـرم را      
م. هواي خنكي بـه صـورتم خـورد و توانسـتم     راست كنم و سرم را باال بياور

نفس عميقي بكشم. حالم كمي بهتر شـد. در همـان تـاريكي متوجـه شـدم      
هاي ماشين پايين بود و سروصـداي   جلوي زندان اوين هستيم. شيشه پنجره

كساني كه مرا دستگير و جلوي زندان آورده بودند را با نگهبانان و دربانهـا و  
دم. گويا مسئوالن نگهباني زندان بدليل آنكـه  شني مسئولين كشيك آنجا مي

اي براي تحويـل مـن بـه زنـدان      ها هيچ حكم قضايي و يا نامه لباس شخصي
اويــن همــراه نداشــتند، از قبــول ورود آنهــا و تحويــل دادن مــن جلــوگيري 

رباهـا بـا موبايـل بـا اينجـا و آنجـا        كردند. به زحمت متوجه شدم كه آدم مي
خواهنـد كـه دسـتور     عصبي از مقامات باالتر مي كنند و با حالت صحبت مي

را به مسئوالن زندان بقبوالنند  209پذيرش ورود و تحويل دادن من به بند 
ــا  و از آن طــرف هــم سروصــداي بــي ســيم و گفتگــوي قســمت نگهبــاني ب

شد كه چكار كنيم؟ باالخره شايد نزديك بـه   مسئوالنش تكه پاره شنيده مي
ند اجازه ورود ماشين و مرا هماهنـگ كننـد.   يكساعت طول كشيد تا توانست

آمدند و دوباره دو طرف من نشستند و يكنفر هـم جلـو نشسـت و مشـت و     
سقلمه و آرنج زدن شروع شد. در همين حال در آهني بـزرگ كنـار رفـت و    
ماشين داخل شد. چهرة يكي دو نفر از نگهبانها را ديدم كه بـا شـگفتي بـه    

پرسيدند اين كيست  د. حتماً از خود ميماشين و صورت من خيره شده بودن
اند. بعد ماشين رفت جلوي بنـد   كه او را به اين صورت به داخل زندان آورده

همان در آهني كوچك و دوباره مرا با كتك از ماشين پياده كردند و با  209
كشيدند، چون شايد باعث شـده بـودم تـا آن موقـع شـب       لج روي زمين مي

باره مرا با كتك به داخل راهرو بردند و در حاليكـه  دنبال مأموريت باشند. دو
كشـيدند؛ از   توانستم راه بروم مرا روي زمين مـي  شد و نمي كمرم راست نمي
ام يا با يقه پيراهني كـه ديگـر    كشيدند، از پسِ كله گرفتند مي موي سرم مي

كني باز مرا زير لگـد گرفتنـد. در حـالي     تكه تكه شده بود، جلوي اتاق رخت
مانده پيراهن پاره و  حال شده بودم، متوجه شدم ته رو افتاده بودم و بيكه دم

خونيِ قبالً سفيدرنگم را كندند و بعـد صـداي عكـس گـرفتن بـا دوربـين و       
گرفتند. بعد از گفتگـويي   موبايل را شنيدم كه گويا از حال زارِ من عكس مي

وردنـد و  هـايم را از تـنم كشـيدند و در آ    كني همانجا لبـاس  با مسئول رخت
هـا كشـيدند و    كشان كشان و كتك زنان از راهروي باريك كشيدند و از پلـه 

باال بردند. دو نفر بودند. درد كمـر و گـردن و سـرگيجه، همـه جـايم را فـرا       
تركه! توجهي نكردند مرا به  ها كمرم داره مي اي كردم: المصب گرفته بود. ناله

چنـد روز در همـان انفـرادي    سلولي انداختند و در را رويم بستند و رفتنـد.  
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رفتنـد.   گذاشـتند و مـي   بودم، چاي يا آب، يا ظرف غذاي يكبار مصـرف مـي  
خوردم و  همانطور دراز كشيده و ناتوان كمي آب يا چايي و يك حبه قند مي

توانستم راه بـروم تـا بـه دستشـويي      گاهي چند لقمه غذا. از ترس آنكه نمي
اشت. خودشان كـه وضـع مـرا ديدنـد     اي ند خوردم. اما فايده برسم، غذا نمي

آمدنـد زيـر بغـل مـرا      روزي يكي دوبار صبح و غروب دو نفر نگهبان بند مي
بردند. چند بار تقاضاي دكتر و معاينـه كـردم.    گرفتند و به دستشويي مي مي

سوزد و خون در مدفوع دارم. باالخره بعداز يك هفتـه يـك    گفتم ادرارم مي
د و مرا نگاه كرد. حالم يك خـورده بهتـر شـده    بهيار قدبلند با لباسِ كرم آم

توانسـتم بايسـتم. دسـت و رويـم را شسـتم،       بود. اما هنوز روي پاهايم نمـي 
هاي زندانم را عوض كردم. يكروز گفتند بايد حمـام كنـي. دو نگهبـان     لباس

هاي كـف حمـام بـاال بردنـد و      آمدند مرا تا ته بند بردند و آنجا به زور از پله
كنم. مرا زير دوش و كنار  . گفتم شما برويد خودم حمام ميگفتند لخت شو

هايم را در آوردم و براي اولين  لگن نشاندند و رفتند. با هر بدبختي بود لباس
بار زير آب رفتم و يواش يواش خودم را شستم. چند روز ديگـر گذشـت بـا    

دند همان وضعيت و بعد مرا به اتاق ديگري كه دو زنداني ديگر آنجا بودند بر
هـا   تا آنها مرا براي بردن و آوردن به دستشويي كمك كننـد. بعـد بـازجويي   

شروع شد. بيشتر بر اين حوزه بود كه در سـفري كـه رفتـي چـه دسـتوري      
گرفتي؟ ـ اينكه رفته بودي چرا برگشتي؟ و بايد قبول كني كـه بـه دسـتور     

ادامـه  هاي جاسوسي اين كار سنديكا را  هاي خارجي و سازمان ديگران، گروه
دهي. به همان ترتيب كتك زدن، سر را به درون لگن توالت فرنگـي فـرو    مي

بردن، توهين، فحاشي، تهديد، ادامه داشـت. مـن هـم چـون خيلـي كتـك       
خورده و صدمه ديده بودم و چشم چپم تقريباً ديدش را از دست داده بود و 

ه بـودم  دانستم، محكم بر موضع خودم ايستاد ضاربان و مأموران را مقصر مي
كه اول مرا به پزشكي قانوني و متخصص چشم ببريد، دوم كسـاني كـه مـرا    

هـاي شـما    اند بايد محاكمه شوند و بعـد مـن بـه سـئوال     اينطور ناقص كرده
دهم. در نتيجه نزديك به چهار مـاه در انفـرادي مانـدم و در ايـن      جواب مي

شـت، مـرا بـه    گذ فاصله، يكبار كه حدود دو ماه از در انفرادي بودنِ من مـي 
دادستاني انقالب در خيابـان معلـم بردنـد. در آنجـا حـداد معـاون امنيتـي        
دادستاني تهران با من گفتگـو و مـرا تهديـد كـرد كـه اگـر بـا بازجوهايـت         

نويسم كه باز هم در انفـرادي نگهـداري شـوي! مـن هـم       همكاري نكني مي
ينـد مـرا   ب هايم خـوب نمـي   گفتم: اول مرا به پزشكي قانوني بفرستيد، چشم

پيش متخصص چشم بفرستيد، بايـد معاينـه پزشـكي و درمـان شـوم، زيـر       
ام. اول ضـاربين مـن    هاي مأموران شما خيلي آسيب ديده ها و كتك شكنجه

بايد محاكمه شوند. بعد هم شما و بازجويان اتهام مرا مشخص كنيد تـا مـن   
ـ    ه مـا  از خودم دفاع كنم و جواب دهم. حداد گفت: آنچه كه بر شـما رفتـه ب

انـد شـكايت    مربوط نيست. هر وقت آزادي شدي برو از آنها كـه كتكـت زده  
كن. آخر سر هم نوشت باز مرا به انفرادي بردنـد. بعـد از آن كـه چهـار مـاه      
تمام شد يكروز بازجويانم دوباره آمدند همان دو نفر رئيس و مهندس كـه از  

ام و  بـوده من خواستند درخواست عفو بنويسم، اعتراف كنم كه آلـت دسـت   
اند و مصاحبه تلويزيوني كـنم و آنوقـت مـرا آزاد     ديگران مرا تا اينجا كشانده

بينـد و   كنند، كه قبول نكردم و گفتم چشم چپم كامالً نابينا شده و نمي مي
درخواست دارم متخصص چشم پزشـكي مـرا معاينـه كنـد، كـه دوبـاره بـه        

بـه بهـداري مركـزي    انفرادي برگرداندند. در طي اين مدت دو سه بـار مـرا   
زندان اوين براي معاينه قلبي و كليه و كبد و داخلـي بردنـد. دو بـار سـنگ     

ام را به من دادند و دكتـر داخلـي از كليـه و     كليه دفع كردم. داروهاي قلبي
هاي مختلف بـه عمـل آورد و دارو داد. بعـد از     مجاري ادرار و گوارش معاينه

ده و بعـد از دفـع سـنگها    چند روز احسـاس كـردم سـوزش ادرار تمـام شـ     
ام قطع و يا كم شده است. بعـد   دردهايم كمتر شده است و خونريزي داخلي

از چنــد روز مــرا بــه بيمارســتان چشــم پزشــكي نزديــك بيمارســتان هــزار 
تختخوابي يا امام خميني بردند و در آنجا متخصص چشـم معاينـات دقيـق    

ه است ديد چشـم  كرد كه تشخيص داد پارگي شبكيه بر اثر ضربه باعث شد

هاي مـن،   هاي خانواده و همسرم و درخواست چپ از دست برود. كه با تالش
نژاد بخـش چشـم فرسـتادند، بـا دسـتبند و       باالخره مرا به بيمارستان لبافي

ام شـد كـه بـاالخره بـا      پابند، كه مورد اعتراض شديد من و همسر و خانواده
در بيمارسـتان از زدن   حضور سه مأمور زندان به صورت دائمي در كنار مـن 

دستبند و پابند خودداري كردند. پس از جراحي و مدت درمـان مـرا تحـت    
نظر به زندان و قسمت بهداري برگرداندند. مدتي در بهداري بودم كه شـاهد  

عمـومي   7اتفاقات زيادي بودم و با افراد مختلفي آشنا شدم. بعد مرا به بنـد  
تا  1386در طبقه آخر. از آبان ماه  واقع در قسمت آموزشگاه قديم فرستادند

اوين فرسـتادند در   350اوين بودم بعد مرا به بند  7در بند  1386اواخر آذر 
اتاق پنج. در آنجا عمادالدين باقي، علي محمـد منصـوري، سـعيد ماسـوري،     
محمد بخشي، علي صارمي، علي ساساني و تعداد ديگري از زندانيان سياسي 

نفر بوديم. در طبقه باالي ما زنـدانيان عـادي    37 حضور داشتند. كالً نزديك
مرا به زندان رجايي شـهر   1387بودند تحت عنوان بند كارگري. در تير ماه 
لوليدند و جا براي  ها نفر در هم مي كرج فرستادند. اول به بند قرنطينه كه ده

در كنار زندانيان عادي كـه   10سالن  4نفس كشيدن نبود رفتم. بعد به بند 
از درگيري، مواد مخدر، بيماري، شپش، دود سـيگار و مـواد ديگـري كـه     پر 

كردنـد و خشـونت و اهانـت زنـدانبانان و زنـدانيان و تهديـدهاي        مصرف مي
دائمي و گاه اقدام به درگيـري و حتـي مـورد ضـرب واقـع شـدن از سـوي        
زندانيان ناآگاه كه براي كمترين امتيازي حاضر بودنـد هـر جرمـي مرتكـب     

گوينـد بياورنـد. آنجـا     باليي بر سر يكنفر كه رؤساي زنـدان مـي   شوند و هر
دوباره مورد حمله به قصد كشت از سـوي زنـدانيان بيمـار و تحريـك شـده      
توسط عوامل مديريت زندان مثل رئيس زندان علي حـاجي كـاظم و رئـيس    

  پور يا (نيا) و رئيس بازرسي واقع شدم. حراست، فرج فرجي

ـ  هر كـرج فعلـي بـه گفتـه برخـي از      زندان گوهردشت يا رجايي ش
اش ظرفيت هزار و صد نفـر را داشـت امـا در آن     مسئولين نگهباني

كه من در آنجا زنداني بودم بـيش از   1390تا خرداد  1387زمان تير 
چهار هزار و گاهي پنجهزار زنداني را در خـود جـاي داده بـود، كـه     

د بـه  همين ماجرا تنگي جا، نداشتن تخت، محل كافي براي هـر فـر  
لحاظ متراژ سرانه، كمبود بهداشت و آب آشاميدني سالم، آب گـرم  
براي حمام، غذاي مناسب براي زندانيان به خصوص بيماران مختلـف  

امكانات ورزشي خيلي كم و در اختيار افراد معـدودي كـه   زنداني نداشت. 
گرفـت. كتـاب و    خواستند به ندرت قرار مـي  خواهان آن بودند و قوياً آنرا مي

رسـيد، و راه دور   زنامه هم چنين به سختي و با اصرار زياد به دست ما ميرو
ها و همسران شده بود كه در بيرون زندان بيشتر  تا تهران، باعث آزار خانواده

رفتنـد و   شـان مـي   كشيدند و به هر كجا براي كمـك بـه زنـداني    سختي مي
ادي دور شدند، از كـار و زنـدگي روزمـره و عـ     توهين و تحقير و تمسخر مي

ام بيرون زندان  هايي كه خانواده  شده بودند. من وقتي داخل زندان به سختي
كشيدم چون در زندان بودم و  كردم بيشتر زجر مي شدند فكر مي متحمل مي

هـا خيلـي سـخت بـود و      توانستم بكـنم. مالقـات   دستم بسته بود كاري نمي
هـا بـه    ن خـانواده شد. آمد بدليل تعطيالت گاهي خيلي دير به دير انجام مي

مالقات با روش تفتيش بدني نگهبانان زندان كه آزاردهنـده و عقـب افتـاده    
گشت.  شد كه به من هم منتقل مي بود باعث ناراحتي روحي و رواني آنها مي

از آن رفتارها بارها شكايت نامه نوشتيم اما رسيدگي نشد. به دليل اعتـراض  
ات مسـئول و ارسـال آنهـا توسـط     نگاري به مقام به كمبودهاي زندان و نامه

شد يا در ديدار با وكال و با كمك آنها، چند بـار   ها اگر مي خانواده در مالقات
مرا به انفرادي بردند و دوباره توسط حراست زندان ضرب و شتم و تهديـد و  
توهين شدم. در سلول يك متر در دو متر حبس شـدم. يكبـار دو هفتـه در    

ال حبس شدم، بار ديگر دو هفته در انفرادي بند انفرادي بند پنج در طبقه با
گاهي ديگر  يك طبقه وسط، و مدت دو ماه در بند حسينيه كه خود شكنجه

اي بودم كه زير فشار، مغز  است بدون نور و در كنار زندانيانِ عادي يا سياسي
  و اراده و سالمت روحي و رواني آنها منهدم شده بود. آنها همه بيمار رواني و 
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كردند و در حضور من بارها توسط  خطرناك بودند و خودزني و ديگرزني مي
هاي بند يك، با چوب و باتوم و كمربند و تسـمه و فانوسـقه كتـك     زندانبان

خوردند و ممكن بود به من و دو سه نفر ديگر كه از آنها سـالمت روانـي    مي
بيشتري داشتيم حملـه كننـد. حضـور در چنـان فضـايي كـه برخـي از آن        

كردنـد و آنـرا همـه جـا      زندانيان در بند جلوي چشم همـه مـا مـدفوع مـي    
زدند و خونِ جاري شده از  كردند و همديگر را مي ماليدند، يا استفراغ مي مي

ريخـت. در   هاي كثيف مي سر و دست و پا و بدنشان در همه جا روي موكت
واتـي داشـت و تقريبـاً     40المـپ   4متر مربع فقـط   200فضايي به وسعت 

توانستي راحت بخـوابي چـون هـر لحظـه      هميشه تاريك بود. هيچوقت نمي
هاي ديگر هم  ممكن بود يكنفر به تو حمله كند. اين حالت در بندها و سلول

شـد. بعـد از بنـد يـك و انفـرادي آن، در زمـان        بود، اينجا بيشتر حس مـي 
ا سوري دوباره مـر  به بهانه چهارشنبه 90تا خرداد  88جنبش سبز از خرداد 

به همراه ارژنگ داوودي به انفرادي بردند. او نيز در زندانها خيلي آزار ديـده  
و انفرادي بوده است. بعد دوباره مرا به بند پنج رجـايي شـهر ميـان پانصـد     
زنداني كه همه معتاد خطرناك و متادوني بودند و به سختي بر رفتـار خـود   

اي  ورت مايع و قطرهكنترل داشتند فرستادند. متادون دارويي است كه به ص
به زندانيانِ معتاد به شيشه، كـراك، هـروئين، تريـاك، حشـيش، ... و غيـره      

تـر،   هـايي از تجـاوز بـه عنـف بـه زنـدانيان جـوان        خورانند. شاهد صحنه مي
هـا توسـط يكـديگر و بـه      هاي گروهي و كشته و زخمي شدن زنـداني  جنگ

داخل زنـدان بـودم   تحريك مقامات زندان براي كنترل بر فروش مواد مخدر 
ها را به رئيس قـوة قضـائيه و رئـيس سـازمان      هايم در اين زمينه كه شكايت

اش شد كه رئيس زندان علي حاج كـاظم مـرا    زندانها فرستادم. اين امر بهانه
ـ  يا نسـوان  7اطالعات كرج فرستاد. اين سلول نزديك بند  8به انفرادي بند 

دم. از اطالعات تهران مأموري به نام زنان بود. در آنجا هم دوباره بازجويي ش
گفت كارشناس بازجويي از افراد سازمان مجاهـدين و    علوي آمده بود كه مي

هاست. به او فهماندم من نماينده كارگران هستم و جرمم سنديكايي  محارب
است و از مسئولين زندان در رابطه با مواد مخدر، تجاوز و كمبودهاي زندان 

هاي زندان و مسائل صنفي از جملـه نداشـتن آب    گاهو تشكيل مافياي فروش
گرم، آب آشاميدني سالم، غذاي استاندارد، فضاي استاندارد مطـابق تعـاريف   

نفـر زنِ   180خود سازمان زندانها، نبودن حمام به اندازه كـافي مـثالً بـراي    
زنداني در بند نسوان فقط يك دوش آبگرم سالم براي حمـام و دو تـا شـير    

شوي ظرف و لباس وجود داشت. اين اطالعات را زنـدانيان در  آب براي شست
كردند. همچنين عدم رسيدگي كـافي   بهداري زندان با يكديگر رد و بدل مي

پزشكي و وجود انواع بيماري و حيوانات موذي در زندان و احتمـال سـرايت   
ـ هپاتيت و سل، آنفلوآنزاهاي طوالني از زندانيان بيمـار بـه    هاي ايدز بيماري

ندانيان سالم و خبرهايي دال بر فـروش كلًيـه زنـدانيان از طريـق قسـمت      ز
هـاي   ها، به عنوان پانسمان و بخيـه زدن زخـم   هاي زندان جراحي بيمارستان
هاي شديد با چاقو و شمشير و غيره كه همه را از طريق  آنها بعد از درگيري

فلـزي  سابيدن و تيز كردن و فاز گرفتن با شيشه و كراك بـه روي قطعـات   

شـد از آنهـا دشـنه     ها و ديگر لوازمي كـه مـي   هاي تخت ها و نرده مثل تسمه
  ساخت، شكايت كرده ام 

اطالعات كـرج بـه پـنج بـاز      8روز از انفرادي و عمومي بند  5باالخره بعد از 
اطالعـات هـم شـاهد كسـاني مثـل       8گردانده شدم. در قسمت عمومي بند 

ر بودم كـه پاهـايش را شكسـته    آبادي عضو شوراي شهر شهريا محمود دولت
طلبـان جنـاح    بودند تا از او اقرار بر عليه خودش و يارانش كه طرفدار اصالح

برد.  زندان اوين به سر مي 350خاتمي بودند بگيرند. اين زنداني حاال در بند 
كارگري زندان رجايي شـهر در قسـمت حسـينيه     3مرا به بند  5بعد از بند 

داوودي، صالح كهندل، ناصر سوداگر، علـي  ارژنگ فرستادند. در آنجـا  
محمد، عليرضا كرمي خيرآبادي، منوچهر (شايد اسم كوچكش دقيق 

و چنـد نفـر ديگـر از اعضـاي شـركت       نباشد) نظري، مصطفي اسكندري
احمد زيـدآبادي، مجيـد   كننده در تظاهرات جنبش سبز، و بعد از مدتي 

ـ  ان، داوود توكلي، حشمت طبرزدي، مسعود باستاني، مهدي محمودي
و تعـدادي   سليماني، عيسي سحرخيز، رضا رفيعي، ميثاق يزدان نژاد،

برنـد. در بهمـن مـاه     ديگر را آوردند كه بيشتر آنها هنوز در زندان به سر مي
كه سالن جوانان سابق زنـدان رجـايي شـهر     12سالن  4ما را به بند  1389

ترين قسمت  ايين، خفه، باريك و در پ12(گوهردشت) كرج بود، بردند. سالن 
نفر در آنجا مجموعاً به عنوان زنداني سياسي منتقل  67قرار داشت، و  4بند 

خالد حرداني، حسن تفاح، آقايان يوسف خانجـاني، بهـروز   شديم كه 
توكلي، فريد عفيف، سعيد ماسوره، وحيد تيزفهم، سـعيد رضـايي،   

پسـت،  از هواپيماربايـان فـيلم ارتفـاع     شهرام و فرهنگ و خالد حرداني
، از كساني كه به غالمرضا غالمحسينيمدت كوتاهي  شيرمحمد رضايي

ياد دارم به ما اضافه شدند. اين بند بسيار امنيتي بود، يعني حق تلفـن زدن  
 13تا  12از ما سلب شد. بند درهايش بسته شد، هواخوري يكساعت شد از 

ها كامالً  نيبعدازظهر درست وقت غذادادن و غذا خوردن. ارتباط با ديگر زندا
مسدود شد تا از طريق آنها اخبار مربوط به زندان و بند به بيرون درز نكنـد.  

هاي كابيني با خانواده خيلي سـخت و تحـت شـنود و كنتـرل شـد.       مالقات
هـا و   گاهي مـاهي يكبـار، مالقـات حضـوري از بـين رفـت. رفتـار زنـدانبان        

خشـن، تهديـدآميز    مسئولين بند و رئيس زندان و حراست و بازرسي، كامالً
المـدت فرسـتادند از جملـه     هاي طويل شد. بارها برخي از افراد را به انفرادي

گفتنـد. در همـين    و مرا. معموالً هيچ وقت دليل آن را نمـي  رسول بوداغي
انـد و آن   زندان بود كه اعالم كردند يكسال ديگر به زندان مـن اضـافه كـرده   

ب شعبه يـك كـرج، الحسـيني    طي حكمي بوده است كه رئيس دادگاه انقال
بدليل شكايت رئيس زندان گوهردشت كرج، علي حاج كاظم براي من صادر 

هـا   هاي من در اجراي قانون سازمان زنـدان  نموده است و آن بدليل پيگيري
اتفاق افتاد، كه او در شكايتي از من درخواست اشد مجازات براي من كـرده  

ام و بـا   اسـالمي تبليـغ كـرده    بود چرا كه بر عليه زنـدان و رژيـم جمهـوري   
هاي خارج از كشور از درون زندان رابطه دارم. هيچكدام در مراجعه بـه   گروه

دادسرا و دادگاه انقالب كرج ثابـت نشـد، امـا قاضـي الحسـيني گفـت مـن        
توانم همكاران خود را در مقابل تو گناهكار اعالم كنم، پس اين يكسـال   نمي

كـنم، امـا تـو     همه حكم اعـدام صـادر مـي    دهم، من براي زندان را به تو مي
نماينده كارگرها هستي و معلوم است زبانت خيلي دراز است به همين خاطر 

نويسم به وكيل يـا هـيچ كـس ديگـر نيـازي       اين يكسال زندان را برايت مي
شـكند.   نويسم توسط دادگان تجديد نظر هم نمـي  نيست حكمي كه من مي

ه را و برو. من هم در زيـر برگـه نوشـتم    بيا امضا كن برگه رسيدگي در دادگا
درخواست حضور وكاليم در محاكمه را دارم و در داخل زندان هيچ خالفـي  

ام فقط درخواسـت اجـراي قـانون و رعايـت اسـتانداردهاي قـانوني را        نكرده
 1390ام. اين اتفاق و صدور يكسال اضافه زندان بـراي مـن از تيرمـاه     داشته

در زندان بـه مـن ابـالغ شـد.      1390در شهريور آغاز و رأي قاضي الحسيني 
اعتراض من به جايي نرسيد و رأي تأييد حكـم قاضـي الحسـيني از دادگـاه     

به من ابالغ شد. يكسال زندان ديگر به پـنج   1390تجديدنظر هم در آذرماه
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سال قبلي من اضافه شد. در طول اين مدت كه من در زندان بـودم و مرتبـاً   
نوشتم و از طريـق امكانـات موجـود وضـعيت سـخت       هاي اعتراضيه مي نامه

كردم و بـا كمـك برخـي از افـراد دلسـوز نگهبـاني و        ها را گزارش مي زندان
ــادي و     ــدانيان ع ــا كمــك زن ــاهي ب ــا گ ــدان و ي ــتان زن ــداري و بيمارس به

كرديم و به  هاي ديگر زندانيان شرايط را گزارش مي هايمان و خانواده خانواده
رسيد و باعث جلب نظر و حمايت نهادهاي داخلي  ميها و اخبار  گوش رسانه

هـا   شد و آنهـا هـم بارهـا در رسـانه     و خارجي مدافع حقوق كارگر و بشر مي
كردند و از سوي نهادهاي جهـاني همچـون امنيسـتي     مطالب را منعكس مي

Amnisti ــه ــا اتحادي ــزرگ كــارگري و كنفدراســيون  ي هــاي جهــاني  هــاي ب
زمان جهاني كار و مدافعان حقوق بشر و فشار از المللي و سا هاي بين اتحاديه

هـاي   سوي كميسيون و بعد شوراي حقوق بشر بر رژيـم اسـالمي، مصـاحبه   
افراد خانواده در مورد دستگيري فرزنـدم پـويش پسـر دومـم و شـكنجه او،      

ربايي كه توسط عمال رژيم شد كه عروسم را ربودنـد و شـكنجه كردنـد     آدم
از ادامه تحصيل بازداشتند و كـارِ مناسـب بـه    زويا صمدي، پسرم سروش را 

دادند. همسرم پروانه اسانلو را بارها تهديد و تحقير و تمسخر كردند  آنها نمي
ــل و   ــام SMSو توســط تلفــن موباي ــراي او   پي ــوهن ب ــده و م هــاي آزاردهن

فرستادند، و اطالع رساني كه در رابطه با وضع من در زنـدان و آزارهـايي    مي
هايي كه در زنـدان   بردند و بيماري هايي كه مرا مي ه انفراديديدم و ب كه مي

به آنها دچار شده بودم و عدم امكانات كافي بـراي معاينـات و معالجـات در    
هاي كارگري و سـازمان جهـاني    ها، باعث شد كه اتحاديه رابطه با آن بيماري

هاي مختلـف مـدافع حقـوق     كار و خبرنگاران بدون مرز و امنيستي و كميته
هـاي جمهـوري    بشر و كارگران و اعتراضاتي كه جلوي برخـي از سـفارتخانه  

 ILOاي  هـاي اتحاديـه   اسالمي شد، و به خصوص فشار كميته دفاع از آزادي

سازمان جهاني كار و آن طور كه من شنيدم تهديد به آنكـه جلـوي حضـور    
ســازمان  ILOهيـأت نماينــدگي جمهــوري اسـالمي را در شــوراي مركــزي   

رژيــم  1390تــا خــرداد  1389را خواهنــد گرفــت از خــرداد  جهــاني كــار
هايي كه در مورد رعايت  جمهوري اسالمي را تحت فشار قرار داد كه به وعده

داده بود عمل كند، از جملـه نماينـدگان سـنديكاها و     ILOهاي  كنوانسيون
هاي كارگري را آزاد كند كه من منصور اُسانلو به عنوان شـاخص آن   اتحاديه
هـا و حضـورها و تظـاهرات و     ه مجموعـة ايـن درخواسـتها و تـالش    بودم كـ 
ها و امتياز حضور هيأت نماينـدگي جمهـوري اسـالمي در شـوراي      ميتينگ

، وزارت كـار رژيــم را وادار كـرد تـا بــا قـوه قضــائيه و     ILOاي  مركـزي دوره 
اطالعات و شوراي ملي امنيـت و شـايد بـاالترين مقـام جمهـوري اسـالمي       

ست آزادي تحت نظر و فشار مرا از آنها بخواهد. بـاالخره در  مذاكره و درخوا
زمان با روز شروع آغاز بـه كـارِ رسـمي     هم 1390اوايل يا اواسط خرداد ماه 

سازمان جهاني كار در ژنـو مـرا بـه عنـوان مرخصـي       ILOكنفرانس ساليانه 
چهار روزه از زندان بيرون بياورند و تحويل مأموران حراست كـار و مـديران   

امنيتي آن وزارت خانه بدهند. به اتفاق خانواده مادر و همسرم ما را بـه   كل
االسـالمي كـه    وزارت كار و دفتر تشريفاتي معاون وزير كار (وقت) آقاي شيخ

گويا آن زمان در ژنو بود ببرند و با ما گفتگو كنند و ميـز مـذاكره و ميـوه و    
بـرداري كننـد و تـا     لمپذيرايي آماده كنند و از لحظه ورود به وزارت كار فـي 

هـاي   پايان گفتگوها كه قول آزادي بقيه زندانيان كـارگري و آزادي فعاليـت  
برداري ادامه دادند. بـاالخره بعـد از    اي و سنديكايي را دادند، به فيلم اتحاديه

اي نداشـته اسـت مـا از آنجـا بيـرون       دو ساعت گفتگويي كه تا امروز نتيجه
نوز بسياري از فعـالين كـارگري و صـنفي و    آمديم و به خانه خود رفتيم.  ه

نگار و وكيل و مدافعان حقوق كـارگر و بشـر، آموزگـاران و     سياسي و روزنامه
طلبي داشته و آنرا بيان كـرده اسـت، بـدون هـيچ      هر انساني كه جرأت حق

  برند. هاي جمهوري اسالمي به سر مي گناهي هنوز در زندان

خانواده بـوديم، مـن دوبـاره بـه جلـوي      بعد از آزادي چهار روزه كه به اتفاق 
زندان رجايي شهر كرج برگشتم و به آنها گفتم كه شـما بـه مـن چهـار روز     
مرخصي داديد و مرا در اختيار مأموران اطالعات وزارت كار قرار داديد، حاال 

ام، مسئولين دژباني جلـوي در زنـدان بـا تلفـن بـه رئـيس        به زندان برگشته
خواهـد برگـردد بـه     كه منصور اُسانلو آمـده و مـي  زندان زنگ زدند و گفتند 

اش تمام شده. به من گفتند منتظر بـاش، بعـد از چنـد     زندان چون مرخصي
گويـد شـما آزاد هسـتيد و بـا دادسـتاني و       دقيقه گفتند: رئيس زنـدان مـي  
توانيد برويد. من  اند شما آزاد هستيد و مي اطالعات تماس گرفته و آنها گفته

گوئيـد بـه    ايد، چنـد روز ديگـر مـي    اي دال بر آزادي نداده هگفتم: به من نام
مرخصي رفته و برنگشته و حكم جديدي هم عالوه بر زندانهاي قبلي به مـن  
خواهيد داد. دوباره با رئيس زندان تماس گرفتند. او گفت: بگوئيد ما به هيچ 

ايـن  دهيم، شما آزاد هستيد و برويد. دور و بر  كس نامه آزادي از زندان نمي
زندان هم نياييد. من با كساني كه آن روز همراهم بودنـد مشـورت كـردم و    

گوينـد آزاد هسـتي بـرويم، هـر وقـت       آنها هم گفتند حاال كه خودشان مـي 
كنند. االن چون كنفرانس ساليانه سـازمان   بخواهند دوباره تو را دستگير مي

هـا   يان و دولـت جهاني كار ادامه دارد و نمايندگان جهاني كارگران و كارفرما
خواهند در رابطه بـا شـما سروصـدا شـود. بـاالخره       همه در ژنو هستند، نمي

خواسـتند شـما را    آزادي كه از زندان بهتر است. در داخل زندان چند بار مي
بكشـند، حـاال الاقـل پـيش مـا هســتي و مـا مواظـب تـو هسـتيم. بـا ايــن           

رايطي پيچيـده و  گيري از زندان دور شديم و مدت يكسال و نيم در ش نتيجه
در حالِ كنترل و شنود تلفني و حضوري گذرانديم و چون براي فرزندانم هر 
لحظه احساس خطر و كشتار و گروگانگيري بود، آنها با توجه به شرايط كـه  
بار ديگر حتي بعد از بيرون آمدن من از زندان او را مورد دستگيري و اصـرار  

كننـد بـه صـورتي     مـي  405ژوي بر انتقال غيرقانوني او بـا يـك اتومبيـل پـ    
اي از يك نهاد رسمي امنيتي يـا قضـايي    غيرقانوني و بدون هيچ برگه و نامه

دهند كه جواني رهگذر با مشاهده ايـن صـحنه دخالـت     اين كار را انجام مي
كرده و با مأمور لباس شخصي به خيال مزاحمت خياباني براي عروسم زويـا  

كنـد، و هراسـان بـا     م زويا فرار ميشود كه در همين فرصت عروس درگير مي
شود. بعد هم به تدريج تهديدها براي خودم با تلفن  اتومبيلي از محل دور مي
هاي من براي برگشت به كار و درخواست خسارات  شروع شد. بعد از پيگيري

ام از مشـاور وزيـر كـار آقـاي      افتـاده  اخراج غيرقانوني و حقوق و مزاياي عقب
در روز بيرون آمدن از زندان، براي من تلفني شد و از زاده طبق توافق  حبيب

من خواستند كه خود را به دفتر پيگيري اطالعات در خيابان وصـال تهـران   
معرفي كنم، كه اصالً ربطـي بـه آنهـا نداشـت و پـس از آن كفالـت يكـي از        

هاي من كه در دادگاه انقالب كرج به خاطر يكسال حكم زنـدان آنجـا    كفيل
ن آمدن من از زندان لغو شد كفالت بنـام اكبـر نظـري كـارگر     به هنگام بيرو

عضو سنديكا و شركت واحد اتوبوسراني تهران بـود. از او خواسـتند مـرا بـه     
گيرند.  زندان گوهردشت تحويل دهد در غير اينصورت جلوي حقوق او را مي

ماند، كه من و خانواده و دوسـتانم بـراي كمـك مـالي بـه او       پول مي و او بي
ايي پيدا كرديم و او هم نخواست كه من به زندان برگردم. بعد از مـدتي  ه راه

ديگر متوجه شدم كه محل مسكوني ما تحت نظر فيزيكي قرار دارد، اما هيچ 
ام بعـد از مـداوا و    هـاي سـنديكايي   گيرند. به تدريج كه فعاليت ارتباطي نمي

تشـكيل   درمان و دوران چند ماهة نقاهت و استراحت بيشتر شد و به سـوي 
هـاي آزاد و   منظم جلسات سنديكايي و ايجاد پيوند بين سنديكاها و تشـكل 

هايي  شد و پيام ها هم بيشر مي غيردولتي موجود پرداختم، تهديدها و كنترل
رسيد دال بر تهديد به مرگ و نه فقط زندان آن هم به  از جاهاي مختلف مي

اشين به دره يا پاره صورت حادثه مثل مرگ در تصادف رانندگي، يا افتادن م
هاي ديگر من  كردن لوله روغن ترمز. در اواخر اين دوره كفالت يكي از كفيل

سال زندان كفالت گذاشته بود لغو شـد   5در تهران كه براي باقيمانده حكم 
و از او هم خواستار تحويل من به زندان شـدند يـا پـذيرش قطـع حقـوقش.      

دهد، كـه   ندگي او را تشكيل ميحقوق او كه يك آموزگار است تمام درآمد ز
با شنيدن اين موضوع به وكال و دوستان مراجعه و مشورت كرديم، كـه آنهـا   

هاي قانوني وجود دارد كه جلـوي برداشـت    گفتند در صورت قطع حقوق راه
كنند با همياري دوستاني  كل حقوق را گرفت و آن مقدار را هم كه كسر مي
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رگري و حقوق بشري هستند به صـورت  كه عالقمند به انسانيت و مبارزه كا
  كنند. جمعي ماهيانه پرداخت مي

و  UNHCRبا توجه به خـروج فرزنـدانم از كشـور و پـذيرش آنهـا از سـوي       
وزارت خارجه امريكا و آنكه فشار براي دستگيري من در ارتباط بـا افـزايش   

هايم و انتشـار نشـريه پيـام سـنديكاي فلزكـار بـه صـورت مـنظم و          فعاليت
ي با اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد براي حضور و تعـرض و  هماهنگ

ريـزي مقـدماتي بـراي برگـزاري      ها در ادارات مربوطه و برنامه طرح خواسته
مجمع عمومي دوم سنديكا، و انتشـار پيـك سـنديكا، و حضـور بيشـتري از      

هاي تشكيالتي متوجه شدم كه عرصه كامالً تنگ شده و بـه   افراد در فعاليت
بـه   ITFآمد سـفر دبيـر كـل     ندگي مخفي فرو رفتم. با توجه به پيشنوعي ز

كشور تركيه و امكان مالقات با وي كه هر دو عالقمند بوديم، و پيـدا شـدن   
كانالي مطمئن براي خروج از كشور توسط يكـي از دوسـتانم كـه در زنـدان     

 بند بوديم و به هم اعتماد كامل داشتيم و داريم كـه از  شهر مدتي هم رجايي

طريق اسكايپ يكي از دوستان شـماره تلفنـي بـراي مـن فرسـتاد و امكـان       
كنند فـراهم   خروج از كشور بدون ريسك مرا با آن كساني كه اين كار را مي

آورد. دليل ديگر كه عالوه بر دستگير نشـدن و كشـته نشـدن و بـه زنـدان      
 نرفتن در خارج از كشور تصميم داشتم در گفتگو با ديويـد كاكرافـت دبيـر   

تر سنديكايي در خـارج از   ببينم چه امكاناتي براي تبليغات گسترده ITFكل 
توانيم فراهم آوريم كه به مبارزات داخـل كشـور كمـك بيشـتر و      كشور مي
كند. مجموعة احتمال كشتار به صورت حادثه يا قتل يا به زنـدان   مؤثرتر مي

شد مـن   بردن مجدد من بدليل يكسال و شش ماهة زندان باقي مانده باعث
تصميم بگيرم از كشور خارج شوم و خود را بـه كوهسـتانهاي غـرب كشـور     
رساندم و از طريق ارتباط با تلفن آن دوست و عوض كردن چنـد موبايـل و   
سيم كارت، باالخره از طريق عبور از كوهستانهاي بلند كردسـتان در غـرب   

تاهاي حضور خود را در يكي از روس 1391بهمن  2كشور توانستم در تاريخ 
مرزي تركيه به ثبت رسانم و از آنجا به وان رفتم. بعد از چند روز از وان بـه  
نوشهير و سپس به آكساراي برسانم و بعد به آنكارا رفته و مراحل ثبت نام و 

را انجــام بــدهم. از طريــق دوســتانم و همكــاري  UNHCRمصــاحبه بــراي 
هاي مربوط به كار Elizeدر امنيستي و سپس  Drwery Oykeدوستاني مثل 

نقل و انتقال را سروصورت بدهم. تـا بـاالخره بـه آمريكـا و نيويـورك كنـار       
فرزندانم برسم. در تركيه شهر آكساراي همسرم هم توانست بـه مـن ملحـق    
شود و باتفاق هم با حمايت سازمانهاي مـدافع حقـوق بشـر و دموكراسـي و     

توانســتيم كمــك وزارت خارجــه و كنســولگري ســفارت آمريكــا در آنكــارا، 
خودمان را به اينجا برسانيم چون در تركيه هـم بـدليل نزديكـي بـه ايـران      
احتمال ترور يا هر اقدامي نظير آن از سوي جمهوري اسالمي بر عليـه مـن   
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  ها ها و بازداشتگاه مشاهدات من از زندان

كالنتري بين ميدان خراسان و سه راه افسـريه، ايـن   ها:  بازداشتگاه كالنتري
پـوش آن مـوكتي اسـت كـه      بازداشتگاه بسيار كثيـف و زننـده اسـت. كـف    

شـود و   اي مشـاهده مـي   هاست كف آن افتاده اسـت. روي آن هـر لكـه    سال
و   هـا وجـود دارد. دستشـويي كثيـف     احتمال هـر بيمـاري بـراي بازداشـتي    
هاي معمولي و ناشناس  وص با بازداشتيغيربهداشتي؛ رفتار مأمورين به خص
گويي، مسخره كردن و گـاه توسـري زدن و    سرشار از توهين، فحاشي، متلك

ها و متهمين بود. وقتي هم كه كساني بـه رفتـار    كاري شديد بازداشتي كتك
كردند، با توهين بيشتر و خشونت بيشـتر بـا زنـداني رفتـار      آنها اعتراض مي

ي در ترمينال اتوبوسراني شهر ري بـا ضـرب و   كردند. در جريان دستگير مي
زور و كتك و مشت زدن دستگيري صورت گرفت و مـن و دو نفـر ديگـر از    
اعضاي سنديكا را به كالنتري شهر ري بردند و در آنجـا هـم ضـرب و شـتم     

ها و آسيب رسـاندن بـه هويـت آنهـا، فحاشـي، تـوهين، تهديـد و         بازداشتي
  نتري ادامه داشت.هاي داخل كال تمسخر براي بازداشتي

اوين عالوه بر خـود انفـرادي كـه هرچـه      209در زمان زنداني شدن در بند 
دهد،  تر است و روان زنداني را مورد حمله قرار مي تر بشود آزاردهنده طوالني

گاه بدليل آنكه زندني در سلولش صدايي كرده يا خواسته به دستشويي برود 
جمعـي   دهنـد، هجـوم دسـته    د اذان مـي يا از زندانيان سني كه با صداي بلن

هـاي چـوبي بلنـد بـه در سـلول       گيرد. با باتوم نگهبانان به سلول او انجام مي
روند و زنداني را  كنند و به داخل سلول مي كوبند، بعد در سلول را باز مي مي

زنند. صـداي سـرش كـه بـه ديـوار كوبيـده        توانند كتك مي تا جايي كه مي
صـداي    م چنين صداي اهللا اكبرها. از چند سـلول شود. ه شود شنيده مي مي

شود. صداي تريك تريك دستگاه شـوك برقـي    همدردي و اهللا اكبر بلند مي
زنند، تـا از پـا بيفتـد. همـراه      شود كه به زنداني محكوم مي پياپي شنيده مي

شود. زنـداني را   ها شنيده مي ، مشت و لگد، فحاشي و بدوبيراه و توهين كتك
كشـند و بـا    سلول بغل من در حالي كه سراپا خونين بود مـي  كشان از كشان

كشم. در اتاق بـازجويي،   برند. از دريچه سلولم خودم را كنار مي خودشان مي
شـود و بـا    كوبـد، يعقـوب هـم بلنـد مـي      بازجو با مشت توي سر يعقوب مي

كوبد. يعقوب جانباز شيميايي جنگ است و چهـار   اش توي سر او مي صندلي
ها بوده و گواهي سي درصد جانبازي از ناحيه ريـه دارد. چنـد    ههسال در جب

آورند و بازجوي اولي را از دست او  نفر پاسدار بند و بازجويان به او يورش مي
  افتد. زنند تا از پاي مي جمعي كتك مي آورند و او را دسته درمي

بنـدي سـلول سـمت راسـت را دو بـازجو در راهـرو مـورد         روزي ديگر، هـم 
گوينـد   دهند. اتهامش اين طور كه بازجويان مـي  ست و تهديد قرار ميبازخوا

كنـد و فريـادش از    خوانـد. او قبـول نمـي    اين است كه خود را امام زمان مي
كنند و به كمك پاسدار بند قدبلند  شود. به او حمله مي بدوبيره آنها بلند مي

شود، انگـار   مي خوابانند. صداي خرخر گلويش بلند زنند و مي جواني او را مي
زنـد،   كند. دسـت و پـا مـي    يكي از آنها گلويش را در چنگ گرفته و خفه مي

اي از چنگ آنها رها  خورد، براي لحظه لگدش به صورت يكي از بازجويان مي
هـا بـا بـاتوم     آيد. يكي از نگهبان كشيدن و گريه او مي شود و صداي نفس مي

كوبـد و يكـي ديگـر بـه روي      چوبي بلند زرد رنگي محكم به پاي لنگ او مي
زند. دو بازجو با مشت و لگـد   چسبد و نعره مي رانش. دودستي باتوم او را مي

را ملتهـب كـرده    209زنند و صداي زدوخورد و فريادها تمـام بنـد    او را مي
ها! چند نفر بـه   مروت شود: نزنين نامردها! بي ها فرياد بلند مي است. از سلول

هـا و زنجيـر بـه در     دونـد و بـا بـاتوم    هروهـا مـي  يك نفر؟ چند نگهبان در را
هـاي داخـل سـلول     كوبند كه از صداي بلند و مهيب آن زنـداني  ها مي سلول

آئيم خدمت خـودت   زنند خفه شو! خفه شو! االن مي ساكت شوند، و نعره مي
  روم. رسيم. از جلوي دريچه در سلول كنار مي هم مي

زن جـواني در راهروهـاي بنـد    ها و جيغ و گريـه   روزي ديگر صداي التماس
كـنم،   هاي ديوار نگـاه مـي   پيچد. تابستان است. به محلِ آفتاب روي خط مي

دهد. صداي گريه و ناله زن جـوان از سـمت    ساعت هفت غروب را نشان مي
به خدا من «شود.  شنيده مي 209هاي بازجويي سر بند و راهروي اصلي  اتاق

ردم، گُه خوردم، ببخشـيد تـو رو   نويسم، غلط ك نميدونستم، هرچي بگين مي
پيچـد. صـداي يـك     اي كـه در راهـروي بنـد مـي     و صداي گريه و ناله» خدا

هق و زاريِ ترس خـورده. سـرگيجه و    شود و بعد صداي هق كشيده بلند مي
فشارد، اشكها با  گيرد. بغضي سنگين گلويم را مي عصبيت تمام وجودم را مي

  شوند. اختيار جاري مي خشم و درد بي

اند. يـك   ام انداخته الهي را در رابطه با پرونده مواد مخدر در سلول لي سيفع
آورد.  اش را در مـي  پايش از زانو بـه پـايين مصـنوعي اسـت. پـاي مصـنوعي      

اندازد و با آب دستشويي از گلـو فـرو    هايي دارد، چند تا را به دهان مي قرص
كـراك،   گويـد انتقـال   دهد. اهل سردشت است و جرمش آنطور كـه مـي   مي

كوكائين، شيشه از جنوب خليج فارس و غرب درياي عمان به كردستان و از 
گويد بـرادرش از   آنجا به تركيه و رساندن به دست عوامل پ.ك.ك است. مي
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راه هميشگي محسن رضـايي اسـت. چنـد بـار      فرماندهان قديمي سپاه و هم
هايش  وي گونههايي كه خورده است ر اند. آثار سيلي براي بازجويي او را برده

شود. صبور و پيچيده است با چشماني نافذ و تيز. با آن كه يك پـا   ديده مي
برنـد.   از زانو به پائين ندارد، اصالً انگار نه انگار. بعـد از يـك هفتـه او را مـي    
كشد تا  سيگاري است اما به حرمت من سيگارش را جلوي دريچه سلول مي

نتقال مواد با آنها همكاري كنـد كـه   خواستند در پروژه ا دود بيرون برود. مي
شوند. بعـدها او را در اتـاق عمـومي دوبـاره ديـدم، همـانطور        گويا موفق مي

  پيچيده و رمزآلود بود.

ها و كارگران شركت  است. تعداد زيادي از سنديكاليست 1384هشتم بهمن 
ا كنند: آقـ  اند. برايم بعدها تعريف مي واحد را به جرم اعتصاب به زندان آورده

با چك و لگد و باتوم و ديوار باتومي، از جلوي در منطقه زدند تا همـة مـا را   
دادنـد،   هاي شهرباني جا دادند. در زمـان بـازجويي فحـش مـي     توي اتوبوس

هايمـان. توسـري    كردند، تهديد به تجـاوز بـه زن و بچـه    تهديد به مرگ مي
ر همـش  داشـتند و از پشـت سـ    بند رو به ديـوار نگـه مـي    زدند، با چشم مي
ترسيدي كه تو سرت بزنند و يك باليي سرت بياورند. طوالني مدت روي  مي

زدنـد و بـه    داشتند. در قسمت شوفاژخانه دسـتبند مـي   يك پا سرپا نگه مي
ماندي و در تاريكي، بدون توالت و حمـام، خـودت    بستند، دوال مي ها مي لوله

لگد و باتوم و  داد. تازه ضربات مشت و كردي، كسي نجاتت نمي را كثيف مي
شد. غروب صداي جيـغ و داد   شوك برقي هم براي تكميل تنبيه نصيبت مي

پيچيد. صداي درگيري، فحاشي، زناني كه  و فرياد زنان و كودكان در بند مي
با نگهبان زن در جيغ و داد هستند و صداي فرياد و فحش و گريه كودكان، 

  شد.  ا تكرار ميهاي رواني باره و گاه صداي زدوخورد و اين شكنجه

روي و  هاي پيچاپيچ دو يا سه طبقه به باال و پـايين مـي   پله بند از راه با چشم
اي از سـاختمان در   چرخي تا به اتاق بازجويي برسـي. گوشـه   در راهروها مي

انتهاي بند، صداي وزنه و هارتل و سروصـداي كسـاني كـه تمـرين ورزشـي      
ا تهديـد و ارعـاب و جمالتـي از    شنوي و اصرار بازجويان كه ب كنند را مي مي

و مـادر و خـواهرت را هـم بـه اينجـا        خـواهي همسـر و بچـه    اين دست: مي
خواهند را بنويسي و بگويي. سروصـداي   بياورند؟ تا همان چيزي كه آنها مي

دهد. هر  ها به يكديگر مخت را تحت فشار قرار مي ها و آهن شدن وزنه كوبيده
خواهـد تـرا در يـأس و     آيد، بازجو مـي  مياي فرود  كني ضربه لحظه فكر مي

ها را و خودت را خـالص   نااميدي و شرمندگي بيهوده غرق كند: بنويس اين
كنـيم بـروي در سـلولت بخـوابي. آزار و      شي، ما هم ولت مـي  كن! راحت مي

تهديد و اصرار آنقدر زياد و پرفشار است كه سـلول انفـرادي در مقابـل ايـن     
ش با يونوليت سفيد كـامالً پوشـانده شـده اسـت،     اتاقِ بازجويي كه ديوارهاي

  آيد. به حساب مي» گاه نجات«يك 

ــوفاژخانه هســتم.   ــه و ش ــلولِ روي موتورخان ــور   24س ــاعته صــداي موت س
گذارد بخـوابي، بنشـيني، فكـر كنـي،      شوفاژخانه و گرماي حاصل از آن نمي

 همينطور صدا تمام مغزت را پر كرده است. حاصل آن دردهاي قفسه سـينه 

  و قلب، سردرد و سرگيجه و بيخوابي و الغر شدن مفرط.

آورند كه جانت دسـت آنهاسـت و صـدايت را كسـي      بازجوها دائماً يادت مي
دانـي   شنود. هميشه سايه مرگ در ذهنت حاضر است، مرگي كـه نمـي   نمي

  كند. آور است، اضطراب رهايت نمي چيست، اما اضطراب

شـجويان دسـتگير شـده جلـوي     اويـن، يكـي از دان   209داخل بند عمومي 
و سپس در اعتراضات دانشجويي دانشگاه  1385شركت واحد در اول ماه مه 

شـود و   تواند بخوابد و عصبي است با يكي از نگهبانان بند درگير مي كه نمي
نفـر از   7-8دهـد. بعـد از چنـد دقيقـه،      از پشت درِ سـالن جـواب او را مـي   

هـاي   ش آورده و مجهـز بـه شـوك   نگهبانان و سرنگهبان به داخل سالن يور
كننـد. او دانشـجوي فـوق ليسـانس      برقي و باتوم به تخت محمد حمله مـي 

كنند او را از تخت بـه زيـر بكشـند و از     جمعي سعي مي فيزيك است. دسته
كننـد   زننـد. زنـدانيان سـعي مـي     پشت به دستهايش دستبند پالستيكي مي

  زنند  اند مي را كه جلو رفته جلوي آنها را بگيرند كه با باتوم و شوك، كساني

  

  
  

برنـد و   شـوند. محمـد را بـه هواخـوري! مـي      ها به عقب پرتاب مي بندي و هم
زنند. بعد او را به صـندلي چرخـدار و    مفصل با شوك برقي و باتوم كتك مي

هـا و   آيـد و دسـت   بندنـد و صـندلي چرخـدار عقـب مـي      ميز با دستبند مي
گيرند. هواخوري سرد شده است. شبِ  هايش تا حد كَنده شدن درد مي كتف

ها در حالتي معلق بـا فشـار بـر پاهـا و      كوهستاني منطقه اوين است، ساعت
  ها بين صندلي و ميز مانده است و درِ هواخوري بسته شده است. كتف

كشـد تـا    آورند كه ديگر نا ندارد. دو سه روز طـول مـي   نزديك صبح او را مي
هــايش از درد بــه آرامــش برســند.  فهــا و كتــ هــاي ران و زيــر بغــل كشــاله

كننـد او را بـه    ها مثل سعيد ماسوري و چند نفر ديگـر كمـك مـي    بندي هم
دهند، بارها ماساژ و نرمش آرامي  برند. در حمام گرم او را ماساژ مي حمام مي
  شود. دهند تا بهتر مي به او مي

ي شـهر بـه   اهللا كشاورز را با اتهام سارق مسلح از زندان رجاي روزي ديگر فتح
اند. رضا ملك يا ملكان كـه از مـديران كـل وزارت اطالعـات      آورده 209بند 

اي جزو مأمورين اجرايي بوده اسـت و بعـد    هاي زنجيره است و در قضيه قتل
آقـاي بـزرگ   «گرفتار و دستگير شده است چون قبول نكرده طبـق دسـتور   

انـد و   هـا زده  تها دست به اين جناي بگويد كه به دستور اسرائيلي» اي خامنه
حكم داشتيم و فتوا به ما دادند، ما طبق دستور رهبر و بقيـه مراجـع   «گفته 

اما بازجويانش كه همكـاران  » مان را انجام داديم.  مثل نوري همداني وظيفه
خواهند حـرف آقـا را    خودش هستند زير فشار تهديد و شكنجه و ارعاب مي

ها  ان تمام اين زندان و اذيتتأييد كند و بعد از چند ماه مرخص شود و جبر
اي نويسـندگان و روشـنفكران    هـاي زنجيـره   برايش مثل بقيه مأمورين قتـل 

اي فحـش   كند و به نامردي خامنه رود و قبول نمي شود. اما او زير بار نمي مي
گويـد خـودش از طريـق وزيـر اطالعـات، فالحيـان وحـدي         دهـد و مـي   مي
ها بيش از هفتاد و هشتاد نفر بوده تـا   آبادي به ما دستور داده، كارِ قتل نجف

دانم و ما به دستور اسرائيل ايـن كـار را نكـرديم بـه دسـتور       آنجا كه من مي
اي) اين كارها را انجام داديم. ايستادگي او در  صاحبان فتوا و خود آقا (خامنه

آورد. يكـي از   سال زندان بـراي او بـه ارمغـان مـي     15سر موضعش بيش از 
كـه آخونـد اسـت، ترتيـب جـدا شـدنِ همسـرش را از او         معاونين اطالعات

دهد. همسرش از كاركنان وزارت اطالعات و همكار خودش بـوده اسـت.    مي
بعد از چند ماه آن همكار محترم به اتفاق همسرش به ديدن و مالقات او در 

(ملكـان)   آيند و همسرش و آن همكار در حد معاونت به رضا ملك زندان مي
او اسم همسرش را نياورد چون طبـق قـوانين شـرع از او     گويند كه ديگر مي

هايش هم از ديدار  طالق گرفته و همسر حاج آقا شده است و پس از آن بچه
كه من رضا ملك را ديدم  1385تا  1377و مالقات او محروم شدند. از سال 

. او از صبح تـا شـب   209هاي بند  مانده بود و بخصوص در انفرادي  در زندان
داد و بـه همـين    ايـم مـي   هايي را كه شـنيده  اي همه فحش س خامنهبه نامو

دليل بارها مورد ضرب و شتم و كتك واقع شده بود و آثار زيادي از شكنجه 
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و پارگي و بريدگي و ريختن همة دندانها به ضرب قنداق تفنگ يا ته تپانچه 
 شد. بدنش را كه نشان داد، معلوم شد چه بالهايي طي در صورتش ديده مي

اند تا حرفش را پـس بگيـرد. پـس از آن او را بـه      ها بر سرش آورده آن سال
حصار تبعيد كرده و در معرض درگيري بـا زنـدانيان آنجـا بـدون      زندان قزل

هاي سالن مالقات باال و پايين  مالقات، مادر پيرش گاهي با چه سختي از پله
  ود.، سخن بين اين دو آدم ب آمد تا او را ببيند، تنها اشك مي

اهللا كشـاورز از زنـدان    اويـن بـوديم، فـتح    209وقتي در سالن عمـومي بنـد   
 8گوهردشت كرج يا رجايي شهر به اينجا منتقـل شـده بـود. روزي سـاعت     

اي ناچيز از روي تختخوابش برخاست و پايين پريد و باالي سر  صبح به بهانه
ا يـك  كرد آمد و محكم ب اي فحاشي مي رضا ملك كه طبق معمول به خامنه

دار به پيشاني او كوبيد كه ليوان خرد شد و در كف  ليوان بزرگ بلوري دسته
اهللا مانـده بـود و از سـر و     اش در دسـت فـتح   سالن پخش شد و فقط دسـته 

پيشاني رضا ملك خون جاري شد. سپس پاسدارها به داخل سـالن ريختنـد   
  . گفت اگر تا او را براي مداوا به بهداري ببرند كه او مقاومت كرد و نرفت

خواهيد پانسمان و درمان كنيد همين جا اين كار را بكنيـد، اگـر از ايـن     مي
ها نگذاريد مـرا ببرنـد. زمـاني     بندي سالن ببريد مرا حتماً خواهيد كشت. هم

ي مـا از جملـه مهنـدس     شـديم همـه   كه براي صبحانه خـوردن آمـاده مـي   
يگـر شـاهد ايـن    رشيدي، دكتر علي ساساني، سعيد و من و حداقل ده نفر د

اهللا راحت رفت روي تختش نشست و انگـار نـه    صحنه بوديم. بعد از آن فتح
نگار كاري كرده است. قبل از نشستن، دسته ليـوان را بـرد در سـطل زبالـه     
بزرگ سالن انداخت. خونسرد نشسته بود و به بقيه ماجرايي كه آفريده بـود  

نـداني بـر عليـه زنـداني     هـا، از طريـق ز   كرد. در زندان از ايـن روش  نگاه مي
  كنند. معترض يا خطرناك بسيار استفاده مي

هاي سنگين مسكن مثلِ ترامادول به زندانيان كه بعـد از مـدتي    دادن قرص
  شوند، بسيار بسيار ديده شد. به آن معتاد مي

بعد از درگيري و ضـرب و شـتم شـديد دوبـاره بـه       1385مرا آخر آبان ماه 
ندام كوبيده و زخمـي در انفـرادي افتـاده بـودم،     آوردند، و با ا 209انفرادي 

  خواست با دادن مسكن ترامادول مرا گرفتار كند كه قبول نكردم. پاسدار بندي مي

بند بوديم كه  اوين مدتي با فرزاد كمانگر هم 209بند  10در راهروي شماره 
ر روزي كه با هم افتاده بوديم بارها او را به بازجويي بردند و ه شبانه 20طي 

هـايي   گشت آثار وحشتناك فشار و ضرب و شتم و جاي مشت بار كه باز مي
هايي كه ديده  شد. از ديگر شكنجه كه به سر و صورتش خورده بود ديده مي

بود گفت، از بازداشتگاه تشكيالت پليس اتبـاع خـارجي نيـروي انتظـامي و     
، مثـل  دهنـد  هاي مختلفي كه در زندان سنندج به او مي آنكه بعد از شكنجه

هاي مختلـف كتـك    قپوني زدن، شالق زدن، با مشت و لگد كوبيدن، با باتوم
ها، او را به اين بازداشتگاه (بازداشتگاه مربوط به  زدن، آويزان كردن از دست

هاي مختلـف اعـم از زدن و    آورند و در آنجا آنقدر شكنجه اتباع خارجي) مي
هـايي   برند و بر اثر ضـربه  يآويزان كردن و امثال آن كه ديگر راه به جايي نم

كوبند قسمتي ازگرُم يا كمر قسـمت   كه با چوب و باتوم چوبي بر بدن او مي
دارد و شكسته است كه باعث شده بـود فـرزاد لنـگ بزنـد.      پايين ترك برمي

كـه همـه    241و  240آورند. اول بند  سپس او را به بندهاي زندان اوين مي
د و در آنجا در سكوت و تاريكي محض هاي انفرادي هستند بردن داراي سلول

دارند و او را وادار مـي كننـد بايسـتد. بعـد      ها او را زير هشت نگه مي ساعت
شود. از ديگر  هاي ديگر اضافه مي ندادن آب و غذا از صبح تا شب بر شكنجه

ها دوري راه متهم از مكان جرم كه اگر جرمي واقـع شـده باشـد در     شكنجه
هاي گران كه عمالً فرزاد را از مالقـات بـا خـانواده     هحالت تبعيد با اين هزين

ها، بيگناه همراه دوستاني ديگـر بـه    محروم كرده بود. او بعد از همه شكنجه
  دار آويخته شد. او كامالً بيگناه بود و زير بار اعتراف دروغين نرفت.

اسـت. او را در انديمشـك    سعيد ماسوريهـاي   ها، شكنجه از ديگر شكنجه
اند در انفرادي نگه داشتند، يكسال  دستبند و پابند كه ضربدري زدهيكماه با 

سال بـا همـين    2و نيم با همين وضع در زندان كارون اهواز و سپس حدود 

نگهداري كردند و حكم اعدام دادند، بـدون آنكـه    209هاي  وضع در انفرادي
ا بـه  شد و او ر كاري كرده باشد. آثار انواع ضرب و جرح در اندامش ديده مي

زندان رجايي شهر تبعيد كردند، كه هنوز در زندان است و حكم اعـدام او را  
  سال است كه در زندان مانده است. 15به ابد كاهش دادند. حدود 

هـاي بسـيار در    حدود بيست سال است پس از تحمل شكنجه محمد نظري
زندان رجايي شهر كرج به عنوان هواداري از حـزب دمـوكرات كردسـتان در    

نفر ديگر از  6است. او همه نوع شكنجه را تحمل كرده است. به همراه او بند 
سال سابقه در زندان رجـايي شـهر در    18تا  15هواداران حزب دموكرات با 

انـد و آثـار    برند. همـه آنهـا انـواع شـكنجه را تحمـل كـرده       زندان به سر مي
  هاي خوب شده قديمي را به من نشان دادند. زخم

در بيمارستان دارآباد (مسيح دانشوري) چنـد مـاه    سانلوافشين اهاي  گفته
اش  هايي كه حدود چهار ماه بر او رفت و انتشار نامه قبل از فوتش از شكنجه

كردن، با بـاتوم و قنـداق    ها، كيسه بوكس كه آنجا شرح كتك 1391در سال 
تفنگ توي دهان و صورتش زدن آمده است. يك چهارم دندانهايش ريختـه  

جراحت و شالق و آويزان كردن و قپاني زدن در سر و صـورتش و   بود و آثار
در بدنش موجود بود كه منجر به جراحي غده پشت كتفش شد. پـس از آن  
او را از زندان اوين به زندان رجايي شهر كـرج يـا همـان گوهردشـت سـابق      

ها زنـداني ديگـر زيـر امـواج شـديد پارازيـت        همراه ده 12تبعيد و در سالن 
هاي تلفن همـراه (موبايـل) بـه انـواع بيمـاري دچـار        ه طول موجكنند خنثي

انگـاري و تـأخير بسـيار در     توجهي و نبـودن دارو و سـهل   شدند. او بر اثر بي
انتقال از بند به بهداري زندان و از بهداري زندان به بيمارستان جـانش را از  

زده  هايي كه بر پشت و كـف پاهـايش   دست داد. بر اثر پارگي ناشي از شالق
  اعزام و پانسمان شده بود. 209بودند سه بار به بهداري 

در بندهاي عمومي اوين آثار تخلف و حق و حساب دادن براي بـه مرخصـي   
جمعـي در   هـاي دسـته   شـد. گـاه دعواهـا و درگيـري     رفتن بسيار ديـده مـي  

  شد. ها ديده مي هواخوري يا راهروها و راه پله

جمعي در بين زندانيان بوقوع  اي دستهه در زندان رجايي شهر انواع درگيري
پيوست. براي مثال براي فروش دسـت اول مـواد مخـدر كـه وارد زنـدان       مي
هـاي   شد، بين زندانيان كرد و لر از يكسو و زندانيان فـارس، بيشـتر بچـه    مي

آمد كه بارها منجر به مرگ  تهران و كرج از سوي ديگر درگيري به وجود مي
يكي از موارد شاخص آن مرگ سيامك بنده علـي   شد. برخي از زندانيان مي

بود كه بر اثر ضربات كارد و خونريزي و عدم رسيدگي پزشكي صـحيح و بـه   
  موقع جان داد.

كه بر اثر عـدم رسـيدگي و حضـور در بيمارسـتان      چي محسن دگمهمرگ 
زندان رجايي شهر جان سپرد و سرطان گوارش  12خارج از زندان در سالن 

شكسـت او را بلعيـد، امـا او نالـه نكـرد تـا        كه كـوه را مـي   ذره ذره با دردي
هايش را غصه ندهد. او به جرم هواداري از سازمان مجاهدين خلـق   بندي هم

  ايران در زندان بود.

سال زنداني بود.  18به جرم هواپيماربايي نزديك  خيرآبادي عليرضا كرمي
ســئوالن هــا بــود بيمــاري قلبــي داشــت و همــة عوامــل زنــدان و م او ســال

دانستند اما اجازه خروج و بستري شدن در بيمارستان و جراحي قلب بـه   مي
گوهردشت كرج بـر اثـر    12در سالن  1392دادند تا سرانجام در بهار  او نمي

  سكته قلبي جان سپرد.

بيمار كردن و عدم رسيدگي به زنـداني بيمـار و پخـش پارازيـت در اطـراف      
صداي  ر زندانيان راه جديد كشتار بيزندان رجايي شهر كرج و ديگ 12سالن 

  زندانيان است.

هاست، با توجه به آنكه امكان تايـپ و تكثيـر كـم     مطالب خيلي بيش از اين
دار بايد برايتان در هر زماني كه  كنم، مطالب را به شكل دنباله است، فكر مي

  كنم بنويسم بفرستم.  فرصت مي

  2013دسامبر  18

*  
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  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالمي

 ٢٦٢  110ي  آرش شماره

  

  

  ي زنداني تجربهدرباره
   خندان گفت و گو با رضا

  

فهم بازجو بدون درك شرايط سياسي و اجتماعي كه در آن حضور دارد «
ممكن نيست. آنچه علت اختالف دو گروه از بازجويان در دو زمان مختلف 

- همين است كه تعيين مي اجتماعي است.  -ط سياسيشود  تفاوت شرايمي
نبايد استفاده توان و ، يا نميتوان و بايدهايي ميكند در بازجويي از چه روش

رفتارهاي سال  88آمده بودند. اما در سال  60از دهه  كرد. بعضي بازجوها
گرفت به اين دليل كه شرايط اجتماعي، توازن قواي اجتماعي انجام نمي 60

اي كه هر كس ميتواند با و نيروهاي درگير اجتماعي متفاوت شده بود. دوره
دستگاه كامپيوتر، نقش يك رسانه را بازي كند داشتن يك گوشي موبايل يا 

كجا؟  60ي هاي داخلي و خارجي دورهآساي رسانهكجا و سكوت مرگ
كجا و رميدن و رانده شدنشان به كنج  88هاي داري مردم در خيابان ميدان
- كجا؟ موقعيت حكومتي ايدئولوژيك هنگام عروج كجا و آزمون 60هاي خانه

. . . اينها و مواردي ديگر در رفتار حكومت با  اش كجا؟ وشدگي سي ساله
  »زندانيان سياسي، نقش تعيين كننده دارد.

  

 وعضو نويسنده "مهابادي خندان رضا"اين جمالت بخش هايي از نظرات 

او در دو  .است كودكان حقوق و فعال ايران نويسندگان كانون دبيران هيئت
مي ايران تحمل كرده ي تاريخي حساس، زندان را در جمهوري اسال دوره

ي شصت و ديگري در جريان جنبش سبز، پس از  است؛ يكي در دهه
  انتخابات رياست جمهوري ايران.

گو فضاي دستگيري و بازداشت، بازجويي و زندان را در  و خندان، در اين گفت
هاي كند و به سواالت مشخص پاسخ يح ميهر دو دهه، به خوبي تشر

هاي  ها وشباهت ي تفاوتتواند روشن كننده دهد. اشارات او ميمشخصي مي
   حاكميت در دو دوره ياد شده در مواجهه با زندانيان سياسي باشد.  سياست

  

  * شبنم آذر                                                                         

  

  

ل ، در چه شرايطي دستگير شديد و در مقايسه با شك1388شما در سال * 
  كرديد؟ هايي احساس مي چه تفاوت 60تان در سال  دستگيري

  

حقوق كودك   NGOخورشيدي در ساختمان يك   88هفتم بهمن سال  -
ي اول توسط ماموران وزارت اطالعات دستگير شدم و علت آن در وهله

فعاليت حقوق كودكي من بود. وقتي ماموران وارد ساختمان شدند يكيشان 
اي رو به ديوار بايستم. كرد از من خواست گوشهمي كه خيلي داد و فرياد

امتناع كردم و خواستم كه حكمشان را نشان دهند. او سعي كرد به زور مرا 
اي از جيبش بيرون آورد و از فاصله يك رو به ديوار كند. اما در نهايت برگه

متري به من نشان داد. فقط مهر دادگاه انقالب را پاي آن ديدم. از تهديدات 
در پي گزارش  1360لفظي كه بگذريم  برخورد ديگري پيش نيامد. اما سال 

هاي مرداد ماه در منزل يكي از اقوام كه پاسدار بود، نيمه شبي از شب
خواهرم دستگيرشدم. بازداشت كنندگان پاسدار بودند. پاسدار مذكور 

 هستم. "هاي كمونيستينويسنده كتاب"و  "چپي"كرده بود كه من گزارش

سه سال پيش از آن  –ان بازداشت من بيست سال داشتم و در دو زم
هايي در زمينه ادبيات كودك و نقد و بررسي آن منتشر كرده بودم. كتاب

  ها بود. ، اين كتاب"هاي كمونيستيكتاب"گر از منظور گزارش

ام هنگام دستگيري برخوردي پيش نيامد. من و برادر پانزده ساله 60در سال 
سه ساعت  –هايشان گذاشتند و دو زدند و در يكي از اتومبيل را دستبند

در هر دو مورد براي انتقال به بازداشتگاه از  خانه را گشتند و به هم ريختند.
  اتومبيل سواري بدون آرم و نشان استفاده كردند.

  

ي شصت همراه با برداشتن مدارك و  معموال دستگيري در خانه در دهه* 
تاد همراه با برداشتن كامپيوتر شخصي بود. شما چه ي هش كتاب و در دهه

به بازداشتگاه   بسته انچشماي داشتيد و آيا به روش متداول، با  تجربه
   ؟منتقل شديد

كه تفتيش خانه تمام شد و ميخواستند حركت كنند هنگامي 60در سال  -
  د.سه گوني كتاب بردن –از تفتيش خانه در آن سال دو   بند زدند.به ما چشم

ميانه روز و ميان شهر بود. موقع حركت به من گفتند خم شوم  88در سال  
ام كامپيوتر و و سرم را كامال پايين قرار دهم. از تفتيش محل دستگيري

نويس ام تعدادي كتاب و نشريه و دستگوشي تلفن ثابت و از محل زندگي
  بردند.

  

چه هنگام از مكان و كردند به كدام بازداشتگاه يا زندان منتقل شما را * 
مطلع شديد؟ تانبازداشت  

ابتدا مرا به دادسرا بردند. وقت اداري نبود اما بازپرس آنجا بود  88در سال  -
است. قبول نكردم. با حكم  "تبليغ عليه نظام"و به من گفت كه اتهامم 

بازداشت موقت به ساختمان اطالعات شهرري منتقل شدم. در هنگام ورود 
ام كردند. سپس چشم و دست بسته به و چند ساعت بازجوييچشم بند زدند 

زندان اوين بردند. در هيچ مرحله كسي به من نگفت كه كجا  209بند 
 دانستم كجا قرار دارم.هستم. اما با آشنايي كه به محل داشتم مي

هاي سپاه ام) را به يكي از پادگانساله 15ابتدا ما (من و برادر  60در سال  
وب همان روز به كميته مركزي  منتقل كردند. پس از هجده روز بردند و غر

  نيز به زندان اوين.

آن موقع هم كسي نگفت محل بازداشتم چه نام دارد. كم كم در طول  
بازداشت فهميدم كه مثال در كميته مركزي هستم . فقط در بازداشتگاه اوين 

وارد اتاق  ه شد كجا هستم؛ آن هم به اين صورت: اول بار كهتبه من گف
. "ميگن اوينه"گفتم:  "ميدوني اينجا كجاست؟"بازجويي شدم بازجو گفت : 

خواست صحت حرف مرا تاييد كند كه گويا از جواب من خوشش نيامد يا مي
  گن اوينه؟! اينجا خود اوينه! مي"اي به صورتم زد و گفت : سيلي جانانه
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 و تهديدها بگوئيد، بازجوها  هاى حساسيت و ها پرسش كيفيت و كميت از* 
  كرديد؟ بود، چه تفاوت هايي در اين دو تجربه حس مي چه ها اتهام

ها در بازجويي اول است، بايد بگويم كه سئوال "كميت"اگر منظورتان  -
هاي من بود از فعاليت ها متوجه كليه فعاليتتعدادش زياد بود. پرسش

ريات و راديوها، و با نش حقوق كودكي، نقشم و ميزان حضورم، تا مصاحبه
هايي مانند حضور در اعتراضات و تظاهرات خياباني و يكي دو سئوال اتهام

هم در بارة كانون نويسندگان ايران كه من عضو هيئت دبيران آن هستم. 
و  "مانيها در زندان ميسال"ها هم تهديداتي نظير اين كه چاشني سئوال

معنايش  60راي زندانيان دهه ي آخري بكه جمله "بريمت زيرزمينمي "يا: 
 روشن بود.

بازجويي اول در كميته مركزي انجام گرفت و سئوالها بيشتر  60سال 
خواستند بدانند من به كدام تشكيالت سياسي وابستگي بود . مي "شفاهي"

ام را بود آنجا از من، هم وابستگي "شفاهي"دارم. در اوين نيز اولين بازجويي 
هاي تيمي را! جايي براي تهديد ل تشكيالتي و خانهخواستند و هم مسئومي

ماند تهديد به اعدام. فضاي كردند. فقط مياش را عمل مينبود چون همه
ها هميشه فضاي تهديد، تنهايي و ناامني است. بازجويي اول من بازجويي

هاي ها در صورت دادن پاسخبيش از ده ساعت طول كشيد و مضمون سئوال
كرد كه قصد داشته با فعاليت اي ترسيم ميان ، از من چهرهمورد نظر بازجوي

و  سخنراني و مصاحبه و نوشتن مقاله عليه حكومت ستيز كند.   ngoدر 
آنچه بازجويان از من ميخواستند تاييد ادعاهايشان بود به ويژه بر مصاحبه 

-هاي خارجي به عنوان مدرك مدعايشان تاكيد داشتند. در بازجوييبا رسانه

شد. ضمن اين كه اصرار ي بعدي هم روي همين مضامين پرس و جو ميها
- ام؛ اتهامي كامال بيداشتند من بپذيرم كه با سرپل مجاهدين ارتباط داشته

 پايه و دروغي محض. 

ي آنچه در مورد فضاي هميشگي بازجويي گفتم اتمسفر درد و مرگ به همه
نيد. بازجويي اول در را حس ك 60را هم اضافه كنيد تا جو بازجويي سال 

هيچ سئوالي با ضرب و شتم آغاز شد. بازجو و دستيارش كميته مركزي بي
ها بوده) مرا روي زمين انداختند(جايي كه بعدها دانستم كف راهرو توالت

اي (بعدها دانستم باطوم بوده) شروع اي در دهانم چپاندند و با وسيلهپارچه
شناسمشان يا نه. گفتند كه بگويم ميميهايي را كردند به زدن. تند تند اسم

- شان با فحاشيساعتي طول كشيد. بازجويي كتبي "شفاهي"اين بازجويي 

ي جنوب شهر از شنيدنشان هاي بسيار ركيك همراه بود جوري كه من بچه
ي شدم. وارد شدن به اوين در آن زمان، يعني درميانهشرمنده، سرخ مي

اي رنج و شكنجه و هوار و جيغ بود. از ، وارد شدن به دني60شهريور سال 
لحظه ورود به راهروي ساختمان بازجويي صداي ضربه و جيغ و هوار گوش 

 كرد تا نوبت خودت برسد؛ انتظاري كشنده.را پر مي

ها و چيدمان شان به نحوي بود كه اتهام پرسش  88در بازجويي سال 
رخورد فيزيكي فقط ضديت من با نظام را ثابت كند. در بازداشت اين سال ب

در بازجويي مقدماتي اطالعات شهرري انجام گرفت. به اين صورت كه بازجو 
- اي به من ميدر پي هر سئوال (نام. . . اسم فاميل. . . و. .  . ) با دست ضربه

اي مثل چوب يا باطوم). در اوين تهديد بود اما سه بار هم با وسيله –زد (دو 
ه كنيد كه اين تجربه شخصي من است ضرب و شتمي صورت نگرفت.( توج

 و آن را نبايد تعميم داد)

خواست اين بود كه من به چه جريان سياسي آنچه بازجو مي 60در سال 
  هاي تيمي كجا هستند! ام كيست و خانهوابسته هستم ، مسئول تشكيالتي

  

ي شصت آورده شده كه تيم بازجويان معموالً  در خاطرات زندانيان دهه* 
وارد  هاي مختلف شكنجه از جملهروش هاي زنداني از ي دانسته خليهبراي ت

كردند. آيا شما را به اتاق شكنجه براي  آوردن كابل بر كف پا استفاده مي
 ى روحى شكنجه افزون برآزار جسمانى درتجربه زندان شما  آياكابل بردند؟

 ؟بود

ايد، براي وردهكه شما در متن پرسش خود آ "وارد آوردن كابل بر كف پا" -
من كه وارد اتاق  اي است.ي شاعرانهوصف آن شرايط  در دهه شصت جمله

بازجويي شدم ساعت سه يا چهار بعد از ظهر بود و وقتي بيرون آمدم حدود 
نه  -نيمه شب. دستبند قپاني، كابل و سوزاندن ريش سهم من در هشت

من دو نفر ديگر را زمان با زيرا هم "سهم من"گويم ساعت بازجويي بود. مي
كردند. استفاده از كابل هنگام بازجويي در آن دوره معمول هم بازجويي مي

ماند. آزارهاي روحي بيشتر با هاي آن در امان ميبود و كمتر كسي از ضربه
شد. تهديد به اعدام يا تهديد دستگيري اعضائ خانواده و . . . انجام مي

دخالت مستقيم ي موجود حتي بيها بيشتر جسماني بود؛ اما فضاشكنجه
  كرد.بازجويان، روان زنداني را به شدت شكنجه مي

دو نوع و در دو مرحله انجام شد. تيم اول در مورد  88بازجويي من در سال  
NGO كرد. اين تيم مجموعا چهار جلسه جو ميوهاي ديگر پرسو اتهام

روز شد. برخي جلسات ي جلسه دوم تا اول شانزده بازجويي انجام داد. فاصله
كشيد. بعد از جلسه اول كه حتي ناهار به من ساعت هم طول مي 12تا 

تر و تهديداتشان كمتر شد. كار اين تيم تمام شد و ندادند، لحنشان نرم
ي دوم بازجوي ديگري ادامه بازجويي را به دست گرفت. نوع و مرحله

ويسندگان بود. بازجويي مربوط به عضويت من در هيئت دبيران كانون ن
بازجوي جديد به مسائل كانون اشراف داشت. به زعم  وي كانون تشكلي غير 

هاي كانون نيز شد. بيانيهقانوني بود و عضويت در آن جرم محسوب مي
هايي كه كانون در جريان اعتراضات مردمي مدرك جرم بود. به ويژه بيانيه

هار) جلسه بازجويي صادر كرده بود. در اين پرونده سه (شايد چ 88سال 
 تر بود. تر و نرمشدم. برخورد بازجو محترمانه

جز بازجويي كميته مركزي چهار بار هم در اوين بازجويي شدم.  60سال 
دومين جلسه با يك فاصله تقريبا سه ماهه انجام شد. در دو جلسه ديگر نيز 

ار گرفتم كه به جديت بار اول نبود. بازجو هر بار مرا به مورد شكنجه قر
كرد: پيكار، رزمندگان و . . . و من هوادار و يا هواداري از سازماني متهم مي

  كدام نبودم.عضو هيچ

  

هايي هستند كه  اين سوال هميشه وجود دارد كه بازجوها چگونه انسان* 
شان به عنوان شغل تبديل  تواند به  بخشي از زندگي روزمره ورزي مي خشونت

اي اين   ي رويكرد مقايسه شود؟ شما بازجوها را چطور ديديد و در ادامه
بودند چه تفاوتي  88گو،از نظر شما افرادي كه مامور بازجويي درسال  و گفت

  ي شصت داشتند ؟ با همكاران خود در دهه

د فهم بازجو بدون درك شرايط سياسي و اجتماعي كه در آن حضور دار -
ممكن نيست. آنچه علت اختالف دو گروه از بازجويان در دو زمان مختلف 

كند كه در بازجويي از ميشود  تفاوت شرايط اجتماعي است. اين تعيين مي
توان و نبايد استفاده كرد. بعضي توان و بايد، يا نميهايي ميچه روش

انجام  60رفتارهاي سال  88آمده بودند. اما در سال  60بازجوها  از دهه 
گرفت به اين دليل كه شرايط اجتماعي، توازن قواي اجتماعي و نيروهاي نمي

تواند با داشتن يك اي كه هر كس ميدرگير اجتماعي متفاوت شده بود. دوره
گوشي موبايل يا دستگاه كامپيوتر نقش يك رسانه را بازي كند كجا و سكوت 

؟ ميدان داري مردم در كجا 60هاي داخلي و خارجي دوره آساي رسانهمرگ
كجا؟  60هاي كجا و رميدن و رانده شدنشان به كنج خانه 88هاي خيابان

اش شدگي سي سالهموقعيت حكومتي ايدئولوژيك هنگام عروج كجا و آزمون
كجا؟ و . . . اينها و مواردي  ديگر كه جاي پرداختنش اينجا نيست در رفتار 

نده دارد. در مقابله با اعتراضات حكومت با زندانيان سياسي نقش تعيين كن
را احيا كنند (بازداشتگاه   60ابتدا سعي كردند شرايطي همچون سال  88

هاي تلويزيوني، صدور فراوان حكم اعدام و . . كهريزك، تواب سازي، نمايش
  .) اما زود متوجه شدند كه: اين نه آن است!

ها به كند تغيير روشبنابراين آنچه دوره اخير را با دوره گذشته متفاوت مي
حكم شرايط است و نبايد آن را به خصوصيات افراد نسبت داد. حتي جذب 
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افراد با خصوصيات خاص نيز تابع همين فرمول است. امروزه بازجويي 
  .60هاي اول دهه گيرد تا سالتر انجام ميسازمان يافته تر و تشكيالتي

  

به  -اي مقايسه در يك نگاه–بر اين اساس  كاهش ظاهري خشونت * 
تغييرهاي بنيادين در ديدگاه برنمي گردد و صرفا يك تغيير روش بر حسب 

  شرايط روز حاكميت است.

چند وقت پس از  ؟در سلول انفرادى بوديد مدت بازجويى شما در طول
چه  88امكانات بند عمومي در سال  ؟بازداشت به بند عمومى منتقل شديد

   ي شصت داشت؟ تفاوتي با دهه

ر تمام مدت بازجويي و حتي چند روز پس از پايان آن، يعني نزديك به د -
  يك ماه و نيم، در سلول انفرادي بودم. 

  پس از بازجويي اول در اوين به بند عمومي فرستاده شدم. 60اما درسال 

 حدود يك ماه و نيم پس از بازداشت به بند عمومي منتقل شدم.  88سال در

زندان اوين  فرستادند كه  350پرسي مرا به بند پس از پايان بازجويي و باز
ي بند عمومي ومخصوص زندانيان سياسي است. دو طبقه دارد كه طبقه

متري، يك سرويس  35باالي آن محل حبس زندانيان مالي بود. چند اتاق 
بهداشتي شامل سه توالت و چند دوش حمام و يك ظرفشويي و يك حياط  

اتاقي كه من به آن وارد شدم نزديك به دهد. كل ساختمان را تشكيل مي
سي زنداني را در خود جاي داده بود. و مدتي بعد اين آمار به چهل تن 

  نزديك شد.

با در بسته بيش از هشتاد زنداني داشت. زنداني  60همين اتاق در سال  
توانست با بستگان درجه يك خود بيست دقيقه مالقات اي يك بار ميهفته

د. مالقات حضوري پس از چهار مالقات كابيني ممكن بود كابيني داشته باش
شد. راه ديگر براي مالقات حضوري اجازة دادستان اما اين روال رعايت نمي

  بود.

تا پنج ماه پس از بازداشت هيچ مالقاتي نداشتم. اصوال چنين  60در سال  
 ها براي زندانيان وجود نداشت.حقي تا ماه

د و نزديك به دويست زنداني سياسي. هر داخل بند يك دستگاه تلفن بو
توانست در روز چهار دقيقه تماس تلفني داشته باشد. زندانيان زنداني مي

  اختيار داشتند.كمتر سه دستگاه تلفن درتعدادياطبقه باال بودند بكه درمالي

ام تلفني در بند نبود . من پس از پنج ماه زماني كه بازجويي 60در سال  
ام داشته باشم. بار اي با خانوادهه يافتم يك تماس دو دقيقهتمام شد اجاز

 دوم سه ماه پس از آن و بعد از دادگاهم بود.

مقدارش كم ولي كيفيتش خوب بود. در بند عمومي  209غذا در بند 
كيفيت بدي داشت. زندانيان معموال با خريد مواد غذايي از فروشگاه بند، 

  پختند. خودشان غذا مي

ي چهل روزه، ، هم كميت و هم كيفيت غذا بد بود. در يك دوره 60در سال 
  شد نان و كره و خرما بود.تنها غذايي  كه داده 

امكاناتي مثل مالقات، تلفن، غذا و . . . كه در دست زندانبانان است گاه به 
  شوند. ابزاري براي به تمكين واداشتن زنداني بدل مي

  

توانند به  ه نگهبانان به خودي خود ميدر خاطرات زندانيان آمده است ك* 
اند كه  هاي فشار رواني براي زندانيان تبديل شوند و نگهباناني هم بوده اهرم

در زندان نگهبانان  ي شما از تري با زندانيان داشتند. تجربه رفتارهاي انساني
  چه بود؟

سواد) و متعصب بودند و به سواد (يا بيعموما كم 60نگهبانان در سال  -
كردند يا مورد توهين و تاسي از جو حاكم گاه راساٌ زندانيان را تنبيه مي

دادند. گويا اين طور باورشان داده بودند كه شغلشان جهاد بر تحقير قرار مي
شان را ضد كفار و منافقان است. پس در مورد زندانيان نه تنها امور شغلي

كردند. ي آنها پياده ميشان  را نيز رودادند بلكه دستورات مذهبيانجام مي
  دادند. يعني به شغل خود جنبة ايدئولوژيك مي

شد. به نظرم در دورة اخير اين جنبة ايدئولوژيك در كار نگهبانان ديده نمي
در پاسخ به  -تر در مورد درك وضعيت بازجويي و بازجو  گفتم آنچه پيش

در كنار آن  در مورد شناخت رفتار نگهبانان نيز صادق است. -سئوال قبلتر
بخشي از زندانيان  88عوامل به يك نكته ديگر بايد توجه كرد. در سال 

ها ساختند). را در زندان 60ي ها كه دههها بودند. (از همانازحكومتي
تر از بسيار عميقترو گسترده 60ها در سال ات موجود در زندانبنابراين قطبي

  بود. 88سال 

  

  

  
  

بود كه حتي پس از پرداخت وثيقه نيز آزادتان تان چه  ي پرونده پروسه* 
ي شصت  كردند؟ از نظر شما روند بررسي پرونده و فضاي دادگاه در دهه نمي

  داشت؟ 88چه تفاوتي با سال 

ها پس از يك ماه ونيم تمام شد. به بازپرسي فرستاده شدم. وقتي بازجويي -
نكردند ظاهرا به اين  آنجا قرار زندان به تامين وثيقه تبديل شد اما مرا آزاد

دليل كه پرونده دوم (پرونده مربوط به كانون نويسندگان) را به بازپرسي 
نفرستاده بودند. اين كار بيش از دو ماه طول كشيد. سرانجام بازپرس تا زمان 
ام تشكيل دادگاه به قيد وثيقه مرا آزاد كرد. دادگاه دو ماه پس از آزادي

دن من نزديك به شش ماه پس از بازداشت تشكيل شد. بنابراين دادگاهي ش
حدود  60و چهار ماه و نيم پس از ورود به بند عمومي انجام شد. در سال 

  هفت ماه پس از بازداشت دادگاهي شدم.

دادگاه انقالب  31من و وكيلم آقاي محمد شريف روز تعيين شده در شعبه 
و و هاي احاضر شديم. قاضي شخص معممي بود به نام صادقي. پرسش

. يست و پنج دقيقه طول كشيد و . .ب –توضيحات من و وكيلم حدود بيست 

به  "تبليغ عليه نظام"جرم ختم دادگاه. دو ماه بعد حكم صادر شد و من به 
بيست ميليون ريال جزاي نقدي (بدل از حبس) محكوم شدم. آقاي  پرداخت

رفت و پس شريف به حكم صادره اعتراض كرد. پرونده به دادگاه تجديد نظر 
از سه ماه در حالي كه حكم عينا تاييد شده بود به اجراي احكام ارسال شد. 

شش ماه طول  -بنابراين از بازپرسي آخر تا صدور حكم قطعي حدود پنج 
  كشيد.

بند وارد دادگاه انقالب مستقر در زندان اوين شدم و در با چشم 60در سال 
هاي حاكم بسته به پرسش اي كه آنجا بودم با چشمانهشت دقيقه –هفت 

بند را بردارم؟ توانم چشمشرع جواب دادم. حتي وقتي به زبان آوردم كه : مي
قاضي گفت: نه! در پرونده هيچ چيز نبود جز ادعاي كسي يا كساني كه گفته 

ام. نه اعترافي روي هاي كمونيستي نوشتهبودند من كمونيست هستم و كتاب
ده بودم، نه سندي ، نه مدركي. هيچ! ظاهرا من شده بود و نه من اقراري كر

-كرد، نميهايي زمزمه ميخود حاكم شرع و كس ديگري كه گاه با او جمله

زبان به  "خواني؟نماز مي"دانستند چه بپرسند. پس از سوالهايي مثل 
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ام براي وقفة خانوادههاي بينصيحت گشودند و . . .   ختم دادگاه. البته تالش
ي كه مدتي بعد همين دادگاه صادر كرد موثر بود. نام نجات من در حكم

حاكم شرع  را نگفتند كه بدانم. حكمي به من ابالغ نشد. اما نزديك دو ماه 
گذشت كه روزي مرا براي از جريان دادگاه و حدود نه ماه از بازداشتم مي

  آزادي صدا زدند.

  

 ميان زندانيان هدوستان از مناسباتبرخي از زندانيان پس از آزادي بسيار * 

روند كه فضاي ميان زندانيان در زندان  گويند و برخي تا جايي پيش مي مي
كنند. مناسبات ميان زندانيان در زندان چگونه بود؛زندانياني با  را تقديس مي

زندانيان از  توانست جريانات فكري مختلف و بعضا مخالف كه حتي مي
  تر هم باشد؟ هاي پيش تر و از دهه قديمي

با وجود تنوع گرايشات سياسي ميان زندانيان مناسبات دوستانه بود.  -
گرا و كساني كه در جريان طلب، قوم، مجاهد، چپ، سلطنتاصالح طلب

اي در بند بودند، بي آن تظاهرات خياباني دستگير شده بودند و گروه عمده
د زيستند. حداقل در آن هفتاشان باشد كنار هم ميكه مشكل جدي در ميان

طور بود. فضا همدالنه بود يادم هست كه بودم اين 350روزي كه من در بند 
پس از اعدام پنج زنداني سياسي (شيرين علم هولي ، فرهاد وكيلي ،. . . ) 

ها بسيار باال بود. مثال شب بند يكپارچه اندوهگين و خشمناك شد.  روحيه
نديم كه صدايش در حياط بند چنان با صداي بلند سرود خوا 89عيد نوروز

ها كه بيرون زندان جمع شده بودند، رسيده بود. يا مثال به گوش خانواده
ها ها به رغم تالش زندانبانصدور بيانيه به مناسبت هاي خاص و . . . زنداني

شد. در جريان اخبار بيرون بودند و اخبار داخل نيز به بيرون فرستاده مي
ها ميان زنداني 60را، كه سال  همين فرايند حس جدا افتادگي از جامعه

ها نيز در مواردي به اقدامات تنبيهي دست كرد. زندانبانشديد بود، اندك مي
جمعي پنج نفر را به سلول انفرادي زدند. مثال پس از اجراي سرود دستمي

ها تاثير منفي در روحية بنديان نداشت.در سطح فرستادند. اما اين حركت
ية زندانيان سياسي تابعي از روحية جامعه است. توان گفت كه روحكلي مي

شوم. چنين ادعايي الزم اما تقديس مناسبات و روابط زندانيان را متوجه نمي
است تحليل روانشناختي شود. داخل بند نگهباني نبود و رفت و آمد نمي 

  كرد.

همچنان  60ي كساني  هستند كه از دهه "زنداني قديمي"اگر منظورتان از 
ن باقي مانده باشند، خير چنين كسي وجود نداشت. اما كم نبودند در زندا

مجددا  88سالها حبس كشيده بودند و در سال  60زندانياني كه در دهه 
يازده سال در حبس  –ترين زنداني آن دوره ده دستگير شده بودند. قديمي

بود. گويا خودش سابقا بازجو و از دوستان سعيد امامي بود(نامش يادم 
  ). چند نفري هم پنج سال و شش سال در حبس بودند.نيست

  

  مناسبان ميان زندانيان در سال شصت چگونه بود؟* 

سال شصت حكايت ديگري بود. روزهايي كه دو نوبت و هر نوبت دهها نفر  -
-ي اعدام قرار ميكشيدند و جلوي جوخهها بيرون ميها و سلولرا از اتاق

گذشت. ري و اعدام از هفته نيز برنميي دستگيدادند. چه بسا كه فاصله
الش زندانيان تصوير معمولي وهاي آشآلود و متورم و بدنپاهاي خون

حقوقي مطلق زنداني بر متن سكوت دنيا  راهروهاي بازجويي بود و بي
وحشتي چنان مهيب بر زندان گسترده بود كه عقل باختن سعادت بود و 

شان به قيد احتمال كه متوسط سنخودكشي موهبت. آنهم ميان زندانياني 
هاي انباشته از زنداني، غذاي اندك، نبود دارو و وسايل سال بود. اتاق 22

خبري از دنياي بيرون و بوي مرگ و هاي كتابي و بيبهداشتي و خوابيدن
داد و نتيجه پايين آمدن صداي شكنجه  جسم و روان را در منگنه قرار مي

ها جوان بودند و خود را زندانيان بود. جسم شديد اميد به زندگي در ميان
آمد كه گاه حتي به تماشاي هايي ميكردند اما چه بر سر روانترميم مي

نداختند به ابند زده راه ميبردندشان: زندانيان بند را چشمچهرة مرگ مي

بشينيد. سرها باال . چشمبند هم "آمد: سمت حياط زندان و بعد دستور مي
صحنه باال سرمان جواني بود كه به درخت چنار بلند و  ".باال. ببينيد

پاهايي باد كرده و گردني آوبز شده بود با تني كبود و دست و تنومندي حلق
  كش آمده: تحقير آدمي!

ها خوب بود. با اينكه دورة با وجود اين مصايب اما در همان زمان نيز روحيه
گذاشت در داخل نفي ميشكست بود و اين خود بر بسياري چيزها تاثير م

كوشيدند روحيه مثبت را حفظ كنند. ها ميهاي در بستة بند زندانياتاق
ها ها و مجاهدين بود. مليتركيب زندانيان در آن زمان عمدتا از دو گروه چپ

ها بسيار اندك بودند. همدلي و همكاري در سطح خوبي قرار طلبو سلطنت
  داشت. 

  

بار عاطفيِ انساني باشد كه    كننده تواند حمل شك كلمات نمي اگر چه بي* 
هاي روحي و جسمي زندان را يكي در پايان  دو دوره سخت همراه با شكنجه

سالي تجربه كرده است، اما در يك ارزيابي  نوجواني و ديگري را در آغاز ميان
كنيد و در يك  تان نگاه مي چگونه به اين تجربه به عنوان بخشي از زندگي

چگونه  88ي شصت را با سال  ي، تحمل  زندان در دههمقايسه كل
  سنجيد؟ مي

من در دورة اول نزديك به نه ماه و دورة دوم سه ماه و نيم زندان بودم.  -
چيست؟ در دوره اول من جواني بيست ساله  "ارزيابي"دانم منظورتان از نمي

اجه شدم و ها موترين دورة تاريخ زندانبا دهشتناك بودم. در آغاز بزرگسالي
آنجا انسان را در دو قامت ديدم؛ در اوج وحشت انگيزي ونابودگري و اوج 

 محبت و ايثارگري. چه ظرفيت شگرفي!

گمان آنها كه آن دوره را از سر گذراندند ماهها و حتي سالها پس از آزادي بي
هاي خواب و بيدارشان بوده است. هاي آن روزگار موضوع كابوسنيز صحنه

وان مستقيم شكست يك انقالب شدند. پس از تحمل ماهها يا نسلي كه تا
سالها مرارت در سكوت بازآمدند تا تاوان دادن را با آثار مخرب مانده در 
جسم و روانشان و با محروميت از حقوق اجتماعي ادامه دهند. نه ادامه 

  تحصيل، نه كار و استخدام. . . هيچ!

، 60هاي دهه ان خط اماميها همدر عوض برپاكنندگان دارها و زندان
ي هشتاد، پس از دهه "سبز"كه اصالح طلبان دهه هفتاد شدند و 

شان بعضي 60هاي نظام در ميانة دهة اطمينان از استحكام پايه
دوربين به دست گرفتند و براي مردم فيلم درآوردند، برخي شاعر و 

علم.  شان فيلسوف و اهلپرداز شدند و گروهينگار و داستانروزنامه
سياستمدارانشان نيز سخنگو و  مبشر جامعة مدني!  هيچ كدام، از 

گويند. نسلي كه متوسط آن نسل كه كوفتندش  هيچ نگفتند و نمي
  سال بود. 22اش سني

شود از آن وضعيت كرد كه در اين مجال بگنجد؟ اين گويايي مي چه ارزيابي
لول انفرادي و اعدام را با پوست و گوشت خود دانستم كه زندان، شكنجه، س

  ابزارهايي بسيار ضد انساني است.

پس از بازپرسي با قيد وثيقه آزاد شدم. جريان دادگاه را جلوتر  89در سال 
نيز روزي مرا به اتاقي بردند. كسي گفت چشمت را ببند  61گفتم.  در سال 

بند را بردار. لحطاتي به همين حالت بودم. حس ميكردم كساني مرا و چشم
بند بزن. موضوع از اين قرار بود كه كنند. بعد همان كس گفت چشمه مينگا

- استفاده مي "مشكوك"از بريدگان جريانهاي مختلف براي شناسايي افراد 

كردند. براي بريدگان آشنا نبودم. پس، فرداي آن روز بعد از طي مراحل 
هش اداري در زندان را به روي من و برادرم، كه معلوم نبود براي چه نگ

 داشته بودند، باز كردند. 

-اما مقايسه آن دو دوره فقط بر اختالف شرايط (ذهني و عيني) تاكيد مي 

حقوقي در تاريخ زندانها رحمي و بي، از بي 60سه سال اول دهه  -گذارد. دو
و تاريخ جامعه يگانه است. نپنداريم بهتر بودن شرايط زندان در دهه هشتاد 

هاي زندانبانان است. به فرض چنانچه شرايط به تهها و دانسبه دليل تجربه
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ي شود و هيچ تجربه و دانستهشود همان رفتارها تكرار مي 60گونه دهه 
شود. (كما اين كه در سال زندانبانان (در معناي عام كلمه) مانع از آن نمي

خوش داشت كه اين فرض توان دلنيز آن فاجعه رقم خورد). فقط مي 67
  است.تقريبا محالي 

* 

  

  
  

  همه در انتظار مرگ 
  

  گو با مسعود عليزادهو تگف

  1388شدگان كهريزك در سال  از بازداشت

  

 ،آيد كه مصاحبه كننده از جايي مي "مسعود عليزاده"گو با و دشواري گفت
چرا كه درد وقتي  پندارد. هاي او ناچيز مي هاي خود را در برابر رنج رنج

شود. اما درد او از نوع ديگري  كاسته مياز شدتش  ،كند عموميت پيدا مي
از خاطرات پيش از  ،آورد به شكل خود در ميست، از آن نوع كه انسان را 

گيرد تا استخوان،  تماميت او را در بر مي كند،اش مي تهي  آينده از و واقعه
در  غالباٌ؛ كند آن چنان كه حتي شكل روايت درداش را هم  دگرگون مي

 خواهد خندد كه انگار مي طوري مي، زند ها لبخند مي لهپايان تلخ ترين جم

  از شدت تاثير فاجعه بر شنونده بكاهد!

وقتي با آن بارها به صورتت  ،آورد ديگر هرگز احساس امنيت نمي، قفل
طناب ديگر تداعي تصوير تاب كودكي نيست وقتي از آن ! كوبيده باشند

خونين  ،با ابزار شكنجهها در همان وضع  سروته آويزان شده باشي و ساعت
  .استزخم و تشنگي  و عفونت ،و معني آفتاب برايت! و مالينت كرده باشند

گاه كهريزك است. پس از انتخابات  مسعود عليزاده از بازماندگان شكنجه
پنج روز شكنجه شده و سپس به  ،دستگير شده ،تير 18در روز  88سال 

ارها تهديد شده و يك بار ب او پس از آزادي .است زندان اوين منتقل شده
در خيابان چاقو خورده و تحالش پاره شده است.اما  مورد حمله قرار گرفته،

چنان و با جديت  هم ،جش از ايرانوبعد از خر او قصد ندارد كه سكوت كند.
 شدگان بازداشت از شاكيان نفر 98ز بين ا كهريزك است. موضوع گير  پي

 ايت از شكايت خود صرفه نظر كردند وآنان در نه از نفر 51 تعداد كهريزك

پرونده را  شاكي 47 بازداشتگاه، اين در باخته جان سه هاي خانواده جز به

احمد "از معدود كساني ست كه با  عليزاده مسعود پي گيري كردند.
  نيز دراين باره مالقات كرده است. ،گزارشگر ويژه سازمان ملل ،"شهيد

ات را چطور تصور  آينده :پرسم و وقتي مي كند او امروز در آلمان زندگي مي 
  هيچ تصوري ندارم! گويد: كني؟ مي مي

زمان، فجايع كهريزك را به يكي از بارزترين مصاديق فساد دستگاه قضايي 
قاضي "ها  گيري پرونده جمهوري اسالمي ايران بدل كرد. در تمام مدت پي

يق مجلس دادستان سابق تهران، كه حتي از سوي كمسيون تحق "مرتضوي
نيز متهم اصلي كشتار و شكنجه در كهريزك شناخته شده بود، دست به 

هزار تومان  200انكار زد و در نهايت دستگاه قضايي، مرتضوي را با پرداخت 
  جريمه نقدي، تبرئه كرد و پرونده كهريزك را بست. 

  

  * شبنم آذر                                                    

  

 بازداشت و زنداني 88هاي پس انتخابات سال  در جريان اعتراضشما  *

  چه رفتاري با شما شد؟ ها لحظه در آنشديد.دستگيري چگونه اتفاق افتاد و

  

ها دستگير  توسط لباس شخصي هاي چهارراه وليعصر تهران، در كوچه -
از بين جمعيت زير نظر  ارنميدانم سپاهي بودند يا بسيجي ولي م .شديم

تمام با لگد توي  شدتبا  اي دستگيرم كردند. و بعد توي كوچهگرفتند 
بعد گوني روي سرم كشيدند و مرا  زدند. هام مي شكمم و با باتوم توي دنده

همراه من دو تا پسر افغان را هم  ون كردند. يتيوتا ماشين سوار يك
گشتند چون كتاب و دفتر  رميبدستگير كردند كه معلوم بود از كالس درس 

چون در اين مدت در ليست  ،ن بود و من هنوز نگران آنها هستمدستشا
  هاي كهريزيك هيچ نامي از دو جوان افغان نيامده. دستگير شده

محلي كه در آن بوديد مطلع  نام وچه وقت از به كجا منتقل كردندشما را  *
  شديد؟

  

را  بعد من سرم را گرفتند پايين. به مكاني كه براي من نامعلوم بود بردند. -
نشاندند روي زمين و شروع كردند به كتك زدن.من فقط صداهايي را 

كردند  صداش مي"حاج آقا"بعد كسي كه  شنيدم و خيلي ترسيده بودم. مي
كنم سمت مهمي داشت چون با احترام با او صحبت  آمد.فكر مي

كردند.بعد آمد يقه لباسم را گرفت و سرم را بارها با شدت به ديوار  مي
  توجه نشدم كه  كجا بود.كوبيد.من م

چه اعترافي بكنيد؟يا چه انتظار داشتند كه  خواستند؟ از شما چه مي *
  ؟كاري برايشان انجام بدهيد 

  

كه توي جيبم بود در آورد و  را زد پولي كه كتكم مي "حاج آقا"همان  -
ندا " بعد گفت: كنم.گفتم كار مي هي مي گفت اين پول را از كجا آوردي؟

دانم  شناسم و نمي به او گفتم من ندا را نمي "چرا كشتي؟ را توكشتي؟
اند كه از من فيلم  آن لحظه فكر كردم شايد دوربين جلويم گذاشته كيست.

من  زيون پخش كنند.يتلو درندا هستم  لبگيرند و به عنوان اينكه من قات
  شناسم. گفتم من ندا را نمي هم مدام مي

و  كه خودش خسته شد زد قدرنآ ؛بعد دوباره شروع كرد به زدن من
و يكي  "يدش!نزن ،گناه دارد":گفت شنيدم كه يكي مي صداهاي اطراف را مي

  "!تا بميرد شنقدر بزنيدآ": گفت مي

تا شب مرا آنجا نگه داشتند و بعد سوار ماشيني كردند. فكر كردم 
بعد چشمم را باز  كنيم. آنها هم گفتند آزادت مي خواهند آزادم كنند و مي
 يي ديگر ز دستگير شدها هاي ديگر. د و ديدم در جايي هستم بين آدمكردن

هاي  . از اينكه بين آدم"پليس امنيت ميدان حر".گفت:"؟كجائيم ":پرسيدم
  ديگري مثل خودم بودم خوشحال شدم.
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نوشيتم. كساني را كه  بعد يك برگه آوردند كه بايد شرايط دستگيري را مي 
اطالعات  كردند، مجبور ميقو گرفته بودندبا بنزين و كوكتل مولوتو و چا

بعد تابلو انداختند روي گردنمان و به  .بنويسندوسائلي كه همراه داشتند را 
شب آنجا بوديم و من  11عكس گرفتند. تا ساعت  از ما "اغتشاشگر"عنوان 

كه با هم  ام را پر نكردم. همانجا يك زن و شوهر را توي آن شلوغي برگه
هر چقدر التماس آنها كردند و  هم جدا مي خشونت ازگرفته بودند با 

فايده نداشت. اين  ،خواهند آنها را ببرند با هم ببرند كردند كه هر جا مي مي
خيلي صحنه وحشتناكي براي همه بود از بس كه زن را وحشيانه روي 

  كشيدند. زمين مي

  ديد؟تا چه وقت آنجا بوديد بعد از آنجا دوباره به جاي ديگري منتقل ش *

  

توي  از آنجا بردند پليس پيشگيري ميدان انقالب. شب ما راهمان  -
نفر را  300 ؛شد كه حدود صد نفر بيشتر جا نميدرحالي جا  بازداشتگاه آن

فرداي آن روز قاضي حيدري آمد توي حياط بازداشتگاه و  نگه داشته بودند.
ها ديگر  چهب نفر از ما را انتخاب كرد كه برويم كهريزيك. 40-130حدود 
اگر تا آخر تابستان از آنجا "او هم گفت : "كهريزيك كجاست؟": ند دپرسي

  "فهميد كجا بوديد. بعد مي ،زنده بيرون آمديد

 داديار كه فر  دستور قاضي حيدريجا به  از آنبود كه  1388تير  19روز  *

منتقل كهريزك به  بود انقالب دادگاه در مستقر دادسراي امنيت اول شعبه
   خواستند؟چه نوع تعهدي و چه نوع اعترافات ديگري؟ يد. از شما چه ميشد

  

- از ما ميگرفتند.  ر كتك امضا ميي دادند و به زوهاي برگه همانجا به ما  -

: تخريب اموال دولتي، تعرض به خواستند اين اتهام ها را قبول كنيم

   .نظامنواميس مردم، توهين به رهبري، اقدام عليه امنيت و تبليغ عليه 

امير جوادي فر و چند معترض  بود كه روح االميني، كهريزكدر همان  *
شما شاهد مرگ آنها  ديگر به نتيجه انتخابات زير شكنجه كشته شدند.

هايتان تالش  ها و مصاحبه و بارها براي احياي حق آنها با سخنراني بوديد
  چگونه به آنجا منتقل شديد!؟لطفا توضيح بدهيد كه ايد.  كرده

  

هاي كهريزك شديم. همه به شدت ترسيده و نگران بوديم.  وارد بيابان -
فهيمدم  ،ن داشتندام حدود يك ساعت پشت در بازداشتگاه كهريزك نگه

نقدر زياد است كه مسئولين آها  يدليلش اين است كه تعداد دستگير
. از طرفي هم قاضي پذيرندنميبازداشتگاه كهريزك بخاطر كمبود جا ما را 

ورد كه بايد ما آ يد مرتضوي به فرمانده نيروي انتظامي فشار ميسع
  ها را پذيرش كنند. بازداشتي

 !و وارد بازداشتگاه كهريزك شديم .وحشتناك بود انجام شد پذيرش هباالخر

مان را در يك  .بعد همهآمد از همه جاي بازداشتگاه صداي زجه و فرياد مي
كردن نداني سابقه دار مسئول لخت دو ز اتاق جلوي هم كامال برهنه كردند.

گفتند به اين دليل كه اوال  ساله .مي 60ساله تا پير مرد  17از بچه ما بودند.
اي داخل  هاي ما نرود و بعد اينكه با خودمان وسيله شپش الي درز لباس

را  نبريم .حدود سه الي چهار ساعت طول كشيد تا همه ما "قرنطنيه يك"
شديم خجالت  كه در جلوي يكديگر برهنه مي نبرهنه كردند،به شدت ازاي

جا بود كه عينك افراد عينكي را به زور گرفتند از جمله  كشيديم.همان مي
هر چه  را.آنها "محسن روح االميني"و  "محمد كامراني" هاي عينك

هاي  ها را پس نداند. از داخل قرنطينه يك و دو ،صداي التماس كردند عينك
 ؛آمد و همه ما به شدت ترسيده بوديم ناك ميهاي خطر مجرمي  وحشيانه

هستند و اينجا واقعا چه جور جايي  چه كسانيچون نميدانستيم كه آنها 
افسر ،وقتي يكي از دوستانمان از افسر نگهبان پرسيد اينجا كجاست !ست

نتن آاينجا خدا هم "به مسخره گفت: "خر دنيا است!آاينجا  ":نگهبان گفت
  وارد چه جهنمي شديم. تازه فهميدم "نمي دهد!

شكنجه ها تان افتاد.  هاي در كهريزك چه اتفاقي براي شما و هم بازداشتي* 
  به چه صورت بود؟

  

از روز اول كه  كه "فر امير جوادي"شكنجه ها بدني شديد به قصد كشتن.  -
 قبال شكنجه شده بود تا حدي كه وارد شد بدنش به شدت زخمي بودو

شب  10ظهر تاز بعدا 4از ساعت همان روز  ود.هايش و فكش شكسته ب دنده
آب  در حياط نشستيم. هوا خيلي گرم بود و همه تشنه بوديم ولي به ما

خاطر اعتراض به وضعيت  هدادند. در همان روز چند نفر از دوستانمان ب نمي
 136و شوكه بوديم. مان بود بازداشتگاه كتك خوردند.ترس توي چهره همه

متر  60مساحت قرنطينه حدود  نطينه يك شديم.نفر بوديم كه وارد قر
آب، تهويه، وسايل گرم كننده و خنك كننده،  ،قرنطينه يك مكعب بود.

در واقع  موكت و تخت خواب، نور كافي، سرويس بهداشتي و حمام نداشت.
نداشت و همه  ورودي درهم تنها دستشويي موجود  هيچ چيز نداشت.

 كشيدند دستشويي بروند. خجالت مي

نفر از مجرمان خطرناك را از  35-30دود يك ساعت گذشت . حدودح
وارد قرنطينه ما كردند.با اين كه حتي جا براي نشستن خودمان  2قرنطينه 
متري جا دادند. حتي جا براي  60نفر را در مساحت  170حدود  ،هم نبود

مان بوديم كه چقدر نگران ما  نفس كشيدن هم نبود. به فكر خانواده هاي
ايم.تا صبح توي همان  د و ما اجازه نداشتيم به آنها خبر بدهيم كه زندههستن

همان صبح با يك صحنه وحشتناك  تير بود. 20صبح روز وضعيت بوديم.
كه از بند ديگر آورده بودند لخت لخت بودند و  را هايي مجرم ؛مواجه شديم

هيچ  د.كردن تجاوز مي "بابا علي"در دست شويي به يك پيرمرد مجرم به نام 
  كسي جرات نداشت كاري بكند.

حدود ساعت  نفس بكشيم. حتي توانستيم ديگر شد و ما نمي تر مي هوا گرم
صبح بود كه چند نفر از  همان مجرمان پشت درب قرنطينه هر كدام با  11
شماره  3ايستاده بودند و به ما گفتند تا  »*پي بي سي«هاي  لوله
شديم با لوله  از درب قرنطينه خارج مي شماريم بايد به حياط برويم.وقتي مي

گاه كهريزك تزدند.وارد حياط بازداش بر سر و صورت ما مي »پي بي سي«
 ،براي آمارگيري ،سفالت داغ سوزانآشديم و همگي پابرهنه بر كف 

سوخت ولي  مان از شدت گرماي آسفالت مي نشستيم. كف پاهاي
رد به بيرون از صف برده ك يم اعتراض كنيم. هر كسي اعتراض ميتتوانس نمي
 15خورد . آمارگيري حدود  شد و به شدت با لوله پي بي سي كتك مي مي

شدند بيشتر  دقيقه طول كشيد و به تعداد كساني كه با لوله شكنجه مي
دستور داد روي كف سوزان حياط  "محمديان"افسر نگهبان  بعد شد. مي

فتيم وكف ر كهريزك چهار دست پا راه برويم. چهار دست پا مي
مان از شدت گرماي آسفالت سوخته بود و آن  مان و زانوهاي هاي دست
كرد.من به دليل  بدنمان عود مي هاي تازه قديمي با زخم هاي زخم

پا راه بروم و  و توانستم چهار دست هاي قبلي پايم شكسته بود و نمي شكنجه
روند بايد توانند چهار دست پا راه ب گفت كساني كه نمي "محمديان"استوار 

پر از مان  لوله به دستشان بزنم .من و چند نفر ديگر دستهاي ضربه با 5
جان شده  همه بي رحم بود. يك بيمار رواني بي "محمديان"د.استوار شخون 
   كرديم: بايد با فرياد تكرار مي داد و ما افسر نگهابان شعار  بعد .بوديم

ا ذ... از غ "خر دنياآ" ... كهريزك كجاست؟ "!كهريزك" اينجا كجاست ؟
  ...  "انببله قر" دم شديد؟آ "انببله قر" راضي هستيد ؟

حدود يك ساعتي . يك كردند يي شمارهرا وارد قرنطينه بعد با كتك ما
ها و  به دليل شكستگي ،فر همه از درد ناله مي كرديم. امير جوادي ،گذشت
نخورده ساعت بود كه غذا  24شد.  هايش حالش هر لحظه بدتر مي زخم

 مان يك كف دست نان و يك پنجم سيب زميني آوردند. باالخره براي بوديم.

گرفتند. از  مجرمان هم گرسنه بودند و غذاي ما را از ما مي ها نخوردند. خيلي
خورديم آبي كه تصفيه نشده بود و بوي  شدت گرما مرتب بايد از آب چاه مي

يشه نوشابه خالي وجود شتگاه كهريزك سه عدد شاداد ... در بازد لجن مي
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ها خيلي كثيف بود  ظرف آب. خورديم ب ميآآنها ي  به وسليهداشت و بايد 
شد و  تر مي و از دست شويي آورده بودند. هوا در قرنطينه داشت گرم

شب بود  زمان متوقف شده بود. كرد. هاي همه بر اثر كثيفي عفونت مي زخم
اي به داخل  ا از دريچهافسر نگهبان دستور داد دود موتور خانه ر كه

 ،دود توانستيم نفس بكشيم. نمي تقريبا ديگر بازداشتكاه بفرستند.
شب را تا  سوخت. هايمان از شدت دود مي بازداشتگاه را گرفته بود و چشم

روز بيست و يك تير ماه صبح تمام  صبح در همان وضع تحمل كرديم.
فر  امير جوادي وضعيت آمد. همه جا صداي ناله مي عفونت كرد. ها زخم

اي به داخل قرنطينه دود گازوييل وارد  دوباره از دريچه بسيار وخيم بود.
مدتي بعد به داخل حياط منتقل شديم، هوا بسيار گرم بود ولي به  كردند.

دوباره مارا به قرنطينه برگرداند در حالي كه  رنطيه عالي بود.قنسبت هواي 
ن هواي آپر از شپش و گال بود. در  زيرا آنجا جا را سم پاشي كرده بودند نآ

هامان از هوش رفتند ... محمد  حدود پنجاه نفر از هم بندي ،آلوده و مسموم
مرگ بودند. ما حال فر هم جزو آنها بودند ... آنها در  كامراني و امير جوادي

خواستيم كه درها را باز كنند و ما را به  زديم و از مامورين مي فرياد مي
كردند  مجرمان بازداشتگاه هم با ما همراهي مي ،ر اين مياند .حياط ببرند

هايي را كه از هوش  ها بعد از يك ساعت در را باز كردند. هر كدام آن ولي آن
ما را به قرنطينه بعد از كمي  رفته بودند بغل گرفته بوديم و به حيات برديم.

 برگرداندند.

كه در قفس  را تير 18هاي روز  نفر از بازداشتي 12 "آبادي خمس"استوار 
 .كرد به بيرون از حياط آورده بود و داشت آمارگيري مي ،شدند نگهداري مي

بند بازداشتگاه كهريزك دستور داد چند نفر از  وكيل او به محمد كرمي،
ها را كتك بزنند كه به قولشان  بيرون بياورند تا آن ،راهاي قرنطينه يك بچه

 ... "كهريزك كجاست!"همند درس عبرتي شود براي ديگران كه بف

خواستم بخوابم كه در همان لحظه يكي از هم بندان  من بعد از چند روز مي
خواهش كرد كه من نيم ساعت از جايم بلند شوم و او كمي جاي من دراز 

روز است كه  3دلم براش سوخت چون مي دانستم  .بكشد و كمي بخوابد
ستشويي براي خوردن آب كه رفتم به سمت د .از جايم بلند شدم .نخوابيده

سامان "ن همه آدم آيك آمد و از ميان  يداخل قرنطينهبه  "محمد كرمي"
را بيرون كشيد و بعد نگاهش به من افتاد كه  "احمد بلوچي"و  "مهامي

من  "تو هم بيا بيرون ..."صدايم زد:  .جلوي دستشويي ايستاده بودم
اي نشستم تا مرا از ياد  گوشهشد. خواهم شكنجه دانستم بروم بيرون  مي

كتك به همراه دو نفر  ي يك شد و به زورِ ببرد ولي دوباره وارد قرنطينه
شروع كرد به زدن من با  "خمس آبادي"ديگر مرا از قرنطينه بيرون برد و 

 .حدود بيست دقيقه طول كشيد. اين ضرب و شتم ي پي بي سي لوله

هاي آهني زدند و من را از به همراه دو نفر به من پابند "محمد كرمي"بعد 
ي آهني آويزان كردند ، ديدم سامان مهامي و احمد بلوچي هم  يك ميله

از مچ پاهايم  پابندها آنقدر تيز بودند كه وقتي آويزان شدم،. ويزان هستندآ
شروع  "بخش گنج"با استوار  "خمس آبادي"بعد استوار . آمد خون مي

گفتند بايد بلند داد بزني  سي، ميي پي بي  كردند به زدن من با همان لوله
 .سكوت كرده بودم فقط ، من نمي توانستم آن را بگويم و"گه خوردي"

ها از  فرستادند تا شايد آن ها را مي شنيدم كه بلند صلوات مي صداي بچه
قدر زدند  دادند، ديگر آن چنان ادامه مي كتك زدن من دست بردارند ولي هم
ديگر دهانم . يم و پيوسته تكرار مي كردمكه مجبور شدم اين جمله را بگو

  !خشك شده بود

چند تن از مجرمان  .در شوك بودم .بعد از بيست دقيقه مرا پايين آوردند
بنديان من را به دست  مرا به داخل قرنطينه بردند، سپس يكي دو نفر از هم

هايم را بشويند كه در همان  شويي بردند تا روي صورتم آب بريزند و زخم
داد تا  "محمد كرمي"يك قفل كتابي به  "آبادي خمس"استوار  لحظه

 .دوباره من را بزنند

  

  

  

  
  

وارد دستشويي شد و شروع كرد با قفل بر سر و صورت من  "محمد كرمي"
كوبيدن و من يك لحظه از حال رفتم و تمام سر و دهنم خوني شده بود، او 

كوبيد، شلوارم  زمين مي كرد و محكم بر گرفت و بلند مي من را از شلوارم مي
بعد روي گردنم ايستاد و با پاهايش  پاره شد و ديگر كامال برهنه بودم.

 .داد تا مرا خفه كند، حدود سه چهار دقيقه طول كشيد محكم فشار مي

انگار  .زماني خفگي را كامال احساس كردم، بي نفسي، و به تدريج بي
نقطه روشني داشت بزرگ  هايم شد و مقابل چشم رنگ مي چيز برايم بي همه

 خود مرگ بود ! .مثل مرگ بود .شد ميو بزرگ تر

كه فكر كرده بود ديگر من  "محمد كرمي"ديگر از حال رفته بودم، و 
بعد از دقايقي نفسم برگشت و به  .ام، پاهايش را از روي گردنم برداشت مرده

  سپس هم بندانم من را به داخل قرنطينه بردند . .هوش آمدم

ماجراي كهريزك سه نفر با نام مشخص در كهريزك كشته شدند كه در  *
البته اين خبر رسمي و تائيد شده است كه مي تواند از حيث تعداد كشته ها  

ها چند روز ادامه داشت و شما  با واقعيت فاصله زيادي داشته باشد. شكنجه
  چه وقت به اوين منتقل شديد؟

  

خون  صبح روز چهارم زخمي،ول افتاد. پنج روز . اين اتفاقات در سه روز ا -
همه به شدت  .تاده بودمفآ ، روي زمينشكسته و دهان پاره رآلود با پا و س

بعضي از دوستان بخاطر درد شديدي كه  .ندگرسنه و بي حال بودتشنه، 
هواي داخل  سوختم. من در چرك و تب مي. شدند داشتند، بي هوش مي

مان دشوارتر  هاي قبل براي از روزي قرنطينه بسيار گرم بود و نفس كشيدن
وقتي مرا با آن حال ديد ، لباسش را در  "محسن روح االميني ".شده بود

قرنطينه  روندوباره دود گازوئيل را به د .من آورد و شروع كرد به باد زدنِ
هر چه . ت كرده بودناز شدت دود گازوئيل چشم هايمان عفو .فرستادند

ها ما  بچه"گفت:  "محسن روح االميني " .شدند ميدتر مياان ، همهگذشت مي
و نبايد كم بياريم، بايد تا آخرش  بخاطر هدفي كه داشتيم اعتراض كرديم،

هايش به ما نيروي عجيبي داد. آنقدر  حرف ،در آن لحظات سخت ."بايستيم
هواي داخل قرنطينه آلوده و نفس گير شده بود كه همه حاضر بودند به 

اي هم كه شده نفس بكشند.  خورند ولي براي لحظهبيرون بروند و كتك ب
ما را به داخل حياط آوردند. سرهنگ . ظهر بودز بين ساعت دو تا سه بعدا

هاي  ماشين .كمجاني دستور داد كه موهاي ما را با ماشين دستي بزنند
شد.  مان كنده مي دستي خراب بود و گاهي هم پوست سرمان به همراه موي

اي كه  شت ، وقتي خواستند موهايش را بزنند، جملهمحسن موهاي بلندي دا
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  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالمي

 ٢٦٩  110ي  آرش شماره

شايد "گفت : . اوپيچد ن لحظه فكر مي كنم در سرم ميآگفت كه هر بار به 
 ."م رو عوض كنيداتونين عقيدهاما نمي ،اينجا بتونين موهامو بزنين

بعد از مدتي، داخل حياط كه بوديم يكي از مامورين بازداشتگاه يك نفر را 
تعداد زيادي از ما  بدهد. "بشين و پاشو"تخاب كرد تا به ما از بين ما ان

توانستند آن را انجام دهند و به همين خاطر توسط مامورين با لوله ي نمي
خوردند ... شب به مدت دو ساعت آب دستشويي را  پي بي سي ضربه مي
جا  ها بعد از آزادي از آن ي چاه بود و خيلي از بچه قطع كردند، آب آلوده

  همه درانتظار مرگ بوديم.. ر عفونت كليه شدنددچا

كه تعدادي از  در ماجراي كهريزك دو پزشك بازداشتگاه هم *
 هاي شما از جمله جوادي فر را معاينه كرده بودند، پس از مدتي بندي هم

هنوز باز اين دو پرونده بود . "رامين پور اندرجاني". يكي از آنها كشته شدند
  است.

  

وز چند نفر را معاينه كرد كه امير جوادي فر هم جزو آنها همان ربله او  -
بود. بچه ها از بهداري بازداشتگاه به قرنطينه بازگشتند و البته هيچ مداوايي 

رامين را در پس از خروج از كهريزك تا روزي كه . هم صورت نگرفته بود
ا او به من گفت: ج شعبه يك دادسراي نظامي به همراه پدرش ديدم. در آن

دهد انتقال آسيب  بازداشتگاه كهريزك دارم كه نشان مي هايي در من نسخه
ها داروهاي  ام و حتي در آن نسخه ديدگان به بيمارستان را اعالم كرده

دهند تا به بازداشتگاه  به من اجازه نميگفت  ام. بيشتري را درخواست داده
خود را ثابت  گناهي كهريزك بروم و آن مدارك را بياورم كه از اين طريق بي

ي م كنم. شرايط كهريزك براي رامين پوراندرجاني هم خيلي دردناك بود،
گذارد حتي من  با تيم خود به آنجا مي آيد، نمي "رادان"گفت وقتي سردار 

داشت ن روزها احساس نا امني شديدي آها را بگيرم! رامين در  نبض بچه
 "و سرهنگ، رييس وقت بازداشتگاه كهريزك "كميجاني"سرهنگ  چون

فرماندار وقت نيروي انتظامي  ،"رجب زاده"، دفتردار سرتيپ "نظام دوست
بارها او را تهديد كرده بودند كه اگر از مقاماتي كه در آنجا شكنجه  ،تهران

اند اسمي ببرد، با او برخورد خواهد شد. رامين اطالعات زيادي از  مي كرده
  . جريانات و داخل كهريزك داشت

چطور اين انتقال صورت گرفته؟ جوادي  اوين منتقل شديد.روز پنجم به *
  فر هم در همان روز و در اين مسير درگذشت.

حتما شرايط اوين به مراتب از وضعيت  آنجا با شما چه رفتاري كردند؟ 
  كهريزك قابل تحمل تر بوده...

  

ها به داخل حياط بازداشتگاه  تعدادي از مامورين و لباس شخصيتا  -
بعد از  شويم.به اوين منتقل كه قرار است باور نمي كرديم ند، ما نيامده بود

ي آب گرم آوردند و نفري يك ليوان از آن آب به همه  يك ساعت يك دبه
هاي كمرش  ، زخم شكنجه شديددادند . محسن روح االميني كه بر اثر 

ها ايستاده  و به همين خاطر در بازادشتگاه كه بوديم شب - عفونت كرده بود 
استوار گنج  .اي از حياط دراز كشيد حالش بد شد و در گوشه -خوابيد  مي

بخش كه مسئول انتقال ما از كهريزك به اوين بود شروع كرد با كمر بند به 
بر اثر همان  ."بلند شو فيلم بازي نكن"گفت:  پشت محسن زدن و مي

 .او مجبور شد بلند شود .ها از كمر محسن عفونت و چرك بيرون آمد ضربه

رفت. حال امير هم از  تعادلش را ازدست داده بود و مرتب سرش گيج مي
بخاطر آفتاب شديد به گوشه اي از  .چند روز گذشته وخيم تر شده بود

در همان لحظه سرهنگ كمجاني رئيس  .حياط رفت تا در سايه بنشيند
بازداشتگاه كهريزك به سمت امير رفت و شروع كرد با پوتين بر سر و 

بعد از اينكه وسيله هايمان را دادند . نكوبيداش  هاي شكسته دهصورت و دن
دستبندهاي پالستيكي به . ن كردند، ما را سوار دو اتوبوس و يك و

 امير در يكي از اتوبوس ها ... .ن بودو محسن در .دستهايمان زده بودند

جلوي . ي ما به شدت بو گرفته بوديم و مأمورين هم ماسك زده بودندهمه

امير كه در اتوبوس ديگري بود حالش . زهرا بود كه اتوبوس ما ايستاد بهشت
خون باال  ؛به نقل از دوستاني كه در اتوبوس در كنار امير بودند وخيم شد.
يكي از دوستانم به . شود كم براي امير سخت مينفس كشيدن كم. مي آورد

اعت به بعد از يك س. ولي ديگر دير شده بود ؛دهدامير تنفس مصنوعي مي
ني كه محسن روح االميني و چند نفر از و . ماشيناوين رسيديم

هايم در داخل آن بودند حدود يك ساعت در پشت در اوين بودند و  همبندي
مسئولين اوين وقتي  .جان در پشت درهاي اوين دراز كشيده بودمحسن بي

 د! گرفتن ما خودداري كردن از تحويل ،جان ديدندما را آنطور زخمي و بي

جا بود كه از  همان .اما در نهايت طولي نكشيد كه وارد زندان اوين شديم
مدت زيادي از  طريق دوستان خود خبردار شديم كه امير تمام كرده است.

آوردند اوين در برابر كهريزك  و غذا  ورودمان نگذشته بود كه برايمان آب
  برايمان بهشت بود!

شايد  .شديم محسن را بردند اوين ميوقتي داشتيم وارد قرنطينه يك زندان  
يك زندان   در قرنطينه !ولي افسوس .بردند زنده مانده بود اگر زودتر او را مي

هاي زيرمان را بيرون انداختند و بعد  اوين براي ما لباس آوردند و لباس
داروي ضد شپش دادند كه به هنگام استحمام از آن استفاده كنيم. وارد 

ي يك ... محمد كامراني حالش بد شده بود و  قرنطينه در ،اتاق چهار شديدم
انگار داشت روحش از بدنش  .خورد تخت   رفت و با سر به لبه سرش گيج 

ي يك  دوستانم محمد را بغل كردند و به جلوي در قرنطينه. شد جدا مي
  .او در بيمارستان درگذشت اوين بردند،

ده بوديد. بعدها در شما پيش از آن سعيد مرتضوي را در كهريزك ندي* 
مسير پرونده قضايي بارها توسط او تهديد شديد. او را در اوين براي اولين 

  بار بود كه مالقات كرديد؟

  

سعيد  كهحدود دو ساعت بود كه وارد زندان اوين شده بوديم بله.  -
اه كهريزك به اوين در ردانست كه امير  مي  .مرتضوي به داخل زندان آمد

چرا "و او از من كرد. اينكه  را پيش سعيد مرتضوي بردندم .فوت كرده است
 ".در كهريزك شكنجه شدم" و من گفتم: ؟"اين زخم ها در بدنت هست

اين همه "؟ گفتم :  "از كجا معلوم كه در كهريزك شكنجه شدي ":گفت
بايد  .نبايد جايي بگي كه در كهريزك شكنجه شدي" گفت: ."شاهد دارم

دستور بعد  ."ن اتفاق برات افتاده و شكنجه شديبگي بيرون از كهريزك اي
ساعت مرا به  بعد از نيم .داد مرا براي مداوا به بهداري زندان اوين بفرستند

فقط بر روي  .بهداري بردند كه البته هيچ مداوايي هم صورت نگرفت
. ديدارهاي ما بعد از آن در جريان هام بتادين زدند و پانسمان كردند زخم

  گاه ها بود كه متاسفانه نتيجه دادگاه هم شرم آور بود.پرونده و داد

تان را چگونه  در مجموع چند ماه در بازداشت بوديد و اين دوره از زندگى * 
  ارزيابى مى كنيد؟

 

روز در زندان اوين. بعدش با وثيقه 22من پنج روز در كهريزك بودم و  -
ر و خواهرانم در عالقه اي نداشتم كه از ايران خارج شوم، مادآزاد شدم. 

ايران هستند و دلم مي خواست كنار آنها مي ماندم. در ايران زندگي و شغلم 
ي زندگي خودم را من همهو خانواده را داشتم و حاال همه چيز تغيير كرده. 

از دست دادم و راهي غربت شدم و خاطرات تلخ كهريزك هميشه در ذهنم 
م در جمهوري اسالمي ايران گره خورده است. اميدوارم يك روزي ظلم و ست

  ريشه كن شود و مردم ايران بتوانند در ايراني آزاد زندگي كنند

* 
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  سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالمي

 ٢٧٠  110ي  آرش شماره

  

  

  اي كه  شكنجه

 نام دارد "الصحبت ممنوع"      
  

  اسد سيف

  

با گذشت بيش از سي سال از عمر رژيم جمهوري اسالمي و تجربه سه دهه 
كنم اگرچه هنوز ها، فكر مي  خشونت حاكم بر آن، به ويژه در زندان

ها در اين مورد بسيار است، ولي آن اندازه هست كه بتوان به بررسي  ناگفته
  آن پرداخت.

هاي  وجو ميان يادمانده اي، در جست سال گذشته براي نوشتن مقاله
ي اعمال نوعي از شكنجه در  زندانيان سياسي دهه شصت در ايران، متوجه

شدم. پيش از آن در  "الصحبت عممنو"هاي جمهوري اسالمي با نام  زندان
خوانده بودم كه گاه زنداني را از  "خاطرات زندان"هاي  شماري از كتاب

صحبت كردن و يا تماس با ديگران منع مي كردند، و يا رفت و آمدهاي او 
هاي ديگر، هواخوري، و استفاده از حياط زندان ممنوع مي كردند،  را به اتاق

لي كه مي بينيد، توجه به آن نداشتم. در ولي به عنوان يك شكنجه، به شك
تر شدن موضوع، آن را با تني چند از دوستان كه خود تجربه تلخي از  روشن

اين شكنجه با خود از زندان داشتند، در ميان گذاشتم. در اين نوشته 
تر گردانم. به  ام نگاه به اين شكنجه را در صحبت با آنان گسترده كوشيده

گر نيز از تجربه خويش در اين مورد گفته، آن را بر اين اميد كه كساني دي
  مكتوب گردانند.   "هاي جمهوري اسالمي تاريخ و انواع شكنجه در زندان"

هاي تبريز،  وگو داشتم، در زندان سه زنداني سياسي سابق كه با آنان گفت
اند. در نتيجه اطالعات اين نوشته نيز به  اروميه، بوشهر و زاهدان زنداني بوده

  هاي همين شهرها محدود خواهد ماند. ندانز

در بررسي امر خشونت، تن در مركز توجه قرار دارد، و خشونت بر آن اعمال 
مي شود تا هدفي را دنبال كند. تن انسان را در رابطه با خشونت نبايد تنها 

و يا  "تعزير"به جسم او محدود كرد. نظام جمهوري اسالمي چه به نام 
م سنگسار و اعدام، آن را پذيرفته و از همان نخستين و چه به نا "تنبيه"

روز بنيان گرفتن خويش اجرا كرده است. به طور كلي؛ در تداوم اين نظام، 
اى براى رواج حق  خشونت اگر وسيله..."خشونت امري پذيرفته شده است؛ 

و رسيدن به اهداف الهى از آفرينش انسان و از زندگى انسان شود، مطلوب، 
كس، عامل دورى از خدا شود يا جامعه را از خدا دور كند، منفى و اگر برع

ممكن است كسي از خشونت بدش بيايد، چون خشونت رفتار شود... مى
آزاردهنده است؛ حتا ممكن است از مبدائي كه خشونت را تجويز مي كند، 
يعني دين هم ناراضي شود...در اين مورد بايد مجموع تأثير و تأثر را در نظر 

اين خشونت ممكن است براى فرد بد باشد؛ ولى بر كل جامعه و  زيرا گرفت،
. بايد مقايسه كرد كه آيا ديگران ممكن است اثر مطلوب داشته باشد

  )1.("مجموعه آثار مثبت آن بيشتر است يا آثار منفي...

و خميني در اين رابطه فرمان مرگ زندانيان سياسي را صادر مي كند؛ 
هاي سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاري  ن...كساني كه در زندا "

تر  در روشناو ). 2("كرده و مي كنند، محارب و محكوم به اعدام مي باشند
هر كس در "شدن موضوع در پاسخ به سئوال احمد خميني تأكيد مي كند؛ 

هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، حكمش اعدام است. سريعاً دشمنان اسالم 
  )3.("را نابود كنيد

هايي كه طي بيش از سي دهه از حكومت جمهوري اسالمي  تمامي خشونت
و  "رواج حق"بر جامعه و مردم اعمال شده و مي شود، بر همين اصل، يعني 

استوار است كه ضامن تداوم بقاي  "اهداف الهي"در رسيدن به  "مقايسه"
  حكومت مي باشد.

خشونت قابل تعريف اي است كه در رابطه با  نيز شكنجه "الصحبت ممنوع"
كه نه زنداني حق دارد با كسي صحبت كند و نه كسي از  است. يعني اين

زندانيان حق صحبت با او را دارند. اين حكم از سوي دادگاه به زنداني ابالغ 
نمي گردد، و در پرونده او آورده نمي شود. به ظاهر از سوي بازجويان، 

با توجه به رفتار زنداني در دادياران و يا مسئولين زندان چنين تصميمي 
بند، اتخاذ و به وي ابالغ مي گردد. توابي بر اجراي حكم نظارت دارد و 

  هميشه مراقب رعايت آن از سوي محكوم است. 

هاي مرسوم در زندان،  كه از چه تاريخي و در كجا در كنار انواع شكنجه اين
قدر مي  همينرواج يافت، معلوم نيست.  "الصحبت ممنوع"اي با نام  شكنجه

ها ديده شده است. غالمرضا  دانيم كه از اوايل دهه شصت در بعضي از زندان
بعد از بازداشت به مدت "اردبيلي، از زندانيان زندان تبريز، مي گويد؛ 

سال و نيم در سلول مجرد بودم، يك هفته پس از محاكمه به زندان  يك
چند ساعت  بوشهر كه رسيدم، "شكري"بوشهر تبعيد شدم. به زندان 

ها اعالم كردند كه  زدن . پس از كتكوقفه زير مشت و لگد بودم بي
تر چنين چيزي نشنيده بودم. در تبريز ما  الصحبت هستم. من پيش ممنوع
الصحبت نداشتيم. در بوشهر براي نخستين بار آن را شنيدم. در سال  ممنوع
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جا هم رسيده باشد ولي تا آن زمان  الصحبت نبود. شايد بعدها به آن ممنوع
كه من در تبريز بودم، چنين چيزي نداشتيم. زندان شكري بوشهر متعلق به 
سپاه بود. چهار بند داشتند و من چون سرموضعي بودم، مرا  به بند منتقل 

ت هستم. الصحب نكردند. پس از كتك زدن به من ابالغ كردند كه ممنوع
گفتند اگر با كسي حرف بزني تو را خواهيم كشت. من هم كه چند ساعت 
كتك خورده بودم، با تني سراسر مجروح به بندي منتقل شدم. اندكي بعد 
يكي از زندانيان آن بند خواست نماز بخواند. با من سر صحبت را باز كرد، 

سخنان او  من هم پاسخ دادم. گفت كه قصد فرار از زندان دارند. من به
مشكوك شدم. بعد فهميدم نفوذي و از خودشان است. صبح فردا مرا از بند 

كس.  خارج كردند، گفتند بيا بيرون، پرسيدند با كه حرف زدي، گفتم هيچ
گفتند دروغ مي گويي. رويم به ديوار بود، چنان از پس سرم زدند كه با 

ن كس كه با من بند ديدم آ صورت به ديوار خوردم. به ناگاه از زير چشم
جاست. پس از آن مرا به سلولي ديگر بردند. در  حرف زده بود، خود نيز آن

جا نيز به همه زندانيان  اين سلول همه زندانيان سرموضعي بودند. در اين
گفتند كسي حق ندارد با من صحبت كند. به من هم گفتند تو حق نداري 

د بودند كه چون من با كسي حرف بزني. البته كسان ديگري هم در اين بن
  )4.("الصحبت بودند ممنوع
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بازداشت شده و به مدت  1362شاهدي از زندان زاهدان كه در سال 
هاي مختلف كشور، از جمله تبريز و زاهدان به سر  چهارده سال در زندان

يا  64هاي دربسته رواج يافت. اواخر  زندان 1364در سال "برده، مي گويد؛ 
الصحبت شدم. من دو سالي  بريز محكوم به ممنوعبود كه من در ت 65اوايل 

جا اين موضوع مطرح نبود. زيرا در سلول مجرد  در زندان سپاه بودم. در آن
در زندان تبريز  65بوديم و اين موضوع نمي توانست مطرح باشد. در سال 

بود كه به من ابالغ شد؛ تو را به اتاقي مي بريم كه حق نداري با كسي 
ز آن مرا براي تنبيه مدتي به مجرد بردند، وقتي صحبت كني. پيش ا

تر در  بازگشتم ديدم تغييراتي در بند به ضرر زنداني صورت گرفته. پيش
اي كه بوديم، با يكديگر صحبت مي كرديم، روزي سه بار در  اتاق دربسته

اتاق براي دستشويي بر روي ما باز مي شد. روزي يك ساعت هم هواخوري 
ها حق هواخوري  د با ديگر بندها در اين بود كه آنداشتيم. فرق اين بن

داشتند و مثل ما محدود نبودند. هرگاه كه اراده مي كردند مي توانستند 
  ) 5.("براي هواخوري به حياط بروند

محمد متين كه در همين ايام از زندان اروميه به زندان تبريز انتقال يافته 
ان اروميه به تبريز منتقل كردند، كه ما را از زند پس از اين"بود، مي گويد؛ 
هاي انفرادي بوديم. پس از آن به بندهاي مختلف منتقل  مدتي در سلول

شديم. در اتاق ما هر يك صاحب تختي بوديم. در هر اتاقي بر طبقه باالي 
طبقه بود، مجاهد توابي نشسته بود. هر دو ساعت به دو  هر تختي كه سه

مي داد. دست هر كدام دفتري بود با ساعت جاي خويش را به توابي ديگر 
خودكار كه هر حركت و رفتار ما را در آن مي نوشتند. دو بار اتفاق افتاد كه 
خوابيده بودند. ما دفترهايشان را دزديده، نگاه كرديم. وضع ما به تفصيل در 

ها آمده بود كه مثالً امروز حال و وضعش چگونه بود، حرف زد و يا نه،  آن
ابي كه آن باال نشسته بود و ما را تحت كنترل داشت، گاه هر چه گفت،... تو

چند دقيقه هم مي گفت؛ سكوت. يك فضاي پليسي ايجاد كرده بودند. البته 
ها را هم نمي توانستيم به  پچ مي كردند. ما حتا صداي آن ها با خود پچ تواب

  )6("خوبي بشنويم. حدود بيش از يك سال ما به اين شكل زندگي كرديم

شدن از اوايل  "الصحبت ممنوع"تكيه بر اين سخنان مي توان دريافت كه  با
فكر  "هاي آذربايجان رواج يافته است. حدس زده مي شود؛  در زندان 1365
هاي تهران برداشت  ها در زندان الصحبت كردن از همان شكل تابوت ممنوع

تخت مي  اي دور ) با اين تفاوت كه در اينجا تابوت نبود، پرده7شده بود.(
بستند و ما را مجبور مي كردند بر تخت دراز بكشيم و حرفي نزنيم. شكل 

البته بعدها از "اردبيلي مي گويد؛    )8(."سان بود هر دو شكنجه تقريباً يك
هاي ديگر نيز اعمال مي  ها شنيدم كه اين شكنجه در زندان ديگر زنداني
  ."شده است

بودند، ابتدا آنان را از ديگر  الصحبت مي شدند كه سرموضعي كساني ممنوع
هاي انفرادي نگاه مي داشتند، پس  زندانيان جدا مي كردند، مدتي در سلول

گاه به آنان مي گفتند  از آن در اتاقي دربسته محبوس مي گردانيدند و آن
هاي  كه حق صحبت با ديگران را ندارند. به نظر مي رسد كه در زندان

 "كنجه به چنين شكلي رواج نداشت؛ تر و يا شهرهاي كوچك اين ش كوچك

به زاهدان تبعيد شدم، در كل زندان زاهدان فقط يك بند  65وقتي در سال 
جا هيچ زنداني  سياسي وجود داشت. فرقش با زندان تبريز اين بود كه در آن

اي هم تواب شده  اي اما بسيار خوب مانده بودند. عده ناسازگاري نبود. عده
دان رابطه داشتند و تبادل اطالعات مي كردند. چون بودند و با مأموران زن

  )9.("بند دربسته در اينجا نبود، مدتي در آسايشگاه سربازان به سر بردم

اي مضاعف را تحمل مي كردند؛  در واقع اين افراد با چنين تنبيهي، شكنجه 
در تبريز، از مجرد كه برگشتم، مرا به بند چهار كه تازه تشكيل شده بود، "

و گفتند كه در اين بند حرف زدن ممنوع است. هواخوري را هم  بردند
ممنوع كرده بودند. گردانندگان اين بند در اكثريت خويش توابان بودند كه 
با افراد كميته كارها را همĤهنگ مي كردند. مرا به اتاقي بردند كه سه تخت 

جا  آن سه نفره در آن بود. طبقات باال در اختيار توابان بود. در مدتي كه

بودم هيچ كس با من حرف نمي زد. من خودم در آن زمان چون تواب را به 
رسميت نمي شناختم، مانعي براي خودم نمي شناختم، مي كوشيدم با 
كساني سر صحبت را باز كنم. ديگران اما با من حرف نمي زدند. صبح كه از 

انه خواب بر مي خاستيم، پس از دستشويي، هر يك از ما به تنهايي صبح
خويش را مي خورد، بعد اگر صاحب تخت بود بر روي تخت، و در غير اين 

جا هم  صورت بر زمين مي نشست، منتظر ناهار مي شد. روزنامه و كتاب اين
مثل بند دربسته وجود نداشت. بعد از ناهار و دستشويي مجدد دوباره مي 

ا بر باالي ه نشستيم و بدون حرف روزگار را مي گذرانديم. در اين مدت تواب
تخت نشسته بودند و ما را كنترل مي كردند. حداقل يك تواب هميشه 

جا بود. كنترل مي كردند تا همه چيز را تحت نظر داشته باشند. حتا شب  آن
هاي ما نيز به وقت خواب گزارش كنند. به  نيز بيدار مي ماندند تا از هذيان

گاه نتوانستيم  ه ما هيچتر از روز بود. متأسفان ها برايشان مهم نظر من شب
ها چه آمده بود. هيچ وقت خودشان هم به ما نمي  بدانيم كه در اين گزارش

  )10.("گفتند و نگفتند

هدف از اين نوع از شكنجه، انزواي كامل زنداني بود كه مي بايست به انواع 
هاي  ترفند اين موقعيت را به وي تفهيم گردانند. اگر زنداني تن به خواست

بند چهار تبريز بندي مخوف "نمي داد، فشار بر او افزوده مي شد؛  زندانبان
جا  هنگام ما را به آن جا منتقل شديم. شب بود. بندي دربسته كه به آن

هاي  جا ما را به اتاق منتقل كردند تا بر مخوف بودن بند بيفزايند. در آن
ها بود.  جا دست تواب مختلف تقسيم كردند. همه زندگي ما در اين

كنندگان بند از مجاهدين تواب بودند. در اين اتاق ما حق حرف زدن  ارهاد
اي ضخيم بر آن كشيده  باهم نداشتيم. اتاق در نداشت. به جاي در پرده

بودند كه نمي شد بيرون را ديد. در اين اتاق هر كس تنها با خود مي 
نه اي بود و  توانست باشد. نه مي توانستي با كسي حرف بزني، نه روزنامه

كتابي. هيچ چيز هم نمي توانستيم بين خودمان رد و بدل كنيم مثل قاشق 
و بشقاب. اعتراض هم كه مي كرديم، ما را بر تخت مي خواباندند، پتويي بر 

ساعت  8تا  7ها،  سرمان مي كشيدند كه مي بايست به همان شكل ساعت
  )11.("مي مانديم

ها اعمال مي شد. در "الصحبت ممنوع"تحقير به شديدترين شكل خويش بر 
ها آزادي كامل داشتند تا تمامي ابتكارهاي خويش را به  رابطه با آنان، تواب

در زندان بوشهر مرا در كنار توالت جا داده بودند، پتويي بر "اجرا درآورند؛ 
زمين انداخته، روي آن مي نشستم، اين البته توهين بود. مي خواستند 

تا شكسته شوم. مثل يك سگ انگار آدم تحقيرم كنند، تحت فشار بگذارند 
اند. در اين   اند و كاسه آب و غذايي پيش او گذاشته اي نشانده را در گوشه

حالت افرادشان كه توابان باشند، يك به يك مي آمدند، چيزي از من مي 
پرسيدند و مي خواستند سر صحبت را با من باز كنند و مرا به توبه 

نمي شوند، فشار را گسترش مي دادند.  بكشانند. وقتي مي ديدند موفق
دورم حلقه مي زدند و يك سر جيغ مي كشيدند و صداهاي عجيب و غريب 
از خود در مي آوردند. چنان قشقرقي راه مي انداختند كه آدم مجبور مي 
شد گوشهايش را بگيرد تا از شدت آزار اندكي بكاهد. فكر كن سي چهل 

سر و صورت و گوشت مشت مي زنند.  تواب بر سرت فرياد مي كشند و يا بر
جا در اثر ضربات وارده پاره شد. البته بعدها فهميدم  پرده گوش من هم آن

هنگام مرا به  ها ديگر. شب اي است براي شكنجه كه اين رفتارها تازه مقدمه
هاي خودشان با تمام  اتاقي ديگر بردند، كنار ديوار نگاه داشتند. بعضي از آدم

ام مي زدند. و يا با تمام نيرو مشت بر دهانم مي  سينه پا بر قدرت جفت
كوبيدند. و با پا بر تخم و يا از پشت بر نشيمنگاه من مي زدند. درد چنان 

ها كه تمام مي شد،  وحشتناك بود كه تاب تحمل از دست مي رفت. اين
خوابي بود. تا مي خواستي چشم برهم بگذاري، يكي مي آمد،  گاه نوبت بي آن

بر جايي از بدنت فرو مي كرد، و اين ادامه مي يافت. حق نداشتي  سنجاقي
بخوابي و اين در صورتي بود كه حق صحبت هم نداشتي. صدايت كه در مي 

ها را رديف مي  آمد، مشت بر فرق سرت مي نشست. روز كه مي شد، تواب
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كردند، مي گفتند هركس هر جور دوست دارد او را بزند. مي ديدي مشت و 
ها از ابزار ديگر هم استفاده مي كردند. استفاده از  اي. بعضي ن شدهلگدبارا
قدر مي زدند تا به حال اغماء بيفتي. خودشان مي  چيز مجاز بود. آن همه

گفتند هنوز ارشاد نشده، و تا وقتي ارشاد نشده باشي، اين وضع ادامه 
ش داشت. و اين شكنجه تا دو سال ادامه داشت. در اين دو سال پنج تا ش

  )12("الصحبت كامل بودم ماه ممنوع

هر اندازه ميزان اراده زنداني باالتر باشد، فشار بر او نيز بيشتر است. مقاومت 
حدود دو ماه "تن را مي بايست با فشارهاي روحي و رواني درهم شكست؛ 

الحركت بودم. يعني اجازه هيچ حركتي را نداشتم. بعد از آن، بي  نيز ممنوع
غ كنند، مجاز بودم با عده كمي صحبت كنم. البته نه با كه به من ابال آن

ها نمي توانستم با كسي حرف بزنم. مي گفتند با هركس  هركس، جز تواب
كه حرف مي زنم بايد در گزارشي بنويسم كه با او در چه مورد صحبت 

كه آدم را در شرايطي مي  ام و هر كدام چه گفته است. و اين يعني اين كرده
ترجيح مي داد با كسي صحبت نكند تا پس از آن مجبور گردد گذاشتند كه 

گزارش بنويسد. اين را هم بايد در نظر داشت كه اين تنها من نبودم كه 
مجاز به حرف زدن نباشم، در آن بند كسان زيادي بودند كه چون من حق 
حرف زدن نداشتند. به روايتي ديگر طي دو سالي كه من در زندان بوشهر 

ها بود كه در تالقي  چ زنداني غيرتوابي صحبت نكردم. فقط نگاهبودم، با هي
به هم بيانگر وضع ما بود. از ماه دوم بود كه گفتم نجاري مي دانم. مرا به 

همه جدا از بقيه زندگي مي كردم. در  اين كار در كارگاه گماردند. با اين
همان گوشه مي نشستم، به تنهايي غذا مي خوردم و در سكوت خويش 

دگي مي كردم. يعني مجبور بودم كه چنين كنم. و اين سراسر فشار زن
هاي ايدلوژيك كه شروع شد، اين حسن را داشت كه  روحي بود. كالس

ها زيرنظر  حداقل صدايي بشنوم. در تمامي اين مدت هميشه از سوي تواب
بودم. اگر با كسي دو كلمه حرف مي زدم، چون گزارش نمي دادم، باز با 

مي شدم. مي گفتم سرموضعي هستم و الزم نيست گزارش كتك مواجه 
  )13. ("اي كتك مي زدند بنويسم. ولي باز به هر بهانه

جا كاركردي سركوبگرانه دارد و با سياست و مناسبات قدرت  در اين "تنبيه"
انقياد درآوردن قرباني به  در رابطه قرار مي گيرد تا به عنوان روشي جهت به

كردن به شكلي مناسبات قدرت را بر  "الصحبت عممنو"كار گرفته شود. 
بدن زنداني به نمايش مي گذارد، بدني كه بايد به تسخير نيروي حاكم 

  بايد به انقياد درآيد. "ابژه"درآيد. بدن در اين شرايط به عنوان يك 

هيچگاه در موقعيتي قرار نمي گيرند كه جز به  "الصحبت ممنوع"محكومان 
كر كنند. دنيا را آن اندازه برايشان كوچك و حقير شكنجه، به چيزي ديگر ف

الصحبت  هدف از ممنوع"مي گردانند كه جز توبه چيزي به ذهن راه نيابد؛ 
كردن  فقط  به توبه كشاندن زنداني بود. مي خواستند زنداني را به مصاحبه 

كه تقاضاي عفو كند. عامل فشار بود براي دستيابي به اهدافي  بكشانند، اين
بال مي كردند...موقعيتي براي ما بوجود آورده بودند و ما در فضايي كه دن

زندگي مي كرديم كه هميشه در انتظار يك حادثه بوديم. هر روز درگيري 
كه بيشتر ما را تحت فشار قرار بدهند، اصرار  ها نيز بر اين داشتيم. آن

پس از داشتند. از روزنامه و كتاب محروم بوديم. تلويزيون هم كه نداشتم، 
جهان خارج هيچ چيز نمي دانستيم. در ناآگاهي كامل به سر مي برديم. در 
اين راه حتا خريد از فروشگاه را نيز برايمان ممنوع كردند، كاغذ و قلم 

هاي ما را هم  نداشتيم. داشتن نخ و سوزن نيز ممنوع بود. اندكي بعد ساعت
يده بويم تا از از ما گرفتند و گفتند داشتن ساعت ممنوع است. ما كوش

ها زمان را تقريبي حدس  طريق آفتابي كه بر اتاق مي تابيد، از روي سايه
  ) 14.("ها را ديوانه كرده بود بزنيم. اين كشف آن

ي اگر به موقعيت خويش اعتراض مي كرد و يا بر "الصحبت ممنوع"محكوم 
خواست زندانبان گردن نمي نهاد، تنبيهي شديدتر بر او اعمال مي شد. 

من يك بار كه پرده كنار زده شد به "دف شكستن اراده زنداني بود؛ ه
بيرون نگريستم. اعتراض كردند و تذكر دادند كه حق ندارم به بيرون بنگرم. 

بعد خواستم بر تخت دراز بكشم، سرم خورد بر لبه تخت، دردم آمدم، 
جور حرفي زدم. اعتراض شد، من عصباني شدم. از اتاق مرا بيرون  همين

ردند، بيش از دو ساعت رو به ديوار در حياط نگاه داشتند. اجازه ندادند آو
چيزي بپوشم. اعتراض كه كردم، بر رويم ريختند و كتكم زدند. همه صورتم 
خونين شد، افتادم. مرا گرفتند و دگربار كنار ديوار نگاه داشتند. من كه 

ها، علي آذري  ببيحال بودم، گفتم نمي توانم. بعد از چند دقيقه سركرده توا
آمد، تهديدم كرد. و مرا دگربار به مجرد فرستادند. خوشحال شدم، زيرا 
مجرد به مراتب بهتر بود. سر و صورتم زخمي بود و بادكرده. از نگهبان 
خواستم تا مرا نزد رئيس زندان ببرد. او اين كار را نكرد. تهديد به اعتصاب 

ها با  وكه شد. پرسيدم چرا اينغذا كردم. رئيس زندان كه آمد و مرا ديد، ش
اي. در پاسخ به حرف او اعالم اعتصاب  اند. گفت تمرد كرده من چنين كرده

حال شدم. كسي وارد  غذا كردم. غذا كه نخوردم، ضعيف شده بودم. تقريباً بي
سلول شد، با كفش بر پهلويم زد و گفت از فردا غذا بخور. من حرفي نزدم. 

ببريد. گفتند امروز بهداري نيست. به اعتصاب فردا گفتم مرا به بهداري 
چنان ادامه دادم. نزديك ظهر مرا به بهداري بردند. در بهداري براي  هم
چنان در اعتصاب غذا  هايم پماد دادند و براي دردم مسكن. من هم زخم

بودم. غروب از قرار معلوم بيهوش شده بودم. مرا از سلول بيرون كشيده 
ل كرده بودند كه به هوش آمدم. داديار دادگاه، تقوي بودند و سرم به من وص

آمد و به من گفت مي خواهي اداي بابي ساندز را در بياوري؟ اينجا از اين 
ها نمي شود. اينجا جمهوري اسالمي است. به هوش كه آمدم دگربار  بازي

مرا به بند چهار برگرداند. اما به اتاقي ديگر. و اين همان روزهايي بود كه 
تمام شده و امام جام زهر را سر كشيده بود، زماني كه ايران قطعنامه جنگ 

  )15.("سازمان ملل را پذيرفت

در يك روز سرد زمستاني در تبريز به  "شاهد در همين رابطه مي گويد؛ 
اتاق ما ريختند. بدون اينكه به ما فرصتي بدهند تا چيزي با خود برداريم. با 

ندان جمع كردند. در هوايي بسيار سرد. همان لباس زير ما را در حياط ز
گفتند همه رو به ديوار بمانيد. من آن روز رو به ديوار نكردم. از دستور 
سرپيچي كردم. هوس كردم نافرمان باشم. نمي خواستم با اراده خودم تن به 
شكنجه بدهم. گفتند پس به همين شكل در حياط خواهي ماند. ساعت يك 

تند بر سرم، دست و پايم را گرفتند و مرا و نيم شب شش هفت نفره ريخ
بلند كردند و محكم بر زمين كوبيدند. بعد از بقيه پرسيدند؛ مي خواهيد 
بازگرديد؟ آنان يك به يك آري گفتند و بازگشتند. مدتي بعد مرا نيز به 

ها گفته بودند كه من نيز  ها به اتاق فرستادند. از پيش به آن دنبال آن
بازگردم. من كه اين موضوع را فهميدم، با صداي بلند ام به اتاق  خواسته

گفتم گوينده اين حرف بي شرف است. من فكر مي كردم با اين رفتار 
ام. مي خواهم نتيجه بگيرم كه ما در آرامش  ها را درهم شكسته سيستم آن

  ."نبودم. هميشه در تشويش بوديم

اك و كم و كيفري بدني، دردن"در واقع تعذيب است،  "الصحبت ممنوع"
ها از  ي تخيل انسان اي غيرقابل توضيح كه گستره رحمانه...پديده بيش بي

) تعذيب نهايت هنر زندانبان است در 16.("رحمي مي سازد بربريت و بي

كندن افتد و آرزوي مرگ كند.  سان كه به جان اعمال درد بر زنداني، آن
بانيان تا در ميان آييني است سازمان داده شده بر بدن قر "الصحبت ممنوع"

  درد و رنج، خويشتن را فراموش كنند و آني شوند كه از آنان خواسته مي شود.

كنندگان شكنجه مي كنند تا حقانيت خويش را در برابر حقانيت  تعذيب
قرباني به اثبات رسانند. با اجباري كردن حاالت بدن، آرام آرام كوشش به 

بر آن حاكم گردند. آنان بر اين عمل مي آيد تا آن را رام خويش گردانده، 
باورند كه اين بدن بايد بازسازي شود، اطاعت بياموزد تا مورد استفاده قرار 

  گردد. "آدمك"گيرد. زنداني در اين شرايط به قول ويلهلم رايش، بايد 

كردن، بدن را از فعاليت باز مي دارند، زيرا بر بدن  "الصحبت ممنوع"در 
تسلط يافت. زبان را كه به خموشي واداشتند، تر مي توان  جنبش راحت بي
گاه سراغ زبانِ بدن مي روند تا آن را نيز به سكوت وادارند و از جنبش  آن
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هايي از آيين تبعيت است كه گام به گام به كار  بازدارند. و اين همه نشانه
گرفته مي شود. بدن بايد به هر شكلي كه شده، به انظباط زندانبان گردن 

    چه سرباز به انظباط پادگان و مؤمن به انظباط دين گردن مي نهد. نهد، چنان

هاي انفرادي بدتر  به مراتب از سلول "الصحبت ممنوع"موقعيت زنداني 
در زندان مجرد زنداني به مراتب آزادتر است. فكر آزادتري دارد، "است؛ 
ايط ها براي مقاومت فراوان هستند. در سلول مجرد زنداني اگر در شر انگيزه

بهتري قرار بگيرد، مي تواند حتا ورزش هم بكند، و يا با خودش حرف بزند 
الصحبت در جمع  و پيش خود شعر بخواند و يا بلندبلند فكر كند. ممنوع

وحشتناك است. شكنجه مضاعف است. بر تمام روان آدم تأثير مخرب مي 
نه  گذارد. سراسر فشار است. در مجرد آدم مي داند كه نه كتابي دارد،

اي، و از همه چيز محروم است ولي اينجا در بند همه را به چشم مي  مجله
ها را نداري. من در برابر اين شكنجه ترجيح  بيني ولي حق استفاده از آن

تر بود. اينجا اگر حرف مي  چنان در مجرد بمانم. مجرد راحت مي دادم هم
زدند. فرق زدي بر سرت مي زدند، اگر حرف هم نمي زدي باز بر سرت مي 

گاه كه  نمي كرد، در هر شرايطي كتك مي خوردي. اين شرايط تا آن
اي و  سرموضعي باشي، ادامه دارد. وقتي قطع مي شود كه بگويي تواب شده

سال و نيم در تبريز در سلول مجرد بودم.  ديگر سرموضعي نيستي. من يك
مجرد زنداني  آن را ترجيح مي دادم به اين نوع از زندگي در بند... در زندان

الصحبتي  امكان مي يافت تا به گذشته خويش بينديشد، در شرايط ممنوع
كه من داشتم، هميشه در خوف زندگي مي كردم و اين ترس مانع از آن 

اي بودم كه مي بايست بر  بود كه به گذشته بازگردم. هميشه منتظر ضربه
كردن به  هايم فكر ترين سرگرمي سرم فرود آيد. در مجرد يكي از بزرگ

ام بود كه از آن نيرو مي گرفتم ولي در شرايط زندان  دوران خوش زندگي
بوشهر هيچ فرصتي نمي يافتم تا به گذشته بازگردم. فقط وحشت بود كه 
سراسر زندگي را در خود پوشانده بود. يادم مي آيد كه وقتي به تبريز 

. اين حرف اي بازگردانده شدم، دوستي به من گفت دوازده سال پيرتر شده
هيچگاه از يادم نمي رود. خودم هم مي دانستم كه در زندان بوشهر درهم 

ام. و اين همه زير فشار روحي بود كه بر من وارد مي  ام، پير شده شكسته
  )17.("شد

زيادي از گيرد، عده ها پايان مي گاه كه اعدام ، آن67پس از كشتار تابستان  
شود، ها كاسته مي توابان نيز در زندانده شوند. از عهاي كشور آزاد مي زندان

ها اندكي بهتر مي شود. از فشارها كمي  ماندگان در زندان فضا براي باقي
 نيز  "الصحبت ممنوع"كاسته مي شود، در شكل اجراي محكوميت

تجديدنظر مي شود؛ بعد از پشت سر گذاشتن دوران رعب و وحشت در 
وقتي من از زاهدان "اعدام كردند،  اي از مجاهدين را زندان زاهدان كه عده
جا  هاي دربسته هنوز بود. من يك راست دگربار به آن به تبريز برگشتم، اتاق

منتقل شدم. صحبت كردن ولي به اين شرط آزاد بود كه بلند حرف بزنيم 
تا تواب بشنود و گزارش بنويسد. آهسته حرف زدن ممنوع بود. البته در 

اي با دوستي صحبت بكنيم دور از  ند كلمههواخوري امكان اين بود كه چ
  )18.("چشم تواب

بسياري از  67بعد از كشتار تابستان  "محمد متين در اين رابطه مي گويد؛ 
ها هم عده  زندان آزاد شدند. ديگر نيرو نداشتند تا ما را كنترل كنند. از تواب

. زندان اي آزاد شده بودند ها تمام شده بود، عده كمي مانده بودند. اعدام

الصحبت بوديم، نيرو به  خلوت شده بود. در اين ميان براي ما كه ممنوع
الصحبت كردن هم كاسته  اندازه كافي براي كنترل نداشتند. از شدت ممنوع

  ."شد

مرا از تبعيد كه بازگرداندند، در تبريز هم در "غالمرضا اردبيلي مي گويد؛ 
هاي مختلف به سر  سلولاين زمان وضع دگرگونه شده بود. چند ماهي در 

الصحبت، و  بردم. سرانجام مرا به بند دو منتقل كردند. گفتند كه ممنوع
الحركت هستي. اجازه نداري از جايت بلند شوي. و من ديدم كه اين  ممنوع
اي  ها به اينجا هم رسيده است. مرا بر تختي جا دادند كه پرده شكنجه

آن دراز مي كشيدم،  ساعته بر 24جلويش كشيده بودند. مي بايست 
حركت، بدون حرف. هربار قصد دستشويي داشتم، دستم را دراز كرده،  بي

جا البته  بيرون مي آوردم. بيش از يك ماه اين وضع ادامه داشت. در اين
دوستاني بودند كه به اين وضع اعتراض مي كردند. پس از مدتي مرا به 

الحركت بودم  ت و ممنوعالصحب كه ممنوع اتاقي ديگر منتقل كردند. با اين
كه در آزادي فكر مي كردم،  ولي راحت بودم. دراز مي كشيدم، حداقل اين

چيزي كه در بوشهر وجود نداشت. روزنامه و كتاب در اختيارم قرار نمي 
هاي  گرفت، اما مهم نبود. تحت فشار مدام قرار نداشتم. در برابر شكنجه

گانه  ان بود. پس از آن به بند سهبوشهر تحمل اين شكنجه در تبريز برايم آس
جا فرق مي كرد. مال مي آوردند كه بيائيد بحث  منتقل شدم. وضعيت اين

ها حتا بحث مي كردند.  كنيم. مي خواستند ما را ارشاد كنند. بعضي از بچه
از نظرات خويش دفاع مي كردند. من البته سعي مي كردم وارد بحث نشوم. 

  ."خودم را دور نگاه مي داشتم

محكوميت كه به پايان برسد زنداني آزاد مي گردد، آزادي اما حرف است، 
آن چيزي است كه ديده مي شود، ذهن اما پريشان است، تن فرسوده و 

چنان مي آزارد. اين درد، اگر درمان هم  مجروح را با جراحت خويش هم
ابد، بشود، در ناخودآگاه زنداني تا پايان عمر خواهد ماند و هرگاه فرصتي بي

ها، هرگاه در  حاال پس از آن سال"باز مي گردد تا خراش بر تن بكشد؛ 
هايم به كابوس زندان دچار مي شوم، به همان محل كشيده مي شوم؛  خواب

هايي كه پاياني ندارند. اين كابوس دست از  به زندان بوشهر و توابان و كتك
آن وحشت  جا وحشتناك بود. گاه برنداشته است. زندگي در آن سرم هيچ

هايم خانه كرده و مرا توان رهايي از آن  هنوز هم با من است، در كابوس
هاي  چه گفتم تازه بخش كوچكي از شكنجه نيست. اين را هم بگويم؛ آن

  )19.("جا بود جاري در آن

  ... و روايت شكنجه و كشتار ادامه دارد.
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بود. حاج داوود به  1362حصار در سال  است، از ابداعات حاج داوود رحماني در زندان قزل

 63تا  1360ل آهنگري در تهران اشتغال داشت. در رابطه با اسداهللا الجوردي از سال شغ

حصار بود. تابوت دستگاهي بود كه از سه طرف به طول دو متر و عرض و  رئيس زندان قزل
سانيمتر، عموماً از نوپان ساخته مي شد. طرف چهارم آن ديوار قرار داشت. زنداني  80ارتفاع 

اي  كوت مطلق، بدون ارتباط با ديگر زندانيان مي نشاندند. تابوت شكنجهجا در س را در آن
فرسا بود كه با هدف شكستن مقاومت زنداني به كار گرفته مي شد. با اعالم انزجار  طاقت

زنداني از گروه خويش و يا توبه مي توانست پايان يابد. بسياري از كساني كه تابوت را تجربه 
ريشاني دچار گشتند. در شرايطي ديگر از زندگي در تابوت، زنداني كردند، به مشكل رواني و پ
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هاي افراد  ساعته به صداي قرآن و يا مصاحبه 24مي بايست در سكوت حاكم بر خويش، 
  گوش دهد. در اين شرايط حتا قدرت تمركز حواس از زنداني گرفته مي شد. "بريده"

  شاهد، پيشين. - 8

  شاهد، پيشين. - 9

  شاهد، پيشين. -10

  محمد متين، پيشين. -11

  غالمرضا اردبيلي، پيشين. -12

  غالمرضا اردبيلي، پيشين. -13

  شاهد، پيشين.  -14

  محمد متين، پيشين -15

ميشل فوكو، مراقبت و تنبيه، تولد زندان، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده،  - 16
  ند.. فوكو اين موضوع را از ژوكر نقل مي ك46، ص 1378نشر ني، تهران 

  غالمرضا اردبيلي، پيشين. -17

  شاهد زندان زاهدان، پيشين. -18

  غالمرضا اردبيلي، پيشين. -19

*  
  

 اهللا ي حضرت آيت سايه

  در زندان انزلي 
  شاهدي از زندان بندر انزلي

گردد. بدون آگاهي قبلي آخوندي با  در زندان انزلي بازمي 62ماجرا به سال 
رد بند عمومي شد و كف سالن نشست. مشايعت دو نفر از عوامل زندان وا

اي را در طرفين تشكيل دادند. آنك  ديگران نيز در پيروي از او دايره و حلقه
اهللا گفت و به پيامبر و آل او و سپس به پيامبران ديگر درود آخوند بسم

فرستاد. حتا به اين هم اكتفا نكرد، سراغ امام امت، فرزندان شهيد و 
نيز گرفت و به همه سالم و درود عطا نمود. تا آنكه  ي او را  ا همچنين جبهه

افتاد و براي آنان هم از مرده تا  هاي معظم شهدا به يادجانبازان و خانواده
زنده دعا كرد كه نوبت فحش دادن به آمريكا، انگليس، شوروي، فرانسه، 

هم از بركات فحش  "منافقين"فرارسيد. حتا  "صدام يزيد كافر"اسراييل و 
ين حضرت آقا جا نماندند. خداوند هم شده بود موكل و نوكر حلقه به و نفر

وجو تمامي  بايست بدون پرس كه مي گوش اين مهمان ناخوانده تا جايي
  نمود. حاجات آقا را برآورده مي

 "اهللا منتظري حضرت آيت"او هر چند در حركتي نمايشي به ظاهر از سوي 

واست زندانيان گزارش نمايد مأموريت داشت تا از وضع عمومي زندان و خ
اي از جبر و  ي زندانيان بنا به سامانه ولي ناگفته پيدا بود كه همه

بايست فقط از دم  هاي جمهوري اسالمي مي ستيزي در زندان فرهنگ
ها و نيازهاي گفتني خود را جهت  بردند و تنها خواست مسيحايي او لذت مي

ا اين همه خط قرمزهاي گذاشتند. ب اجابت با حضرت ايشان در ميان مي
آورد و  رژيم براي زندانيان، ناگفته مشخص بود. چون اگر هم كسي دم برمي

اي  اي كه عده ماند. تجربه شكست، براي هميشه از بازدم بازمي ها را مي حريم
ي زندانيان خوب  چنان كه همه تنها با مرگ خويش آن را آزمودند. هم

اند. در نتيجه  جا سامان بخشيدهدانستند كه اين خط قرمزها را تا ك مي
يافتند به نوبت  هريك از آنان كه مجالي و ميلي به منظور سخن گفتن مي

نمودند كه  فقط از وضع مالقات، هواخوري، غذا و بهداشت عمومي گله مي
داد كه مشكل به  آخوند نيز همانند ديگر اخالف و اسالف خويش قول مي

  ماند.  ه به قوت خود باقي ميزودي مرتفع خواهد شد. مشكلي كه هميش

از بين گروه زندانيان فريد هنديجاني بيش از ديگران اشتياق خود را به كار  
هاي خويش همراه با  گرفت تا همه چيز را بگويد. او براي بيان خواست

اش نيز سود  اش از پانتوميم و حركات دست و چهره ي شيرين جنوبي لهجه
سال داشت گفت: ضربان قلبش تشديد جست. فريد كه به تقريب بيست  مي

ريزند، چشمش با خطاي  هايش دارند مي شده، زانوهايش آب آورده، دندان
خالصه "كند و  اش ترش مي اش عفونت دارد، معده ديد رو به روست، ريه
ي همگاني  خنده "چكاب كلي"هر چند  "خواهد. يك چكاب كلي مي

ول داد كه همه به فوريت رفع زندانيان را برانگيخت ولي آخوند از رو نرفت ق
خواهد شد. چند سال بعد در مردادماه سال شصت و هفت فريد به همراه 

اش)، هادي كيازاده، فرزان ببري و حجت هوشمند  فرهاد سليماني (پسرخاله
از اين گروه، حجت هوشمند را هيچ  "راوي"در زندان رشت اعدام شدند. اما 

كه او از زمان دستگيري تا زمان  وقت نديده است، در نتيجه اصرار دارد
بازگشتي را  هاي بي به مدت بيش از چهار سال راه 1367اعدامش در سال 
  طي نموده است. 

در همين جمع يعقوب هم حضور داشت كه از كماندوهاي اخراجي نيروي 
ياد  دريايي بود و به دليل اخراجش از نيروي دريايي از بام تا شام به زنده

فرستاد. ولي اين نفرين از ذمي شبيه مدح سود  ن ميناخدا افضلي نفري
جست تا ناخدا افضلي را به همگان بشناساند. گويا يعقوب كلتي را نه از  مي

سرِحرفه  و كاري تشكيالتي از ارتش ربوده بود تا آنكه به دوستان اقليت 
يابد.  رود و يعقوب به زندان راه مي خويش در غازيان بسپارد. ولي كلت لو مي

قوب در زندان، سياسي شد و البد براي هميشه سياسي ماند. او سه بار يع
نامه، بسته  هاي شب اعدام مصنوعي را تجربه نمود. نوشتن وصيت درنيمه

گذشتند،   شدن به ستون اعدام و آن وقت رگبار تيرهايي كه از باالي سر مي
ها را  ي آن شد كه يعقوب همه فقط بخش كوچكي از آزموني شمرده مي

اخواسته آزمود. اما يعقوب چيزي نداشت كه بگويد جز دست به دست ن
  دار رسيده بود.  شدن همان كلت، كه آن هم حق به حق

آورد به دروغ متوسل  اش زير شكنجه تاب نمي رغم توان جسمي او كه علي
گرديد. روزي به حاجي گفته بود كه كلت را زير پل غازيان به آب سپرده  مي

تواند كلت را در  جازه دهد چون غواص ماهري است مياست كه اگر حاجي ا
زني،  آب بيابد. ولي حاجي ناباورانه در پاسخ گفته بود: تو كَلك مي

ها  خواهي ترا به آب بيندازم تا از پيش دوستان پرولتارياي خودت روس مي
سر دربياوري! يعقوب يكبار هم از سر العالجي به دروغ اعتراف كرده بود كه 

ي عمو  ي عمويش چال نموده است. يعقوب را به خانه هال خانهكلت را در 
يابند. اين بار عمو  كَنند اما كلتي نمي كشانند و تمامي هال خانه را مي مي

برَد. ولي يعقوب  گيرد و به يعقوب حمله مي نيز كنار پاسداران قرار مي
د رغم كم سوادي، در زندان رشد نمود و از زمان و فضاي پيش آمده سو علي

ي زندان سواد  رغم خواست عمله جست. خط و ادبيات آموخت و علي
  سياسي خويش را ارتقا بخشيد.

يعقوب دو شب را نيز تا صبح به همراه گربه در يك گوني به سرآورده بود. 
چنين شگردي را جعفر پوررزاز از عوامل فرماندهي سپاه انزلي، در زندان 

در حقيقت ابتكار آن از نبوغ ايشان  اي ديگر نيز به كار بسته است. براي عده
پس از  "راوي"بايد به نام ايشان نيز ثبت گردد.  سرچشمه گرفته بود كه مي
گونه توانسته تمامي شب را در گوني  پرسد كه چه آشنايي با يعقوب از او مي

يابد كه با سودجويي از شگرد و  با گربه سر كند؟ ولي پس از آن در مي
با گربه در گوني سربسته، چندان مشكلي  ي يعقوب خوابيدن تجربه
انگيزد. چون او در اين ماجرا به نيكي آموخته بود كه صبورانه به گربه  برنمي

بياويزد و با دستان خويش دو دست و پاهاي گربه را مهار كند تا جايي كه 
  باهم دوستانه و صميمانه شب را به صبح آورند.

اهللا، حسين فرقانيان هم  حضرت آيت ي مأمورِسراپا مغرور اما معذورِ در حلقه
حضور داشت. او از معدود افرادي بود كه ستوار و مقاوم راه بندرعباس و 

كه از سامانسرِ  را نيز طي نموده بود. البته نه از آبكنار بل "راور كرمان"
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هاي زندان بندرعباس به هم آميخته بود كه  خانه غازيان. زندگي او با تاريك
بستند. در  نفر زنداني را به ميخ مي اي از اتاقي تاريك، يك هگويا در هرگوش

اين گشت و گذارها بينايي فرقانيان براي هميشه آسيب ديد و او 
خويشتنداري و توانِ ارادي خود را نيز از دست داد. ضمن آنكه فرقانيان را 

هاي جنوب به انزلي بازگرداندند. او پس از  پس از گشت و گذار در زندان
ت به دليل صدمات جسمي و  روحي فراوان همه روزه تحت نظر بازگش

نمود. ولي با اين همه به منظور پيشگيري از  عوامل زندان قرص مصرف مي
  گرفت. ها به طور مستقيم در اختيار او قرار نمي خودكشي، قرص

سر به نام  خاله اهللا، دبير جواني اهل سياه ي حضرت آيت در جمع نماينده
هاي زندان چالوس را تاب نياورد  يز نشسته بود كه شكنجهاسكندر كوچكي ن

اش آيت كه  واليتي و مشاعرش را براي هميشه از دست داد. او با دوست هم
ي يكي از  مسئوليت جهاد سازندگي رضوانشهر را بر عهده داشت به واسطه

سرسپردگان سپاه انزلي به نام پورحسرت به دام افتاد. كوچكي پس از سه 
اش چندان دوام نياورد و در  به دليل وضعيت رواني  غم آزادير سال علي

گمنامي جان باخت. با اين همه آيت هم در زندان وضع و حالي بهتر از 
گري  كه از شگردهاي مردمي آيت در  زمان تصدي "راوي"كوچكي نداشت. 

زمين آگاهي  جهاد سازندگي به منظور تقسيم زمين بين كشاورزان بي
نهاد نموده بود تا پس از آزادي در الگوگزيني از كشاورزان داشت، به او پيش

اي  تشكيل دهند. تشكيل فارم بنا به كاربري واژه "فارم"اروپايي به اشتراك 
از  "راوي "نمود. اما او بر اساس روايت  آيند مي انگليسي براي آيت خوش

رد ك ريزش ابروانش هميشه گله داشت. راوي نيز از سر شوخي به او القا مي
كه علت اصلي ريزش ابرو را بايد در پوسيدگي دندان جست. آيت هم 

هايش را  اهللا با لجاجتي ويژه رفع  پوسيدگي دندان ي حضرت آيت ازنماينده
پيگيري نمود. ولي آيت پس از دسترسي به پزشك ازاو پرسيده بود كه آيا 

م در ها ريزش ابروهايش رفع خواهد شد يا نه؟ پزشك ه پس از ترميم دندان
زني بيمار خود را تأييد نموده بود. تا آنجا كه  اي از شوخي، گمانه سامانه
  انگيخت. پذيري ابرو هيجان و شوق آيت را برمي درمان

فقيه "ي  توانست به نماينده مي "راوي"سويه،  آيا در اين نشست يك
بگويد كه چه گونه در زندان رشت او را به چهره روي تخت  "عاليقدر

ي تخت بستند، سپس كسي  و دست و پايش را به چهار گوشه خواباندند
بالشي بر سرش نهاد، روي سرش نشست تا همكار بازجو با كوبيدن شالق 

ي آقايان را به انجام رساند؟ در اين  بر پاهاي راوي تكليف شرع خودساخته
 "راوي"اي از تنازع بقا تاب و توان را از  ماجرا رنج تعزير و تازيانه در سامانه

ربود، چنانكه در جوششي طبيعي و غريزي طناب از هم گسست. سپس 
نيز به  "راوي"اي پرت شد تا آنجا كه  آنكه بر سرش نشسته بود به گوشه

سهم خويش از چنگال تعزيرچي و تخت تمشيت آقايان وارست. حتا ديگر 
بندي هم بر چشمانش نبود تا مدعيان و مجريان احكامِ اسالم  چشم

ي خود را  ي غيرمردمي و مجرمانه در پس نقاب زنداني، چهرهخودساخته، 
      گم نمايند.

ها را با  آمد. آنان آدم بند بخشي از لوازم زندان حضرات به شمار مي چشم
خواستند تا دنياهاي ديدني را از ايشان بازستانند. همچنين  چشم بند مي

بند خواهند  چشمپنداشتند كه به اتكاي  بانان و بازجوهاي زندان مي زندان
آميز و غير انساني خود را براي هميشه از مردم  توانست هنجارهاي جرم

شد تا خودش  بپوشانند. ضمن آنكه در زندان انزلي به هر زنداني تكليف مي
بندي را براي خويش فراهم نمايد. از كجا و چگونه حاليشان نبود.  چشم

اش  هاي بيژامه چههم پس از راهيابي به عمومي قسمت پايين پا "راوي"
بندي را براي خود فراهم  بندانش چشم رابريد و از آن به ياري يكي ازهم

ديد. كاري كه در رويكردي از شوخي و زهرخند به ظاهر شوق هر زنداني را 
ده نمود از راه بند استفا انگيخت. اما نخستين بار كه از اين چشم برمي

وز بد نبيند، چون در متان ربيند. چش كه همه جا را ميرفتنش متوجه شدند
   راوي.  شناس كشيد و سر ناقابل ي برادر وظيفه كار به مشت كوبندهنهايت

  

  

  
  

به هر حال در زندان چنين رسمي نيست كه كسي بازجويش را ببيند ولي 
ي او را توأمان   بار براي هميشه بازجو و ياالنچه در زندان رشت يك "راوي"

در زندان  "راوي"بند  ه دوستان زنداني وهمزيارت نموده است. ضمن آنك
بندش را كنار زده  محابا چشم گفتند كه روزي بي انزلي از احمد موسوي مي

  بود تا به بازجويش حمله برَد.

همت "راوي"در همان زندان رشت پيش ازآنكه به تأديب و تعزير شرعي 
د. كودكي ي برادران به سر آور بگمارند، او شب را تا صبح پشت اتاق شكنجه

اش را از او بيابند. همچنين از پدري سراغ  را گرفته بودند  تا رد پاي دايي
گرفتند. البد به اعتبار المؤمنُ بِعمله با همين هنجارها دين  فرزندش را مي

پذيرفت. با اين همه موقعي كه راوي  ي حكومتيان نيز تأويل مي خودساخته
ت درد خودش را از ياد برد. زيرا در ي بازجو به انفرادي راه ياف اتاق شكنجه

آبادي كادر حزب توده را مشاهده  آنجا بود كه ايستادگي و مقاومت وطن
اش  روي از پاي تعزير شده توانست براي پياده  ها نمي آبادي هفته نمود. وطن

سريد تا به  استفاده نمايد. همچنان كه همانند كودكان با كون كف راهرو مي
ن همه خانم آشنايي كه با زنده ياد شهال فرجاد در انفرادي توالت برود. با اي

آورد كه همه توبه كنند. ضمن آنكه  برد به طور مداوم فرياد برمي به سر مي
تجربگي خويش براي نخستين بار با كاركرد توبه در  بنا به بي "راوي"

  گشت.  هاي جمهوري اسالمي آشنا مي زندان

گيري، در زندان انزلي در فضايي همچنين راوي را از همان آغاز دست
هاي  همچون راهرو كنار پخش صوت نشانده بودند كه صداي ناهنجار مارش

نورديد: كربال  هاي ناشنيده پند او را درمي گوش ها يكريز  ي آن متحجرانه
آييم! رجايي ما داديم، باهنر ما داديم. كربال كربال ما داريم  كربال ما داريم مي

سازيِ  ي اصلي جهت پرونده رآيند بازجو جداي از پروندهآييم! در اين ف مي
آورد.  گرفت كه راوي از آن سر درنمي بهتر داستان موهوم ديگري را پي مي

ي نمور اتاق خانه را با  اش ديواره ولي بعدها متوجه شد كه گويا خانواده
آورند تا آنكه  اي گرد مي تراشند و مشتي از آن را وسط روزنامه كاردك مي

انگيزد، با اين نگاه كه  باف را برمي ها شك و ظن بازجوي خيال ين نخالههم
اهللا  كه  شايد بتوان كاركردي جادويي را از آن انتظار داشت. اما حضرت آيت

هاي بورژوايي نمايندگان خود را  ها و دلسوزي دوستي اي از انسان در سامانه
توانست  مود، شايد مين ها گسيل مي جهت به توبه كشاندن زندانيان به زندان

ي زندان تفهيم نمايد تا مواردي از  ي خويش به عمله ضمن رهنمودهاي ويژه
اين دست را به جاي شكنجه زنداني به آزمايشگاه ارجاع دهند. آيا دنياي 
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داد كه به  ي چنين كاري را مي المسايل به او اجازه كوچك و محدود توضيح
  آزمايشگاه بينديشد؟

فقهاي رنگارنگ ديگر به نيكي دريافته بودند كه موضوع و  "فقيه عاليقدر"
كشي از زنان و كودكان خانواده در دستگاه قضاي جمهوري اسالمي  گروگان

ي  آيد. همچنان كه در فضاي دويست نفره خود عرفي عمومي به شمار مي
شدي كه از پشت ميزهاي  زندان رشت به فراوان با كودكاني آشنا مي

زندان هدايت شده بودند. برخي از همين كودكان  ي راهنمايي به مدرسه
المدت دوران  هاي طويل هاي آقايان و گرفتن حكم ضمن محاكمه در محكمه

  نمودند.  محكوميت خود را سپري مي

آموزي از آبكنار به  در زندان انزلي نيز كودكان زنداني كم نبودند. دانش
ده بود. ولي بعد از سپري اش از زندان سر درآور گيري از دايي ي اعتراف بهانه

رود كه  اش نزد او لو مي ي دايي اعدامي نامه شدن دوران محكوميت، وصيت
دوباره محاكمه و به زندان محكوم شده بود. همسر يكي از همافران نيروي 

هاي همسر، در زندان روزگار  ها و ناكرده دريايي هم پس از اعتراف به كرده
رود به زندان آورده بودند تا از  را از حسن اي گذراند. كودك دوازده ساله مي

ي اهداي  دارش را بشنوند. اما كودك كه با وعده هاي برادر درجه او ارتباط
  برد. دوچرخه تطميع شده بود همچنان در زندان به سر مي

هاي شصت و دو و شصت و سه در زندان انزلي سه گروه از زندانيان به  سال
ها و هواداران آرمان مستضعين  با فرقانيبردند. طيف مجاهدين كه  سر مي

ها و  ها كه خود طيف دادند. ديگر طيف اقليتي جمع مشتركي را تشكيل مي
اي كه به اميد  گرفت و سديگر طيف توده هاي گوناگوني را در برمي جناح

همنشيني دموكراتيك با آخوندها در هرم قدرت، از زندان سر برآورده بودند. 
هاي اجتماعي  ها خاستگاه و نقش  ها و اقليتي اي  د تودهبا اين رويكرد هر چن

نمودند ولي طيف مجاهدين به تمامي،  متفاوتي را نمايندگي مي
گرفت كه چه بسا خاستگاه خانوادگي دهقاني آنان  آموزاني را در بر مي دانش

  چربيد.  بر شهري مي

ر اجبارتوبه در زندان اساس كار را بر آن نهاده بودند كه زندانيان همه از س
كنند و گر نه مقاومت برايشان تضييقاتي را به همراه داشت. آناني كه توبه 

نمودند در رفت و روب، توزيع غذا و حتا در خبرچيني و بازجويي  مي
ي  شدند. تا آنجا كه بازجوها با همكاري شبكه زنداينان به كار گمارده مي

ندانيان تواب، ضمن ديدند تا افرادي از ز امنيتي تسهيالتي فراهم مي
هاي بيرون مرتبط گردند.  ها و سازمان هاي الزم از نو با گروه آموزش

همچنان كه آنان با همين حقه و ترفند به از هم پاشيدن هر گونه تشكيالت 
  ورزيدند. هاي جديد اقدام مي نوپا و دستگيري

ف دانستند كه در عر ي معذور ايشان به خوبي مي اهللا و نماينده حضرت آيت
معنا و  "بازجويي"ي  زندان و آيين دادرسي جمهوري اسالمي در واژه

كه در زندان انزلي اگر زنداني  يابد. چنان مفهومي غير از شكنجه انعكاس نمي
شد،  هاي متداول حريفش نمي زد و كتك از همكاري الزم با بازجو سرباز مي

ن صورت گرديد. در غير اي تر به رشت گسيل مي هاي مفصل جهت بازجويي
شدند رضاي بازجويانشان را  چالوس پذيراي تمامي آناني بود كه حاضر نمي
اي با جادوي شكنجه گشوده  برآورده نمايند. در چالوس هر قفل ناگشوده

شد. تا جايي كه سر و كار زنداني از بام تا شام با تعزير بود. حتا اگر  مي
ماند. به واقع با  ياش محفوظ م ي تعزير روزانه خواند جيره كسي نماز نمي

گرديد نه نمازخوان و  اين جبر و زور بيش از همه حاجت بازجو برآورده مي
ي گيالن كم نبودند. اين موضوع  هاي مخفي نيز در منطقه نمازگزار. زندان

هاي مخفي گذارشان به  شد كه افرادي از همين زندان موقعي آفتابي مي
هايي از همين  نشانه "يراو"افتاد. همچنان كه براي  زندان رسمي مي

  ها در رشت، الهيجان و دهكده ساحلي انزلي در دست است. زندان

ذوق سنديكاليست نجيب و كانديداي اقليت در  محمد خوش 63در سال  
گذراند. اما  انتخابات مجلس از انزلي، همچنان روزگارش را در انفرادي مي

را لو داده بود با  بوسي كه به عنوان رابط تشكيالتي، او ي ميني راننده

ي خيانتكار تا آنجا منزوي بود كه  برد. راننده در عمومي به سر مي "راوي"
اي را به اجرا گذارد و تنها به اين دلخوش  توانست نقش توابي حرفه حتا نمي

ذوق را ده سال بعد، پس از  خوش "راوي"بود كه هرچه زودتر آزاد گردد. 
او به عنوان تجديد خاطره از بيند. زماني كه  آزادي از زندان مي

اي در خيابان وحدت اسالمي تهران  خانه اش به ديدار قهوه دستگيري
شتابد كه يازده سال قبل در همانجا به دام پاسداران افتاده بود. آن روزها  مي

ذوق براي رهيدن از درد و رنج گذشته آرزوي مهاجرت هميشگي را  خوش
هر چند از حضور حميد  "راوي"پروراند كه چنين هم كرد.  در دل مي

قاسمي و احمد موسوي در انفرادي زندان آگاهي داشت ولي به دليل 
وقت در زندان آنان را نديده  هاي ديگر، هيچ حضورش در عمومي و يا انفردي

است. اما با اردوان زيبرم مدتي را در عمومي به سر آورد كه مشكل 
آورد. گفتني است  را به ياد ميناسازگاري ناخن پاي اردوان و شاملوخواني او 

آمد، حتا آن زماني  كه لبخند، بخشي از هنجار رفتاري اردوان به شمار مي
  گشت.  ي زندان بازمي كه از مشت و مال ادواري عمله

اهللا در زندان  اي از حضرت آيت آغاز بهار سال شصت و سه دوباره نماينده 
ندانيان حسب امر مطاع گويد كه اين دفعه نيز ز مي "راوي"حضور يافت. 

شش نفره خدمت مهمان  -هاي پنج  بانان در گروه بازجوها و زندان
ها مشخص بود. چون نظام جمهوري  رسيدند! پرسش ي خويش مي ناخوانده

به همراه دين و مذهب رسمي و دولتي   اسالمي و قانون اساسي خودنوشته
تا آنجا كه گويا با  ناتواني خود را در توانايي رقباي خويش نشان داده بود.

بيعت و روي آوردن اجباري به دين ساختگي رژيم آن هم در زندان، 
شد. هر چند چنين  هاي عميق حاكميت ترميم مي ها و شكاف كاستي

المللي سازگاري نداشت ولي البد  هاي بين ها و ميثاق نامه راهكاري با پيمان
حاكم و محكوم ديگر هاي  اهللا اهللا و آيت موضوع با فقه نوظهور حضرت آيت

از  "فقيه عاليقدر"ي ديدگاه  يافت. چنانكه بر پايه انطباق و همسويي مي
زندانيان انزلي نيز ضمن پرسش و پاسخ غربالگري به عمل آمد تا بنا به 
رهنمودهاي فقاهتي ايشان سره را از ناسره بازشناسند. پيداست كه در نگاه 

هايي بودند كه ضمن  دان همانهاي زن او و فقهاي عاليقدرِ ديگر ناسره
اعدام گرديدند. حركتي كه  67هاي كشور در سال  يورشي عمومي به زندان

  شد و پس از آن هم وقيحانه ادامه يافت. محابا به كار گرفته مي پيش از آن نيز بي

شناسي حكومت، بر  يابي و سره گويد كه در فرآيند مسلمان مي "راوي"اما    
رغم ميل قلبي  وميت از فضايي همانند انفرادي، عليي جبر و حتا محر پايه

زني مجريان  خويش، شهادتين بر زبان راند. همچنان كه بنا به گمانه
بايد با اين نمايش متحجرانه  بر اعترافي  اهللا، او مي هاي حضرت آيت رهنمود

نهاد كه پيش از آن با اسالم سر ستيز  دروغين و سراپا كذب گردن مي
اي از تظاهر و تصنع بدون آنكه اعتقاد و  راوي در سامانه داشته است. حتا

اش را متظاهرانه نماز  ي مخمصه باوري را در دل بپروراند پنج ماه از دوره
هاي اجباري يكبار هم به دعاي توسل زندان  گزارد و پس از سير و سلوك

ي سراپا سياسي و غيرعبادي آقايان از  راه يافت. تا آنكه در نماز جمعه
اهللا تمكين  هاي حضرت آيت اش اظهار ندامت كرد و به ظاهر از گفته تهگذش

ياد صادق هدايت در تضمين مصرعي از  ي زنده نمود. چون بنا به گفته
  ."اي غير تسليم و رضا كو چاره"اي/  مثنوي: در كف خرسِ خرِ كون پاره

 بنا به مشرب عرفاني "بلخي"اما با اين همه پيداست تسليم و رضايي كه 

گويد در كنش اجتماعي هدفمند و آرماني وجاهت  خويش از آن سخن مي
توان و بايد به آن اعتراف نمود  پذيرد. گناهي كه صادقانه و مخلصانه مي نمي

هايي كه به  اهللا را ارج گذاشت. ناسره هاي غربالگري حضرت آيت تا ناسره
اهللا  تهاي غيرانساني نمايندگان حضرت آي همراه كليت حاكميت به پرسش

  گفته بودند. "نه"و غربالگران او 

  و جاودانه باد!  يادشان گرامي 

*  
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 )"موزه قصر"(گزارشي از 
 "خوريم كتك را ديگران خوردند، پلو را ما مي"

    

برند  آنچه كه در تاريخ معاصر ايران از آن به عنوان زندان قصر نام مي 
خورشيدي توسط 1308ه اي است كه در يازدهم آذر ما  ساختمان و سازه

رضا شاه افتتاح گرديد. اما از نگاه رضا شاه انتخاب چنين روزي براي افتتاح 
زنداني مدرن و امروزي پر بي مناسبت نبود. چون رضا شاه در خلوت 
خويش همه ساله يازدهم آذر ماه را به عنوان مرگ يكي از مخالفان 

ز آن در گرفت. همچنان كه هشت سال پيش ا سرسخت خود جشن مي
خان جنگلي خوشي و  خورشيدي مرگ كوچك1300 تاريخ يازدهم آذرماه

 1299حسابي را برايش فراهم ديد. زيرا پس از كودتاي حوت  شادماني بي

خورشيدي، رضاخان ميرپنج هر چند از جايگاه وزير جنگ دولت كودتا به 
رشت و انزلي يورش برد تا كنشگران و فعاالن جنبش جنگل را براي 

ه به تسليم و يا گريز و فرار وادار نمايد، ولي نتوانست بر كوچك خان هميش
نمود. سرآخر قهرمان جنگل  گاه او دست نايافتني مي دست يابد؛ چون پناه

ي كوالك برف از پاي درآمد. تا آن  هاي خلخال به واسطه ناباورانه در كوه
    د نياورده بود.زمان رضا شاه را چيزي به اندازه سر بي تن كوچك قهرمان به وج

 1308همچنين هفت ماه پيش از افتتاح زندان قصر، چهارم ارديبهشت ماه 

شمسي در استقبال از جشن اول ماه مه اعتصاب سراسري كارگران در 
تأسيسات نفتي جنوب كشور اتفاق افتاد. با اين رويكرد حزب كمونيست 

ي روشن، ا ايران علي رغم شكست جنبش جنگل همچنان با اميد به آينده
برد. حزب كه دو  هاي زحمتكش را به پيش مي  ي توده دهي مبارزه سازمان

ي سازمان جوانان خويش اعتصاب محصالن  سال پيش از اين به واسطه
اش را در  صبرانه تجربه دارالفنون را به انجام رسانده بود، هم اينك بي
شكل بست. گفتني است ت اعتصاب سراسري كارگران نفت جنوب به كار مي

اين كارگران در سنديكاهاي مخفي بيش از دو سال زمان برده بود كه طي 
ي كارگر حدود سه هزار نفر از  آن حزب توانست به عنوان پيشاهنگ طبقه

  هاي مستقل سنديكايي متشكل نمايد.  كارگران را در سازمان

رضا شاه با افتتاح زندان قصر در عمل دستگيري همگاني اعضاي حزب 
پروراند. زيرا حضور  فعاالن جنبش كارگري ايران را در سر ميكمونيست و 

كشان نساجي   ي روشنفكري دارالفنون، زحمت توانمند حزب بين جامعه
هاي تهران و پرولتارياي پيشتاز نفت جنوب بيش  اصفهان، كارگران چاپخانه

هاي نفتي    آزرد. ضمن آنكه كارگران ميدان از هر چيزي ذهن او را مي

با اعتصاب سراسري خود به آشكارا امپرياليسم انگليس را نشانه خوزستان 
گرا از فراسوي مرزها به خود حق  گرفته بودند. در نتيجه نيروهاي واپس

ي خويش، در  دادند تا به منظور دستيابي به رؤياهاي سوداگرانه مي
هاي ديگر به ياري دوستان ايراني خود بشتابند. چنانكه  خوزستان و استان

خورشيدي قانون  1310اه دوسال پس از افتتاح زندان قصر در سال رضا ش
ضد اشتراكي (ضد كمونيستي) را در مجلس به تصويب رساند. مجلسي خود 
فرموده كه نمايندگان مردم در آن از انگشتان يك  دست هم تجاوز 

ياد تقي اراني در  نمود. بعدها قانون ضد اشتراكي مذكور از سوي زنده نمي
زندان قصر به بهترين شكلي افشا گرديد. چنانكه به منظور بيدادگاه 

ياد شد. نامي كه به منظور نمايش  "قانون سياه"روشنگري، از آن به عنوان 
  ي راستين رضا شاه براي هميشه در تاريخ باقي ماند. چهره

علي شاه  ي سلطنت فتح با اين همه نخستين سنگ بناي قصر به دوره   
علي شاه هنوز دو سال از سلطنتش نگذشته بود  ون فتحگردد. چ مي قاجار باز

كه تصميم گرفت تا در فضاي بيروني شهر تهران قصري براي خويش در 
علي شاه   همين مكان فعلي زندان بنا نهد. در آن زمان حريم قصر فتح

گرفت.  اي از فضاي خيابان پليس فعلي تا پل سيد خندان را در بر مي گستره
باني و حفظ  شاه سه طبقه داشت كه به منظور ديده ي عل همچنين قصر فتح

امنيت، چهار برج نيز در چهار سوي آن ساخته شد. همين بنا بعدها به قصر 
قجر شهرت يافت. اما جانمايي زندان در قصر شاهي از سنتي قديمي بين 

ي آن هميشه پادشاهان ايراني  شاهان ايراني حكايت داشت كه بر پايه
ي زيرين كاخ خويش به زندان  ر حاشيه و يا طبقهمخالفان خود را د

  سپردند تا دستيابي به زنداني را براي مخالفان ناممكن نمايند.   مي

ي زندان و زنداني آن هم از نوع سياسي آن  ولي در ايران امروزي پديده
خورد. چنانكه به همين منظور رضا شاه  بيش از همه با نام رضا شاه گره مي

خانه)  ي غربي ميدان سپه (توپ ي خويش در حاشيه هتوسط رييس نظمي
را سامان بخشيده بود. اما محدوديت فضاي زندان نظميه  "زندان نظميه"

هميشه نارضايتي سرتيپ درگاهي را در بر داشت. چون درگاهي نيز در 
پروراند تا بتواند در فضايي  همسويي با رضا شاه آرزوهاي بزرگي را در سر مي

ن، تمامي مخالفان نظام رضا شاهي را به بند كشانَد. به گسترده از زندا
همين منظور آنان جهت بناي زندان قصر از معماري گرجي تبار به نام 
نيكالي ماركوف سود جستند كه در تهران بناهاي فرواني از خود به يادگار 

هايي از سنت  ساخت، نمونه هايي كه ماركوف مي نهاده است. در ساختمان
آميخت. چنانكه در بناي زندان  ، روسي و ايراني را به هم ميمعماري گرجي

قصر هشتي او بيش از همه شهرت يافت كه آن را مقابل درب وردي زندان 
صد نفر گنجايش  اتاق، هشت192جانمايي نموده بود. زندان ماركوف با 

  آورد.  داشت كه بخشي از نياز سرتيپ درگاهي را برمي

ن او بنا به نگاه پليسي خويش به مردم، همواره با اين همه درگاهي و همكارا
انگيختند. چنانكه رقيبان او  شك و ظن شاه را نسبت به اطرافيانش بر مي

نيز بي كار ننشستند تا اينكه دو روز پس از افتتاح زندان قصر، خود او به 
همراه تعدادي از افراد پليس به زندان افتاد. در نتيجه زنداني كه درگاهي 

هايش براي  شمرد دو روز بعد از افتتاح، سلول ي آن مي ازندهخود را س
هاي او و همكارانش آشنا گشت. با اين رويكرد چند ماهي  نخستين بار با گام

  طول كشيد تا درگاهي از دامي كه رقباي او برايش تنيده بودند وارهد. 

ي پهلوي دوم نيز در فضاي زندان قصر ساختمان جديدي آماده و  در دوره
شمسي  1327برداري قرار گرفت. چون پس از وقايع بهمن ماه  رد بهرهمو

، تيراندازي به سوي شاه را بهانه نهادند تا همراه با  عوامل پشت صحنه
كمونيستي ايران يورش به سنديكاهاي  - دستگيري رهبران جنبش كارگري

اي بود كه از فضاي زندان  مستقل كارگري را گسترش دهند. در چنين دوره
  ي دو سياسي ، زندان ديگري نيز سر برآورد كه بعدها به زندان شمارهقصر

  شهرت يافت. 
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ي  گفتنني است كه قنات قصر هم به دليل پرآبي و خنكي آن از دوره    
شود پيش از آنكه آب لوله كشي  ناصرالدين شاه شهرت داشت. گفته مي

صارف شهري به فضاي زندان راه يابد چه بسا از آب همين قنات جهت م
آب "ي عمومي مردم،  جستند. با اين نگاه در محاوره عمومي سود مي

اي براي زندان قرار گرفت و كاربري آن نيز همگاني گشت.  كنايه "خنك
رغم گم گشتگي در پوشش تأسيسات  قنات مذكور هم اكنون هم علي

هاي  شهري، گاهي از مسير و مجراي زير زميني خويش به فضاي خانه
كند. تا آنجا هميشه عوارض و تبعاتي را  ي قصر سرريز مي شهروندان محله

  براي مردم محل در پي داشته است.

ي  ) سازمان توسعه1391اما بازسازي و نوسازي زندان قصر را سال گذشته (
فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران به انجام رسانيد. همين سازمان ساخت 

هران بهانه نهاد تا ي جنوبي تئاتر شهر ت مسجد ولي عصر را در حاشيه
ي مسجد به مرور به فضاي تئاتر شهر راه يافت. در حال حاضر با  سازه
ي  هايي كه در محل صورت گرفته است مشكل بتوان آينده كاري كنده

خوشي را براي ساختمان تئاتر انتظار داشت. تازه هم اكنون  نيز ساختمان 
اموجه خود را بر يابد تا حضور ن مسجد بر نماي عمومي تئاتر اشراف مي

فضاي تئاتر شهر تحميل نمايد. سازمان در فضايي از سوداگري سياسي، 
همين رويكرد را در نوسازي و يا بازسازي زندان قصر هم به كار بست تا به 

دليل  اي را به نام قصر براي مردم فراهم بيند. بي گمان خويش باغ موزه
ي فضاهاي فرهنگي  عهاصغر مونسان مديرعامل سازمان توس نيست كه علي

گرانه مديريت  شهرداري تهران با روي كارآمدن حسن روحاني حساب
سازمان را وانهاد. چون اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور نظام در 

ي آزاد كيش را به او  فرآيند زرشناسي خود طي حكمي مدير عاملي منطقه
آيد حق  شمار مي سپرد. اما مونسان كه از نزديكان خانوادگي روحاني به

هاي رژيم جمهوري اسالمي به چنين پست و عنواني  داشت تا بنا به سنت
ي سوداگري سياسي فقط به  دست يابد. با اين رويكرد پيداست كه عرصه

محدود  "دفاع مقدس"ي  ي قصر، مسجد ولي عصر و باغ موزه باغ موزه
آزاد كيش هم در ي  نمانَد. زيرا براي كارگزاران فرهنگي رژيم فقاهت، منطقه

  ها بستر تجاري خوبي جهت فعاليت خواهد بود! موزه -ي همين باغ ادامه

هاي  بنا به انگيزه ،ي رژيم رغم اينكه طبق كارگرداني عوامل پشت صحنه علي
اي از زندان قصر تخريب گرديد، ولي با اين همه  هاي ويژه خاصي قسمت

ا در سال آن ر(گرجي) ساختمان اصلي زندان كه ماركوف روسي 
ساخته بود، برجاي ماند. هم اينك اين ساختمان به همراه ساختمان 1308

ي  معروف است از معركه(سياسي دو) شمالي آن كه به زندان سياسي 
اند. ضمن آنكه فضاي دروني و بيروني تمامي  تخريب جان به در برده

جا تا آن يدند.هاي باقي مانده ظرف چند سال گذشته بازسازي گرد ساختمان
امروزي بيش همه به قصري   ي نوسازي شده  هاي كه بناها و ساختمان

  قديمي شباهت دارند تا آنكه بتوان از آن به عنوان زندان و محبس نام برد. 

تمامي اين مجموعه ضمن بازسازي و ترميم و يا نوسازي  پاييز سال گذشته
مشاوره و تزيين دروني آن نيز با همچنين  گرديد.و تجديد بنا افتتاح 

هايي از هنرمندان و يا زندانيان سابق وابسته و يا نزديك به  ه گرو  همفكري
در حاكميت پايان پذيرفت. با اين رويكرد آنچه كه هم اكنون با نام زندان 

با آنچه كه در  شود گذاشته ميبه نمايش ي قصر  فضاي دروني موزه
تا آسمان فاصله  شد از زمين هاي رژيم پهلوي به اجرا گذاشته مي زندان
همچنين جمهوري اسالمي طي سي و پنج سال پيدايي خود، در افتد.  مي

ها از همان  بخشي به فضاي دروني زندان خصوص گردش كار و سامان
ي  جويد كه رژيم شاه نيز از آن بهره داشت. فراتر از همه هايي سود مي سنت
آالت جديدتر و  جمهوري اسالمي ضمن نوآوري و ابداع ابزار و رژيم ها اين

ارتقا و به  همچنان مبتكرانه ،پيشين نظامي شگردهاي   تكميل و توسعه
  ه است.ماندگاري آن وفادار ماند

تزيين دروني بزك و عوامل فرهنگي رژيم ضمن  ،ي جديد در مجموعه   
هاي انفرادي و يا جمعي و گروهي را طراحي   از اتاق  هايي بناي زندان، نمونه

از مستندات تاريخي را به  هايي ها و نمونه نمايهر فضاي آن، اند تا د نموده
 با الگوهاي حاكميت سازگاري و همسويي دارد.كه فقط  نمايش گذارند

نشانند  ها حاشيه را بر جايگاه متن تاريخي مي هپيداست كه در همين نماي
را و موضوع اصلي متن  شايد مخاطب و بيننده،هاي خود  زني تا بنا به گمانه

اي طبيعي هنوز هم در ذهن  اما متن تاريخي كه به گونه د.فراموشي سپار به
ي  آنكه گستره  مردم ما جاي دارد به همين آساني زدودني نيست ضمن

ي عمومي مردم قرار  ي متقني براي حافظه نيز پشتوانه  مستندات تاريخي
هاي  ولسازي، سل اي از تاريخ گيرد. همچنان كه به تعمد در چنين سامانه مي

  اي با آن تعقيب شود! اند تا اهداف ناگفته زنان را كنار اتاق آقايان جانمايي نموده

 و تيمورتاش، هايي سازه آگاهانه ضمن دست ،قصري ههاي موز فضاي سلولدر
اند  ي فيروز را كنار فرخي يزدي نشانده الدوله نصرت و سرداراسعد بختياري

بينند. در همين برآيند  راد فراهم مياي از اين اف تا جايي كه جمع صميمانه
آزادي است در جمع و گروه ي  و ستايندهكه خود شاعر سوسياليست فرخي 

گيرد كه چه بسا زماني مسلخي را براي قهرمانان آزادي  افرادي قرار مي
كه  يابد به آساني در ميبودند. در عين حال هر كوته نظري نيز   فراهم ديده

  هاي سخيف هنري  پاس داشت؛ دست سازه تتوان با دس فرخي را نمي

اند. حد و  سلول جا نمودهفضاي تختي از   ي هايي كه آن را بر  گوشه سازه
ي زندان  شأن فرخي آن است كه تنديس و يا سرديسي از او در مقابل موزه

كارگزاران فرهنگي اي از شهر برآورند. همچنين  و يا در ميدان و دانشكده
تيمورتاش و سرداراسعد بختياري را از ياد هر چند  رژيم جمهوري اسالمي

ياد اراني و رهبران  آموزگاري همچون زنده دانسته و آگاهانهاما  برند نمي
   سپارند. ميحزب كمونيست ايران را به آساني به فراموشي 

ي عبرت كه اداره و مديريت آن را به  در عين حال ضمن الگوبرداري از موزه
حدود صد عكس از زندانيان  ،دچرخانَ ميرژيم العات طور مستقيم وزارت اط

اند. اما در  ي قصر نصب نموده عصر پهلوي را در چندين نقطه بر ديوار موزه
اينجا نيز آقايان حكومتي با بخل و حسادت همچنان تاريخ را به نفع خويش 

آخوندها و ها به  نمايند چون بيش از نصفي از عكس مي  تحريف و مصادره
يابد كه چه بسا در گذشته و حال همسو و  اختصاص مي هايي انخو روضه

ها هم امثال  اند. مابقي عكس همراه با مجاري حكومتي عمل نموده
در با سودجويي از عرفاني بازاري، نمايانند كه  عسكراوالدي مسلمان را مي

  اند.   واليت آقا ذوب شده

ها  مين عكسهاي درون حكومتي در نصب ه و اختالف گيهمچنين دوگان
  افرادي همچون رفسنجاني،  اي حتا به عكس يابد. چنانكه عده نيز نمود مي

ها  برند تا از نمايش آن اهللا ميثمي حمله مي دباغ و لطف چي  مرضيه حديده
ي فضايي طبيعي عكسي  جلوگيري به عمل آورند. ضمن آنكه به منظور ارايه

اند كه  هايشان نصب نموده ياد خسرو گلسرخي را نيز در جمع خودي از زنده
  ماند.  نصيب نمي هاي (البد خودسر) حكومتي بي همچنان از الطاف گزمه

ورزند تا به گمان خويش در كار اجرايي  هر چند گردانندگان موزه تالش مي
ولي پيداست كه عوامل دور و  گرددهاي نظام را مراعات  خود خط قرمز

هر  جويند. چون اي سود مي همچنان از هنجارهاي دوگانهنزديك حاكميت 
با ايجاد بتوانند شود تا شايد  ها پيدايشان مي هايي از آن از چندگاهي گروه

  هاي نمايش داده را حذف نمايند. هايي از عكس جو ارعاب و فشار بخش

را سامان  ها، جنگ و گريز مداومي  با اين رويكرد يورش و حمله به عكس
ادامه دارد و آن را پاياني نيست. شايد  به طور مداوم و مستمركه  بخشد مي

عمويي و صفرخان را بر ديوار يكي محمدعلي هايي از  به همين دليل عكس
را به درون  "خودسر"اند تا شايد افراد  ي موزه آويخته هاي دربسته از سلول

خواهند به گمان خويش با  آن راهي نباشد. گويا عوامل فرهنگي رژيم مي
دموكرات   هاي ها و انسان از گروه اي مايهود نقشي ضد مردمي خ بزك چهره
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اي طبيعي  تصويرهايي، به گونه چنينرا بازي نمايند تا در پوشش نمايش 
  سراپا مجعولي را براي مردم ما به اجرا گذارند.  گذشته و تاريخ

ها را در هر دو ساختمان اصلي و شمالي، در  همچنين تعدادي از سلول
اند تا بنا به موضوع زندان نسبت به  ن نهادهاختيار گروهي از هنرمندا

هاي مناسب اقدام ورزند؛ كاري كه همچنان ادامه  هاي ويژه و نقاشي طراحي
هاي صورت پذيرفته  هاي به عمل آمده و نقاشي دارد. اما چه بسا در طراحي

و مخاطب جذبه   تواند براي بيننده آيد كه مي هايي نيز به چشم مي نوآوري
ها و  ها، تصوير بخشي از كتاب در همين راستا در يكي از اتاقداشته باشد. 

بندد كه  ي چهل و پنجاه بر ديوار نقش مي دهههنرمندان زنداني در ادبيات 
  هاي شاملو، اخوان و پرويز شهرياري را به همراه تصويري همه كتاب بيش از

رياري ياد شه جالب اينجاست كه در خصوص زندهياند. نما ي آنان مي از چهره
ها و  آيد بدون آنكه از نوشته هاي رياضيات او به نمايش در مي فقط كتاب

يافت. به هر حال عوامل  هاي سياسي و مبارزاتي او بتوان نشاني  ترجمه
ي قصر خط قرمزهاي كلي حاكميت را  جاي موزه  فرهنگي رژيم در جاي

  تضمين و تأمين گردد. اند كه شايد با اين ترفند، ادامه كار براي آنان مراعات نموده

به عنوان اند كه ضمن آن  ديگر طرحي را در اتاقكي به اجرا نهاده نماييدر 
مكعبي به و فرم ها را در قالب  اي از روزنامه مجموعهي كاري حجمي  ارايه

اند. همين شگرد هنري را در  ابعاد تقريبي دو متر با طناب به هم پيچيده
اند. با چنين نگاهي، ديدگاهي به  تهاتاقكي ديگر براي كتاب به كار بس

روزنامه و كتاب را نيز به به همراه انسان شود كه در زندان  مخاطب القا مي
  كشانند.   بند مي

ي قصر از تاريخ، انگار گروه پنجاه و سه نفر و رهبران  در گزارش موزه
اند.  چنين زنداني را نديدهبه هيچ وجه جنبش كارگري و كمونيستي ايران 

سازي آقايان جا  فكرانش از قطار تاريخ ياد اراني و گروه هم ين شگرد زندهبا ا
اي و ياران خود به  مانند. همچنين مرتضا كيوان همراه با افسران توده مي

دو سازمان  گذاران و مبارزان نخستينِ شوند. حتا بنيان هيچ شمرده مي
شوند تا  ي مسلح و و مبارز فدايي و مجاهد به هيچ انگاشته مي  عمده
هويتي به نفع  از تاريخ معاصر ما از سر افالس و بي پرشكوهيهاي  بخش

  آقايان حكومتي مصادره گردد.

چنين آگاهانه و دانسته جايگاه و عملكرد كارگزاران فرهنگي حاكميت هم
آنان با انگارند.  زندان قصر را پس از پيدايي جمهوري اسالمي ناديده مي

ي انقالب اسالمي و دفتر دادستاني  ور كميتهچنين نگاهي به آساني حض
نمايند. چون  ي خويش حذف مي انقالب را در زندان قصر از تاريخ خودنوشته

اي  ي انقالب اسالمي در زندان قصر خود داستان نانوشته استقرار كميته
تري از تاريخ جمهوري اسالمي را آشكار  هاي روشن است كه تدوين آن سويه

يجه هر چند مسجدي كه خلخالي از آن براي برگزاري در نتخواهد نمود. 
ي  پا بر جا مانده است ولي در موزه  جست، هاي تصنّعي خود سود مي دادگاه

چون  .يابد قصر از شگردهاي قضايي او و شاگردانش چيزي انعكاس نمي
ي زمانه به  مسؤوالن غيرمسؤول جمهوري اسالمي دوست ندارند در آينه

سوداگران دين فروش ي خويش بنشيند. زيرا ي تاريخ تماشاي چهره
هاي سياسي خواهند توانست  و حقهپندارند با همين ترفندها  مي حاكميت
  محو نمايند.ما از تاريخ معاصر همچنان ي واقعي خود را  از چهره  هايي بخش

كشاند كه حتا خنده و  جمهوري اسالمي تحريف تاريخ را تا آنجا مي
انگيزد. چنانكه آقاي قرائتي ضمن  نيز برميي عوامل حكومتي را  مضحكه
به رسم يادبود در دفتر آن   از موزه داشته 5/10/91كه در تاريخ   بازديدي
در روشناي طنز  "خوريم. كتك را ديگران خوردند، پلو را ما مي"اند:  نوشته
شود. اما  به آشكارا همه چيز از تاريخ انقالب برمال مي  ي آقاي قرائتي گزنده
ت كه اين سيماي روشن از تاريخ را همچنان دوستان ديروز و امروز پيداس

  تابند. آقاي قرائتي برنمي

*  
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 آذربايجان و مسئله ملي

  عليرضا نابدلنويسنده: 

  هاي فدايي خلقچريكانتشارات: 

  

آذربايجان و مسئله ملي اثر ارزشمند فدائي شهيد، عليرضا نابدل مي 
باشد كه در اواخر دهه چهل نوشته شده است. در اين كتاب در حالي 

مواضع پيشگامان فدائي در رابطه با مسأله ملي روشن گشته، كه 
نويسنده با نگاهي تاريخي به دوران ديكتاتوري رضا شاه و اشاعه 

سم فارس و همچنين بررسي تجارب انقالب مشروطيت و يشووين
جنبش خياباني، فرقه دموكرات آذربايجان و مسايل مطرح در رابطه با 

ليسم و واليت گرائي را نيز مورد مسأله ملي در دهه چهل، ناسيونا
برخورد قرار داده و با پرداختن به همه اين مسايل در عين حال نشان 
داده است كه رزمندگان فدائي در آن سالها از چه اطالعات و سواد و 

  .برخوردار بوده اندباالئي دانش 
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  جاي شكنجه كنترل كردن به

  قدرت از ديد فوكو 

 
  سعيد هنرمند 

 
 

  پيشگفتار

گر و پرسشي بنيادي هست كه بايد در آغاز از خود بپرسيم: آيا بايد حكومت
اصطالح حاكم و حكومت را تغيير دهيم يا نوع حكومت كردن را؟  به

و فرد ي گذشته اغلب با هدف تغيير حكومت  هاي سياسي ما در سده انديشه
ماندگي  عنوان مسئول سقوط كشور، سركوب مردم، و عقب گر بهحكومت

اصطالح حاكم، از  اند. بنابراين تغيير فرد حكومتگر، و به تئوريزه شده
ي  هاي اصلي نيروهاي سياسي بوده است.  علت وجودي اين شيوه هدف

با  شيعي،تفكرِ مسلط وجود باوري كهن است برآمده از نوعي تفكر افالطوني/
دوستي و  گر خوب و انديشمند، كه عرق ميهناين پندار كه حكومت

تري برقرار كند؛ برعكس،  تواند حكومت عادالنه دوستي دارد، مي مردم
طلبي، خودكامگي و ديكتاتوري، دست به  دليل انحصار گر بد، بهحكومت

 قابوسنامهيا  سياستنامههايي چون  زند.  اندرزنامه سركوب و ستمگري مي

يا  ي ابراهيم بيگ سياحتنامههايي چون  ر ادبيات كهن ما و انتقادنامهد
ي اين نوع نگرش به  هاي برجسته آثار ديگر روشنگران مشروطه از نمونه

اند.  در اين آثار توجه بيشتر بر نمايش يك شاه مطلوب است و  قدرت بوده
هاي  نمونهگرانه.  از نخستين برحذر داشتن حاكم از رفتار ناعادالنه و ستم

اثر آخوندزاده بيابيم.  ستارگان سياهتوانيم در  ادبي اين شيوه تفكر را مي
اند و كمتر  ها بيشتر توجه به قدرت متمركز شكل يافته داشته اين نگرش

اند. پنداشت  كنندگان آن داشته اعتنايي به چگونگي توليد قدرت و توليد
توان  از مردم كه مي اصلي در واقع بر اين بوده كه قدرت چيزي است جدا

اند  فتح كرد و نه امري توليد كردني. و چون كساني كه آن را فتح كرده
اند و تنها هدفشان دوشيدن  دليل خودكامگي ميدان را بر همه تنگ كرده به

مردم است، بنابراين تنها راه پس گرفتن آن است. به دليل اين نوع تفكر 
اند و آناني كه  ا بر فتح آن گذاردهاند، هدف ر آناني كه بيرون از قدرت بوده

  اند. شكل انحصاري داشته اند تالش در حفظ آن به آن را فتح كرده

توان يافت. در واقع  هاي معاصر نيز مي ها و ايدئولوژي اين نگرش را در انديشه
وجه مشترك تمام نيروهاي سياسي در ايران بر اصل فتح قدرت بوده است و 

اند در جهت كسب  اين رو نيز تا بيرون از قدرت بودههاي توليد آن؛ از  نه راه
محض كسب آن براي به انحصار درآوردنش دست به  اند و به آن مبارزه كرده
اند.  به اين دليل هم بحث روي موضوع سركوب، افشاي  محو رقبا زده

هاي  حكومت و برجسته كردن موارد سركوب از جمله شكنجه از موضوع
عنوان ابزار افشاگر به كار  حتي ادبيات را هم به ها بوده است و اصلي بحث

گرفته است. اين تفكر تا آنجا پيش رفته كه قدرت را در بنياد امري 
عنوان امري الزم در  ي قدرت به اهريمني يافته است. از اين رو نيز، مطالعه

جامعه در سايه افتاده است و حتي دمكراسي را در معناي قدرت كمترِ 
. درك سياسي ما، اما، امروز به جايي رسيده است كه حكومت ديده است

بيند و بر آن است چنين كاري  فايده مي ديگر صرف تغيير حكومت را بي
بدون تغيير نوع حكومت، آن هم از طريق توليد قدرت در متن جامعه، هيچ 

كند.  دمكراسي را نيز نه در معناي قدرت كمتر كه  مشكلي را حل نمي
كننده و مردم  براي ايجاد توازن بيشتر ميان حكومتعنوان مكانيسمي  به

ي خاستگاه  كند. از اين زاويه، نياز به مطالعه ي قدرت، ارزيابي مي كننده توليد
هاي ديگر،  هاي حكومت در جامعه اصلي قدرت، يعني قدرت در روابط، شيوه
ها به  اند. توجهي كه در اين سال مدرن يا غيرمدرن، امري ضروري شده

شود  هاي اعمال قدرت مي هاي قدرت و مكانيسم ي سياسي، تئوري فلسفه
كند  طبع، به ما حكم مي ناشي از چنين نگرش نويي است. چنين نگرشي، به

ها را نيز به بازنگري بنيادي بگذاريم: مثالً اينكه قدرت يك  كه برخي واقعيت
اي چون  يهاي آرمان امر ناگزير و مورد نياز براي جامعه است؛ و اينكه انگاره

برند؛  جاي تغيير روابط قدرت در جامعه كاري از پيش نمي تغيير حكومت به
عنوان يك امر غيرقابل  توان و بايد قدرت و روابط قدرت را به نيز اينكه مي

عنوان حكومتي كه  پذير، مورد مطالعه قرار داد و نه به انكار، اما پويا و انعطاف
رد. توليد قدرت در متن جامعه و از بايد از دست يكي گرفت و به ديگري سپ

هاي فكري، علمي، فني، اقتصادي و فرهنگي افراد روي  طريق توانمندي
ها همراه بشود كه در اين صورت  دهد. حكومت يا بايد با اين توانمندي مي

ناگزير است دست از انحصار بردارد يا در مقابل آن بايستد كه در اين حالت 
گيرد و به دنبال آن با محدود كردن منبع  ر ميبا سركوب قدرت را در انحصا

شود. اين موضوع را در روندي تاريخي  توليد قدرت، خود نيز دچار زوال مي
تواند مانع چرخش متوازن قدرت در جامعه  خوبي ديد. آنچه مي توان به مي

شود، انجماد غيرقابل انعطاف روابط سلسله مراتبي (پايگاني) است كه توسط 
شود.  برعكس آنچه  ردم در جامعه و در دل فرهنگ حفظ مينهادها يا م

كند دست از انجماد بردارد جايگزين كردن روابط  حكومت را ناگزير مي
سلسله مراتبي از باال به پايين با روابط افقي ميان مردم است.  و اين امر 

ها در دل فرهنگ و جامعه بنياد  پذير نيست، مگر روابط ميان انسان امكان
گيري  سخني رسيدن به استقالل فردي در تصميم تري بيابد.  به نهمستقال

نفع فرد باالدست شكل  آغازي براي تغيير روابطي است كه تاكنون به
عنوان نمونه، براي كسب حقوق برابر ميان زنان و مردان،  گرفته است.  به مي

يك به پيش از آنكه شكل قانوني بيابد، نياز به برقراري روابط برابر، يا نزد
ها است.   ها در سطح فرهنگي و درون خانواده برابر، ميان زنان و مردان يا آدم

كند، كه از آن  چنين فرايندي نه تنها حكومت را در اعمال قدرت محدود مي
كند. چگونگي برقراري  هاي اعمال قدرت مي فراتر مجبور به تغيير مكانيسم

ني است و مجالي ديگر روابط برابر ميان زنان و مردان خود بحثي طوال
گرايي مطلق در مقابل  توان گفت كه جمع طلبد، اما در يك جمله مي مي

فردگرايي نقشي بنيادي در عدم برقراري روابط برابر دارد. وقتي فرد در 
نسبت ثابتي، چون  هاي به  چنان در گروهاي چون ايران خود را هم جامعه

ائم با هم هستند، يا روابط ي چندين ساله د هايي كه در يك دوره همكالسي
كند و هويت خود را از اين  اي مادام العمر تعريف مي خويشاوندي يا قبيله

گيرد و نه در روابط وسيعتري چون مليت، كار با نهادهاي  ها مي گروه
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هاي ثابت هميشه در سلسله  اي چون احزاب، و وقتي در اين گروه سياسي
دهد يا به حداقل  فردي را از دست مي ناپذير قرار دارد، استقالل مراتب زوال
گيرد. در اين حالت روابط دو سويه، برابر و مستقل استقرار  به كار مي

هاي  ماند. در مقابل در جامعه يابد يا اگر يافت هميشه شكننده مي نمي
گيرند و از  هاي مختلف قرار مي دمكرات به دليل اينكه افراد دائم در گروه

ه دائم روابط خود را با يكديگر تنظيم كنند يا دائم اين نظر ناگزير هستند ك
هاي  هاي مختلف فردي روبرو شوند، عادت به پذيرش ديدگاه با ديدگاه

رود. همزمان هويت فرد  نسبت برابر باال مي مختلف و تحمل آنها در روابط به
از طريق موقعيت اجتماعي او در جامعه و نيز يك جمع فراگيرتر، يعني 

هاي محدودي چون خانواده يا  شود و نه از طريق جمع يمليت تعريف م
منظور كسب اعتبار، يا تنظيم سلسله مراتب در جهت ايجاد  قبيله، به

هايي دروني در واحدهايي محدود. شكل گرفتن روابط اقتصادي در  نظم
  گرايي محدود شود.  تواند باعث محو اين جمع سطح ملي و فراملي مي

شت كه حكومت و توليد قدرت يك امر واقعي است با اين همه بايد توجه دا
توان يافت كه بدون ساختار حكومت و قدرت بتواند  اي را نمي و هيچ جامعه

وجود داشته باشد.  قدرت شرط بقا است و هيچ راه گريزي از آن نيست.  
هاي انساني حاكم بوده  اين سيستم پيچيده هزاران سال است كه بر جامعه

توانيم زماني را كه انسان بيرون از سيستم قدرت  ياست. در واقع ما نم
ي گرهي ديگري كه فوكو توجه زيادي به آن  زيسته به ياد بياوريم. نكته

ي توليد قدرت است. در واقع، قدرت در رابطه است كه شكل  كند مسئله مي
اي، چه بخواهند چه نخواهند، به  گيرد.  هر دو نفر آدمي و در هر رابطه مي
توان يافت كه سخن  كنند. كمتر انديشمندي را مي ليد قدرت مياي تو گونه

ها هم چنين هدفي را دنبال  از نابودي كلي قدرت بزند، حتي آنارشيست
اند كه با تفويض بيشتر آن به مردم از قدرت  كنند و بيشتر در پي آن نمي

  كند.   حكومتي بكاهند؛ تفويضي كه ميان حكومت و مردم ايجاد توازن مي

يگري كه نبايد فراموش كرد اين است كه، مردم خود خواهان تابعيت اصل د
) نسبت به قدرت هستند، زيرا وجود قدرت subject)(1يا فرمانبر شدن (

هاي زيادي براي هر فرد، و در نهايت هر جامعه دارد. قدرت در  سودمندي
تواند خطرناك  گويد مي واقع نه بد است نه خوب، بلكه آنطور كه فوكو مي

هاي مسلط منجمد  زيرا قدرت هميشه ممكن است در وضعيت«شد با
كند و  قصد انحصار سركوب مي ) قدرتي خطرناك است كه به2»(شود.

حكومتي خطرناك نيست كه راه بقاي خود را در تفويض بخشي از قدرت به 
ي قدرت و عامالن توليد آن،  بيند و به اين ترتيب توازني ميان بدنه مردم مي

دانيم كه در سخن مجازات بدني، و  كند.  همه مي ايجاد مييعني مردم، 
اند و كسي  شكل متراكم آن يعني شكنجه، در جوامع معاصر بد قلمداد شده

توان يافت كه رسماً آن را تاييد كند، اما كمتر دولتي را  يا دولتي را نمي
ن يابيم كه دست به اين عمل نزده باشد يا خود را از امكان استفاده از آ مي

محروم كرده باشد؛ براي توجيه آن نيز اغلب متوسل به خطرهاي واقعي يا 
اند.  بنابراين بحث خوب و بد بودن اينجا چندان  موهمي امنيت ملي شده

عنوان روشنفكر بايد با آن  بازدارنده نيست، بلكه آنچه اهميت دارد و به
يي كه ها هايي است و شيوه مقابله كرد، موضوع مسلط شدن چنين گفتمان

گيرند تا از مردم تائيديه بگيرند.  و اين همان هشداري  ها به كار مي قدرت
نامد، يعني منجمد شدن وضعيتي  دهد و خطرناكش مي است كه فوكو مي

صورت يك گفتمان مسلط كه عمل مجازات بر تن و  زير عنوان امنيت به
يط كند.  نيازي به مثال نيست، شرا شكنجه را به هر دليلي توجيه مي

ي كافي براي نمايش اين  سياسي موجود در جهان و ايران به اندازه
  هاي منجمد كافي هستند. وضعيت

هاي تغيير  گر بايد بيشتر روي مكانيسمجاي تغيير حكومت نتيجه آنكه به
گر نيز كار كرد. در واقع با تغيير نوع حكومت، حكومت» نوع حكومت«

ي حكومت كردن رخ داده  ز زاويهشود. آنچه در غرب ا ناگزير به تغيير مي
هاي  ي چنين تحولي است. مدرنيسم با تغيير مكانيسم ي برجسته نمونه

جاي قدرت قهري آن هم به دليل كشف اين  حكومت كردن، يعني كنترل به
ي دولت،  امر كه جمعيت ثروت و منبع توليد قدرت است و حفظ آن وظيفه

يدي خود داده است و به اين در واقع ميدان به رشد و باروري فكري و تول
ترتيب نه تنها قدرت خود را از دست نداده كه بر آن افزوده است.  البته، اين 

هاي  تواند خطرناك باشد، باالخره هرچه باشد حكومت شيوه نيز مي
اند و  هاي مدرن سر برآورده فاشيستي در اروپا هم از دل همين جامعه

اند.  بنابراين و  گسترش داده كشي هاي سيستماتيك را تا حد نسل شكنجه
به اين دليل كه قدرت امري سيال است، بايد هميشه گوش به زنگ بود و 

  اجازه نداد كه توازن قدرت ميان مردم و حكومت بر هم بخورد.  

گري است، به ي مطلوب حكومت كردن يا حكومت اگر دمكراسي يك شيوه
ست كه ميزان حكومت كند، نه به اين دليل ا آن گونه كه فوكو تعريف مي

گري  هاي دمكرات دست از سلطه كردن كم شده است، يا حكومت
هاي كنترل نرم،  اند؛ برعكس درست به اين دليل است كه مكانيسم برداشته

اند. پنداشت ديگر برابر  هاي خشن و سركوبگر شده جايگزين مكانيسم
هاي رايج  دانستن دمكراسي و آزادي است، اما نبايد فراموش كرد كه آزادي

هايي خاص هستند. از  ي محدوديت كننده هاي دمكراتيك خود توليد در نظام
گويد، در جهت منافع قدرت  طور كه فوكو مي ها، همان آن گذشته اين آزادي

هاي مختلف  هستند و نه لزوماً در جهت منابع فردي و حتي اقتصادي گروه
ر مقابل منافع كلي ويژه آنجا كه منافع فردي يا اقتصادي د در جامعه؛ به
كند اين فرد يا نهاد اقتصادي  گيرد، و هر جا تضادي بروز مي قدرت قرار مي

  هاي اصلي قدرت بگذرد.   هاي خود به نفع آزادي است كه بايد از آزادي

اي بدون قدرت  با توجه به اين اصل كه گريزي از قدرت نيست و هيچ جامعه
مختلف حكومت كردن را مورد  هاي ماند، نياز داريم مكانيسم سر پا نمي

بررسي و مطالعه قرار دهيم و با درك كاركرد آنها ببينيم چگونه حكومتي 
كمتر خطرناك است، نه آنكه چه كسي براي حكومت كردن مطلوب است يا 

ي شكنجه است.  شكنجه يك  درباره آرشي  نامطلوب. بحث اين شماره
ويرانگر، كه هميشه مانع اي غيرانساني و  ي اعمال قدرت است.  شيوه شيوه

اي كه هيچگاه  رشد و باروري فكري و توليدي در جامعه بوده است.  شيوه
ها يا افراد از اين  مطلوب نبوده، و با اين همه مانع از آن نشده كه حكومت

ي هر كسي است كه  ابزار براي اعمال قدرت استفاده نكنند.  بر عهده
هر كس، سيستماتيك يا شكنجه را در هر نوع و توسط هر نهاد و 

غيرسيستماتيك، محكوم كند؛ اما صرف محكوم كردن كافي نيست، فراتر 
هاي مختلف قدرت سه هدف را دنبال كرد: يك) درك  ي نظام بايد با مطالعه

هاي اعمال قدرت در هر جامعه و توجه به دو تكنولوژي اصلي  مكانيسم
منظور  روابط قدرت بهكنترل كردن و كنترل سلسله مراتبي، دو) تغيير - خود

تر قدرت، سه) فهماندن اين امر مهم به  تر و متوازن ايجاد نوع متعادل
حكومت كه مردم ثروت هستند و بنابراين با اعمال خشونت و سركوب، 

افتد و اين امر نه تنها قدرت را در  جامعه از رشد، باروري و آفرينندگي مي
شود.   ي حكومت نيز ميكند كه خود عامل نابود جامعه در كل ضعيف مي

هاي اعمال قدرت را تغيير داد  بنابراين براي ماندن در حكومت بايد مكانيسم
هاي اعمال  و با تفويض بخش زيادي از قدرت به مردم و تبديل آنها به عامل

ي قدرت پديد  كننده قدرت توازني ميان نهادهاي اعمال قدرت و مردم توليد
جاي  ير از زاويه نگاه فوكو توجه خود را بهي ز آورد.  از اين نظر در نوشته
توانند  عنوان جانشين مي ايم كه به هايي داده شكنجه به كاركرد مكانيسم

طور سيستماتيك شوند.  با اين روش  هاي خشن به مانع از بروز اين شيوه
تالش شده كه يك) نشان دهيم شكنجه به خودي خود و با محكوم كردن 

اي رسيدن به چنين هدفي نياز است كه قدرت را شود، بلكه بر ناپديد نمي
ي اساسي، يعني شكل متمركز دولتي آن  ويژه از دو جنبه در تمام ابعاد و به

ها، بررسي كرد.  دو) با  و شكل سيال اما توليدگر آن در روابط ميان آدم
هاي از كار انداختن ابزار شكنجه را يافت.   هاي جايگزين راه تكنولوژي

هيد گفت چرا نبايد آن را نابود كرد؟  نابودي شكنجه يك ترديد خوا بي
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عنوان يك ابزار هميشه در  آرمان است، اما واقعيت نشان داده كه شكنجه به
خواهي نيز  ها بوده است و هيچ فرد يا دولت تماميت اختيار مردم و حكومت

هاي مدرن هم هرگاه  دارد؛ چنانكه دولت سادگي دست از اين امكان برنمي به
توان واقعيت را انكار كرد، شكنجه  اند.  نمي اند از آن بهره برده ياز داشتهن

ها و مردم  هاي عريان و پنهان توسط بسياري از دولت وجود دارد و به شكل
خورده را با  توان اين ابزار ضدانساني كهن و زنگ شود.  اما مي اعمال مي

ار انداخت و اميد هاي حكومتي كُند كرد و از ك جايگزين كردن ديگر شيوه
هاي بهتري كشف شوند كه با آنها بتوان اين  داشت كه در آينده مكانيسم

هاي قانوني محو  شيوه را از بنياد نابود كرد.  توجه داشته باشيم كه شيوه
اند، اما اين قوانين مانع از  هاي معاصر يافته شكنجه جاي مهمي در گفتمان

ها كه خود ضمن محكوم كردن، از  اند. و چه بسيار دولت رخ دادن آن نشده
ي فراگيرتر باعث از كار  اند.  آنچه در واقع و در يك گستره آن استفاده كرده

شود تغيير روابط قدرت در بن فرهنگي جامعه است و آن  افتادن شكنجه مي
  جايي روابط سلسله مراتبي. هم با جايگزين كردن روابط برابر به

ي شكنجه و  هاي رايج درباره از انديشهآيد نخست،  در آنچه به دنبال مي
ي اصلي اعمال  كنيم و سپس با طرح دو شيوه كاركرد سياسي آن آغاز مي

پردازيم.  با طرح نگرش  قدرت به نگرش فوكو به قدرت و حكومت مي
هاي  كوشيم كه شيوه ي قدرت مي هاي كالسيك درباره انتقادي او از فلسفه

بين  تعريف كرده، زير ذره” كومت كردنهنر ح“مدرن اعمال قدرت را كه او 
ي سركوب و مهار/كنترل  بگذاريم و در پايان در يك مقايسه ميان دو شيوه

  ي مدرن بررسي خواهيم كرد. تكنولوژي حكومت نرم را در جامعه

  

  كاركرد شكنجه

شكنجه يك نوع مجازات است، مجازاتي متمركز و متراكم.  مجازاتي كه 
سيستماتيك - طور سيستماتيك يا غير نهاد به ممكن است توسط يك فرد يا
شود.   ي خشونت است و روي تن فرد انجام مي اعمال شود.  شكنجه ادامه
ي فردي يا جمعي است.  اگر مردي زنش را آزار  هدف آن شكستن اراده

زند به اين دليل است كه  دهد يا حكومتي دست به شكنجه مي مي
نوعي آن را تاييد يا حمايت  بههاي قضايي، امنيتي يا فرهنگي  گفتمان

بينند و كسي، نهادي  هايي كه روابط را سلسله مراتبي مي كنند.  گفتمان مي
ي  پندارند.  گرچه شكنجه يا دولتي را برتر از ديگر يا ديگراني مي

هاي مختلف است  غيرسيستماتيك فرد بر فرد از موارد بسيار رايج در جامعه
ي  ارد، اما توجه اينجا بر شكنجهو خود نياز به پژوهشي فراگير د
ي سيستماتيك در بنياد دو هدف را  سيستماتيك و نهادي است.  شكنجه

ي  ي فرد براي كسب اطالعات درباره كند: يك) شكستن اراده دنبال مي
ي  منظور شكستن اراده سازمان سياسي فرد قرباني؛ دو) شكستن تن فرد به

يا حفظ قدرت.  اگر هدف فقط خود  منظور تغيير روند توليد جمع؛ آن هم به
فرد باشد، محو او با يك گلوله يا جدا كردنش از جمع، از طريق زندان، 

ي آن است،  رسد.  اما نهاد متمركز قدرت، كه دولت نماينده كافي به نظر مي
كند.  هدف آن اعمال قدرت قهري در حد شكستن  هدفي فراتر را دنبال مي

    ي روند كنترل جمع دانست. ظر شكنجه را بايد ادامهي جمعي است.  از اين ن اراده

ي قهري.   ي نرم و شيوه شود: شيوه كنترل جمع با دو شيوه اعمال مي
كند، از طريق كنترل و تغيير افكار  ي نرم، آن گونه كه فوكو مطرح مي شيوه

نامد.   ) ميnormalizationسازي ( دهد.  وي آن را بهنجار عمومي روي مي
ي  ) انديشه3دهد.( ) قرار ميnormal” (بهنجار“راد را در مسير اين روش اف

هاي آموزشي، امور  رود؛ در برنامه سازي در نهادهاي جامعه پيش مي بهنجار
سازي، آن  پزشكي، و توليد و فرايندهاي صنعتي و جز آن.  در واقع بهنجار

بيند، در ارتباط تنگاتنگ ميان قدرت و آگاهي شكل  گونه كه فوكو مي
)  بر اساس 4(”استفاده از قدرت براي ايجاد و برقراري حقيقت.“گيرد:  يم

ي قدرت و آگاهي بسيار نزديكتر از آن چيزي است كه در  نظر فوكو، رابطه
از .”  آگاهي قدرت است“بينيم.  بيكن بر آن بود كه  هاي بيكن مي انديشه

مستقل طور  ديد او آگاهي يك ابزار در دست قدرت بود، گرچه هر دو به
پندارد.  از ديد  تر از اين مي وجود داشتند.  حال آنكه فوكو آن را پيچيده

هاي مشتركي  ويژه در مطالعات انساني، قدرت و آگاهي داراي هدف فوكو و به
با دانستن است كه ما كنترل “توان آنها را از هم جدا كرد:  هستند و نمي

) از اين زاويه 5(”دانيم. كنيم و با كنترل كردن است كه ما مي مي

بهنجارسازي، كه نوع هدفمند آگاهي است، معنايي نسبي دارد و در ارتباط 
شود.  امري كه  با هدف و منافع قدرت، و نه صرفاً قدرت سياسي، تعريف مي

اي ديگر ناهنجار  نمايد ممكن است در جامعه مي” بهنجار“در يك جامعه 
هاي مختلف تاريخي  دوره سازي در ) و بهنجارnormalityباشد.  بهنجاري (

كنند و در نهايت منوط هستند به  نيز فرايندهايي متفاوت را دنبال مي
عنوان نمونه، افسردگي در تفكر پيش از  هاي مسلط در آن دوره.  به گفتمان
ي بيست يك ويژگي شخصيتي بود و با موقر بودن اشتباه گرفته  سده
شود و  بيماري قلمداد مي شد؛ حال آنكه امروز و در گفتمان پزشكي يك مي

در  ”رژيم حقيقت“بايد آن را درمان كرد.  پس، بهنجار را بايد بخشي از 
نمايد و آنچه در آن جامعه  جامعه دانست: آنچه در يك جامعه حقيقت مي

سازي امري جهانشمول  شود.  فرايند بهنجار عنوان بهنجار پذيرفته مي به
رود.  بهنجارها در هر جامعه  ش ميطور مستمر پي اي به است و در هر جامعه

سازي در نهايت يكي است و آن كنترل  متفاوت هستند، اما هدف از بهنجار
كردن جامعه از طريق پذيرش امر بهنجار توسط مردم است و به دنبال آن 

هاي قدرت حاكم.  به سخن ديگر،  همراه كردن جامعه با سياست
هاي حاكم كنترل  توسط گفتمانهاي همخوان  سازي با ايجاد انديشه بهنجار

  برد. كردن را توسط خود افراد و بر خود افراد پيش مي

شود، قدرت قهري با  اما زماني كه كنترل از طريق قدرت نرم ناممكن مي
هاي مقاومتي را كه ممكن  ها و نطفه كند زمينه اعمال نيرو بر تن سعي مي

كند از ميان بردارد.   نوعي قدرت حاكم يا رژيم حقيقت را تهديد مي است به
ها و مسجد، و  در واقع قدرت نرم، متبلور در نهادهايي چون دانشگاه، رسانه

هاي قضايي و پليسي، در تمام جوامع حضور دائم  قهري، متبلور در دستگاه
شوند.  چيزي كه  دارند و همپاي هم و دست در دست هم به كار گرفته مي

يابد كه توان كنترل نرم به  مي هست قدرت قهري زماني نقش فعال و عريان
شدت  ) مردم بهagencyرسد؛ يا انحصار قدرت در مقابل عامليت ( حداقل مي

كاهد.  از نتايج مدهش چنين روندي سلبِ توان انديشيدن و خالقيت از  مي
جامعه است.  ترس دولت اغلب در توليد گفتماني جديد بيرون از كنترل آن 

م حقيقتي متفاوت، روند توليد و فرايند قدرت است.  اين اتفاق با توليد رژي
گيرد.  از اين زاويه بهنجارها در جامعه ديگر به  را در جامعه به چالش مي

كنند و حتي فراتر از آن در جهت  شكل مورد نظر قدرت حاكم عمل نمي
ي ديگر اين فرايند اين است كه قدرت  روند.  سويه سقوط آن پيش مي
كه برقرار  ”رژيم حقيقتي“دهد و  ا از دست ميسازي ر حاكم توان بهنجار

اعتبار شده است.  در چنين شرايطي قدرت متمركز  كرده در نزد مردم بي
كند و با جدا كردن فرد از جمع و با اعمال  نهادهاي قهري را فعالتر مي

صورت مجزا دست به شكستن  ناميم، به قدرت بر تن او، كه مجازاتش مي
ند.  هدف اصلي اما همچنان كنترل جمعيت و ز ي توليد قدرت مي چرخه

بازگرداندن بهنجارها است، البته اين بار با ترسي كه بر جامعه مستولي 
  كند.   مي

روند اعمال قدرت قهري حالت انحصاري/انفجاري دارد و ممكن است با 
سركوب خشن و با فروپاشي جمع به پايان برسد يا برعكس، سركردگي را از 

گر جمعيت فرو بپاشيد حكومت نياز به تفويض قدرت حكومت بگيرد.  ا
سازي دارد.  اما اگر جمعيت  بيند، بلكه نياز به بازآفريني روند بهنجار نمي

ساختار جديدي از قدرت را آفريد، در اين صورت حكومت ناگزير است 
بخشي يا حتي تمامي قدرت را به جمعيت واگذار كند.  اين رويداد را ما با 

هايي مستقيم داريم.  اما موضوع بحث  شناسيم و از آن تجربه ينام انقالب م
ما اينجا به فرايند ميان اين دو وضعيت است، يعني شرايط ناپايدار و 
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گونه  كند و بدان نامشخصي كه نقش قدرت قهري در جامعه را ضروري مي
كند با ايجاد وضعيت اضطراري، يعني قرار دادن  كه آگامبن طرح مي

)  در چنين شرايطي حكومت تالش 6گيرد.( نون، شكل ميحكومت وراي قا
سازي را، چه با رژيم حقيقت  كند ضمن اعمال قدرت قهري روند بهنجار مي

كهن و چه با رژيم حقيقت نوين، باز برقرار كند.  بايد در نظر داشت كه 
شكل گسترده نيست، مگر  هيچ قدرتي در كل خواهان اعمال قهري قدرت به

.  بنابراين ديوانه تعريف كردن ديكتاتورها بيشتر از يك آنكه مجبور شود
شود تا يك امر واقعي.  اما  گفتمان رتوريك سياسي و ايدئولوژيك ناشي مي

بيني تاريخي، ايدئولوژيك يا ناتواني در  احتمال اينكه قدرت دچار كوته
آميز شود بسيار زياد است.  اين موضوع را نبايد  هاي مسالمت حل يافتن راه

ا ديوانگي اشتباه گرفت.  زيرا در اين صورت ما كار خود را در بررسي قدرت ب
ايم.   ي دقيق خود را فريب داده جاي مطالعه ايم و به اين ترتيب به ساده كرده

سازي را بر جامعه حاكم  دهد روند بهنجار قدرت در هر حالت ترجيح مي
معناي تحول كند.  اما در شرايط خاص تاريخي و زماني كه انقالب در 

طور كامل ممكن است و نه  عميق فكري در جريان است، نه اين امر به
  تواند براي هميشه دوام بياورد.   شرايط ناپايدار قهري مي

  

  ي هنر حكومت كردن نگاه فوكو به مفاهيم رايج درباره

ي سياسي كرد كه پيروان او آن را با  ي خاصي را وارد فلسفه فوكو انديشه
) رايج كردند.  اين واژه اخيرا governmentalityگري (اصطالح حكومت

اشتقاق يافته است، و  govermentalي فرانسوي  ساخته شده است و از واژه
) گرانيگاه اين انديشه، مفهوم حكومت 7است.( ”حكومت در رابطه“معنايش 

هاي بعدي ميدان داده  است كه خود به بحث جمعيت و امنيت در پژوهش
 ”هنر حكومت كردن“توان  ري را در يك معناي ساده مي) حكومتگ8است.(

هايي است كه ضمن تفويض بخشي از  ناميد و منظور از آن اعمال مكانيسم
جاي نيروي قهري استفاده  قدرت به مردم از قدرت كنترل كردن آنها به

ي رايجي از  با اشاره به نظريه )Steven Lukesاستيون لوكز (كند.   مي
شكل سنتي، قدرت را امري  هاي سياسي، به ت كه انديشهحكومت بر آن اس

ها  كنند، از اين رو هم، خوانش بينند و بررسي مي انتزاعي و جدا از مردم مي
امري فردي و جمعي  تقدر“دهند:  هاي متناقضي از قدرت ارائه مي و ادراك

) لوكز بر آن است كه اين 9(”است و موضوع فتح و زير و سلطه درآوردن.
در سنت سياسي غرب به دو شيوه تعبير شده است.  تعبير نخست با تعريف 

پندارد كه قدرت توسط هر دو  اي (متوازن) چنين مي يك برداشت قرينه
شود.  برعكس،  شونده به اشتراك گذارده مي كننده و حكومت گروه حكومت
پندارد كه گروه  اي (نامتوازن) چنين مي طور غيرقرينه تعبير دوم به

گيرد.   ده هميشه بعد از كسب قدرت آن را در انحصار ميكنن حكومت
ي همكاري و هماهنگي  مطابق با نظر لوكز، تعبير نخست قدرت را از زاويه

ي سلسله مراتب و سلطه جستجو  نگرد و تعبير دوم آن را از زاويه مي
هاي خيلي طوالني كهن يافت.   توان در سنت كند.  رد هر دو تعبير را مي مي

ست بيشتر در ميان كساني چون افالطون، هنا آرنت و تالكوت تعبير نخ
توان در ميان كساني چون توماس  شود، و تعبير دوم را مي پارسونز يافت مي

  )10هابز، ماكس وبر و كارل ماركس يافت.(

اما نگاه فوكو به قدرت متفاوت از اين دو نگرش سنتي است. فوكو در واقع 
گريزد.  فوكو  ها مي بندي ين طبقهبر آن است كه قدرت از هر دوي ا

خواهد از اين دو نگرش رايج فراتر برود، و بنيادهاي هر دو تعبير را به  مي
ي تحليلي قدرت بر مبناي حقانيت و بيعت كه  پرسش بگيرد: مثالً رابطه

ي انحصار قدرت و اعمال خشونت  گروه نخست بر آن تكيه دارد؛ يا مسئله
هاي توليد  ي آغاز بحث او شيوه دارد.  نقطه كه گروه دوم روي آنها تاكيد

گيرد.  فوكو معتقد  ها و نهادها شكل مي قدرت است كه در روابط ميان آدم
طور اصولي از دو بنياد حق  است كه قدرت، در سنت سياسي غرب، به

  (حقوق) و سركوب فهميده شده است و اين دو بنياد هر دو در گفتمان 

  

  
  

  

اند.  از يك سو، قانون و حقوق از استقالل فرمانبر  ) تبلور يافته11قضايي(
كند و از سوي ديگر طرفدار استقالل سياسي قدرت است.   حمايت مي

بنابراين سلطه با ايجاد توازن ميان استقالل سياسي و فرد مستقل شكل 
گيرد.  فوكو به سه عنصر مهم در اين مفهوم قضايي از قدرت اشاره  مي
كردن  ژگونوا“كند و قول به  يك را پيشنهاد ميكند، و نگرشي تئور مي

  ) 12دهد.( مي” تحليل ي شيوه

نخست) از نظر او قدرت يك چيز مادي و فتح كردني نيست، و خاستگاه 
ها است، بنابراين بايد از اين زاويه نيز آن را  توليدي آن روابط ميان آدم

نه از خود  گويد و هاي قدرت سخن مي تحليل كرد.  فوكو معموال از رابطه
قدرت: قدرت يك سرزمين نيست كه فتح شود يا انتقال يابد، سودآور هم 

جاي ديدن قدرت از  اش كرد.  به نيست كه بر آن دست يافت يا معاوضه
ي اقتصادي و قضايي، فوكو يك مفهوم استراتژيك و نوميناليستيك  زاويه

لكي انحصاري دهد.  قدرت زمين و م (واقعيتي فردي) از قدرت را ترجيح مي
اي مشخص هم نيست (كه ديگران را از  نيست؛ حق آدم، گروه يا طبقه

خواهد با واكاوي روابط قدرت نشان  جاي آن، فوكو مي قدرت دور كند).  به
هاي مختلف به هم  ها و سيستم دهد كه آن محصول طيفي از تاكتيك

 مينال)(نو يك نفر بايد واقعيتي فرديترديد،  بي“پيوسته و درگير است: 

... قدرت يك نهاد و يك ساختار نيست؛ يك نيروي مشخص هم نيست  باشد
كه به ما بخشيده شود؛ آن اصطالحي است كه ما براي تعريف يك موقعيت 

  )13(”بريم. ي مشخص به كار مي در يك جامعه  استراتژيك پيچيده

گيرد، به اين معنا كه براي  دو) فوكو مفهوم سنتي قدرت را به چالش مي
خواهد  حليل قدرت با تمركز صرف بر روي نهاد دولت مشكل دارد.  او ميت
سياست، قدرت را تحليل و -سياست با نگرش خُرد-جاي نگاه كالن به

بازنماياند.  به اين ترتيب، فرايندهاي قدرت ديگر از باال به پايين ديده 
ا به آيند و از آنج ي متمركز در نمي ي آنها از يك نقطه شوند، و ريشه نمي

كنند.  برعكس، اين روابط مردم است  ديگر فضاهاي اجتماعي سرايت نمي
دهد.  اين روابط از  كه توليد قدرت و كاركرد دولت را در جامعه توضيح مي

عنوان يك فرم متراكم از قدرت  دولتي كه به –روند  دولت هم فراتر مي
كه: نه كنترل گيرد اين است  اي كه از اين روش مي شود.  نتيجه پنداشته مي

  )14شود و نه ويراني آنها.( نهادهاي دولت باعث ناپديد شدن قدرت مي

ي سركوب تعريف شده  سه) فوكو اين نگرش را كه روابط قدرت تنها از زاويه
گيرد.  مطابق با نظر فوكو،  و هميشه در خدمت بازتوليد است، به چالش مي

يا قدرت را تا حد اي كه در اين نظرها وجود دارد اين است كه  مسئله
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دهند،  هاي خاصي چون اعمال محدوديت، قدرت و خشونت تقليل مي حالت
عنوان عامل ثبات، تداوم يا حقانيت روابط  يا تا حد قدرت انحصاري و به

كنند؛ بدون اينكه به اين نكته  اجتماعي، مثال در نظام پدرساالري تعريف مي
هاي اجتماعي  هستي، هويتهاي مادي  توجه كنند كه چگونه اين روابط فرم

كنند.  روابط قدرت، بنا به نظر فوكو، بيان  هاي مادي را توليد مي و تجربه
نيست كه ايدئولوژي يا سركوب را بازتاب دهد.  ” ژرفتر“يك واقعيت 

تواند به معيارهاي منفي يا كاركردي تقليل يابد.   همچنين روابط قدرت نمي
هاي فردي و  يدي دارند: آنها به تجربهترجيحاً، آنها نياز به يك بعد تول

هاي جديد آگاهي و  سازند و فرم دهند و آنها را توانمند مي جمعي اجازه مي
  )15كنند.( عمل را تبليغ مي

كند.   تغيير مي 1970هاي مياني  توجه اصلي فوكو بر روي قدرت در سال
بود.  از  ها تا اين سال توجه او بيشتر بر روي مفهوم منفي، قضايي و مجازات

هاي هفتاد فوكو با جايگزين كردن مفهوم منفي و قضايي  ي سال ميانه
كند به فرايند توليد  قدرت با يك نظر مثبت و استراتژيك از آن، تالش مي

قدرت در روابط بپردازد.  انديشه اين است كه پژوهش روي فرايندهاي 
) رها subjectر (ي فرمانب قدرت بايد از تئوري تمركز بر نهاد دولت و انديشه

هاي معمول بر معيارهاي مشخص حقانيت و پيمان  شود، نيز از جزميت
سياست به چگونگي شكل گرفتن -) بگذرد و در سطح خرد16(بيعت)(

هاي فوكو از اين زاويه تنها  ها بپردازد.  اما، پژوهش قدرت در روابط ميان آدم
رتر او شد و تا حدي پيشرفت داشت.  دو مشكل تئوريك مانع كار فراگي

هاي  اجازه نداد او به تبارشناسي قدرت از اين زاويه بپردازد.  يك) شيوه
هايش در كالج  و سخنراني تاريخ كامگارياش كه تا حدي در كتاب  واكاوي

ي تئوريزه كردن  اند؛ دو) مرگ زودرس او كه اجازه دو فرانس بازتاب يافته
توانست بسياري از نظرات خود را كامل اين نظر را به او نداد.  با اين همه او 

، مطرح كرده بود انضباط و تنبيهويژه  هاي پيشين خود، به كه در كتاب
  هاي آنها بكاهد.  بازنگري كند و حتي از ابهام

  

  مجازات و كاركردهاي متفاوت آن در مراقبت/انضباط و تنبيه  

به نگرش  دارد كه ي شكنجه در اين نوشتار ما را بر آن مي توجه ما به مسئله
اي  هاي عمل نهادها، بازگرديم و مقايسه نخستين فوكو به قدرت، يعني شيوه

مدرن كه در آن مجازات و  ي حكومتگري پيش داشته باشيم ميان شيوه
ي مدرن جايگزين آن، يعني  طبعاً شكنجه ابزارهاي مهمي بودند و شيوه

ود افراد كه با واگذاري بخشي از مكانيسم كنترل به خ” زير نظر داشتن“
مراقبت و تنبيه: زايش همراه است.  به اين منظور به كتاب معروف او 

  دهيم. ي اعمال قدرت را مورد نظر قرار مي گرديم و دو شيوه ) باز مي17(زندان

ي مجازات جسمي بر تن در  به مسئله مراقبت و تنبيهفوكو در كتاب 
اينجا او به نهادهاي  پردازد.  در مي” زير نظر داشتن“ي نوين  مقايسه با شيوه

هاي دادگستري و پليس، توجه دارد و اينكه  كننده، يعني دستگاه مجازت
روابط ميان اين نهادها و فرمانبران بر چه پايه است.  در فصل نخست و آنجا 

كند او در يك مثال به موضوع  ي كهن مجازات را توصيف مي كه شيوه
كند.  او در اين كتاب شكنجه  ميعنوان ابزار توليد ترس نيز اشاره  شكنجه به
ي  عنوان يك شيوه عنوان يك گفتمان براي بيعت گرفتن، بلكه به را نه به

ي فرد و كنترل جمع ناشي  اعمال قهري قدرت بر تن و براي شكستن اراده
ي مجازات را  گذارد.  براي همين هم دو شيوه از ترس مجازات به بحث مي

رد.  فراموش نكنيم كه هنوز گفتمان در گذا در مقايسه با هم به بررسي مي
كند، اما نقش آن نه براي كنترل فكري  اين جريان نقش مهمي بازي مي

 1975افراد كه براي تامين حقانيت دولت است.  اين كتاب، كه در سال 

ي نرم  ي گسترش شيوه ي تبارشناسانه است درباره منتشر شده، يك مطالعه
جاي شكنجه يا اعدام آنها.  همزمان با  مدرن در زنداني كردن مجرمان به

كند كه چگونه چنين رفرمي خود  جايي، فوكو تاكيد مي شناسايي اين جابه
براي مجازات كمتر، شايد، “شود براي كنترل بيشتر و موثرتر:  اي مي وسيله

پردازد كه  ) او در ادامه به اين بحث مي18”.(اما مطمئنا براي مجازات بهتر
الگويي شده است براي كنترل تماميت جامعه، از طريق نوع جديد مجازات 

برداري  -هايي كه از زندان مدرن الگو ها و مدرسه ها، بيمارستان كارخانه
هاي  ي تصميم اند.  اما نبايد فكر كرد كه استفاده از اين الگو نتيجه شده

اند.  با روش تبارشناختي،  هاي مركزي كنترل نبوده مشخص برخي نهاد
ها و نهادهاي گسترش يافته چگونه براي  كند كه تكنيك ل ميفوكو تحلي

پيوندند تا سيستم مدرن اعمالِ  زيان، به هم مي هاي متفاوت و اغلب بي هدف
  قدرت مجازات را بيافرينند.

خواسته  قصد مقايسه فصل نخست را به توصيف اعدامِ كسي كه مي او به
ي اعدام در مال عام و با  شيوهدهد.   پادشاه فرانسه را ترور كند، اختصاص مي

رغم اين ادعا كه  رود و هدف از آن، به هاي دهشتناك پيش مي شكنجه
منظور ايجاد ترس زير  خواهد از بار گناهان خاطي كم كند، به كشيش مي

آويز كردن نيست، بلكه همراه  گفتمان خداترسي است.  اما اعدام فقط حلق
ي  پرسد آيا از كرده از اعدامي ميهايي آييني.  كشيش دائم  است با شكنجه

خود پشيمان است يا نه و اگر هست آن را ابراز دارد تا خدا در آن دنيا از بار 
گناهانش بكاهد و عذاب كمتري را بر او اعمال كند.  با اين فرافكني به مردم 

ي همين  ي اين فرد دقيقا ادامه شود كه داوري خدا درباره فهمانده مي
ا براي او صادر كرده است يا اين حكم دقيقا مطابق حكمي است كه كليس

اي كه  است با قوانين قضايي كه خدا وضع كرده است.  در واقع شكنجه
منظور كم كردن بار گناهان  كند به خاطي اينجا و در جريان اعدام تحمل مي

او در آن دنيا است.  در جريان اعدام او توسط چهار اسب از هم دريده 
اند گوشت تن او را با  ها و پاهاي او قطع شده يكه دستشود و در حال مي

كنند.  همزمان كشيش براي او دعا  كنند و با فلزات مذاب پر مي منقاش مي
ي خود از خدا، پادشاه و مردم پوزش  خواهد كه از كرده خواند و از او مي مي

بخواهد.  جريان آمرزش حتي زماني كه اعدامي ديگر ناي سخن گفتن ندارد 
  شود.  دست و پا اعدام مي مه دارد.  بعد اين تن بيادا

هاي مجازات در  آيد تا شيوه در فصل بعد فوكو هشتاد سال جلوتر مي
ي مدرن را در مقايسه با اين اعدام/شكنجه به بررسي گذارد.  در اينجا  جامعه

پردازد و سپس به  كنند مي او نخست به كسان و نهادهايي كه مجازات مي
برند.  منظور او از اين بحث روشن  اي كه به كار مي ياديهاي بن تكنيك

كردن اين نكته است كه هدف همچنان همان كنترل كردن است.  اما با اين 
تفاوت كه اينجا كنترل با بهنجار كردن خاطي براي كنترل رفتار خودش 

دارند كه خود را  رود، حال آنكه آنجا با توليد ترس مردم را وامي پيش مي
هاي  ها و تكنيك ا سانسور كنند.  در واقع موضوع اصلي كار او شيوهكنترل ي

توان با دو  مختلف كنترل كردن است.  تفاوت اين دو تكنيك اصلي را مي
واژه مشخص كرد: مهار كردن، در مقابل كنترل كردن.  مهار كردن در 
فرهنگ ايراني در معناي كنترل كردن از طريق سركوب است، حال آنكه 

هاي اروپايي وام گرفته شده، بيشتر در معناي  دن كه از زبانكنترل كر
توان با ايجاد  كنترل از طريق فكر يا زير نظر داشتن است.  بنابراين مي

تفاوت ميان اين دو واژه به مفهوم فوكوئي كنترل نزديك شد.  هدف هر دو 
تكنيك كنترل فرد است از طريق خود او.  مجازات بر تن مهار فرد است از 

ريق درد و بهنجارسازي كنترل فرد است از طريق اقناع فكري او.  و چون ط
رود فوكو آن را  ها با اعمال قدرت بر فرد پيش مي هر دوي اين تكنيك

  نامد.  ) ميbio-powerقدرت ( زيست

منظور مهار فكري فرد يا جمع و  هاي كهن و در راس آن شكنجه به مجازات
طور  رود.  ترس، همان مت به كار ميچون و چراي قدرت به حكو تفويض بي

كند، بنابراين  كه پيشتر گفتيم، گفتمان نيست و توليد گفتمان هم نمي
جاي آن ترس عامل  ها ندارد.  به فرمانبر نقشي در توليد يا مناظره

شود.  پس تكنيك اصلي در اينجا  خودسانسوري و خود محدود كردن مي
  ترس از درد و شكنجه است.

  اي است كه خود فرد خود ز طريق زير نظر گرفتن و به شيوهمجازات مدرن ا
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از سه تكنيك ” مدرن ي كننده مجازات“كند.  از ديد فوكو  را كنترل مي 
)، (hierarchicalي سلسله مراتبي  برد: مشاهده بنيادي براي كنترل بهره مي

قضاوت در جهت بهنجار كردن، و آزمودن.  در واقع و تا حد زيادي، مهارِ 
شود.  براي نمونه،  م (قدرت مردم) تنها با زير نظر داشتن آنها حاصل ميمرد

آورد كه نه  ها در يك ورزشگاه سخن به ميان مي او از ترتيب رديف صندلي
كند بلكه همزمان براي نگهبانان و  تنها ديدن را براي تماشاگران آسان مي

سيستمِ كاملِ كند.   ها هم زير نظر گرفتن تماشاگران را ميسر مي امنيتي
دهد كه هر چيزي را ببيند (هر  به نگهبان اجازه مي ”زير نظر داشتن“

بينيم).  اما از آنجا  ) مي19(”زندانِ برجي“وضعيت ممكن، آن گونه كه در 
ها،  كه اين معموالً ممكن نيست، نيازي هست براي انتقال اطالعات خبرچين

  ت از پايين به باال.آوري اطالعا منظور جمع و ايجاد سلسله مراتب، به

/اصالح) بيشتر متوجه آن چيزي  عنصر متمايز قدرت مدرن (كنترل تنبيه
دهند (مثالً توجه به كوتاهي در انجام قوانين  است كه مردم انجام نمي

ديني، اخالقي يا حقوقي)، با اين شيوه كوتاهي شخص در رسيدن به 
ر نهايت فرد را به شود و د استانداردهاي جامعه در يك گفتمان برجسته مي

رساند كه خود را در اين باره قانع كند.  سيستم اصلي  آنجا مي
) است abnormalتنبيه/مجازات مدرن محصول توجه به رفتارهاي ناهنجار (

و سپس اصالح آنها، يعني جايگزين كردن آنها با بهنجارها.  هدف انتقام 
هاي پيشامدرن رايج  ها در مجازات گرفتن نيست (آنگونه كه با انواع شكنجه

بود) بلكه هدف اصالح است؛ البته اصالح اينجا در معناي پذيرش 
سازي كامال  هاي جامعه است.  تنبيه از طريق هنجار استانداردها و هنجار

ي كهن، قاضي  متفاوت است از تكنيك قديمي مجازات قضايي.  در شيوه
است.  در اين  كند كه توسط قانون ممنوع شده تنها آن عملي را قضاوت مي
(نابهنجار) نيست.   ”رايجغير“(بهنجار) يا  ”رايج“شيوه هيچ توجهي به امر 

صورت دائمي  سازي در كل جامعه، به ي هنجار ي مدرن انديشه اما در جامعه
شود؛ بنابراين شامل استانداردهاي ملي براي  ها اعمال مي ي آدم و بر همه

اي توليد صنعتي و جز آن است.  هاي آموزشي، امور پزشكي، فراينده برنامه
شود؛ حال آنكه  ي سنتي فرد خاطي براي هميشه از جامعه جدا مي در شيوه
ي مدرن چون همه دائم در حال بهنجار شدن هستند، فرد خاطي  در شيوه

ي بهنجارسازي  گردد.  حال به سه شيوه پس از بهنجار شدن به جامعه برمي
  از ديد فوكو بپردازيم.

ها، و از بيماران در  آموزان در مدرسه (براي مثال، از دانش آزمايش/آزمون
ي سلسله  هاي مشاهده اي از كنترل است كه شيوه ها).  شيوه بيمارستان

كند.  اين شيوه بيانگر آن مفهومي  سازي تركيب مي مراتبي را با روند بهنجار
نامد، زيرا تركيبي است همگون از مفهوم  است كه فوكو قدرت/آگاهي مي

) در اين شيوه افراد در مقايسه با 20(”اصل حقيقت.استفاده از زور و “

شوند (مثالً ميزان آگاهي يا  حقيقتي پذيرفته شده آزموده و مقايسه مي
درماني آنها در مقايسه با ديگران يا آمارهايي مشخص)؛ افزون بر آن ابزاري 

آثاري خاص  ي براي كنترل رفتار آنها است (با مجبور كردن آنها به مطالعه
يا هدايت آنها در مسير درماني مشخص).  پيشتر اشاره كرديم كه از ديد 
فوكو آگاهي نقش مهمي در كنترل كردن دارد: با دانستن است كه ما 

دانيم.  آزمون همچنين  كنيم و با كنترل كردن است كه ما مي كنترل مي
ر سندها ثبت ها همه د ي آزمون نشاند.  نتيجه مي سند جايگاهافراد را در 

شود.  به اين ترتيب  آوري مي ي افراد جمع شوند و اطالعات جزيي درباره مي
دهند (مثال دفتر حضور و  هاي قدرت اجازه كنترل افراد را مي به سيستم

ها).  بر اساس اسناد ثبت  ي بيماران در بيمارستان ها و پرونده غياب مدرسه
ها را  ها و هنجار ها، معدل بقهتوانند ط شده، آنهايي كه در قدرت هستند مي

ي خود مبنايي شوند براي آگاهي دقيقتر  نوبه بندي كنند تا به فرمول
هم  –كند  مي پروندهي افراد.  آزمون و آزمايش فرد را بدل به يك  درباره

عنوان موضوعي براي مراقبت.  به اين  ي علمي و هم به به معناي يك نمونه
  راي كنترل كردن.  شود ب ترتيب مراقبت تكنيكي مي

آل براي نمايش قدرت تنبيه  زندان برجي، براي فوكو، يك مدل معماري ايده
ي مدرن است.  زندان برجي چنان طراحي شده كه هر زنداني جدا  در جامعه

هايش پنهان است،  از ديگري و (با نشستن در سلولش) از چشم همبندي
ه در برج مركزي زندان همزمان هر زنداني در برابر چشم نگهباناني است ك

اند.  نگهبان در حقيقت هميشه هر زنداني را زير نظر ندارد؛ اما مهم  نشسته
تواند.  و از آنجا كه زنداني هيچگاه  اين است كه هر زمان كه بخواهد مي

كند  فهمد كه آيا زير نظر است يا نه هميشه و به ناگزير چنان رفتار مي نمي
در نتيجه، كنترل با نگهبانيِ خود زنداني از كه گويي هميشه زير نظر است.  

  ها. شود و نه با كنترل بيروني و لزوماً توسط نگهبان خودش حاصل مي

ها اعمال كرد بلكه از آن فراتر  توان در زندان اصول زندان برجي را نه تنها مي
توان  در هر سيستم اعمال قدرت (چون كارخانه، بيمارستان، مدرسه) نيز مي

فت.  و، در حقيقت، گرچه مهندس اين نوع زندان، بنتهم به كار گر
)Bentham خود هرگز نتوانست آن را بسازد، اصول مورد نظر او (يعني زير ،(

ي مدرن پيوند خورده است.   نظر داشتن در معناي مراقبت) با هر وجه جامعه
و خود ابزاري شده است براي مجازات/تنبيه مدرن كه جاي اعمالِ قدرت 

ي رابطه از باال به پايين بود،  رن (شاهان و قاضيان) را كه بر پايهپيشامد
  )21گرفته است.(

  

  مدرن و مدرن قدرت در رابطه: مفهوم آن در دو مدل پيش

هاي آخر عمر، توجه فوكو بيشتر معطوف روابط قدرت است تا خود  در سال
بر قدرت در معناي اعمال قدرت  هاست كه وي بر زيست قدرت.  در اين سال

قدرت از ديد او در معناي كنترلي است كه نهاد يا  كند.  زيست تن توجه مي
ي اعمال كنترل  كند.  او دو شيوه فرد تابع يك گفتمان بر خودش اعمال مي

كند: كنترل توسط گفتمان، و كنترل توسط مجازات.   را بدين گونه طرح مي
ها صورت  ي ميان آدم كنترل توسط گفتمان به شكل همكاري و مناظره

بندد و معموال مكانيسم قانع كردن از طريق امر بهنجار روند كنترل  مي
) از اين sexualityكند.  توجه فوكو به گفتمان كامگاري ( كردن را دروني مي

زاويه بسيار محوري است، زيرا از طريق اين گفتمان فرد براي تنظيم 
د.  تنظيم رابطه از كن هايي را اعمال مي اش با ديگران بر خود كنترل رابطه

هاي اعمال قدرت در تمام  طريق گفتمان كامگاري از مهمترين شيوه
توان يافت كه فاقد نوعي از گفتمان  اي را نمي ها است.  هيچ جامعه جامعه

توان يافت كه  اي نمي كامگاري نباشد.  هيچ فردي را هم در هيچ جامعه
  بخشي يا كل اين گفتمان را دروني نكرده باشد.

ي مجازات مدرن، به او نشان  ه فوكو به گفتمان كامگاري، مانند شيوهتوج
كند.  اعمال  دهد كه روابط قدرت در دو محور عمودي و افقي عمل مي مي

قدرت بر محور عمودي، يعني از باال به پايين، اغلب همراه است با نوعي 
مجازات جسمي كه توسط كسي يا نهادي بر تن يك شخص يا جمعيت 

شود.  هدف اين نوع شيوه، حفظ قدرت است از طريق ايجاد ترس  اعمال مي
ي جامعه، و البته با اين فرض كه اين بدنه نقشي در توليد قدرت  در بدنه

ندارد؛ آن هم به اين دليل كه پنداشته شده بدنه توان انديشيدن و در نتيجه 
دور  هايي سخني زماني در گذشته وضع قوانين و تصميم گرفتن را ندارد.  به

ها را تعريف كرده و توسط  گفتماني باورمند و قضايي، نوع روابط ميان انسان
ي انساني تحميل شده است.  اين گفتمان  كسي يا چيزي بيروني بر جامعه

ناپذير بر همگان حاكم شده  عنوان امري مقدس و تاويل از آن زمان به بعد به
سله مراتبي يافته و هر است.  بر اين پايه قدرت از باال به پايين حالت سل

كند.  اين جايگاه از طريق  كس در جامعه تابع جايگاهش نقش پيدا مي
هاي شخصي.  و چون  شود و نه از طريق توانايي نزديكي به قدرت تعريف مي

دهد.   بيند به خود نقشي انحصاري مي قدرت خود را از فرمانبرها جدا مي
ت است، به معني قبول تفويض قدرت از اين نگاه سنتي در معناي بيع

حقانيت حكومت توسط زيردستان.  تفويض در اين حالت هميشه از طرف 
دهد.  بعد از اين تفويض، انحصار قدرت از سمت باال  پايين به باال روي مي
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گيرد؛ هدف نيز حفظ وضع موجود است.  از اين زاويه نيز  به پايين شكل مي
نگرد و  عنوان خاطي مي ، بهقدرت به كسي كه اين اصل را زير سئوال ببرد

  خواهد كه از او انتقام بگيرد. جاي اصالح او مي به

اعمال قدرت بر محور افقي اما دو سويه و در هم پيچ است و آنگونه كه دلوز 
توصيف كرده مانند گياه مرغ (ريزم) گسترنده و از همه سوي است.  

توليد و  سخني شبيه فنرهايي در هم پيچ از هر سو و توسط هر كس به
كند، خود اعمال  شود.  در اين حالت فرد خود توليد قدرت مي اعمال مي

هاي  شود.  در اين تكنيك گفتمان كند و خود موضوع اعمال قدرت مي مي
اخالقي و عرفي كه ممكن است مذهبي يا غيرمذهبي باشند، نقش 

يا  كننده دارند.  روابط قدرت از اين زاويه مانند است به يك مخروط تعيين
رود و  گسترد و هم به سمت باال مي يك پيچك رونده كه هم در سطح مي

گيرد.  در نهايت قدرت بر اين محور  ي عمودي قدرت را نيز در بر مي تنه
شود، بنابراين دولت هميشه به توليد قدرت در اين سطح  است كه توليد مي

ا به منظور ه نياز دارد.  وجود و جمايت از نهادهايي چون دانشگاه و رسانه
آن است كه آن قدرت قهري را تا حد ممكن بدل به اين قدرت نرم كند و از 

  مردم حقانيت بگيرد.

ي  توان در پايان گرفت اين است كه شكنجه تنها نشانه اي كه مي نتيجه
ي ناتواني جامعه در  فقدان هنر حكومت كردن نيست، بلكه فراتر از آن نشانه

ياسي، اجتماعي است كه در آن روابط ميان هاي اخالقي، س آفريدن گفتمان
ي آن است كه فرمانبر استقالل  اند.  نيز نشانه ها برابر ديده شده انسان

تواند آن را به دست آورد.  در  انديشيدن را از دست داده است يا كه نمي
ي ناتواني آن جامعه در كل است  ي شكنجه در يك جامعه نشانه واقع پديده

اي از اين دست  .  دليل آن هم اين است كه جامعهو نه فقط حكومت آن
سازي نيست.  از هنرهاي حكومتگري  قادر به توليد گفتمان براي بهنجار

مدرن يكي همين گرفتن قدرت از نهادها و تفويض آن به گفتمان حاكم در 
نهادهاي نرم است.  تعادلي كه دولت مدرن در ميان گفتمان و اعمال قدرت 

ر واقع با تفويض قدرت به فرد براي تنظيم روابط خود با آورد د به وجود مي
دهد.  از اين نظر گفتمان ديني اتفاقا نقش مهمي در اين  ديگران روي مي
كند، چيزي كه هست اين قدرت نه در اعمال قهري بلكه در  جوامع بازي مي

هاي  كند، آن هم توسط گفتمان تكنولوژي كنترل خود توسط خود عمل مي
ي غيرسكوالر دين از طريق گفتمان قضايي در جامعه  امعهحاكم.  در ج
ي سكوالر نقش دين از طريق  كند؛ حال آنكه در جامعه نقش بازي مي

  هاي اخالقي و عرفي است. گفتمان

ي فرد توسط خود را ناشي از يك گفتمان ديني  فوكو تكنولوژي اداره
كند.  با اين  مي) تعريف pastoral powerبيند و با اصطالح قدرت شباني ( مي

شود.   تكنيك فرد خود عامل هدايت خود در جهت منافع كلي جامعه مي
تكنولوژي فرد بر فرد ناشي از يك گفتمان ديني يا اخالقي باورمند شكل 

گيرد و فرد در نهايت و در جهت رستگاري يا بهنجارسازي خود دست به  مي
اعمال قدرتي  زند.  بايد توجه داشت كه چنين اعمال قدرت بر خود مي

هاي بيروني برخوردار است، با اين  كامال دروني نيست و همچنان از عامل
تفاوت كه عامل بيروني اينجا رهبران ديني هستند كه روي فرد نقش 
انديشمندانه دارند و نه نقشي قهري بدان گونه كه ممكن است نهادهاي 

 imperialسياسي داشته باشند و فوكو آن را با اصطالح قدرت تحميلي (

powerكند.  فوكو بر آن است كه قدرت مدرن در جوامع غربي  ) تعريف مي
شامل هر دو سيستم اعمال قدرت شباني و تحميلي است.  يعني هم نهاد 

كند و هم  سياسي بيروني در تنظيم روابط به شكل عقالني عمل مي
يني و هاي د نهادهاي ديني و اخالقي در تنظيم روابط ميان افراد از گفتمان

كنيم به  ها را سكوالر تعريف مي برند.  و اگر ما اين دولت اخالقي بهره مي
گيري نقش ندارد،  ي تصميم معناي آن نيست كه قدرت دين ديگر در عرصه

جاي داشتن  ها به بلكه به معناي آن است كه قدرت دين در اين جامعه
  اند به يك قدرت گفتماني. قدرت قضايي و عملي متكي شده

وامع ديكتاتوري تفويض قدرت يك طرفه و توسط فرد به نهادهاي در ج
گيرد، در جوامع مدرن تفويض قدرت دو سويه است و  سياسي صورت مي

دولت نيز براي ايجاد ميدان عمل براي فرد قدرت خود را به افراد تفويض 
كند.  هر دو شيوه از قضا براي تاثير گذاردن بر روابط افراد است، اما  مي

ي غيرسكوالر ترساندن نقش اصلي را در  در اين است كه در جامعهتفاوت 
كند، حال آنكه اينجا بهنجار نبودن و بنابراين  كنترل خود از خود بازي مي

دارد كه از آن عمل دوري  شرمسار بودن از عمل نابهنجار افراد را بر آن مي
ش از كاري و دورويي ممكن است در اين جوامع بي كنند.  بنابراين پنهان

جاي اعمال قهري نقش  پيش فعال بشود، اما مهم آن است كه گفتمان به
يابد.  ميان دو تكنولوژي اعمال قدرت بيروني و اعمال  كنندگي مي كنترل

قدرت دروني هميشه نوعي تقابل وجود دارد، همزمان نوعي بده بستان هم 
گيرند  در جريان است، اما آنجا كه اين دو در تقابل با يكديگر قرار مي

دهند؛ از جمله با  هاي خطرناك رخ مي هاي اجتماعي به شكل گسست
هاي فرهنگي يا انحصار قدرت در دست فرد يا  نمايش آن در ناهنجاري

اي.  همراهي و همرايي اين دو از سوي ديگر موجب شكل گرفتن قدرت  عده
  شود. ملي در سطحي بسيار نيرومند مي

  

  پانوشت:

معني عام و مقابل اصطالح  فرمانبر را اينجا در - 1 subject ام.  در فارسي و بنا  به كار برده 
ايم، مثالً رعيت كه فرمانبر  هاي ديگري نيز داشته هاي مختلف تاريخي ما اصطالح به دوره
ي كشاورزي است، يا برده و كارگر و جز آن. فرمانبر در اينجا در معناي عام كسي است  دوره

ار دارد.  اين واژه لزوما معناي منفي ندارد و نبايد از اين زاويه كه تابع يك نظام اجتماعي قر
اند و  نگريسته شود.  همه در تمام كشورها و در طول تاريخ شناخته شده فرمانبر بوده

هستند، حتي شاه، رهبر يا رئيس جمهور؛ گرچه ميزان فرمانبري متفاوت است و جامعه به 
كند، متفاوت است.  فرمانبر بودن شاه و  اعمال ميجامعه ميزان قدرتي كه فرمانبر توليد و 

ها را تنظيم  هاي حاكم بر آن جامعه كه روابط ميان آدم كارگر بيش از هر چيز بر گفتمان
تواند عامل توليد و اعمال قدرت نيز  نكته ديگر اينكه فرمانبر خود مي كنند، متكي است. مي

تواند  جربه و دانشش در مقايسه با همكارش ميعنوان پدر يا ميزان ت باشد.  مثالً يك كارگر به
agencyعامليت ( عنوان موجود اجتماعي نياز به اين فرمانبري  ) بيشتري داشته باشد.  ما به

ي تنها يا حتي  بريم.  كسي كه در يك جزيره داريم و از مواهب زيستن در جامعه نيز بهره مي
، اما به دليل نياز به اين مواهب كند ممكن است فرمانبر كسي نباشد با جفتش زندگي مي

سازي ( ي بزرگتر بازگردد.  فرمانبر كند به جامعه تالش مي subjugation نيز در معناي (
هاي گفتماني يا ساختاري، نهادي تبديل انسان به فرمانبر از بدو تولد است. شيوه  

2- Michel Foucault. “On the Genealogy of Ethics: An Overview of 
Work in Progress.’ Ethics: Subjectivity and Truth, 256. 
3- Essential Works of Foucault, 1954–1984, 3 volumes, edited by 
Paul Rabinow, New York: The New Press, 1997–1999. 

.184همان، ص  - 4  
فوكو، همان. - 5  

6- Giorgio Agamben, State of exception. Chicago: University of 
Chicago Press, 2005. 
7- Michael Senellart, “Course Context.” In Michel Foucault. 
Security, Territory, Population. New York: Palgrave, 2007, 369-
401.  

روالن بارت پيش از او   حتي پيش از آنكه فوكو به كار ببرد معروف بود.” حكومتگري“ي  واژه
” غيرقابل انكار و نو يبربريت اما با معناي“ي  الدي اين عبارت را در مقالههاي پنجاه مي در سال

 دري روابط اجتماعي  عنوان ريشه استفاده كرده تا نوعي مكانيسم ايدئولوژيك را به

 در است كهحكومت  ي براي بارت عصارهدهد.  حكومتگري  توضيحهاي موجود  حكومت

گيرد  را مي نه چندان مطلوبي  ).  فوكو اين واژه130” (آيد ملي به نمايش در مي هاي رسانه
)Security, Territory, Population, 115 كند.   اش جدا مي متن معنايي پس) اما از

هاي اجتماعي را  اي كه رابطه به اين ترتيب حكومتگري ديگر به يك عمل نمادين اسطوره
ت عمل حكومت در كسب عقالني“كند، اشاره ندارد، بلكه نمايشي است از  غيرسياسي مي
 :Michel Foucault. The Birth of Biopolitics, New York” (استقالل سياسي

Palgrave, 2008, 2.( 
8- Security, Territory, Population, 363.  
9- Steven Lukes, ed. Power. London:Macmillan, 1974, 107. 

  ذاري شده است:گ-اصل متن كه در زير آمده توسط مترجم انگليسي تاكيد

“Die Macht eines oder mehrerer Handelnder A in Hinblick auf ein 

Ziel Z manifestiert sich dann, wenn A das Ziel Z durch das 

Einwilligen eines oder mehrerer Handelnder B erreicht.“ (author’s 
re-translation from the German edition) 

همان. -10  
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11- Michel Foucault, The History of Sexuality, 1976, 82. 
12- Michel Foucault, “Two Lectures.” Power/Knowledge. Ed. Colin 
Gordon. New York: Pantheon Books, 1980, 95. 
13- Michel Foucault, The History of Sexuality, 1976, 93. 

  گاه كنيد به:ي دولت ن ي بحث فوكو درباره درباره -14

Robert Jessop, “From micro-powers to governmentality: Foucault’s 
work on statehood, state formation, statecraft and state power.” 
Political Geography 26 (2007), 34-40; Thomas Lemke. Eine Kritik 

der politischen Vernunft—Foucaults Analyse der modernen 
Gouvernementalität. Berlin/Hamburg: Argument, 2007. 

پيشين. -15  

بيعت در معناي تفويض قدرت به فرد يا نهاد آورده شده است. - 16  

توسط  مراقبت و تنبيهي نهاد قضايي و زندان كه با عنوان  كتاب معروف فوكو درباره -17
توان  است.  عنوان كتاب را مي افشين جهانديده و نيكو سرخوش توسط نشر ني چاپ شده

در فرانسه شامل دو معناي  disciplineهم ترجمه كرد، چون اصطالح  و تنبيه انضباط
مراقبت و انضباط است و فوكو هم آن را در هر دو معنا به كار برده است.  عنوان فرعي كتاب 

  است. زايش زندان

  ، مقدمه، نشر ني.انضباط و تنبيهفوكو،  -18

  مشرف است ( ها  ي سلول ن نوع زندان با برج مراقبتي در مركز كه بر همهنام اي -19 
Panopticon) است.  طراح اين نوع زندان بنتهم (Bentham.بوده است (  

  .184همان،  -20

  همان. -21

*  
  

  خشونت سازمان يافته،

  ايدئولوژي و پديده ي فرهنگ زدايي 

  

  

  رضا كاظم زاده

  

  

روحي فرد به  است. در اين حالت ناراحتيشكنجه يك وضعيت تاثيرگذاري 
ي مستقيم عمل شود بلكه نتيجهاش مربوط نميو يا گذشته "طبيعت"

ي آن ديگري يعني اعمال خشونت است. خشونتي كه مهمترين وجه مميزه
ما با سيستمي روبرو  ،ي مدرني شكنجهاش است. در پديدهسازمان يافتگي

خشونت جهت دست يابي به  هستيم كه بطور منظم و حساب شده از
برد. به همين جهت براي ايجاد تمايز ميان شكنجه اهدافي مشخص بهره مي

خشونت سازمان "مدرن با تمامي انواع آن در گذشته، از آن به عنوان 
  نام ميبرند. "يافته

  

  اطالعات ما در مورد شكنجه از كجا مي آيد؟

سكوت حاكم است. اين پرسش مهمي است چرا كه پيرامون شكنجه معموال 
سكوتي كه غالبا بر اساس توافقي ضمني بوجود آمده است. توافقي كه هم از 
جانب دستگاه اعمال شكنجه و هم حتي در اكثر موارد توسط آن كه 

  شكنجه شده رعايت مي شود. 

ي سازمان يافته در حال حاضر در دنيا ما سه منبع اصلي در مورد شكنجه
گردد كه طبيعتا به شهادت خود افرادي برمي در اختيار داريم. منبع نخست

اند و يا از نزديك شاهد اعمال آن بر مستقيما تحت شكنجه قرار گرفته
هاي اند. منبع دوم اطالعات ما در اين باره توسط انجمننزديكان خود بوده

هاي مبارزه با هاي حقوق بشري، كميتهمدني ملي يا بين المللي (سازمان
اند. منبع سوم به كارهاي اختيار عموم قرار گرفته شكنجه و غيره) در

شود كه توسط روان درمانگراني كه با قربانيان موردي يا تحقيقي مربوط مي
  ي ميان منابع شكنجه به كار درمان مشغولند منتشر شده است. از مقايسه

  

  

  
  

طور هاي بكارگيري شكنجه و همينتوان نوعي شباهت در شيوهگوناگون مي
  ب آن بر قربانيان شان مشاهده كرد.عواق

اي جهاني است. در بعضي از ي مدرن و سازمان يافته پديدهامروزه شكنجه
شود. در بعضي كشورها مانند سريالنكا و توگو بطور سيستماتيك اعمال مي

ديگر مانند ايران و عربستان، حتي انواعي از آن (مانند تعزير) به شكل 
مي آيد. در برخي ديگر از كشورها (مانند بسياري قانوني و علني به اجرا در 

از ديكتاتوري هاي نظامي امريكاي التين در گذشته)، شكنجه به شكلي 
مخفي توسط گروه هايي كه با دولت رابطه مستقيم ندارند ولي عمال بخشي 

  شود.   از دستگاه سركوب آن به حساب مي آيند اعمال مي

ر يك قرن گذشته ساختارها و شكنجه مدرن در اكثر كشورهايي كه د
نهادهاي بنيادي و اجتماعي در آنها به سرعت در حال دگرگوني بوده و يا 

هاي سنتي از يك سو و خورد. فروپاشي نظامچنان مي باشد به چشم ميهم
كمبود و حتي نبود نهادهاي مدني و اجتماعي براي در برگيري خيل عظيم 

ر، از مشخصات مهم چنين مهاجران روستايي در شهرها از سوي ديگ
  جوامعي است. 

در اين كشورها عالوه بر بحران هاي اجتماعي و اقتصادي، بحران فرهنگي 
اغلب بسيار عميقي نيز مشاهده مي شود كه مستقيما به موضوع هويت 
فردي و همچنين نقش هاي اجتماعي افراد در جامعه مربوط مي شود. 

شده ي چنين جوامعي با آن بخشي از بحراني كه انسان تازه شهرنشين 
) مربوط déculturation( "فرهنگ زدايي"دست به گريبان است به پديده ي 

  مي شود.

  

  فرهنگ زدايي

فرهنگ زدايي مفهومي نسبتا جديد در علوم انساني (مردم شناسي، جامعه 
شناسي و روان شناسي) است. مفهوم كلي فرهنگ زدايي در اين علوم را مي 

تمامي ارزش هاي مرجع در يك گروه، بدون آن كه  از دست دادن"توان 
اين ارزش ها توسط ارزش هاي متعلق به گروهي ديگر جايگزين شده 

از "تعريف كرد. بدين ترتيب مثال در مردم شناسي فرهنگ زدايي به  "باشند
اطالق مي شود.  "دست دادن هويت فرهنگي يك گروه اجتماعي يا يك قوم

خود پديده و هم به فرآيندي كه به چنين  هم به "فرهنگ زدايي"مفهوم 
فرآيندهاي "شود. در اين مورد آخر، از شود، اطالق مياي ختم ميپديده

  سخن گفته شده است. "فرهنگ زدايي
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در غرب مفهوم فرهنگ زدايي در ابتدا در رابطه با كشورهاي مستعمره و 
ي اين تاثيري كه تماس با كشورهاي استعمارگر غربي بر فرهنگ و جامعه

كشورها باقي گذاشته، بكار گرفته شده است. در اين حالت مراد از مفهوم 
ي نهايي فرآيندي) است كه فرهنگ زدايي، فرآيندي (و در عين حال نتيجه

ي زندگي، در طي آن كشور استعمارگر، فرهنگ خود را (زبان، علوم، شيوه
كند. ميي خويش تحميل هاي تحت سلطهدين و غيره) به مردم سرزمين

در اين وضعيت بخصوص، فرآيند فرهنگ زدايي با موضوع سلطه 
)dominationي نابرابر ميان استعمارگر و استعمار شده، پيوندي ) و رابطه

  تعيين كننده دارد.

هاي مفهوم فرهنگ زدايي بويژه در ارتباط با اقليت ي هفتاد به بعد،از دهه
- اين زمينه مطالعات گسترده مهاجر در كشورهاي غربي بكار گرفته شد. در

اي توسط روان شناسان اجتماعي بر روي مشكالت هويتي كه نسل دوم و يا 
اند صورت هاي مهاجر در كشورهاي غربي با آن مواجه گشتهسوم اقليت

هاي اجتماعي را به هاي مشكالت هويتي اين گروهگرفت. يكي از ريشه
  دهند.آنها ربط مي ي فرهنگ زدايي و موقعيت بينابينيهمين پديده

ي سلطه ميان استعمارگر و استعمار شده، از در اين مورد بجاي طرح رابطه
تفاوت ميان دو فرهنگ مدرن و سنتي و همينطور موقعيت بينابيني 

آيد. فرزندان مهاجران كه ميان اين دو فرهنگ قرار دارند سخن به ميان مي
رهنگ پذيري فرد بينجامد موقعيتي كه در بعضي از موارد، بجاي آن كه به ف
ي ميزبان و هم در حفظ (يعني فرد هم در تطبيق خود با فرهنگ و جامعه

هايي از فرهنگ خانواده و كشور مبدا خود، موفق گردد)، به ناتواني در بخش
هاي كشور مبدا و كشور ميزبان هر دو منجر مي جذب و دروني كردن ارزش

در اين زمينه، به بررسي  هاي بسيار مهم و جالبشود. يكي از بحث
هاي فردي و يا گروهي اين افراد كه جهت دست يابي به راه  استراتژي

كارهايي براي خروج از وضعيت بينابيني و كسب هويتي جديد  و در عين 
شوند، مربوط حال متفاوت با هر دو فرهنگ مبدا و ميزبان بكار گرفته مي

هاي هويتي ايي را استراتژيشود. روانشناسان اجتماعي چنين راه كارهمي
)stratégies identitairesنامند.) مي  

هايي با اين حال در حال حاضر، استفاده از مفهوم فرهنگ زدايي به پديده
تر و در ارتباط مستقيم با خود كشورهاي غربي نيز گسترش بسيار عمومي

ي )، نويسندهRenaud Camusيافته است. به عنوان نمونه رونو كامو (
فرهنگ زدايي "كتابي منتشر نمود تحت عنوان  2008رانسوي، به سال ف

). او در اين كتاب از مفهوم فرهنگ La Grande Déculturation( "بزرگ

زدايي به منظور بررسي كاهش سطح فرهنگ در جامعه ي فرانسه به شكلي 
كند و در نتيجه از مفهوم ابتدايي اين واژه فاصله عمومي و كلي استفاده مي

  ي گيرد.م

آنچه از مفهوم فرهنگ زدايي براي ما در اين مقاله اهميت دارد به اين نكته 
ي فرهنگ زدايي، ما به طور همزمان با دو گردد كه در بررسي پديدهبرمي
باشند روبرو هستيم: از ي متفاوت كه در عين حال همبسته نيز ميپديده

اتواني در پيوستن يك سو گسست از فرهنگ مبدا و مرجع و از سوي ديگر ن
  به فرهنگي جديد و يا اقدام به آن اما به شكلي معيوب و ناموفق. 

توان در ايران، فرآيند فرهنگ زدايي را مي 57ي انقالب در ارتباط با پديده
ي مختلف مورد بررسي قرار ي متفاوت و به مثابه سه پديدهدر سه مرحله

  داد: 

ي اعي و كالن كه به وضعيت ويژه) فرهنگ زدايي به مثابه فرآيندي اجتم1
، نظر دارد 57كالن شهرها در ايران، بخصوص در دو دهه ي پيش از انقالب 

كوشد تا موقعيت انقالب را با توجه به بحراني كه حضور خيل عظيم و مي
مهاجران نسل اول و دوم روستاييان در شهرهاي بزرگ ايجاد كرده بودند، 

  توضيح دهد؛ 

مثابه يكي از مولفه هاي نا آشكار اما بنيادي ايدئولوژي ) فرهنگ زدايي به 2
اسالم گرايان انقالبي، در پيش و پس از انقالب، كه همزمان مي تواند ما را 

در شناخت مخاطبين اصلي اين ايدئولوژي (حاشيه نشينان شهري كه در 
ناميده مي شدند) و علت جذبشان به  "مستضعفان"زبان آيت اهللا خميني 

  لوژي ياري رساند؛اين ايدئو

) فرهنگ زدايي به مثابه ابزاري در خدمت برپايي جامعه ي نوين اسالمي 3
) و خلق انسان نوين اسالمي كه دو نمونه ي مهم و "امت اسالمي"(

مي باشد. در اين حالت  "تواب"و ديگري  "بسيجي"ايدئولوژيك آن يكي 
و هم ابزارهايي سوم مفهوم فرهنگ زدايي به ما اجازه مي دهد تا هم معنا 

كه اسالم گرايان در فرداي انقالب براي تغيير اراده گرايانه ي جامعه و انسان 
بكار گرفتند روشن تر گردند. در ادامه ي بحث، ما بويژه به دو مورد آخري 

  خواهيم پرداخت.

***  

ي در جامعه ي بحران زده و در حال تغييري مانند ايران كه الاقل از دهه
ي كمتر از چند دهه، تمامي بنيادهاي سنتي زندگي ه فاصلهچهل به بعد و ب

خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي و غيره در آن در حال فروپاشي بوده و 
هايي مستقل و مدرن بر جاي آنها قرار همچنان هست بدون آن كه بنيان

توان به مثابه نوعي تالش براي خروج از بحران بگيرند، انقالب ايران را مي
. هر چند به لحاظ نظري مي توان امكانات بيشماري را پيش روي تلقي كرد

براي خروج از بحران تصور كرد اما آنچه در عمل رخ داد مويد  57انقالب 
اين واقعيت بود كه از همان فرداي اين رويداد بزرگ اجتماعي، يك مدل 

هاي خاص در روابط گوناگون اجتماعي تالش مي كرد تا جاي تمامي مدل
ر گذشته را بگيرد. در چنين وضعيتي، اعمال خشونت سازمان مختلف د

يافته كه شكنجه دولتي يكي از انواع آن به حساب مي آيد، به مثابه ابزاري 
كند كه توسط آن مدل فرهنگي حاكم قصد داشته و دارد تا عمل كرده و مي

  هاي فرهنگي ديگر و موجود در جامعه را نابود سازد. تمامي مدل

مداران به تحميل يك نوع فرهنگ (كه در جمهوري اسالمي تمايل قدرت
شكل ايدئولوژي اسالمگرايي به خود گرفته است) از طريق نابودسازي ساير 
مدل هاي فرهنگي، پيامدهاي بيشماري براي افرادي كه در چنين نظامي 

كنند با خود در بر داشته است. يكي از مهم ترين نتايج آن، زندگي مي
به مرور ميان فرهنگ دروني شده در افراد با ايدئولوژي تضادي بوده كه 

بايست در جمع و در ارتباط با ديگران به نمايش بگذارند پديد رسمي كه مي
اي است ي سازمان يافته و دولتي وسيلهآمده است. از اين زاويه شكنجه

براي اعمال فرآيند فرهنگ زدايي به تمامي افرادي كه به نوعي خارج از 
  گيرند.ي و حاكم ايدئولوژي اسالمي قرار ميمدل رسم

  

  فرآيند فرهنگ زدايي در زندان و در اجتماع

شود نوعي شباهت ميان ساختار يك نظام سياسي با در اغلب موارد مي
شوند منطق حاكم بر شكنجه و اهدافي كه از طريق اعمال آن پيگيري مي

با يكديگر  يافت. در حال حاضر روش هاي موجود براي شكنجه در دنيا
هاي چنداني ندارند. با اين حال منطق و اهدافي كه حكومت ها با تفاوت

  كنند، بنا به نوع رژيم سياسي متفاوت است. اعمال شكنجه دنبال مي

اي منظم و هدفمند در نظام جمهوري اسالمي اعمال شكنجه به شيوه
  گذارد:معموال دو راه بيشتر پيش پاي قرباني خود باقي نمي

اش مجبور است تا آنجا كه قدرت و ا زنداني به قصد حفظ هويت گذشته) ي1
-توانايي رواني دارد مرزي قاطع و عبور ناپذير ميان آنچه هست با آنچه مي

نماياند در درون خود برقرار سازد. (در بعضي موارد برخورداري از چنين 
ت رواني تواند در دراز مدت عواقب جبران ناپذيري براي حيااي ميتوانايي

اثر استفان زوايگ از اين بابت  "بازيگر شطرنج"فرد دشته باشد. رمان 
  اي قابل تامل است)؛نمونه

زنداني در اثر ناكار آمدي و عدم پايداري مكانيسم هاي  "من"كه ) يا اين2
دفاعي، روان در هم مي شكند و درنتيجه كارگزاران شكنجه به هدف خود 

 "تواب"گردند. (پيدايش ركزي فرد موفق ميدال بر تاثيرگذاري بر هويت م
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  ي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالميس

 ٢٨٩  110ي  آرش شماره

اي ي اول حكومت اسالمي نمونههاي جمهوري اسالمي در دو دههدر زندان
 از چنين موفقيتي است.)

- اي متفاوت، در سطح جامعه نيز عمل ميعين همين سياست، اما به شيوه
هاي اصلي همخواني ميان ساختار توان يكي از جلوهكند. از اين زاويه مي

قدرت در ايران، با ايدئولوژي حاكم بر بكارگيري شكنجه در زندان را 
در چنين نظامي، خود را در موقعيتي مشابه با  "آزاد"مشاهده كرد. شهروند 

يابد، بدين معنا كه براي مقاومت در برابر فرآيندهاي فرهنگ زنداني مي
مي) زدايي كه اين بار در سطح وسيع اجتماع (با تحميل ايدئولوژي اسال

  صورت مي پذيرد، دو راه بيشتر پيش پاي خود نمي يابد: 

) يا براي حفظ هويت فردي، خانوادگي و اجتماعي خويش، ديواري هر چه 1
عبور ناپذيرتر ميان آنچه در فضاي خصوصي زندگي اش مي گذرد با آنچه 
در بيرون بر اساس نرم هاي رفتاري ايدئولوژي مي نماياند استوار سازد بلكه 

اند از دخالت نيروهاي تجسس و فشار حاكمان تماميت خواه براي تاثير بتو
  گذاري بر زندگي شخصي اش بكاهد؛

) و يا اين كه به داليل گوناگون و بيشمار موفق نشود در برابر فشار 2

كنند، تاب آورد. نيروهاي تبليغاتي كه از هر دو راه تمهيد و تهديد عمل مي
آيد و خير مدل ايدئولوژيك حاكم در ميدر اين حالت فضاي خصوصي به تس

هاي ايدئولوژي تماميت خواهي از نو هايش بر اساس آموزهدر نتيجه بنيان
در زندان، ما  "تواب"ي شود. در اين حالت دوم، در برابر پديدهدوباره بنا مي

در فضاي عمومي و صحن اجتماع روبرو هستيم.  "بسيجي"ي با پديده
نمونه و نوين اسالمي، موجودي است كه نه تنها بسيجي به مثابه انسان 

هاي مربوط به فقط براي حضورش در فضاي عمومي ميزيد و تمامي سازه
كند، بلكه مدام در تالش است داند و تحقير ميزندگي خصوصي را خوار مي

اش باقي گذاشته تا همان اندك فضايي را نيز كه براي اين بخش از زندگي
هاي ايدئولوژي تماماٌ بر اساس خواست و آموزهبا وسواسي بيمارگونه 

  تماميت خواهي سامان دهد. 

  

  شفاف سازي شخصيت زنداني

يكي از اهداف مهم شكنجه در نظام جمهوري اسالمي شفاف ساختن 
شخصيت و وجود قرباني است. نگاه نظام تماميت خواه اسالمي، نگاهي است 

ز را در وجود و شخصيت خواهد به درون افراد راه يابد و همه چيكه مي
گر قرباني خود ببيند و كنترل كند. از اين منظر يكي از اهداف مهم شكنجه

باشد كه قرباني در درون خود پنهان كرده دست يابي به تمامي رازهايي مي
است. در زندانهاي جمهوري اسالمي اما اين رازها تنها به امور سياسي و 

شود بلكه به تمامي اش محدود نميروابط فرد با گروه اجتماعي يا سياسي
هاي زندگي خصوصي او گسترش يافته است. بدين ترتيب با برمال حوزه

كند ساختن رازهاي درون، بازجو فقط به هويت اجتماعي فرد حمله نمي
دهد. از ميان بردن بلكه بطور مستقيم هويت فردي او را هدف قرار مي

افراد را به خطر اندازد. در  تواند به شدت سالمت روحيرازهاي درون مي
باشد بلكه اين حالت هدف تنها تبديل فرد به موجودي رام و مطيع نمي

هدف نهايي فرهنگ زدايي از روان او (از طريق شفاف ساختن شخصيت) 
  باشد. مي

- ايجاد راز در درون يك گروه و يا واحد اجتماعي يكي از مهمترين روش
از يك سو خود را از محيط بيرون و هايي است كه با توسل به آن، گروه 

كند و از سوي ديگر ميان اعضايش پيوند و همبستگي ديگران متمايز مي
ترين رازهاي درون در واقع نمايد. با از ميان بردن خصوصيايجاد مي
كند. بدين ترتيب مرزهاي گر به حس تعلق فرد به گروه حمله ميشكنجه

و هويت فرد با حذف تمامي ريزند ميان من و ديگري نيز در هم مي
كرده مسخ و دگرگون خصوصياتي كه وي را در گذشته از ديگران متمايز مي

گردد. از نظرگاه روان شناسي، حق رازداري به طور مستقيم با حق مي
  داشتن هويت فردي گره خورده است.

رسد. با از گر تنها با از ميان بردن راز به پايان نميبا اين حال كار شكنجه
  گر يان بردن راز درون و شفاف ساختن شخصيت زنداني، همزمان شكنجهم

  

  
سازد: اين راز جديد در درون راز جديدي را جايگزين رازهاي گذشته مي

گر بر او گردد كه در زندان و در رابطه با شكنجهزنداني، به اتفاقاتي بر مي
ها پس از رفته است. بسياري از قربانيان خشونت سازمان يافته حتي سال

پايان ماجرا و در شرايطي كامال متفاوت (مثال حتي پس از آمدن به 
شود بدون احساس خطر از كشورهاي دمكراتيك غربي كه در آنها ظاهرا مي

آنچه بر ايشان گذشته سخن بگويند) قادر به بيان سرگذشت شان در زندان 
د در شان) نيستند. بدين ترتيب مرزي جدي(و حتي به نزديكترين كسان

گيرد. مرزي كه اين بار او را  نه تنها از دژخيمان، دنياي قرباني شكل مي
نمايد. زنداني پس از رهايي از زندان، بلكه از تمام دنياي اطرافش جدا مي

شود كه كارگزاران شكنجه در ابد در زنداني مياينبار محكوم به حبس
  اند. درونش تعبيه كرده

يجه گرفت كه وقتي شكنجه به مثابه ابزار توان چنين نتاز اين منظر مي
شود، به حس وابستگي و پيوند فرد به فرهنگ زدايي از روان بكار گرفته مي

اش و در نهايت، حتي به حس تعلق او به نوع بشر حمله هاي اجتماعيگروه
كند كه گويي ديگر او به اش طوري رفتار ميگر با قربانيمي كند. شكنجه

) چنين مي Robert Antelmeدر اين باره روبر آنتلم ( بشريت تعلق ندارد.

وقتي فردي مورد شكنجه قرار مي گيرد، اين فكر در وي ايجاد "نويسد: 
ي خاكي جايي وجود ندارد كه در شود كه ديگر در هيچ كجاي اين كرهمي

بدين ترتيب هدف  "ي خودش زندگي مي كند.آن احساس كند در خانه
  به حرف آوردن زنداني بلكه خاموش كردن ابدي اوست.نهايي شكنجه ي مدرن نه 

  

  روش هاي شكنجه براي ايجاد فرآيند فرهنگ زدايي 

هاي شكنجه كه به كرات در زندان هاي جمهوري اسالمي بكار گرفته شيوه
  شده اند از اين قرار مي باشند:

  : زدن شالق، دستبند قپاني و غيره.ايجاد درد -

سلول هاي انفرادي، گرسنه يا تشنه نگاه  محروميت هاي طوالني مدت: -
داشتن، جلوگيري از حركت اندام هاي بدن كه هدفش برهم ريختن سيستم 

  ادراك از طريق ايجاد اختالل در حواس فرد زنداني است و غيره. 

زير پا گذاشتن تابوهاي فرهنگي: تجاوز به دختران باكره و مردان (بيشتر  -
كردها بكار گرفته شده است)، حمله به  در مورد اقليت هاي قومي مانند

عميق ترين پيوندهاي خويشاوندي: تشويق مادر به بازجويي از فرزند، اجبار 
دين به خواندن در برابر همسر، اجبار فرد بي» افشاگري«زن يا شوهر به 
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ي نماز و انجام شعاير ديني و غيره. در اين موارد، هدف اصلي قطع رابطه
  اش مي باشد.مادين و ذهنيروان فرد از دنياي ن

ايجاد وحشت: اعدام هاي خيالي، تهديد به ناقص كردن فرد، آسيب  -
  رساندن به بستگانش و غيره. 

ايجاد پيوند ميان كالم و پيكر: سخن گفتن بازجو به هنگام شكنجه دادن  -
ها و درد و جراحت وارد شده بر پيكر زنداني، ميان دنياي نمادين واژه

گر هدف نهايي خود را كه كند. با اين كار شكنجهد ايجاد ميزنداني، پيون
ها و احساسات زنداني است در بدن رسوخ به حيات رواني و دنياي ايده

زنداني ضبط مي كند. فرانتس كافكا كه برخي از منتقدين آثارش او را يكي 
از مهم ترين نويسندگان قرن گذشته مي دانند كه در آثارش فضاي زندگي 

مي تمايت خواه را به شكلي نمادين ترسيم كرده است، در داستان در نظا
هاي شكنجه مدرن را ترين ويژگيبه خوبي يك از مهم "گروه محكومين"

متن حكم مجازات توسط » گروه محكومين«كند. در روايت توصيف مي
دارخيش بر بدن محكوم حك مي شود. با اين عمل در واقع حكم صادره با 

بندند. بدين كديگر درهم آميخته بر پيكر زنداني نقش ميعمل مجازات در ي
  ترتيب پيكر قرباني هم محل اجراي مجازات و هم معناي آن مجازات مي باشد.

توانند كارساز باشند كه در هاي گوناگون شكنجه وقتي ميي اين روشهمه
محيطي كه بر اساس منطقي متناقض شكل گرفته اعمال شوند. از يك سو 

ي امور زندگي روزانه دهند كه در آن همهدر دنيايي بسته قرار مي زنداني را
هايي روشن، استثنا ناپذير و همه شمول است. قواعدي كه تابع قواعد و نرم

همه به شكلي وسواس گونه موظف به پيروي از آنها مي باشند. بدين ترتيب 
ي امور مربوط به زندگي فرد تحت فرمان نظمي سخت، مشخص و همه
گيرد. از سوي ديگر اما همين زنداني، در هر لحظه ير ناپذير قرار ميتغي

امكان دارد كه سلول و يا بندش تغيير كند، به بازجويي فراخوانده شود و يا 
كند كه مورد شكنجه قرار گيرد. بدين ترتيب زنداني در دنيايي زندگي مي
اش ندگيهمزمان از دو منطق به غايت متضاد پيروي مي كند: از يك سو ز

بيني سازمان يافته، از بر اساس نظمي تغيير ناپذير و در نتيجه قابل پيش
بيني ناشده (بازجويي، سوي ديگر در هر لحظه ممكن است با امري پيش

  شكنجه و يا تغيير مكان) روبرو گردد. 

تمامي اين ابزارها در خدمت آن چيزي است كه در زبان رايج و عمومي به 
گفته مي شود و ما در اين متن و از زبان علم  "شستشوي مغزي"آن 

روانشناسي، آنرا فرآيندهاي فرهنگ زدايي ناميديم. در چنين كادري هدف 
نهايي از بكارگيري اين فرآيندها، از يك سو حذف خصوصيات فردي است 

شوند و از سوي ديگر، قطع كه موجب حس يگانگي و هويت شخصي مي
اش اش است كه در نهايت ثمرهاجتماعيكامل پيوندهاي فرد از گروه هاي 

سازي انجاميد. تواب به هاي جمهوري اسالمي به سياست توابدر زندان
مثابه محصول نهايي دستگاه مخوف و عظيم فرهنگ زدايي در زندان، 
موجودي است كه در ضمن اين كه تمامي تعلقات گروهي خويش را از 

تبديل شدن فرد به اتمي  تواند به گروهي جديد بپيوندد.دست داده نمي
ها موجوداتي به معلق در فضا كه فاقد هر گونه احساس تعلق است، از تواب

لحاظ روحي شديدا شكننده، بيمار، تحريك پذير، مطيع و در مواردي حتي 
  خشن و بي رحم مي ساخت. 

همانطور كه جلوتر خاطر نشان شدم عين همين فرآيند فرهنگ زدايي را در 
ويژه در مورد بسيج كه گروهي شبه نظامي و بسيار بسته سطح اجتماع و ب

مي باشد نيز مي توان مشاهده كرد. با اين وجود در مورد بسيج يك تفاوت 
بسيار مهم (كه به سرانجام فرآيند فرهنگ زدايي مربوط مي باشد)، با آنچه 
در زندان اتفاق مي افتد وجود دارد. در يك فرقه و گروه تماميت خواه 

حذف تمامي پيوندهاي فرد با گروه هاي اجتماعي اش همزمان با  تضعيف يا
ايجاد پيوندي جديد كه به رابطه ي فرد با آن فرقه (در اينجا بسيج) مربوط 
مي شود همراه است، در حالي كه در زندان هاي جمهوري اسالمي فرآيند 
فرهنگ زدايي درست در همين مرحله ي آخر متوقف شده، پس از گسست 

روه هاي اجتماعي اش مانع از پيوستگي مجدد وي به گروهي جديد فرد از گ
مي گردد. بدين ترتيب اگر مرحله ي نهايي ساخت انسان نوين اسالمي با 

(كه همان برقراري پيوند جديد در خوانش  "ذوب شدن در واليت"
ايدئولوژيك اش مي باشد) به فرجام مي رسيد، تواب شدن نه به معناي 

به دامان امت اسالمي تلقي مي گشت و نه حتي اين  بازگشت مجدد ايشان
كه ايشان مي توانستند الاقل در ميان خود، گروه جديدي (گروه توابان) كه 
  بتواند حس تعلق و همبستگي را در ايشان مجددا ايجاد كند تشكيل دهند. 

سياست تواب سازي نتيجه عملي و راديكال ايدئولوژي اسالم گرايان ايراني 
چشمه هايش را بايد در انديشه و نحوه ي عمل انقالبيان است كه سر

اسالمگرا در پيش از انقالب جستجو كرد. در واقع براي ايشان، هم زندان و 
هم بسيج به آزمايشگاهي مبدل شد براي آزمودن انديشه هاي شان در مورد 
خلق و تكوين انسان نوين اسالمي. بي دليل نيست اگر در اين دوره اينان، از 

  ياد مي كردند. "دانشگاه آدم سازي"ن هر دو مورد تحت عنوان اي

  

  فرهنگ زدايي به مثابه ايدئولوژي

با كمي دقت مي توان در ايدئولوژي اسالم گرايان نقش مكانيسم هاي 
فرهنگ زدايي را در قالب مفاهيم جديدي كه اختراع كرده يا از بيرون وام 

ايدئولوژي اسالم گرايي كه در گرفته بودند مشاهده نمود. نكته ي اصلي در 
سالهاي پس از انقالب در زندان ها به سياست تواب سازي تغيير شكل داد 

و نحوه ي نگاه ايشان به آن باز مي گردد.  "هويت"به مفهوم مركزي 
سرچشمه هاي ابتدايي و آغازين نگاه قدرتمداران جمهوري اسالمي به 

زندان را مي بايست در سال موضوع هويت و تالش براي تغيير آن در شرايط 
هايي جستجو كرد كه اينان به جاي همراهي با قدرت، به ستيز با آن 
برخاسته بودند. انگاره هايي كه بخصوص در دو دهه چهل و پنجاه به شكلي 
منظم در قالب ايدئولوژي اسالمي تكوين و تدوين گشته بود. در اين دوره 

يكال (چه از نوع چپ و چه از نوع در انديشه ي انقالبيان راد "هويت"مفهوم 
اسالمي اش)، يكي از مشغله هاي مهم نظري بود. نگاه ايشان به موضوع 
جامعه، فرد و ارتباط اين دو با يكديگر شديدا تحت تاثير برداشتي بود كه از 

  مفهوم هويت داشتند. 

ي دو گرايش به طور خالصه، اسالم گرايان فرهنگ جامعه را زير سلطه
- ر ظاهر متضاد ولي در اساس به يك ميزان مهلك ارزيابي ميعمده كه د
ديدند. از يك سو بخشي از فرهنگ موجود در جامعه را سنتي، كردند مي

كردند و هر چند برايش نقش مهمي در واپسگرا و عقب مانده ارزيابي مي
ساختار قدرت در ايران قائل نبودند اما فرهنگ بخش مهمي از مردم و 

عي را تحت كنترل آن مي پنداشتند. در تفكر اسالم گرايان هاي اجتماگروه
انقالبي انعكاس اين بخش از فرهنگ را در درجه ي نخست مي بايست در 

   كردند جستجو كرد.توصيف مي "و واپسگراارتجاعي"را كه آنموجود اسالم رسمي و

از سوي ديگر اما، اينان بخش ديگر فرهنگ جامعه را نيز در معرض خطري 
ي اخير كردند. خطري كه در دورهزه ولي به همان ميزان جدي ارزيابي ميتا

كنند. غربي كه ياد مي "تهاجم فرهنگي غرب"همچنان از آن تحت عنوان 
تمام هم خود  "حكومت دست نشانده ي پهلوي"به زعم ايشان با همياري 

ه را براي تزريق ارزش هاي ليبرالي و بورژوايي به بخش هاي گوناگون جامع
ي ايران (اعم از شهري و روستايي) به كار بسته بود. اين نگاه به ويژه در 
انديشه هاي يكي از موثرترين متفكران اسالم گراي اين دوره تئوريزه شد. 

، "تشيع صفوي"دكتر علي شريعتي از يك سو با طرح نظرياتي از قبيل 
اسالم اسالم موجود را نتيجه ي روندي تاريخي مي دانست كه به تدريج 

) را از درون تهي و مسخ نموده به ابزاري در "تشيع علوي"واقعي و راستين (
دست قدرتمدان تبديل كرده بود. از سوي ديگر هم او براي كوبيدن آن 
بخش ديگر از فرهنگ كه به طبقات متوسط و جديد شهري تعلق داشت و 

رهنگ از نظر او تحت تاثير مستقيم نظام مصرفي دنياي سرمايه داري و ف
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فردي و فرهنگي را بكار  "از خود بيگانگي"غربي رشد كرده بود، مفهوم 
  ي از ابداعات او به شمار مي آمد، نظريه "تشيع صفوي"گرفت. اگر مفهوم 

  

  
  

را با تكيه بر آراي روشنفكران با نفوذ و مهمي  "از خود بيگانگي فرهنگي"
تنهايي بر يك ) كه به "غرب زدگي"چون جالل آل احمد (بويژه مفهوم 

نسل از مهم ترين نويسندگان، هنرمندان و روشنفكران سياسي و غير 
سياسي تاثيري بسزا گذاشته بود، خلق كرده بود. اين دو نظريه بخصوص در 
دهه ي پنجاه، از اعتبار نسبتا زيادي در ميان اسالم گرايان انقالبي و 

  دانشجويان برخوردار گشت. 

ان در اين دوره، فرهنگ سنتي از انجماد، انعطاف ي نگاه اسالم گراياز دريچه
ناپذيري و عدم توانايي اش در تطبيق با شرايط اجتماعي جديد رنج مي برد 
در حالي كه فرهنگ غرب زده و از خود بيگانه، سطحي، فريبكار و اساسا 

ي شريعتي و فاقد ريشه پنداشته مي شد. اما از آن جايي كه در انديشه
البيون اسالم گرا، فرهنگ واقعا موجود تركيبي ناموزون و همينطور ساير انق

از خود "و  "غرب زدگي"از يك سو و  "تشيع صفوي"بدقواره از دو بخش 
از سوي ديگر بود، انسان انقالبي ايشان راهي جز  "بيگانگي فرهنگي

ديد. از گسستي راديكال از كل فرهنگ حاكم بر اجتماع پيش پاي خود نمي
ان در ضمن به اهميت مركزي مفهوم ايدئولوژي در سيستم اين زاويه مي تو

برد. از نظر اينان پس از گسست نظري متفكران اسالم گراي اين دوره پي
مضاعف از هر دو وجه فرهنگ ايراني كه در باال بدان اشاره رفت، مي بايست 
ايدئولوژي اسالمي را در مناسبات فرد با ديگري و با تمامي گروه هاي 

جايگزين آن ساخت. از آنجايي كه اسالم راستين مورد ادعاي اجتماعي، 
اينان بديلي براي خود در فرهنگ موجود نمي يافت، خلق و ابداع چنين 
فرهنگي تماما بر دوش انسان مجاهد و نوين اسالمي گذاشته شده بود. 
بدين ترتيب نمونه ي آرماني انسان نوين اسالمي در ضمن اين كه مظاهر و 

هنگ جاري در جامعه را از وجود و درون خود مي زداييد و جلوه هاي فر
پاك مي كرد (كه همان خواست اعمال فرهنگ زدايي به شكلي ارادي و در 
سطحي فردي بود)، همزمان مي بايست به خلق هويتي جديد بر مبناي 

  ايدئولوژي اسالمي اقدام مي ورزيد. 

در نهايت به تولد مفهوم  اي در تفكر اسالم گرايان،چنين نگرش اراده گرايانه
بايست هويت ي ايشان انجاميد. قهرماني كه ميدر انديشه "قهرمان"آرماني 

هاي جديد و ذات نوين خويش را تنها به خواست خود و با پيروي از آموزه
اش از نو پي بريزد. در انديشه انقالبيان راديكال اين دوره، تغيير ايدئولوژي

خودسازي "فردي را مي شود در قالب آنچه  ي هويتارادي و دلبخواهانه
ناميدند مورد مطالعه قرار داد كه در اين فرصت كوتاه امكان مي "انقالبي

طرح و بست آن را نداريم. در اينجا تنها به سه خصوصيت مهم اين نحوه ي 
نگرش به مسئله هويت فردي كه بطور مستقيم با موضوع سخن ما در 

  ارتباط است، مي پردازم:

اولين نكته اين كه در چنين نگاهي، هويت امري قائم به ذات و استوار بر ) 1
شود كه فرد مي تواند تنها به خواست خود و با بكارگيري خود تلقي مي

آموزه هاي ايدئولوژيك آن را از اساس و در ذاتش متحول كند. بدين ترتيب 
و  "قهرمان"همان طور كه پيشتر گفتم از چنين ايده اي همزمان تصور 

نيز زاده مي شود. بر اساس چنين تفكري انساني  "قهرمان -ضد"همزادش 
كه هويت خود را تماما از نو بيافريند و سپس آن را بر درون خويش استوار 
سازد، طبيعي است كه بتواند در برابر تمامي عوامل بيروني كه قصد دخل و 

اي نيز كه بيتصرف در آن را دارد ايستادگي كند. به همين ترتيب آن انقال
شكند، يا به قصد خود چنين تصميمي گرفته (كه در زير شكنجه مي

شود) و يا اين كه در كار خودسازي انقالبي و تلقي مي "خائن"اينصورت 
ساخت هويت جديدش جديت الزم و كافي را بكار نگرفته است. در هر دو 

درجه  حالت مقصر اصلي خود او مي باشد و كارگزاران شكنجه تنها نقشي
  دو مي يابند. 

نكته مهم ديگر اين است كه براي ساخت اين هويت انقالبي، گسست ) 2
كامل از فرهنگ موجود (كه تحت عنوان واپسگرا يا غرب زده متهم مي 

نشيند و شود) ضرورت دارد. در اين حالت ايدئولوژي بر جاي فرهنگ مي
و پرداخت  هاي ساختفرآيندهاي فرهنگ زدايي به بخشي مهم از تكنيك

 هويت انقالبي درمي آيد. 
) نكته ي مهم سوم اين كه در تفكر اسالم گرايان خشونت به مثابه 3

ي انقالبي نقشي مهمترين ابزار براي ساخت و سپس حفظ هويت و روحيه
مهم در ايدئولوژي انسان سازي ايشان ايفا مي كند. بدين معنا كه در كادر 

دو جانبه از دو فرهنگ (يكي بومي و فرآيند فرهنگ زدايي كه بر گسستي 
ديگري متاثر از غرب) استوار شده بود، مهمترين ابزار براي ساخت هويت 

گرديد. در انقالبي، اعمال خشونت به شكلي كنترل شده و غايتمند تلقي مي
گرايان در افراطي ترين شكلش خشونت را تحت اين دروه ايدئولوژي اسالم
تئوريزه كرده بود. در اين  "ي انقالبيكينه قهر و"عنوان مفاهيمي همچون 

شرايط، هم بكارگيري قهر به مثابه مهم ترين روش مبارزه و هم قرباني قهر 
اي در ايدئولوژي اسالمگرايان حاكمان واقع شدن، هر دو از اهميت ويژه

-برخوردار بود. بكارگيري قهر، فرد را به مبارز و مجاهدي انقالبي تبديل مي
ي خدا ي قهرمان برگزيدهقهر حكومت واقع گشتن او را تا مرتبهكرد و مورد 

 كشيد. اش شهادت بود، باال ميكه برترين مرحله
ي شصت و هفتاد، در تفكر حاكم بر سياست تواب سازي در در دو دهه

زندان هاي جمهوري اسالمي هر سه عنصري كه در باال بدان ها اشاره شد 
رگزاران شكنجه مي پنداشتند كه با وجود داشت. نظريه پردازان و كا

شكستن سيستم دفاعي فرد، هم مي توانند هويت اجتماعي و فردي او را 
تغيير دهند و هم در واقع بطالن و عدم حقانيت ايدئولوژي مخالفانشان را به 

  قهرمان تبديل كنند. -اثبات رسانده زنداني را در برابر نگاه همرزمانش به ضد

هاي يابي به هدف خود از شكنجه به منزله تكنيك از سوي ديگر براي دست
فرهنگ زدايي كه به قطع كامل پيوندهاي فردي و اجتماعي منجر مي 

كردند. در اين مرحله نيز، براي ايشان فرآيند فرهنگ گشت، استفاده مي
زدايي تنها با بكارگيري مجدد خشونت كه در زندان شكل شكنجه به خود 

  ر گردد.گرفته بود، مي توانست ميس

با اين حال انديشه اسالم گرايان در باب ويژگي هاي هويت فردي، چه در 
قبل و چه در بعد از انقالب، بر يك توهم بزرگ استوار بود: اين توهم كه مي 
پنداشتند مي شود هويت فرد را تنها با اراده و به خواست خود (خودسازي 

  انقالبي) و يا ديگري (بكارگيري شكنجه) تغيير داد.

بدين ترتيب اسالم گرايان راديكال انقالبي در ضمن اين كه خود محصول 
ي ايران در قبل از مستقيم فرآيندهاي فرهنگ زدايي در اجتماع بحران زده

انقالب بودند، از اين فرآيندها هم جهت ساخت ايدئولوژي خويش ياري 
مت گرفتند و هم نتايج آن را در عمل به شكل خشونت سازمان يافته در خد

  اي نوين و خلق انسان اسالمي بكار بستند.بنيان گذاري جامعه

  2014اول ژانويه 

*  
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 ايجاد حس گناه

  روانشناسي شكستدر 

 
  منيره برادران

 
سعي بر اين است كه ايجاد احساس گناه در زنداني و تاثيرات  در اين نوشته

، كه بخشي از زندانيان را به 60ويرانگر آن بر روان و رفتار انسانها را در دهه 
پرتگاه توبه و همكاري با زندانبانها كشاند، مورد بررسي و تامل قرار گيرد. 

اهميت  مي خواهم تاكيد كنم كهپيش از پرداختن به اين بحث، ابتدا 
و بررسي زواياي  سالميا مهوريپرداختن به پديده تواب در زندانهاي ج

به هيچ وجه به اين معنا نيست كه سيماي زندانهاي حكومت  مختلف آن،
به پديده تواب نبايد توجه  با توابها مشخص مي شود. آن سالهااسالمي در 

كنجه ها به معناي ناديده گرفتن مقاومت انسانهائي كه در زير بدترين ش
. در مجموع قرار گيردمقاومت كردند و بهاي سنگيني برايش پرداختند، 

زندانيان سياسي آن دوره، توابها در اقليت بودند، اما اقليتي پرسر و صدا، 
ابزار تبليغاتي و ويترين نمايش رژيم براي تخريب چهره زندان و نيز 

اين ويترين اما،  هزينه هاي زندان.از در خدمت كنترل و كاستن زندانيان و 
رسواتر از آن بود كه حقانيتي براي دستگاه سركوب فراهم آورد، حتي دليلي 

  بود.شكنجه در زندانها عيان بر حضور 

. جمهوري اسالمي ارعاب و نمايش قدرت بود حكومت، مهمتر از وجههاما براي 

يان قدرتش را با زيرپا گذاشتن تمامي موازين حقوق بشر بنا نهاد و ابائي از ع
شد، شكست آنها در به شكست  چيزي كه اما، نبايد عيان مي .بودن آن نداشت
به تباهي ، ندكه شكنجه هاي وحشتناك را تاب آورد بود كساني كشاندن بسيار

در نبردي نابرابر شكنجه گران را  و ارزشهاي خويش را حفظ كردند تن ندادند،
تناك شكنجه، ارزش پرداختن به تاثيرات مخرب و دهشبه زانو درآوردند. 

  كند.  جسته تر ميبر شان در قبال انديشه و عمل راو مسئوليت انسانها مقاومت 

، اوج دستگيري ها، 60سالهاي اول دهه گسترش توبه و قدرقدرتي توابها به 
كنار با برمي گردد. اعدامها، شكنجه ها و مقررات نفس گير در درون زندان 

ني و مديريت زندان اوين و داوود گذاشتن اسداهللا الجوردي از دادستا
و كاستن از  1363رحماني از رياست زندان قزل حصار در اواخر تابستان 

، به وجود آوردرا باريكه فضاي امني ، كه فشارهاي جنون آميز در زندان
ضدبشري در زندانها، مقررات و  "ارشاد"تحميل مقاومت زندانيان در برابر 

كم نبودند كساني كه از اين  -كشانده بود كه زندانيان را به آستانه جنون
جان تازه اي به  -آستانه گذر كردند و تعادل رواني شان بالكل درهم ريخت

خود گرفت. اين تغييرات بيش از آنكه حاصل اختالفات درون رژيم باشد، 
وارد بر آنها ناشي از آن بود كه قلع و قمع مخالفان و منتقدان ضربه نهائي را 

و  هابه بعد با آزاد شدن تعداد زيادي از تواب 1364سال  آورده بود. از
زندانياني كه كم و بيش به سياست تحميلي زندان تن داده بودند، چهره بارز 

با مقاومت شناخته مي شود. شايد در زندانهاي شهرهاي ديگر در زندان 
وضعيت متفاوت بوده باشد. مثال از گزارشهاي زندان شيراز مي دانيم كه 

 وبه و قدرقدرتي توابها بعدها هم ادامه داشته است. فضاي ت
  
  و گناه؟  وبهت

در فراهم ساختن رابطه بندگى و و قران و احاديث در جايگاه بزرگى  توبه
بكار  حالتدارد. توبه در ارتباط با گناه و در دو م الاطاعت مطلق از خدا و اس

، "كاران گناه"تن توبه واداشمجازات و به  ابجنبه كيفري آن كه  رفته است.
يعني كساني كه قوانين اسالمي و دستورات حاكمان دين را زيرپا گذاشته 

حتى مومنين  .داردتوبه جنبه همگانى  ،اما حالت دومشود.  اند، مشخص مي
و جبرى است  و نيز لييعنى گناه امرى از .وندش هم به توبه فراخوانده مى

اى  توبه بايد پروسه .وبه دارندهمه، حتى مومنين هم، گناهكارند و نياز به ت
دائمى باشد در زندگى انسانها بر بستر عذاب روحى و حس حقارت ناشى از 

  .گناه اسحسا

گناه واژه اي است با بار مذهبى و متفاوت است از كلمه  تقصير، كه بار 
در يك مفهوم عام گناه زير پا گذاشتن قوانين خدائى و دينى  .حقوقي دارد

. مهمى در وابستگى انسان به خدا و مذهب دارد  اه نقشدر اسالم گن .است

بسيارى از اين . شود مى بيشتر لذات و زندگى مادى گناه يا مكروه شمرده
انجام آن، كه در   پس. ناپذير است گناه ها براى يك انسان طبيعى اجتناب

گناه و خوار شمردن خود و ديگران همراه   گيرد، با احساس خفا صورت مى
كه پذيرش توبه اش در قدرت خدا قرار دارد،  اين احساس گناه. شود مى

   .كند وار به خدا را تعيين مي حس بدهكاري ازلي و رابطه بنده

مستقل از بار مذهبى و  و جرم و مجازات مفاهيم حقوقى هستنددر حاليكه 
اين را امروزه اكثر جوامع پذيرفته اند و جامعه ما هم با آن بيگانه  .گناه

اني در ايران هم كم و بيش اين استقالل وجود داشت. گناه به نيست. زم
آن سنگيني بار از و درك از گناه تغيير كرده  ،افراد واگذار شده وجدان
بسيارى از اعمال و افكارى كه سابقا گناهان كبيره بودند  .ده استش كاسته

رها نه ردند، ديگر در بيشتر كشوب گاهها مىل و به خاطر آنها انسانها را به قت
   .وندش يند، بلكه امورى صرفا خصوصى تلقى مىآ تنها گناه به حساب نمى

رود و  راند، گناه از رابطه بين فرد و خدا فراتر مى اما وقتى دين حكومت مى
بايد پاسخگوى واليان دين هم باشد. كنترل جامعه با ابزار قرار دادن   شخص

كومت طفره رفتن از گناه و مجازاتهاي اسالمي صورت مي گيرد. براي ح
قوانيني كه به خدا نسبت مي دهند، تحقير اقتدار خدا و دستگاه آنها است و 
مستحق شديدترين مجازاتها.  گناه، كه به مذهب و ميزان وفادارى فرد به 

و اسطوره بهشت و  اى است بين فرد مومن و خدا رابطه و آن بستگى دارد
 .شود ين وارد مقوله جرم ميجهنم برايش خلق شده، در حكومت مبتني بر د

گرائى، نوشيدن مشروبات  رابطه خارج از حوزه زناشوئى، همجنس المث
، اروتيسم در هنر و ادبيات و موارد ديگر گاه حتي جنايت محسوب ليالك
در حاليكه بسيار جنايات و رفتارهايى كه موازين حقوق بشر  .شوند مى

ل تجاوز به دختربچه به نام كند، مث جرم بودن آنها را تائيد مىهم جهانى 
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صيغه و ازدواج، آزار رساندن به زن از طرف مردان خانواده و حتي قتل آنها، 
   .شود در چارچوب حق مرد در امور زناشوئى تلقى مى

  و سركوب سياسي هم در حكومت مبتني بر دين در ايران، با ميزان قرار 

صورت مي حكومت اسالبراي دگرانديشي و مخالفت با  "گناه"دادن 
به  كفر، شرك، الحاد، ارتداد و محاربه با خداگيرد. اتهاماتي چون  مي

به اعدام و شكنجه فراغ بال توجيه ديني و با حكومت امكان داده است كه 
ت الحتى قانون مطبوعات هم از اين مقو. دست يازدان مخالفان و دگرانديش

نت به هرگونه اها 1361قانون مطبوعات مصوب  62ه دما. جدا نيست
وقتي انديشه و عمل سياسي به گناه  .داند مقدسات را همسنگ ارتداد مى

تعبير مي شود، مجازات هم نه امري حقوقي، بلكه حكمي از پيش تعيين 
شده است. نيازي به دادگاه، قاضي، وكيل، اثبات جرم و ديگر موازين حقوقي 

شرع  نيست احكام را قران و كتب فقهي مشخص كرده اند و وظيفه حاكم
  صدور آن احكام است. 

شود و نه وجه بازدارندگي، بلكه جنبه  انتقام خدا تلقي مي "گناه" مجازات 
با چنين تفسيري است كه مجازاتهاي  گيرد. قصاص و انتقام به خود مي

در جسم و روان كشدار  ي شديد ودرد  اسالمي، حتي مجازات مرگ با
مراه با آئين هاى مذهبى به عام و هالمجازات در م .دشو همراه ميقربانى 

جهنم هم با ابدى . جهنمتا نمايش قدرت باشد و نيز يادآور آيد،  اجرا درمى
ا مجازات هائى چون سنگسار، زدن تازيانه، . بشود بودنش مشخص مى

اما اشكال مجازات  .درآوردن چشم از حدقه و قطع اعضاى بدن آشنا هستيم
قهى دست قاضى و حاكم را در كتب ف. مى محدود به اينها نيستالهاى اس

لواط تحريرالوسيله در كيفر عمل  در مثال. دنتعيين اين اشكال باز گذاشته ا
اكم در كيفيت كشتن او اختيار دارد كه يا با شمشير گردن او ح“ آمده است

را بزند، و يا دست و پايش را ببندد و از جاى بلندى مانند كوه به پايين 
   .”پاى ديوار قرار دهد و ديوار را به روى او خراب كند بيندازد، و يا اينكه او را

   

   القاي احساس گناه

در سركوب سياسي، القاي احساس گناه جنبه ديگري از مجازات است كه 
به عنوان شكنجه سيستماتيك رواني عمل  60به ويژه در زندان دهه 

 درهم شكستن و عذاب روانيتحقير، القاى احساس گناه در خدمت كرد.  مي

براى نفوذ در فكر و ئي ها تكنيكبود. ايجاد حس گناه با بكارگيري  زنداني
گرفت. اين گونه  بر آن نهاده بودند، صورت مي "ارشاد"انسانها، كه نام روان 

به شستشوي مغزي هم اندازي به دنياي ذهني انسانها، كه  تجاوز و دست
ان پذير باشد. تعبير مي شود، در فضاي سراسر ارعاب زندان مي توانست امك

آفريد، شايد  براي توضيح سياستهائي كه بايد در زنداني احساس گناه مي
  واژه زورچپان گوياتر از كلمه القا باشد.

 به اوشد.  ايجاد حس گناه در زنداني، با تخريب گذشته او شروع مي 

د كه در گذشته آدمى فاسد بوده و عمل او ــ گو خواندن كردن مى زورچپان
 وارونهدر برابرش  را  او  گذشته .ميه باشد ــ جنايت بوده استالعكتاب يا ا

كه  به او بباورانند از هر روش پليدي بهره مي گرفتند تا و دادند مى جلوه
(شايد اين واژه مورد عالقه  "هواهاي نفساني"اعتقادات سياسي او  از 

بود) نشات گرفته و گرفته شده خميني سخنان الجوردي و بازجوها، از 
دنياي دروني زنداني را، كه براي هر كسي منحصر به فرد  خيانت بوده است.

كردند. اگر در اين روش پليد،  است بايد دچار آشفتگي و بحران مي
زندانبانان موفق مي شدند، زنداني از هويت خود كه پروده تجارب زندگي، 

انه شد و به موجود ديگري، بيگ تربيت و آموخته هاي خود او بود، خالي مي
با قبلي، تبديل مي شد. موجودي كه حاال همه چيز در برابرش وارونه بود: 

شد و بسياري مرزهاي  حق به ناحق، عشق به كينه تبديل مينيكي به بدي، 
  ريخت.  بديهي ديگر درهم مي

هاي واقعي  شد. نام وارونه كردن، حتي شامل نامها و مثال نام سازمانها هم مي
و تاريخ حذف مي شد. آوردن نام واقعي يك سازمان بايد از ذهنها، ادبيات 

خود در زمره گناهان قرار مي گرفت. مثال اگر زنداني وابسته به سازمان 
مجاهدين خلق، از ناميدن خود با واژه منافق ابا مي كرد، بطور مضاعف 

شمرده مي شد و مورد تنبيه هاي سخت قرار مي گرفت. در  "منافق"
سارتي مرگ بود. نه فقط در زندان، در رسانه ها تنبيه چنين ج 67تابستان 

شده است تا جائيكه  و كتابها هم نام واقعي آن سازمان حذف و سانسور 
واقعي نيست. براي  "سازمان منافقين"شايد خيلي ها امروز ندانند كه نام 

بعضي سازمانهاي چپ هم، به ويژه سازماني كه واژه كمونيست هم جزئي از 
  شكلي وجود داشت.نامش بود، چنين م

به  "خيانت"به  بايد الگوئي مي شد براي بقيه. او بايد "كار گناه"قرباني 
 وكرد.  ميدر حضور ديگران اعتراف ه همه گناهان كرده و ناكرده ب "جنايت"

در دامن قدرت و عطوفت اسالمي به  حاال در زندانكرد كه  اعتراف مي بايد
  ."است ر شدهاز نعمت توبه برخوردا"و گناهانش آگاه 

هم آوار بر ديگران بايد  ،شد ي كه وادار به اعتراف مي درهم شكستن قرباني 
آنها را  زندانيان مجبور به شنيدن اين اعترافها و مصاحبه ها بودند.. مي شد

برنامه هاي ارشادي شركت كنند. بطور كردند  كه در  همچنين  مجبور مي
ه خواني و نظير اينها ترتيب مدام سخنراني هاي مذهبي، قران، دعا و نوح

ها روزانه برنامه  شد و تلويزيون مداربسته زندان هم در همين مايه داده مي
كرد. مضمون اصلي اين برنامه ها گناه و توبه بود. دعاهاي مربوط  پخش مي

شد و  به گناه و توبه اغلب با گريه هاي سوزناك و التماس آميز توام مي
احساس گناه بايد زمينه  درد و عذاب روحى آفريد. فضاي جنون و خلسه مي

چون و چرا  بى گناه و جبران آن،براى پاك شدن از زنداني را  شد تا اي مي
براى  60فراموش نكنيم كه در دهه  كند. تسليم ارشادات رهبران مذهبى 

  د.اى از توابها را به چه جنايتهائى واداشتن عده "جبران گناه"

مي شود گناهان عالم را بر دوش نحيف يك من در زندان ديدم كه چگونه 
ما شاهد بوديم كه احساس گناه، چه تاثيرات ويرانگري بر  نوجوان بار كرد.

را از   نفس به اعتماد  حس القائات اين .گذاشت روان و شخصيت زنداني مي
 زندانى، عليه دشمنى سراسر فضاى در كه كنيم توجه. گرفت مى زندانى

. دباش تهاجماتآن  برابر در تواند مىگاه مهمي  چه تكيه  نفس به اعتماد
كنم. در بهار اي را از زندان نقل مي براي نشان دادن چنين فضائي، صحنه

من و چند نفر ديگر را به بندي فرستادند كه در كتاب حقيقت  1364سال 
  ام. را بكار برده "شدگان سنگ"ساده در توصيف آن واژه 

  

شان نشسته و به ما زل زده بودند. حتي ها ل زندانيها ساكت جلوي سلو"
مان مي كردند.  اتاقي بوديم، غريبانه نگاه چهره هاي آشنائي كه قبال هم

همگي مانتو و شلوار تيره رنگي به تن داشتند. روسري به سر و آستين 
بود. كسي در راهرو قدم نمي زد.  لباسشان تا مچ دست پائين كشيده شده

تاب يا روزنامه اي دستشان نبود جز قران و زد. ك كسي با ديگري حرف نمي
كتاب دعا. . . شب اول ورود ما مصادف بود با يكي از شبهاي دعا. با بلند 
شدن صداي دعا از بلندگو، چراغها خاموش شد. زندانيان در راهرو نشستند 

كردند. صداي گريه كه اول آرام بود، هر آن  و دعا را با زمزمه همراهي مي
كرد و در باره  شد. گاه كه نوحه خوان دعا را قطع مي ر ميبلندتر و بلندت
گرفت. گريه نبود زاري و  كرد، گريه اوج مي كار مرثيه سرائي مي انسان گناه

گريستند كه گوئي مادري باالي جسد فرزندش  فغان بود. چنان با سوز مي
  "گريد. مي

- ندانيشد سرگذشت غم انگيزشان را شنيد. آنها ز در گريه سوزناكشان مي
حصار  هاي دادستاني كرج بودند و ما سالها در بندهاي مختلف زندان قزل 

آنها را از ما جدا كردند و در شرايط تنبيهي  1362همبندي بوديم. در سال 
راه راست هدايت "قرار دادند تا به  "واحد مسكوني"و  "ها جعبه"مشابه 
واني تبديل كرده . نتيجه حاصل شده بود و زنان جوان را به بيمار ر"شوند

اي اما قريب يك سال اين شرايط را تاب آورده و به قالب ارشادي بودند. عده
  هاي انفرادي زندان  آنها تن نداده بودند. آنها را به سلول
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گوهردشت فرستاده بودند. از شرح آن تنبيه ها كه در كتابها و گزارشات 
دوزخ "را به كتاب مختلفي از جمله در حقيقت ساده آمده، مي گذرم و شما 

  اثر ايرج مصداقي رجوع مي دهم.  "روي زمين

  

  
  

در هر حالت اما، مسئول و مقصر در اين تغييرات مسخ كننده، شكنجه بود. 
با عذاب روحى و معموال احساس گناه تواب قرباني وضعيت جنايت بار بود. 

تواند در خودآزارى  تقاص آن مى و است جوئى خشن آميخته نوعى قصاص
شود.  در خودآزاري، خشم و مجازات دروني مي  .بروز كنديا دگرآزاري و 

خود را  .بيند شخص در مقابل احساس گناه، خود را مطلقا ناتوان مى
گناهكار ديدن يعنى درگيرى دائمى با فكر عذاب جهنم و خشم خدا و 

هاى زندگى و بدبينى نسبت به  مجازات خود، محروم كردن خويش از شادى
. او توانائي لذت بردن، آرزو و اميد داشتن و چه بسا لذت دارد هر چه رنگ

قدرت دوست داشتن را از دست مي داد. براي بسياري آينده هم تباه شده 
بود. مثال توابي كه از خانواده اش چندين و چند نفر اعدام شده بودند، چه 

  د؟ اي برايش قابل تصور بو آينده

اري است. زندانبانان به اين بسنده وجه ديگر خودآزاري، در زندان دگرآز
توبه "نمي كردند كه زنداني تواب با درد حس گناه در خويش فرو رود. 

شد. عمل يعني شليك به قلب  از نظر آنها بايد در عمل ثابت مي "واقعي
رفيق سابق، شالق زدن او، جاسوسي او و غيره. بودند توابهائي كه در اعدام، 

وها همكاري كردند. براي آنها كه تسليم گناه و در بازجوئي و شكنجه با بازج
سرفراز به آرمانهاي گذشته وفادار مانده و به  كهتوبه شده بودند، كساني 

آنها  ، مايه رشك توام با نفرت بودند. تن نداده بودند و سرنوشت او شكست
. او از خشونتي چهره ديروز او، آرمانهاي بربادرفته و گذشته باشكوه او بودند

ر او رفته بود، خشونت و انتقام جوئي را آموخته بود كه حال بايد عليه كه ب
گرفت. چنين بود كه توابها گاه از كاربرد خشونت و ضديت با  آنها بكار مي

  ديگر زندانيان از پاسداران و نگهبانان زندان پيشي مي گرفتند. 

زار آي كه همدست شكنجه گر شده بود.  با اينهمه او قرباني بود. قرباني
يا پله شغل  ،ديگران، آنگونه كه مي توانست براي شكنجه گران لذت آفرين

   نبايد ناديده گرفت.هم را البته موارد استثنا  - .، براي او نبودترقي باشد

  

  شكنجه يك وضعيت است

اين واقعيت آشكار كه پديده توبه و تواب حاصل شكنجه بود، براي شناخت، 
ا كه تصوير عمومي از شكنجه بسيار بررسي و تامل آن كافي نيست. چر

مثل شالق زدن،  يمحدود است. واژه شكنجه در ذهن ما بالفاصله اشكال
قپاني كردن، آويزان كردن، اعدام نمايشي، تجاوز و غيره را تداعي مي كند 

را به فرد و تن او تقليل  ، آنشكنجهاز كه بر فرد وارد مي شود. اين تصوير 
اثيرات جانبي و فضائي كه شكنجه مي آفريند، به تمي دهد. چنين تصويري 

و قادر نيست كل موقعيت شكنجه را توضيح دهد. شكنجه  كم توجه است

يك وضعيت است. زوزه شالقي كه بر تن فرد فرود مي آيد از تن او فراتر مي 
درد و زخم در تن ها و روان ها تكثير  .رود و كل فضاي زندان را پر مي كند

نجه از اتاق شكنجه بيرون مي آيد و وضعيت ارعاب مي مي شود. شكو تكرار 
آفريند. تعدادي اعدام مي شوند و تعداد بسيار بيشتري كه وادار مي شوند 
صداي تيرها را بشنوند و يا پيكرهاي به دار آويخته را ببينند، اعدام خويش 
را نظاره مي كنند. اين ارعاب از نوع و شدتي است كه مي تواند حس زنداني 

  فلج و عكس العمل سنجيده او را دچار اختالل و حتي فلج كند. را 

در تنها در برابر زنداني در اين وضعيت درد و وحشت، حضور شكنجه گر 
نمي شود. اينكه او آدمي است مثل من و خالصه شالق و ابزار شكنجه اش 

شما، نه از كشور و قاره اي ديگر و  به زبان ما حرف مي زند، مي تواند 
تر آنكه  و تلخ تصوير ايده آل زنداني سياسي را از انسان درهم بريزد. يكباره

او به نام ديني شالق مي زند كه دين تو است و اگر ديگر دين تو نيست، اما 
  زماني دين مانوس خانه تو بوده است. شالق قدرت و اختيار مطلق به او مي 

زات كند، اگر هم دهد، او جاي خداي قادر جبار نشسته تا تو گناهكار را مجا
از ارشاد داد سخن مي دهد، از همان جنس مجازات است. او جهنم را 
زميني كرده است. شكنجه و وضعيت حاصل از آن  در زندانهاي حكومت 

زنداني مجرمي گناهكار  با مذهب درهم تنيده است. 60اسالمي در دهه 
  شتمرتكب نشده باشد، همين كه در گ "جرم سياسي"است. حتي اگر هيچ 

و تعقيبهاي نيروهاي نظامي و امنيتي از سر بدبياري مشكوك شناخته شده 
   كار بودن وي كافي است. و پايش به زندان افتاده، براي گناه

در چنين فضاي سياهي كه زنداني را احاطه كرده بود، جنگ با عراق هم 
نعمتي بود براي زندانبانان كه با توسل به آن، احساس گناه، بدهكاري و 

زنداني تحقير و سرزنش مي شد كه به يانت را در زنداني تشديد كنند. خ
جاي رفتن به جبهه و جنگ با دشمن به جنگ اسالم و مردم رفته است. 
فريب بي حد و مرز بود. بازجو از اينكه خود در جبهه نيست، زنداني را 

حتي ارزشهاي اجتماعي و اخالقي زنداني مثل كمك و مقصر مي دانست. 
فداكاريها هم مورد تجاوز  و همسرخلق، عشق به به ديگران، عشق به  احترام

گيرند.  اين خصوصيات از خودخواهي نشات ميقرار مي گرفت. مي گفتند 
محبت و مهر به ديگران، آدمي را از عشق به خدا دور مي سازد. با مقررات 

براي ها، كه مي توانستند  گير و ممانعت از دوستي ها و همبستگي نفس
ايجاد فضاي نفرت، دشمني با باشند و  در طوفان خشونت تكيه گاهيداني زن

  كرد. و بي اعتمادي، زنداني بايد حس تنهائي و بي پناهي مي

به دنياي ذهني و روان زنداني و  چنگ انداختناين القائات كه تجاوز و 
آفريده درهم شكستن وي بود، در وضعيتي كه شكنجه و حضور دائمي مرگ 

ائي كه سراسر با كينه و نفرت آميخته بود، در موقعيتي كه د، در فضبو
زنداني بطور روزمره و بطرز دردناكي مورد تاراج قرار مي گرفت، مي  هويت

به  آنها راشد و  كارساز در كساني توانست كارگر بيافتد. بله، اين سياستها 
ا به خود تا جائيكه حتي اعمالي رند. كه واقعا گناهكار بوده ا رسانداين باور 
د، كه هرگز انجام نداده بود. گاه گرچه اين القائات كارساز نبود ادننسبت د

اما ناتواني و بي پناهي چنان زنداني را در چنبره خود مي گرفت كه براي 
سعي مي كرد  و خود را به ظاهر تسليم اين القائات مي كرد ، ويفرار

تشخيص اينكه كدام مان زگذشته را به فراموشي بسپارد. اما چه بسا به مرور 
  القائات است و كدام باور، سخت تر و سخت تر مي شد.

  

  شكست انقالب و فروپاشي سازمانها

نابودي  اب ،به شكست كشاندن انقالب و ايجاد جمهوري اسالمي از آن 
ديگري هاي  و خواستهنيروهائي كه شركتشان در آن انقالب با انتظارات 

تا جامعه را به  آماده بودقام اسالمي شمشير انت. ميسر شدصورت گرفت، 
تالش هاي قدرتش را نه با حكومت اسالمي پايه .سوي اسالمي شدن براند

بيكاري، مسكن، آزادي،  رفع انتظارات مردم از انقالب نظير براي برآوردن

http://dialogt.de/



  ي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالميس

 ٢٩٥  110ي  آرش شماره

مسائل ملي، حق و حقوق مردم و غيره، بلكه با سركوب مخالفان و نيروهائي 
 ب داشتند، بنا نهاد. كه روايت ديگري از انقال

سركوب از همان ماه هاي اول پس از قدرت گيري حكومتي كه به سرعت 
به واليت فقيه ملبس شد، آغاز شده بود ولي ابعاد دهشتناك و غافلگير 

چون آواري بر سر سازمانها و نهادهاي مخالف  1360كننده آن در تابستان 
در خال نسبي و انقالب  در آستانهكه و دگرانديش فرود آمد. اين نيروها 

را  مهيبي قدرت شكل گرفته بودند و هيچ آمادگي براي چنان يورش
يا فعاليتشان را به  ند و فروپاشي كشانده شدمرز به سرعت به  ،نداشتند

بيرون از مرزهاي كشور انتقال دادند. حكومت اسالمي تازه به قدرت رسيده 
ه در تاريخ معاصر ايران جنايتهائي را كه در اين سركوب تقريبا بي سابق

از هيچ  "پيروزي"براي اين  و ، مدال پيروزي براي خود دانستدادصورت 
بر صفحه تلويزيون به نمايش را ه شدچهره هاي شكنجه شري ابا نكرد. 

 شد، مى شامل را هر هفته صدها نفر كه شدگان تيرباران د و اسامىنگذاشت

 و اعدام قبح خود را از دست دادشكنجه  .اعالم كردند ها روزنامهراديو و  در

تا ارعابش هر صداي ديگري را خفه كند. جشن شرارت در زندان عريانتر 
بهره  -شنيدن، ديدن، لمس كردن -بود. آنجا از همه كانالهاي حسي انسان

و سران و جستند تا به زنداني بباورانند كه مخالفان را نابود كرده اند 
را هم مي توانند نابود كنند. حتي از و او شخصيتها را درهم شكسته اند 

  نمايش جنازه هاي رهبران هم ابا نكردند. 

ضربه هولناك بود. هزاران نفر اعدام شدند، هزاران نفر ناگزير به ترك كشور 
ي نزنداشدند، هزاران نفر از خانه و محيط كارشان آواره شدند و هزاران نفر 

نها و بي پشتيبان ماندند. شدند. تمام اين هزاران در آن سالهاي سياه، ت
و يا بي تفاوت به  "انقالب ضدامپرياليستي" مسحورجامعه جهاني هم يا 

انقالب، عالقه اي به پيامدهاي آن نداشت. و مردم ايران هم فرسوده از 
انقالبي كه نتيجه اش فشار بيشتر بر آنها و برباد رفتن آرزوهاشان بود و 

شان بود، چندان  اراج زندگيآن ت "تقدس"همچنين خسته از جنگي كه 
گذشت، نكردند. به عالوه بر خالف سالهاي  توجهي به آنچه پيرامونشان مي

پيش از انقالب، مردم اين بار مخالفان را قهرمان و ناجي نمي ديدند و حتي 
در چشم بسياري، آنها مقصر شكست انقالب بودند. اين قضاوت در نگاه 

چشم مي خورد. آيا  اين فضاي  روشنفكران حتي منتقد شايد بيشتر به
دوزخي ناشي از ارعاب نبود كه حسها و دريافتها را فلج كرد؟ سهم دستگاه 
تبليغاتي عظيم، كه از هيچ شيوه پليدي براي به سلطه درآوردن ذهن و 

  انديشه جامعه ابا نداشت، در قضاوتها چه بود؟ 

نوز تصوير حتي امروز كه جنايتهاي آن سالها ديگر جاي انكار ندارد، ه
بشدت تحريف شده جمهوري اسالمي از مخالفان در سطح گسترده اي از 

گرائي به مفهومي  جامعه همچنان باقي است. واژه خشونت، با ترفند نسبي
در خال تبديل مي شود و رابطه آن با قدرت دستگاه حكومتي ناديده گرفته 

ه متهم مي مي شود. به اين ترتيب قرباني جنايت، يك بار ديگر در جايگا
، به رغم به رغم اختالف نظر در بين مخالفيننشيند. بايد بپذيريم كه 

در ايستادگي در برابر آنها ، اشتباهات برخي و خطاهاي بزرگ برخي ديگر
و اين نظر داشتند ك اشترااستبداد تازه به قدرت رسيده، كم و بيش 

اي  و مبارزه آنها طبعا مبارزه فداكاري و شهامت بزرگي مي طلبيد
با  -شايد نسل آيندگان -روزي مي رسد كه جامعهافتخارآميز بوده است. 

شود به نقد و روانشناسي جامعه آن  فاصله گيري از آن سالها قادر مي
  سالهاي سياه بپردازد

از اين بحث مي گذرم و به نكته اي كه به اين نوشته مربوط مي شود، 
نيان بيش از همه قرباني گذارم. در آن فضاي سياه و مخوف زندا انگشت مي

شدند. هزاران نفري كه در زندانهاي مخوف آن دهه زنده ماندند، بيش از 
ديگران بي پناهي را حس كردند. آنها زنده ماندند ولي تاوان شكست بيش 

هاي آنها سنگيني كرد. شكست اما، تنها بيروني و بدليل  از همه بر دوش
وهاي سياسي پديد آمده بود و در ضربه هاي رژيم نبود. بحراني در درون نير

در حال تغيير بود.  ها انديشهميان نيروهاي روشنفكر هم، بسياري از 
نگرشهاي ايدئولوژيك و نگاه اراده گرايانه به انقالب مورد نقد قرار گرفته بود. 
اين نگاه نقادانه كه طبعا مثبت بود، ولي تا حدي هم متاثر از وضعيت ارعاب 

نكه برآمده از تفكر و تبادل انديشه ها باشد، حاصل بود. شايد بيش از آ
آميخت و  تجربه هاي تلخ شكست بود كه با حس ياس و سرخوردگي درمي

ديديم كه جائي به شكافها و جائي به ترديد در اصل عمل سياسي انجاميد. 
تبلور مي يابد، و  "ما"آن تعلقات گروهي و حس وابستگي جمعي، كه در 

در تنهائي و سختي ها باشد، ديگر به قوت پيشين  "نم"مي تواند پشتيبان 
نبود. همه اين رنجها دست در دست هم، تنگناي زندان را تنگتر و تنگتر 
مي كرد. در آن انزواي كامل از بيرون، زنداني بي پشتيبان خود را تنهاتر 

ديد. او براي حفظ خود در آن تنگناي انزوا و سرگشتگي بايد از هويت و  مي
نهايت قوي برخوردار مي شد تا از پرتگاهي كه زندانبانان ساخته و به  "من"

بر آن نام توبه گذاشته بودند، سقوط نكند. همه صاحب چنين قوت و اراده 
شد و  اي نبودند. عده اي وادادند، عده اي هر چه مربوط به گذشته شان مي

ه هاي آن و نيكي هاي خود را نفي كردند، مسخ و تابع اراد حتي زيبائي
  زندابانان گشتند. تواب شدند.

نمي خصوصيات فردي انسانها را در توضيح ايستادگي و يا شكست رذيالنه 
كه توابها يك شكل نبودند و  و نيز قابل انكار نيست توان باكل ناديده گرفت
را به فرد و خصوصيات فردي تنزل پديده تواب  ولي ،يك شكل عمل نكردند

ضمن اهميت خود، كاستن از مسئوليت رژيم ها،  ن و پرداختن به حاشيهداد
اسالمي در سياستهاي جنايتكارانه است. تواب يك تصادف بود، پديده بود، 
پديده زندان و شكنجه جمهوري اسالمي. بررسي آن اگر از جنبه پديده 
شناسي زندان و روانشناسي شكنجه دور شود، شايد كه داوري در باره توابها 

ساده كردن از بررسي و تامل مي كاهد. بررسي و تر كند ولي اين  را ساده
تامل بر سياستهاي رژيم هاي توتاليتر و رژيم اسالمي، تامل جامعه شناختي 

ها و زيگزاكهاي دروني انسان و باالخره تامل و  شناختي بر پيچيدگي و روان
  بررسي تجربه هاي شكنجه شدگان، مستلزم شكستن هاله سكوت است. 

  1392، دي 2013دسامبر 

*  
   

  ي حافظ موسوي ي تازه سروده

  ها در خود مخفي دارم از انگور و بوسه نشان

  

 ها را از من بپرس پس اكنون راه ميخانه

 در اين هنگام كه افق زير پايم فروريخته

 و تاريكي در برابرم دهان باز كرده است

 از ارغوان بپرس كه رنگ پيراهنم نيست

 ها است در خون گردش ملتهب بوسه

 سوزد آرام ستم كه گر گرفته و ميو پو

 اما ياراي فاش كردن با من نيست

 و ياراي شنيدن در تو

 كه بايد پيراهنم را بدري

 هايم عبور كني از زخم

 ها برسي گاه انگورها و بوسه و به مخفي

                   *  
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  نگاهي گذرا

  مجازات در تاريخبه  

      

  علي حصوري

  

هاست كه به يگري مانند تنبيه هم بيان مي شود، قرنمجازات كه با الفاظ د
صورت رفتار يك مرجع يا قدرت عليه خطا كار، گناهكار، متجاوز، و صاحب 
عنوان هاي ديگر تظاهر مي كند.مجازات از كجا پديد آمده است؟ پاسخ به 
اين پرسش به تاريخ مجازات هم خواهد پرداخت. مجازات عكس العملي 

برابر كاري كه نمي پسنديم يا سزاوار نمي دانيم. است خشونت آميز در 
مجازات و خشونت همزادند، بويژه اگر در نظر گيريم كه بي گمان زمان 
پيداشدن آن مربوط به دوره هاي پيش از تمدن هاي معروف است. اما از 
آنجا كه هيچ كاري نبايد بي پاسخ بماند، پديد آمدن مجازات هم منطقي 

ه امروز هم چنين مي نمايد. مي توان تصور كرد مي نموده است، چنان ك
چنان كه در ميان قبائل و جمعيت هاي پيش از  –كه در كهنترين زمان ها 

تمدن ديده شده است،هدف مجازات از كار انداختن مجرم بوده است. در 
اين مورد هم ساده ترين روش و كوتاهترين راه انتخاب مي شده كه كوتاه 

  ت.كردن دست مجرم بوده اس

شواهد تاريخي نشان مي دهد كه در كهنترين زمان ها تناسبي بين گناه و  
مجازات نبوده، زيرا بشر مي خواسته است از شر دزد، انسان كش و مانند آن 
برهد. مجازات در برخي از اديان شديد تراز جرم است، گرچه كوشيده اند با 

بكاهند. حتا  عمل به قوانين عرفي در برابر قواعد ديني از شدت خشونت
امروزه گاهي استدالل مي شود كه با مجرم بايد رفتاري كرد كه به تكرار 
جرم قادر نباشد. برخي از قوانين موجود دنيا، مانند دست بريدن در 
كشورهاي اسالمي يا داركشيدن در بسياري از نقاط جهان هنوز نشانه هاي 

عليرغم اين كه  انديشه هاي كهن تاريخي را در خود نگه داشته است، حتا

ي احكام داراي انگيزه ها  همزمان در انسان احساس عدالت و اجراي عادالنه
و نشانه هاي بسيار است و اين از روان انسان بر مي خيزد، يعني انسان در 
برابر انگيزه هاي گوناگون، پاسخ هاي گوناگون و متناسب با انگيزه مي دهد. 

  انسان ذاتا عادل و خردمند است.

ن ترتيب در سحرگاه تمدن كه مبدا تاريخ انسان است، شايد هزاران به اي
سال بود كه مجازات شديد و نامتناسب با گناه رايج بود، بگذريم از اين كه 
آيا كار مجرم گناه بوده يا نه. اما بي گمان تشويق و تحسين هم جائي براي 

ما مهم خود داشته است كه مجازات را تخفيف مي داده و اين براي بررسي 
است. ولي در هر صورت از آنجا كه مرجعي براي تصميم گيري در باره ي 
گناه وجود داشته بسياري از مجازات ها همراه با اعمال قدرت و در نتيجه 
همراه با خشونت بوده است. وقتي در قرن بيست و يكم نشانه هاي مجازات 

ورد تاريخ بدوي را ميتوان در پيشرفته ترين كشورها مشاهده كرد، در م
نبايد دور از انتظار باشد. اين ها نكاتي است همگاني كه به نظر مي آيد در 

  همه ي جوامع انساني كم و بيش به يك شكل نمود داشته است.

اما ميزان مجازات بستگي به عواملي چند داشته است.آيا اصال طرف  
به گناهكار بوده است؟ مناسبت گناهكار با تنبيه كننده چه بوده است؟ 

هنگام مجازات آيا عامل شدت بخش يا تسكين بخشي در كار بوده است؟  
گناه با مرجع چه نسبتي داشته است؟ آيا گناه مرجع را هدف گرفته بوده يا 

  ديگري را؟ پاداشي كه داده مي شود فردي است يا جمعي؟ 

كهنترين تاريخي كه چه در كشور ما و چه در غرب از مجازات سخن گفته  
در متن هاي ديني و سياسي است. براي مثال اوستا ، تورات ، مي شود، 

1انجيل و كتيبه هاي شاهان
. در اكثر اين متن ها مجازات پاداش نام دارد 
كه اساسا به معني عمل متقابل يا برابر است، چيزي است مانند جريمه در 
دوران ما كه بايد تناسبي با جرم داشته باشد. به اين ترتيب اگرچه هميشه 
مجازات انتقام گيرانه و در نتيجه شديد است، اساس انديشه را در آن 
پاداشي برابر عمل جلوه داده اند. در اين زمينه معموال متن هاي ديني 
متعادل كننده بوده اند، به اين معني كه از شدت عمل انسان و بويژه شاهان 

شاهان را و حكمرانان مي كاسته اند.در واقع بايد متون ديني و قوانين پاد
نخستين وسائل ضابطه مند كردن و تعديل مجازات دانست، ولو اين كه در 

ضابطه اي اساسي وجود ندارد و احكام ديني را  -حتا در دوره ي ما –عمل 
به دلخواه  تفسير و تعبير مي كنند. براي مثال امروزه مجرم را به شالق 

اراي رشته هاي محكوم مي كنند ولي با كابل برق كه از جنس الستيك و د
فلز است است مجازات مي كنند به طوري كه شخصي كه شالق مي خورد 
پس از مجازات قادر به حركت نيست يا اساسا فلج و معلول مي شود. پارگي 
رگ هاي سطحي و خونريزي سطحي از رايجترين عوارض اين مجازات 

   است.هاست. در اسالم تازيانه تعريف شده وجنس، وزن و طول آن مشخص شده 

اين وضع بي گمان در گذشته شديد تر بوده است. بويژه جرم سياسي را 
معموال عملي در برابر مذهب، نماينده يا سايه ي خدا و مانند آن مي 
شمردند و به زندان هاي بي ضابطه مي فرستادند، زندان هائي كه گاه 

از بين  ي فراموشي نام مي گرفت زيرا غالبا زنداني در آنجا مي پوسيد و قلعه
مي رفت. به همين دليل انگيزه ي فرار يا رهائي  به مراتب بيش از انگيزه ي 
تحمل پاداش بوده است. پس از تحمل پاداش مسئولي براي آزادي مجرم 
وجود نداشت و به وضعيت رواني و موقعيت مجازات كننده بستگي داشت. 

مخالف ميل در مورد جمعيت ها و گروه ها كار شديد تر بود. هركار جمعي 
 -حكومت، قيام در برابر حكومت شمرده مي شد و با پاداش هاي وحشتناك

روبرو مي شد. داريوش در كتيبه ي بيستون شانزده قيام  -معموال قلع و قمع
  عليه حكومتش را يادآور مي شود و در همه ي موارد مي گويد من او/آنان را كشتم.

د كه نخستين شاهان بررسي مختصري در تاريخ پادشاهي نشان مي ده 
همان بزرگان قبيله بودند كه نقش پيشوائي آئيني را هم داشتند. در 

ي خود  بسياري از نقاط جهان شاه يادگاري از شمن است. شمن در قبيله
هم پزشك قبيله بود، هم نقش روحاني را داشت و هم نقش رهبري 

http://dialogt.de/



  ي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالميس

 ٢٩٧  110ي  آرش شماره

تجزيه شد  پهلواني)را. با مرور زمان و گسترش جوامع كار شمنان (اجتماعي
 ). اما با اين1پزشكي پديد آمد(و از آن سه كار پادشاهي ، پيشوائي دين و 

تجزيه نه تنها از نيروي شاه كاسته نشد بلكه شاه در هاله اي از قدرت 
فرورفت و با ايجاد دربار و خدمتكار و نگهبان از مردم فاصله گرفت در حالي 

دلسوز مردم بودند زيرا  كه شمنان مانند مردم زندگي مي كردند و بيشتر
  موجوديت آنان به موجوديت مردم گره خورده بود. 

ي آن به  ي گسترش اجتماع و تجزيه به اين ترتيب پادشاهي نتيجه    
طبقات است. در ميان هندواروپائيان، سه نيروي شاهان بعدا سه طبقه مي 

معه سازد كه هريك نماينده اي دارد. از اينجاست كه مفهوم قبيله به جا
ي اجتماعي پيدا و پاداش آن را جامعه  تحول مي يابد و ناگزير جرم جنبه

تعيين مي كند، جامعه اي كه شاه در آن باالترين قدرت و بيش از روحاني 
ي جمعيت را  قبيله توانائي اعمال زور داشت. اما كشاورزان كه توده

بعدا اين ساختند به دليل كار مهمشان ناديده گرفته نمي شدند. البته  مي
ي اين سازمان اجتماعي جديد به خاطر سازگاري با  وضع تغيير كرد. با همه

توليد تا پايان كار ساسانيان رو به پيش بود و از جمله به دليل وجود نسبي 
  عدالت روبه توسعه بود تا اعراب از راه رسيدند.

 ي طبقاتي ي قبيله اي ، شمن حكمران بود، در جامعه همچنان كه در جامعه

)، شاه قانونگذار بود و در نتيجه مجازات ها 2ي قدرت شمن( حاصل از تجزيه
ي  را بويژه اگر او را هدف گرفته بودند، با چنان شدتي مي داد كه مايه

عبرت مردم شود. اين قاعده هنوز حاكم است و در بسياري از نقاط جهان 
دارد، به  جرم سياسي مجازاتي به مراتب شديد تر از مجازات جرم هاي ديگر

طوري كه حتا با قوانين شرعي و ديني هم سازگاري ندارد. روشن است كه 
در طول مدت دراز تاريخ كشورهائي مانند ايران تاچه حد مسائل مربوط به 
جرم و در نتيجه مجازات، مشمول تغييراتي شده است كه همه ناشي از 

ه است قدرت فرد و به ندرت حاصل روشن بيني كارگزاران خردمندي بود
كه گاه به طور اتفاقي به قدرت مي رسيدند. در تاريخ ما خواجه نظام الملك 

  يكي از ايشان است.

خواجه نظام الملك( حسن بن علي طوسي) از نادر سياستمداران ايراني 
ي خويش را در اعمال قدرت  است كه نه تنها راه و رسم سنجيده و ويژه

ي حكومت ها باقي  ي براي همهدستورعمل سياست نامهداشت بلكه با تاليف 
گذاشت. اين كتاب طوري است كه هر دوستار تاريخي بايد آن را بخواند و از 

دست كم در  -توصيه هاي اين مرد بزرگ در آداب كشور داري تاريخي ما
با خبر شود.  - ي ايران معروف شده است دوره اي كه به تاريخ عصر ميانه

چند فصل آن به مجازات و  كتاب در وضعي است كه نه يك بخش بلكه
احكام عادالنه و منطقي آن مي پردازد. عنوان و مطالب فصل ها طوري است 

ي حكومت و دستگاه  كه دقت او را در حفظ قوام اجتماعي و رفتار عادالنه
به طوري كه ضامن بقاي فردي و جمعي در جامعه اي رو  –شرع با مردم 

  نشان مي دهد. - به گسترش باشد

تاب نشان مي دهد كه خواجه نظام الملك چشم به آينده ي رو مروري بر ك
ي كشورهاي اسالمي را تحت  به گسترشي داشت كه نه تنها ايران بلكه همه

تاثير قرار مي داد. دليل آن دائر كردن مدارس نظاميه از خراسان تا بغداد 
 بود كه نقشه ي اين مرد بزرگ را براي پيشرفت علمي نه تنها ايرانيان بلكه

ي ايران مي  ي اقوام منطقه نشان مي دهد. گذشته از اين او در توسعه همه
كوشيد و اين كار خود را به رخ مردم هم مي كشيد. او دشواري هاي زمان 

وزارت و نوشتن راهنما در اين  -خود را نيك دريافته بود و با دوكار مختلف
  بود.در پي راهگشائي  -زمينه و تاسيس پيشرفته ترين مدارس زمان

اما احكام مذهبي در بر خورد با چنين حركاتي ناگزير نرمتر مي شد و 
شدت خود را از دست مي داد. روشن است كه هر گونه مجازات شديد 
منجر به فرار مردم از حكومت مي شود. براي مردان خردمندي مانند نظام 
الملك نه مذهب قابل گذشت بود و نه حكومت. حكومت هم از نظر او 

مردم بود. او مي بايست اين سه را به هم و به شكلي مي پيوست كه مدافع 

هيچ يك به نفع ديگري فدا نشود. ضمنا فصول كتاب او نشان مي دهد كه 
ي نا اميدي، فرار و  او باور داشته كه هر نوع سخت گيري و ستم مايه

ساماني كشور خواهد شد. برعكس،اعتماد به  پراكندگي مردم و در نتيجه نابه
ومت را همانند اطمينان و دلگرمي و رونق كار مردم و كشور و اساس آن حك

  .)3را عدالت، پيشگيري از زياده روي و جلوگيري از حرج و مرج مي ديد(

يكي از دشواري هاي كشور ما قرار گرفتن در مسير هجوم اقوام بيابانگرد 
جزبودند بوده است. اين اقوام به دليل اتكاي به زور از درك روابط شهري عا

و جز به كسب و انباشتن ثروت نمي انديشيدند. وزرائي مانند خواجه نظام 
الملك اين امتياز را هم داشته اند كه به تلطيف اين اقوام پرداخته از ايشان 
شاهان نرمخوتر و بردبارتري ساخته اند. نگاهي به تاريخ بيهقي هم اين را 

زرا و همراهان شاه درس روشن مي كند. اساسا بيهقي چنين كاري را به و
مي دهد. اين كار ايشان بيش از آن كه به قوام دستگاه حكومت بيانجامد، 
عدالت را معني و مصداق مي بخشيد و از تندروي هائي كه بويژه در مجازات 

  وجود داشت مي كاست.

ي مغول آن  باري، كشور ما در مسير آبادي و عدالت پيش مي رفت كه حمله
عقب راند. باز هم بساط داغ و درفش گسترده شد.هنوز را دويست سالي به 

چيزي ساخته نشده بود كه تيمور آمد و كارها صد سالي به عقب افتاد. 
صفويان با نگاه مذهبي شيعي نه تنها تندروي را دوباره باب كردند، كساني 
را ذاتا گناهكار قلمداد كردند كه جز اختالف مذهبي با صفويان، مسسئله اي 

اگر چه اين حكومت در مركزيت خود موفق بود اما نمونه هاي  نداشتند.
زنده اي از نپذيرفتن اقدامات آبادگرانه ي صفوي را در ميان اهل تسنن 

 1355شاهد بوده ايم. از جمله مسجد زيباي صفوي در گراش الر و در سال 

كه من شاهد بودم، رو به ويراني مي رفت و كسي را پرواي آن نبود. در 
  صفوي سني بودن مجازات داشت و اغلب مجازات مرگ.ي  دوره

اين بدان معني است كه ما در سحرگاه بيداري بسياري از ملل جهان، در 
غرور ديني و تعصب فرو رفته بوديم و آن را حتا شرابخواري افراطي شاهان 
و شاهزادگان تغيير نمي داد، زيرا شاه  يا شاهزاده برحسب نسب مقدسي كه 

يده بود، همچون فرزند خدا در روي زمين به جهان مي براي خود تراش
نگريست و توقع چنين نگاهي را هم از مردم داشت. نقاشي، خطاطي، قالي 
بافي و معماري عوض شد اما نگاه حكومت به جهان تغيير نكرد و بويژه پرع 
در برابر هر گونه تحول قرار گرفت به طوري كه در انقالب مشروطه يا 

مخالف بودند يا سعي مي كردند نشان دهند كه مشروطه در متشرعين با آن 
اروپا از قوانين الهي و حتا اسالم گرفته شده است، زيرا هرگونه عدول نه از 
اصول اسالم، بلكه قوانين عرفي آن و حتا تدوين قوانيني براي امور جديد 

  عرفي  مخالفت با دين و داراي مجازات هاي سنگين بود. 

ه عوارض چنين باورهائي با دو قطبي شدن روحانيون در انقالب مشروط 
خود را نشان داد. هرچه رهبران مسيحيت در برابر قوانين عرفي رواداري 
كردند و سكوت بر گزيدند، در ايران روحانيون مي خواستند و مي خواهند 
كه امور عرفي را هم با مذهب بگردانند و اين نه تنها به عقب ماندگي ما 

ما را به سوي زندگي نو بسته است زيرا مخالفت با رفتار  كمك كرده، راه
داراي مجازات سنگين و حتا اعدام است. پس از  -و نه اسالم -روحانيت

مشزوطه و بر افتادن قاجاريه، كشور اندك اندك به سوي جهان پيشرفته 
مي رفت كه كودتاي بيست و هشتم مرداد، تناب استعمار را محكمتر از 

را هم در  -شاه - ملت ما بست و به تدريج عامل خود پيش بر انديشه ي
جاي روحانيون مي نشاند. در اين ماجرا استعمار پير انگليس جاي خود را به 
ي  استعمارگر جوان و نيرومندي داد كه ماجراي كودتا در ايران را در همه

مستعمرات پيشين آزمود و از اكثر آن ها موفق بيرون آمد. مخالفت، نه تنها 
  اه بلكه با امريكا هم مجازات يافت. با ش

در انقالب بهمن فرصت جالبي براي استعمار انگليس پيش آمد كه امريكا را 
چنان از ايران بيرون اندازد كه سفارتش تا امروز بسته بماند. انقالب بهمن 

).در اين كار از 4انتقام انگليس از امريكا بود و ربطي به مشروطه نداشت(
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كرد و راه اين استفاده را به امريكا هم ياد داد. اما  روحانيون استفاده
استعمارگر جوان نمي دانست مذهب در شرق و بويژه در ايران چه مي كند. 
در هشت سال گذشته كوشيد در سفارت انگليس را ببندد ولي موفقيت 
كوتاه مدتي پيدا كرد. در اين ميان ايران به عهد پيامبر هم بازنگشت زيرا 

مراتب ضابطه مند تر بود. اينك مجازات در ايران نصيب هر كسي زمان او به 
مي شود كه از اتفاق پايش را جاي نا مناسبي بگذارد حتا اگراو را هل داده 

  باشند و نداند كه چه مي كرده است.

  ها:پانوشت

براي آگاهي از سه نيروي شاهان بايد به آثار ژرژ دومزيل و از جمله كتاب زير مراجعه  -1
   كرد:

 Dumézil,George(1968) Mythe et epopée , L` idéologie des trois 

fonctions dans les épopées des peuples indo-européens.Paris: 
Éditions Gallimard. 

به همين قلم تهران نشر سرنوشت يك شمن در مورد شمنيسم در ايران نگاه كنيد به  - 2
ي فريدون در اوستا به معني (داراي) سه توان است  . نيز بايد دانست كه واژه1388چشمه 

كه همان سه نيروي شاهان باشد. در مورد جمشيد نيز گفته شده: منم گفت با فرهء ايزدي   
همم پادشاهي و هم موبدي   .... پزشكي و درمان هر دردمند ...(شاهنامه). بخش هاي 

ست و او خود به آن ها اشاره جمشيد و ضحاك و فريدون در شاهنامه موءيد نظرات دومزيل ا
  كرده است.

در چنين وضعي بي گمان خواننده انتظار دارد كه بگوئيم با وجود چنين مرداني چرا  - 3
جامعه ي ما نخستين گام هاي تجدد را بر نداشت. اين موضوعي است كه پاسخ بخش 

پرداخت. اساسي آن را در كتابي داده ام و نيازمند كارهاي ديگري است كه بايد به آن 
بويژه خليفه الناصر لدين  –كارهاي نظام الملك و وزراي ديگري را از جمله خالفت عباسي 

با دعوت از مغوالن براي حمله به ايران ناكار كرد.  بايد نگريست به كتاب آينده ي من  -اهللا
  با نام جوانمردان و تاريخ كه شش سال است چاپ نشده است.

نين نظري دارند كه انقالب بهمن انتقام روحانيون از برخي از پژوشگران معاصر چ -  4
  مشروطه بود.

*  
 

  

  زندگي در مرگ

  روانشناسي وصيت نامه

  

 
  مسعود نقره كار

  

- نامه، شناسائيِ وضعيت رواني وصيت كننده يا وصيتروان شناسي وصيت
،  خواست وپيام ست كه وي به عنوان واپسين درگذار از طريق خوانش متني

ي وضعيت و  گذارد، متني كه نه فقط نشان دهندهجاي ميپيش ازمرگ بر
نامه است، بل  ويژگي رواني (و ذهني) وصيت گذار در لحظه نوشتن وصيت

ست كه با اي" روح"كه به عنوان موجوديتي به طورنسبي مستقل داراي 
- كند، بر او تاثير ميگويد، با او ارتباط بر قرار مي ي متن سخن مي خواننده

اي رازهاي نهان وصيت نامه آشكارتر  بناي چنين تاثير گذاري گذارد و بر
كند، رازهائي كه از دل متن يا از وراي آن بيرون كشيده مي شوند: راز مي

چگونگي پذيرش مرگ و تناقض زندگي و مرگ، راز ناديده انگاشتن مرگ 
از اي پايدار، ر براي بازماندگان، راز تلخي جدائي  همراه با نگراني و دلواپسي

  هراس از نابودي و چگونگي زندگي پس ازمرگ، و راز تداوم زندگي در مرگ.

هائي كه در شرايط غيرعادي  ها، به ويژه وصيت نامه بسياري ازوصيت نامه
- اي به سوي  مفاهيم زندگي و مرگ ميهاي تازه شوند دريچهنوشته مي

از : «ي وصيت كه گفته شده استگشايند. شايد آن معنا و تعبير از واژه
اتالق و بافته شده  متصلهم   به گياهان به "وصي"، و ست"وصي"ريشه 
وصل هم  كه سراسر پوشيده از گياه بهست زميني نيز "أرض واصية"و  شده

ي وصل، تسلسل  است ، برداشت و تعبير وصيت كردن به عنوان نشانه» شده
  )1ودرهم تنيدگي زندگي و مرگ، و تداوم زندگي درمرگ باشد.(

  

  

  

   تعريف وصيت نامه  

ست، سال و ديرپاكهن ي ا پديده نوشتننامه كردن و وصيت  وصيت
ها كتاب ها و تحليل اش ي و چگونگيئچرااي جهاني كه  درباره  پديده

را چنين  Will (Testament orند. اين پديده (ا شده ها گفتهنوشته، وگفته
 و ، اندرزها،اها، خواست ه به جاي گذاشتن سفارشتعريف كرده اند: 

- پندارد كه مرگيا مي گيرد، ومي ي مرگ قراركه درآستانه فرديآرزوهاي 
 ،دندااندرز  »وصي«ريشه  از. در فرهنگ ما وصيت اش نزديك است

معنا شده است. فرد ديگر  هتوصيه و سفارش ب ،فرمان دادن و دنكرسفارش 
، اند نيزدانسته )هاي عهد و إيصال(رساندن برنامه" آن را در تعريف از وصيت

كسي است كه متّصف به » وصي«و  ،شود همان چيزي كه به آن وصيت مي
) كه يا وصيت گذار (وصيت كننده موصي«اين معني بر  ،تعهد و إيصال باشد

كند،  نيز صدق مي» موصي اليه«كند نيز صدق كرده، وهمچنين بر تعهد مي
  "ست.ودست ا كه قبول إجراء تعهد نموده و تحقّق رساندن وصيت به

ي ما با كاربرد واژگان عربي و تعابير مذهبي (شيعي) در رابطه با در جامعه
اند كه وصيت كردن يك عمل اسالمي ست و  وصيت نامه چنين وانمود كرده

وصيت فقط معتقدان به زندگي آنجهاني از خود وصيت بر جاي مي گذارند. 
است كه به  دهشناخته و تعريف ش عملي حقوقياما درجهان به عنوان 

شخص به طور مستقيم يا در نتيجه تسليط (گماشتن) ديگران ":موجب آن
 علم اخالقدر كند.  در اموال يا حقوق خود براي بعد از فوت تصرف مي

ديگري، جهت فرمان بردن و عمل  هبا پند و موعظه سفارش كردن بوصيت 
ل يا در اصطالح فقه تمليك و واگذاري عين ما. است تعريف شده نمودن

 است،منفعت آن بعد از وفات خود به شخص ديگر يا عموم مردم 

كه  فرديبراي ديگران مباح باشد. به  متوفيكه تصرف در اموال  طوري به
موافق سفارش و وصيت كسي پس از مرگ وي درامورواموال وي دخالت و 

به بيان ديگر، وصي به كسي مي گويند كه  د،تصرف كند، وصي مي گوين
وصيت كننده، طبق وصيتنامه، حق دخل و تصرف در امور و  بعد از مرگ

   )2(".اموال ميت را دارد

  

  انواع وصيت نامه 

شود، كه نوع مي گذارده شده و كتبي وشكل شفاهي  وصيت نامه به دو
ها و از سفارش  در مضمون و محتويوصيت نامه   كتبي رايج تراست.
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رهنمود گرفته تا اندرزها و ي و مالو خانوادگي  شخصي هايو پيام هاتوصيه
را در اخالقي و....  ،فرهنگي ، علمي،ديني (مذهبي) ،و راهكارهاي سياسيها

 ،ولوژيكئايدديني وامروزه صدها وصيت نامه سياسي،  بر گرفته است.
هاي محتلف  عرصه هاي ها و شخصيت چهرهبه جا مانده از  يِفرهنگي واخالق

هايي قابل اتكا و ماخذ و مرجع اهل  فعاليت هاي فردي و اجتماعي، به متن
  اند.  فرهنگ و اخالق بدل شده فلسفه و علم وسياست و مذهب و

ها، باورها واعتقادهاي  ها، وابستگي موقعيت اجتماعي وصيت گذار، تمايل
زندگي دين (مذهب)، و خدا و به اعتقادسياسي، ديني، فلسفي، به ويژه باور و

دين (مذهب) و زندگي ِآنجهاني، بر  ويا بي باوري به خدا و پس از مرگ
. اينكه وصيت كننده دنگذار تاثير  ي نگارش، محتوي ومتن وصيت نامه شيوه

درچه شرايطي وصيت بر جاي گذارده نيز از عوامل تاثير گذار بر شيوه 
جنگ،  قبل از اجراي  ي مرگي طبيعي، دردرآستانه نگارش و متن است.

هاي متنوع و گوناگون به ها ويژگيمهحكم اعدام، و يا خودكشي، وصيت نا
يكسان در وصيت نامه نويسي از  افراد تجربه گيرند. بهمين دليل  خود مي

  )3اند.(خود نشان نداده

  

  ها را به انواع زير  تقسيم وتعريف كرد: شايد بتوان وصيت نامه 

هاي رسمي وعادي كه سفارش هاي مالي، راهنمائي ها، پندها  وصيت نامه-1
زهاي اخالقي به وصي و ساير افراد خانواده اصلي ترين موضوع هاي و اندر

در سطح "ها هستند. اين نوع وصيت نامه ها  معموال اين نوع  وصيت نامه
  خانواده باقي مي مانند و فراترنمي روند. 

ها و چهره هاي عالم سياست ،دين، هائي كه شخصيتوصيت نامه -2
- ود، پيام، توصيه و اندرز برجاي ميفلسفه، فرهنگ و علم  به عنوان رهنم

از زواياي محتلف مورد تجزيه و تحليل  ها نيزگذارند. اين دست وصيت نامه
  . نمونه اند اين چند وصيت نامه:قرار گرفته اند

وصيت نامه منتسب به كوروش يكي از قديمي ترين وصيت نامه هاي  -
وصيت نامه سياسي در تاريخ ميهنمان تلقي شده است در بخشي از اين 

 آمده است : 
وقتي كه از دنيا رفتم بدنم را در تابوت زر يا نقره و يا هر گونه حفاظ  ...."

ديگري نگذاريد ، بلكه هر چه زودتر دفن كنيد و چه بهتر كه در آغوش 
هاي نيك و نازنين است و نگهبان چيزهاي خوب  خاك كه مادر همه نعمت

خود خواستار خير و صالح آدميان و سودمند، آرام گيرم . من در همه عمر 
بوده ام و بس نيكو است كه در دل خاك كه ولي نعمت بشراست بمانم. 
ايرانيان و يارانم را بر مزارم فرا آوريد تا شريك آسودگي و سعادتم باشند و 
تهنيتم گويند كه سرانجام، رستگار از دنيا رفته ام و ديگر بار غصه و ادبار 

يان قرين شوم و يا نا كام به همه آنها كه هنگام دفن ندارم . خواه من با خدا
جنازه ام حضور دارند ، پيش از فرا رفتن به خاطر وجودي كه سعادتمند 

« زيسته است بخششها كنيد و اين آخرين حرفم را نيز در خاطر يسپاريد : 

اگر بخواهيد دشمنان خود را خوار كنيد ، با دوستان خويش خوبي كنيد 
«....."  

پاستوربه عنوان يك شخصيت علميِ جهاني چنين نيز وصيتي برجاي  لوئي-
  گذارده است.

در هر حرفه و شغلي كه هستيد نه اجازه دهيد كه به بدبيني هاي بي "
حاصل آلوده شويد و نه بگذاريد كه بعضي لحظات تاسف بار كه براي هر 

بر  آرامش حاكم رد.پيش مي آيد شما را به ياس و نا اميدي بكشاند ملتي
 .ها و كتابخانه هايتان زندگي كنيد آزمايشگاه

سپس ، "من براي يادگيري خود چه كرده ام"نخست از خود بپرسيد: 
 "من براي كشورم چه كرده ام؟"همچنان كه پيش تر مي رويد بپرسيد: 

واين پرسش را آنقدر ادامه دهيد تا به اين احساس شادي بخش و هيجان 
وچكي در پيشرفت و اعتالي بشريت داشته شايد سهم ك"انگيز برسيد كه: 

اما صرفه نظرازهرپاداشي كه زندگي به تالش هايمان بدهد يا ندهد، ، "ايد

آنگاه كه لحظه مرگ فرا مي رسد هر كدام از ما بايد اين حق را داشته 
  "اممن آنچه در توان داشته ام انجام داده":باشيم كه با صداي بلند بگوييم

  است: ه عالم هنر خطاب به دخترش وصيت كردهچارلي چاپلين  نابغ-

هاي تماشاگران تو را به آسمانها امروز نوبت توست كه صداي كف زدن ....." 
ببرد. به آسمانها برو ولي گاهي هم روي زمين بيا و زندگي مردم را تماشا 
كن. زندگي آنان كه با شكم گرسنه، در حالي كه پاهايشان از بينوايي مي 

 .كند. من خود يكي از ايشان بودمايي ميلرزد و هنرنم
هاي ترين صحنه. داستان آن دلقك گرسنه كه در پست...جرالدين دخترم
گيرد. داستان من است. من طعم گرسنگي خواند و صدقه ميلندن آواز مي

ام. و از اينها باالتر رنج حقارت آن ام. من درد نابساماني را كشيدهرا چشيده
ي زند. اما سكهاقيانوسي از غرور در دلش موج ميدلقك دوره گرد كه 

ام. با نيز احساس كرده كند راي آن رهگذر كه غرورش را خرد نميصدقه
دخترم، ...دام و از زندگان پيش از آن كه بميرند حرفي نبايد زاين همه زنده

خواهد بگيري ام كه هر چه دلت ميجرالدين، چكي سفيد براي تو فرستاده
. ولي هر وقت خواستي دو فرانك خرج كني، با خود بگو سومين و خرج كني

فرانك از آن من نيست. اين مال يك فرد فقير گمنام مي باشد كه امشب به 
يك فرانك احتياج دارد. جستجو الزم نيست. اين نيازمندان گمنام را اگر 
بخواهي همه جا خواهي يافت. اگر از پول و سكه براي تو حرف ميزنم براي 

است كه از نيروي فريب و افسوس پول، اين فرزند شيطان، خوب آن 
 .......آگاهم

من زماني دراز در سيرك زيسته ام و هميشه و هر لحظه براي بندبازان بر 
روي ريسماني بس نازك و لرزنده نگران بوده ام. اما دخترم اين حقيقت را 

بازان ريسمان بگويم كه مردم بر روي زمين استوار و گسترده، بيشتر از بند
 .نااستوار سقوط مي كنند

. شايد شبي درخشش گرانبهاترين الماس اين جهان تو را فريب دهد. آن ..

شب است كه اين الماس، آن ريسمان نااستوار زير پاي تو خواهد بود و 
ي بي بند ي زيباي يك اشراف زادهسقوط تو حتمي است.... روزي كه چهره

است كه بندبازي ناشي خواهي بود. بندبازان ناشي و بار تو را بفريبد، آن روز 
 .........كنندهميشه سقوط مي

انسان باش، پاكدل و يكدل؛ زيرا كه گرسنه بودن، صدقه گرفتن و در فقر 
  .…"مردن، هزار بار قابل تحمل تر از پست و بي عاطفه بودن است

 ئيكمدين بزرگ آمريكا "يجك بن"يكي از زيباترين وصيت نامه ها به 

عاشق همسرش بود.او وصيت كرد بعد از مرگش هر روز يك تعلق دارد، بني 
سال انجام شد 9اين كار به مدت  شاخه گل رز به در خانه همسرش ببرند.

  )4(.نيز درگذشت همسر بني تا سرانجام 

هائي كه محكومان به اعدام، محكوماني كه به داليل سياسي وصيت نامه -3
دگرانديشي پيش از اجراي حكم از خود  انبانقرب و عقيدتي، و به عنوان 

 گذارند. اين وصيت نامه ها اغلب عاري ازترس ازمرگ، اضطراب، برجاي مي

ها متنوع و  هيجان هستند. متن اين گونه از وصيت نامه قراري و بي
گوناگون اند. از متن هاي حماسي و شورانگيز تا متن هاي ادبي را شامل مي 

وديت به هنگام نوشتن اين نوع وصيت نامه ها شوند. عليرغم  وجود محد
 عشق و شادي و دارو سرشاراززندگي جان اين متن ها آفريننده گان كالم

بايد به اجبار فقط جنبه ي خداحافطي و  اين وصيت نامه ها اگر چه مي. اند
وداع با خانواده را داشته باشند اما زندگي، شادي، آينده نگري، آزادي 

) اين دست ازمرگ هاي آرماني 5ها ست.( وع متنجانمايه اكثراين ن

باورمندان و فعاالن طيف هاي مختلف عرصه سياست، دين، فرهنگ را در بر 
  اند اين وصيت نامه ها:  مي گيرند. نمونه

واپسين كالم دكتر فاطمي، وزير امور خارجه دولت مصدق را، پيش از اعدام  
ي خواست اگر وصيتي دارد بگويد و آزموده از و...... "اند:  اينگونه  نقل كرده

مرگ حق است...  افزود: تو كه مكرر مي گفتي من از مرگ ابايي ندارم و
 :ش گفتا دكتر فاطمي در پاسخ
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  ي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام توسط جمهوري اسالميس

 ٣٠٠  110ي  آرش شماره

آري مرگ حق است و من از مرگ ابايي ندارم. آن هم چنين مرگ  
پرافتخاري، من مي ميرم كه نسل جوان ايران از مرگ من درس عبرتي 

از وطنش دفاع كرده و نگذارد جاسوسان اجنبي بر اين  گرفته و با خون خود
 .كشور حكومت نمايند
و من خدا را شكر مي كنم كه در راه مبارزه با فساد ... :كالم آخرش اين بود

خود را به ملت ستمديده و  شوم و با شهادتم در اين راه، دينِشهيد مي
   ".…اماستعمارزده ايران ادا كرده

 وصيت از اعضاي حزب توده ايران در بخشي از كيوان، شاعر و مرتضي 

  :نوشت اشخانواده به خطاب اشنامه

 من براي شما همه. روممي خود سرانجام و سرنوشت و زندگي ...بدنبال«

 نتوانستم، من اما ايدكرده محبت من به چقدر و بوديد مهربان و عزيز

 كه خندانست لمد ميرم،مي شريف و پاك كه اكنون. كنم جبران ام،نتوانسته

. كافيست همين بودم، برادرنجيبي و شوهر و دوست پسر، شما براي

 دوست را همه... سازند مي رنگين و دهند مي ادامه را ما زندگي دوستانم

 عزيزم زن. ام پرستيده مي را شرافتمندانه و نجيبانه و پاك زندگي زيرا دارم

  .»كرد طي رآخ به تا را راه تو، "تيغي تيغ عمو" كه باشد يادت

كه در حكومت اسالمي در زندان  سازمان پيكاراز  ساله 26 عزت طبائيان 
زندگي زيبا و دوست  .... "نويسد: اش ميدر بخشي از وصيت نامه اعدام شد

داشتني است. من هم مثل بقيه، زندگي را دوست داشتم. ولي زماني فرا مي 
م آن لحظه فرا رسيده رسد كه ديگر بايستي با زندگي وداع كرد. براي من ه

كنم. وصيتي خاص ندارم، ولي مي خواهم بگويم است و از آن استقبال مي
كه زيبايي هاي زندگي هيچگاه فراموش شدني نيست. كساني كه زنده 

پدر و مادر عزيزم  .هستند سعي كنند از عمر خود حداكثر بهره را بگيرند
د. تا آخرين در زندگي براي بزرگ كردن من خيلي رنج كشيدي، سالم

لحظه، دست هاي پينه بسته پدرم و صورت رنج كشيده ي مادرم را 
فراموش نمي كنم. مي دانم كه تمامي سعي خود را براي بزرگ كردن من 
كرديد ولي به هر حال روز جدايي لحظه اي فرا مي رسد و اين اجتناب 

نخواهم ناپذير است. با تمام وجودم شما را دوست دارم و از راهي كه شما را 
ديد شما را مي بوسم. به خواهران و برادران سالم گرم مرا برسانيد و آنها را 
ببوسيد. دوستتان دارم. در نبودن من اصال ناراحتي نكنيد و به خود سخت 
نگيريد. سعي كنيد با همان مهر و محبت هميشگي تان به زندگي ادامه 

 "......انيددهيد. به تمام كساني كه سراغ مرا مي گيرند سالم برس
، پيش از اجراي  "راه كارگر"از سازمان كارگران انقالبي ايران  لطيفه نعيمي

از اينكه باعث  پدر و مادر عزيزم.... "اش مي نويسد: حكم اعدام، دروصيت
. از اينكه نتوانستم ..ناراحتيتان شدم متأسفم و اميدوارم كه مرا ببخشيد. 

به خواهر و برادرانم سالم برسانيد. بهتر از اين باشم متأسفم. از قول من 
اميدوارم كه همه آنها موفق و خوشبخت باشند. اگر روزي ... را ديديد سالم 
مرا به او برسانيد و بگوئيد اميدوارم كه مرا ببخشد، هر چند كه خودم هرگز 
نتوانستم. به پدر و مادر... سالم برسانيد و بخاطر زحماتيكه به آنها دادم 

. از قول من گردن بند را به مادرش بدهيد و بگوئيد معذرت بخواهيد

حفظش كردم و بايد پيش خودش باشد هر چه كه دارم متعلق به ... است. 
اگر توانستيد به او بدهيد و بگوئيد كه خوشحالم كه با او زندگي كردم هر 

ام. وسائلم يك كيف سفيد است براي نعيمه دوخته .چند خيلي كوتاه بود
زي كردم كه تمام نشده است مال مامان است. براي بابا يك پارچه رودو

 " .خواستم تسبيح هسته خرما درست كنم كه موفق نشدم..مي
 ميدان چوگان شيراز كه در  بهايي ساله 18دانش آموز  مونا محمود نژاد

 اي بر جاي گذاشته است: اعدام شد، چنين وصيت نامه
هر مهربانم چه بگويم چه بنويسم مادر عزيزتر از جانم و خوا الهي باميد تو "

از فضل حق كه بسيار است و در جميع احوال شامل حال بندگانش ميشود 
حتا بنده عاجز و ناتواني چون من كه اليق و سزاوار بندگي درگاهش را 

عزيزان از دل و جان برايمان دعا بخوانيد كه در هر صورت راضي به  .ندارم

م و چشم از غير دوست درپوشيم و تا رضاي الهي باشيم دل به قضا دربندي
فدايتان شوم فراموش نكنيد كه  .جاي امكان از عهده شكر الطافش برآئيم

آنچه كند او كند ما چه توانيم كرد پس بايد سر تسليم در برابر حق فرود 
آوريم و توكل بر رب رحيم نمائيم پس رجا داريم كه غم و حزن را بخود راه 

  ".د كه محتاج دعائيمندهيد و برايمان دعا كني

در وصيت نامه خود نوشته  از سازمان مجاهدين خلق نيز سارا مختارزاده 
فرمايد مرگ از پلك چشم به انسان  همان طور كه امام علي مي...."است: 

مواردي  .نزديكتر است و داشتن وصيتنامه بر هر فرد مسلمان واجب است
آگاهي و شناخت كافي و در كه در وصيتنامه خود مي نويسم، تماماً از روي 

با تمام وجودم قدم در اين را ه گذاشتم. با شناخت و  .زمان حياتم مي باشد
آگاهي كامل، چون تنها يك چيز مي تواند انسان را به اين درجه از ايثار و 
رها شدن برساند، آن حقانيت اين راه است. من چگونه مي توانم خداوندا ترا 

ه نصيب من كردي كه راه مجاهدين را شكر گويم به خاطر سعادتي ك
بشناسم و به عنوان ذره كوچكي از درياي بيكران در كنار مجاهدين خلق 
قرار بگيرم. من هميشه در وجودم خأليي احساس مي كردم و هيچ موفقيتي 
نمي توانست مرا راضي كند. از زماني كه سازمان مجاهدين را شناخته و با 

ام را يافته و هرگز احساس پوچي، يأس  درك كامل به آن پيوستم، گمشده
و نااميدي نكردم وهر چه هست اميد، صداقت، تقوي و ايمان است و 

مادر افتخار كن، واقعا افتخار كن كه دو فرزندت را در راه اسالم ……بس
  )6( "....انقالبي و در راه خدا و خلق دادي.

هاو و كه قربانيان بي عدالتي  وصيت نامه محكومان به اعدامي  -4
اند. ويژگي ي غالب در اين نوع  ناهنجاريهاي اجتماعي و اقتصادي، و يا رواني

ها بيان احساس گناه ازعملي كه انجام داده اند، طلب بخشش و  وصيت نامه
و دزدان و  نگراني براي بازماندگان است.  اين مجموعه معتادان، زورگيران

  بسياري از بزهكاران اجتماعي را در برمي گيرند.

 .... " دو زورگير جوان كه به اعدام محكوم شده بودند:  محمدعلي و عليرضا

اش  نامه نامه فرصت يافتند. عليرضا در وصيت دقايقي براي نوشتن وصيت
مان را بفروش و با آن يك خانه دو طبقه بخر و مادر و  دايي، خانه: «نوشت

خواهم كه  تو ميخواهرم [...] را به آنجا ببر و با هم زندگي كنيد دايي از 
ام باشد و مواظب [...] هم باشي چون او آبروي  سايه ات باالي سر خانواده

من است. وقتي [...] بزرگ شد به او بگوييد هر چند برادرش اعدام شد اما او 
را خيلي دوست داشت. برايم نماز بخوانيد و به فقيران غذا دهيد. محمدعلي 

ل كن و مواظب خودت و خواهرم : مادر مرا حالنيز خطاب به مادرش نوشت
باش. برايم زياد گريه نكنيد اما هرپنجشنبه به من سر بزنيد. خواهرم را 

اش خواست كه  از خانواده..خواهم كه مرا ببخشد. خيلي اذيت كردم از او مي
  )7("..اش رضايت بگيرند. از شاكيان پرونده

خودكشي وصيت نامه افرادي كه خودكشي مي كنند با توجه به علت  - 5
شيوه نگارش و متن هاي متنوعي را شامل مي شوند. در درمبتاليان به 

هاي نوميدي و ياس وسرخوردگي دارند.  بيماري هاي رواني متن نشانه
بسيارند كساني كه به داليل شكست هاي عاطفي (عشقي) و يا برخي 
مسائل شخصي، خانوادگي، مالي، اجتماعي و سياسي دست به خودكشي 

ه در ارتباط با علل خودكشي متن وصيت نامه ها متفاوت خواهند اند، ك زده
  خرين نامه هايش به ليونارد نوشت :ويرجينيا وولف دريكي از آ بود.

احساس مي  ،احساس مي كنم دو باره دارم ديوانه مي شوم ، .... عزيز ترينم"
اين من نمي توانم  ،كنم ما نمي توانيم اين دوره ي جانكاه را از سر بگذرانيم

انجام خواهم  ،من آنچه بنظرم بهترين است ،وضعيت وزمان را بهبود بخشم
داد.. فكر نمي كنم با وجود چنين بيماري هولناكي دونفر بتوانند خوشحال 

  )8( "زندگي كنند. من ديگر تاب تحمل و مبارزه ندارم....

جسد غزاله عليزاده در جنگلي در  1375ارديبهشت سال  21روز جمعه .... "
با  ،كامال آراسته ،با لباسي مانند هميشه سياه "زديكي رامسر پيدا شد: ن

با  ،با معده اي انباشته از قرص هاي آرام بخش ،ظرف خالي قرصي در جيب
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سانتي مترفاصله از  10با حدود  ،درميان دو تخته سنگ ،طنابي به گردن
 "گويد:فرخنده حاجي زاده ازغزاله مي  ) و9("زمين و آويزان از يك درخت.

گويد: غزاله مي ... در وصيت غزاله هيچ نفرتي از زندگي ديده نمي شود.
براي همين مي روم. ديگرحوصله ندارم. چقدر كليد درقفل  ،امخسته

 )10( "هاي روشنم.ي تاريك. من غالم خانهبچرخانم و قدم بگذارم به خانه
  

  نامه وصيت و جنگ

هائي متنوع در  ها ويژگي جنگ شدگان كشته هاي نامه وصيت در بررسي
  اند. براي نمونه، در جنگ عراق و ايران ، كهي نگارش و متن ديده شدهشيوه

حضور در جبهه ها، آنهم زير فرمان حكومتي مذهبي،  هاي مذهبي زمينه
برجنبه هاي ديني(مذهبي) وصيت نامه ها  افزوده است، اكثر وصيت 

 از حمايت يا ازمنكر نهي و وفمعر به ديني، از جمله امر هاي توصيه گذاران

را به عنوان واپسين خواست در وصيت نامه  اسالمي جمهوري و رهبر
اند. به ندرت دربرخي ازوصيت نامه ها وصيت گذاران  برگزيده  و گنجانده

 جاي بر نامه ي وصيت دفاع از آب و خاك را نيز مطرح كرده اند.  درهزاران

 گان وطن دهند نجات جايگاهاز اكثروصيت گذاران مانده از اين جنگ

به چند نمونه ازاين پيام ها  .شده اند ظاهر دروصيت ها  ناصح يك ازموضع
  شود:  اشاره مي

 كردن رعايت با كه اميدوارم عزيز، خواهر :ساله 15 صابري ....داود "  

 داوود  بزنيد، اسالم دشمنان دهان بر محكمي مشت اسالمي حجاب

 يك هم تو حجاب كه باشيد زهراوار هم اشم خواهرانم: ساله 18 محمدي

 حفظ با كه خواهم مي خواهرانم از: ساله 18 خاركش رمضانعلي .است سنگر

 نگذارند و بروند بندوباري بي و فتنه با جنگ به شان، پاكي و عفت و حجاب

 اكبري رضا. بكنند خراب را جامعه غيرت، بي فاسد افراد و پليد منافقين

 جلوي هميشه كه است اين اهللا حزب خواهران به من پيام و: ساله20

 حجاب بكنند، خواست دلشان هركاري كه نگذاريد و باشيد دين منافقين

 .است من خون از تر كوبنده شما حجاب چون كنيد حفظ را خود

 نمايم مي تأكيد هم ديني خواهران تمامي به ساله:22 حسيني سيدحسين

 رعايت با و است حجاب لاكم حفظ گرو در شما آخرت و دنيا سعادت كه

 هاي صحنه تمامي در خويش جانبه همه حضور و اسالمي كامل حجاب

 اسارتي زن، آزادي شعار با كه كساني دهان بر باشيد محكمي مشت انقالب،

 )11.("....اند آورده ارمغان به آنان براي را نوين
  

  اي چند در باره روانشناسي وصيت نامه واژه 

وصيت نامه در جهان  گانزرگترين توليد كنندحكومت اسالمي يكي ازب
سياسي ، روشنفكر و مخالف كشتار ده ها هزاردگرانديش. محسوب مي شود
سال جنگ،  8در كنار صدها هزار قرباني سه دهه،  بيش از و عقيدتي طي

هاي كتبي (و شفاهي) سياسي و مذهبي برجاي انبوهي از وصيت نامه
  .  نداگذاشته

گذرد به اهميت و كه از عمر حكومت اسالمي مي درطي سه دهه و اندي
هاي اعدام شدگان به داليل سياسي و وصيت نامه رزش تاريخي و سياسيا

هاي سياسي و ديني توجه شده است، وصيت عقيدتي و يا مخالفت با قدرت
حكومت هاي مقاومت مردم در برابر  مبارزات و بخشي از اسنادهائي كه نامه

ان اند.  در اين ميانه اما آنچه دگرانديش ستيزورها، و ديكتاتوري و ديكتات
كمتر مورد عنايت قرارگرفته  پرداختن به جنبه هاي روانشناسانه اين 

در به وصيت نامه روانشناسانه رويكرد  ارزشاهميت و. وصيت نامه ها است
در قبال  انسان ( ذهني)رواني هاي و دگرگوني شناخت بيشتر ويژگي ها

اينكه انسان در شرايط غيرعادي، به ويژه  .كارناپذيراستمرگ و زندگي ان
و يا مخالفت  "روشن"آنگاه كه نا بهنگام  به گناه دگرانديشي، داشتن فكري 

اش گرفته شود، چگونه با زندگي  با قدرتي سياسي و ديني قرارمي شود جان
 اند. هاي اشاره شده ي اهميت ها وارزش ومرگ مواجه مي شود، در زمره

اي ديده هاي يگانهها ويژگيهي گذرا به برخي از اين نوع وصيت نامهدرنگا 
  ها از احساس و عاطفه، همراه با نثر ومي شود. سرشاري اين وصيت نامه

  

  
  

ساختاري ادبي برجستگي چشمگيري دارند. بهمين دليل نيز سخن از اين 
طبقه  "نوع ادبي"به عنوان يك قالب ادبي مستقل يا يك  هانوع وصيت نامه

. است شدهادبي مطرح  بندي ِ معنايي و صوري، و يا به مثابه پديده و پديدار

پرداخت و ساختار  ها و تنوع موجود دراين وصيت نامه باالي كميت
-ي ارزشها بحث در بارهموضوعي و مضموني، و ساخت و بافت كالمي آن

ي جامعه شناساست و توجه  ها را جدي تر كردههاي ادبي وصيت نامه
ادبيات، تاريخ ادبيات و ادبيات تاريخي، و نيز نظريه شناسان و نظريه پردازان 

پرداختن به اين امر را ميزان . اند را، جلب كردهانواع ادبي جايگاه اين متون 
وصيت نامه ها اين  .كرده اند نيز ضرورتاثير گذاري وصيت نامه ها 

، به خواهند داشت يِ عميقيوعاطف يها تاثير حس هبرمخاطب ها وخوانند
 خوانده شود.كه وصيت نامه ي جواني قرباني دگرانديشي  هنگاميويژه 

ي كه متن نوشته شده است عاطفه هاي مثبت و ئفضا شرايط وحتي تصور
، كه همان روح وصيت نامه است. ديده شده است كه منفي بيدار مي كند

نه هاي درموارد بسياري روح وصيت نامه تابلوي زيباي خوب مردن، ونشا
هاي خوب زندگي كردن به نمايش گذاشته است. بسياري از اين نوع  ارزش

وصيت نامه ها نشان مي دهند كه  اگر چه  در نگاه قرباني مرگ سرنوشتي 
محتوم است و زندگي ابدي نيست اما معنا و واكنش به مرگ نشانه ي عشق 

  و عالقه و اميد به زندگي و تائيد زندگي ست .   

، كه به دليل فعاليت سياسي عليه حكومت "يوسف آلياري"وصيت نامه 
سندي هاست،  اسالمي اعدام شد، نمونه ي درخشاني از اين نوع وصيت نامه

گلواژه ها و گل  سندي شكل گرفته از، است تحقيرمرگ و مرگ آفرين كه
 به آنهم وستايش شادي، گي و شادمانهزندگي وعشق  زيبايآوازها وتصاوير

 را اش جوان قرباني جهان و جان ي همه اش اندوه بايد يم كه مرگي هنگام
 تحقيرحكومتي است، دشمن تحقير گي اي كه شادمانه باشد، كرده تسخير

  . شادي قاتل

آرزومندم هميشه خوش و خرم  مادر فداكار، خواهران و برادران عزيزم:......" 
  و شادكام باشيد.

مي نويسم و با اين تقاضا و اين چند خط را بعنوان الوداع شادمانه برايتان 
  اميد كه واقعا مساله مهمي در بين نبوده است.

كنم. كوچولوي هوشنگ و ها (مطابق معمول) شروع مياول از همه از بچه
خواهر جانجاني علي!! چطور است! الدوز عروسك و رقاصك چي؟ باز هم 

د كند؟ علي باال چطور است، البمجالس را با رقص خود شاد و سرحال مي
تدريس در دانشگاه را بپايان رسانده و در فكر اختراع بديعي است كه جايزه 

كند؟ و آيدا و آيال آيا باز هم با هم نوبل را بگيرد. كورش مهربان چكار مي
سر جنگ و دعوا دارند يا همزيستي مسالمت آميز كرده اند. نازلي محبوب 
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- مسحور و مسرور مي هايشمن چكار ميكند؟ آيا بازم همه را با بلبل زباني
  كند؟ ليالي قشنگ و دوست داشتني چطور است و مسعود عاقل و مايه 

  

  

  
  

افتخار چي؟ و باالخره منيژه عزيزم خوبست؟ بچه دار شده است؟ كاش 
ديدم. همه شان را از طرف من سالم گرم و (برشته) برسانيد. اش را ميبچه

مهناز و فاطي و سيد علي و از بزرگترها فاكتور ميگيرم و سالم ميرسانم به 
مليحه و نيز به فرج و هوشنگ و موسي و نيز به مجيد آقا و مينا بپاس 
محبت هايشان. مادر آرزو داشتم بهت برسم و شادمانت نمايم ولي مي بيني 
كه مقدور نشد و ميداني كه اين مرگي خود خواسته است. روي همه تان را 

   "...تر باشيد. مي بوسم و آرزو دارم با همديگر مهربان

 و شاد ئي ها حضوربچه با ازكينه را فارغ اي زندگي به وصيت نامه عشق
 و نمود و صلح، و مهرباني و دوستي هاي رقصان، به عنوان نشانه و شنگول
اندوهي  مادراما و خانواده به عشق.نشان مي دهد گذران، هاي كينه نماد

 مي خويش سخن "مادر" با قرباني كه ،هنگام گذارد مي تماشا به جانكاه

 در كه اندوهي " دارد، اش را كردن وشادمان او به رسيدن آرزوي و گويد

 زبان با آينده به اميد. ماند نمي پنهان ، ")لوركا(  اوست خويي شاد ژرفاي

 زيبايي متن مي خواهد به. است متن اين عناصراصلي از طبعي شوخ و طنز

 به عشق و) ....شيلر( رود ينم گور به هم مرگ با اميد بگويد سادگي و

 اما است عذاب حقيقت در كه عشقي است، نيزاينگونه انسان و زندگي

  .)شكسپير(  است مرگ ازآن بودن محروم

را  عشق و شادي و زندگي عاشق ي خواسته خود مرگ متن، دراين قرباني
بسياراني ديگر كه چون يوسف آلياري  به دليل دگرانديشي . اعالم مي كند

ها شان اين پيام  ت با حكومت اسالمي اعدام شدند روح وصيت نامهو مخالف
 " ست و زندگي توقف ستمگري و ستمگر به دادن تن را با خود دارد كه:

 نامه ها نوع وصيت اين در. "افالطون/  است تدريجي مرگ زندگي در توقف

  .است شده عشق و وشادي زندگي ي طعمه مرگ

ده از قربانيان دگرانديشي و روشنفكران دراكثر وصيت نامه هاي به جا مان 
 مرگ است، به انسان واكنش  سياسي و فرهنگي انكارمرگ، كه نخستين

 واقعيت يك عنوان به مرگ. شودنمي مرگ ديده واقعيت وجود ندارد. نفي

 واكنشي كه حكايت ازحضوردلهره و نگراني باشد، پذيرفته شده است. بدون

مرگ در معناي  با كه مبارزه دهندمي اننش هاواژه در برخي نهفته آرامش
 واقعيت يك به عنوان قرباني با مرگ ي قرباني نيست،انكار و نفي آن مساله

 وصيت در نهان رازهاي. است رسيده تفاهم به زندگي ي مبارزه وادامه و

 آنهم دلنشين، و پسنديده غرورهائي شادي، ستايش و گيشادمانه و ها،نامه

 را اشجوان قرباني جهان و جان يهمه اشاندوه بايدمي كه مرگي هنگام به

 نبردي دهند، متني كه با نمايشباشد، روح متن را سامان مي كرده تسخير

دراين . شودنزديك مي  ستيزي به حماسه شادي و آفريني شادي نابرابرميان
 در اكثر نيز مرگ قبال در خشم و همچون عصبانيت هائي ها واكنشمتن

  .ندارد دموارد وجو

هاي قربانيان دگر انديشي و روشنفكري احساس گناه و شرم دروصيت نامه  
-نمي ديده ماندن زنده براي زدن و سرافكندگي از آنچه انجام شده، و چانه

ترس و اضطراب  نمايد امامي چهره واژگان ايپاره قالب در افسردگي. شود
ها  ين نوع وصيت نامهناشي از آگاهي از مرگ وجود ندارد. در بسياري از ا

دهد و آن را زيباتر دهند كه وجود مرگ به هستي معنا ميها پيام ميواژه
هائي در درك اي هم وجود داشته باشد محركنمايد. اگراضطراب و دلهرهمي

مسؤليت و نقش خويش در زندگي، و محرك دوست داشتن ديگري و 
برآنند تا درهمان  خويشتن، و اعتماد به خوداست. اين دست از قربانيان

زمان كوتاه وصيت نامه نوشتن از فرصت محدود بهترين استفاده را برده و 
ها  حضور و موجوديتي پر معنا اززندگي نشان دهند. در اين نوع وصيت نامه

ست، و انسان به عنوان جزني از آدمياز زندگي و سرنوشت  بخشيمرگ 
دوام حيات و هستي كند، نمودي كه حس تجامعه و هستي نمود پيدا مي

اي از ست، و اينكه او نيز تاثير گذار در اين مداومت بوده است و پارهآدمي
  نيروي زندگي ساز. 

زندگي در مرگ فراهم مي   و بدينگونه رضايت مندي او از زندگي  و تداوم
  شود.

  منابع و زيرنويس:

 رازماندگاري، معناي وصيت نامه - 1
http://www.razemandegari.com  

 تعريف وصيت نامه  - 2
http://www.javanemrooz.com/articles/religion/statements/articl

e-38833.aspx 
 تغييرشرايط به توجه با است، شده داده تغييراتي بتدريج ها نامه وصيت محتوي در - 3

 پذيرش بدن، اعضاي اهداي براي وصيت كه ندا شده اضافه زندگي وجامعه نكاتي به متن ها

 روي از قتل درمان وبرگشت، قابل غير و سخت هاي بيماري شرايط در خودكشي نوعي

 تغيير از هائي نمونه..... و حيات ي ادامه به كننده كمك هاي دستگاه كشيدن يا و ترحم،

 .اند نويسي نامه وصيت درمتن
cyrus-http://www.beytoote.com/fun/visual/his-كوروش( نامه وصيت - 4

great.html.( چاپلين و جك بني   چارلي پاستور، لوئي
http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Benny 

نامه هاي "به از ماندگارترين مجموعه ها دررابطه با اين نوع وصيت نامه ها مي توان  - 5
آراگون اشاره كرد.( ترجمه محمود تفضلي، ناشراميركبير، سال  ، از لوئي "تيرباران شده ها

/ بخش هائي از اين كتاب در تارنماها و وبالگ هاي مختلف مورداستفاده قرارگرفته 1357
 تيرور نفرا " گروه مبارزان از نفر 71 هاي نامه آخرين "، "ها شده باران تير هاي نامه" اند.).

 اشغال از پس كه بود پارتيزاني و چريكي ملي مقاومت نهضت اعضاي كه باشد مي "پارتيزان

 غير اشخاص و بود گرديده تشكيل فرانسه كمـونيست حذب جانب از هيتلر، توسط فرانسه

 ها نامه اين. كردند مبارزه فرانسه رهايي براي سال چهار و بودند عضو آن در هم كمـونيست

 از نقل به. اند شده نوشته آلمان، نيروهاي توسط ها زنداني اعدام از قبل ساعت چند

 جمع را بودند پاريس ساكن كه مبارزان اين از تعدادي هاي نامه توانسته فقط او گردآورنده،

                                                     نمونه هائي از واپسين نامه ها: "كند. آوري
 مقاومت نهضت به فوريه 8در. بود "بوفون ليسه "دانشجوي آرتوس / ژان رتوسآ ژان نامه 

 همراه گرفت انجام مدرسه در كه تظاهراتي درموقع1932 مارس  10 در پيوست فرانسه

  شد. تيرباران و دستگير ها نازي توسط دوستانش از نفر چهار

  1943  فوريه8/ ) پدرش به نامه آخرين( 

 انتظار كه من نه يا داشتي مرا ديدار انتظار تو آيا كه دانم / نمي بزرگم و عزيز بسيار پدر

 امر اين كه دانم مي.  حافظ خدا اين بنابر. است تمام ما كار كه گفتند بما صبح امروز. داشتم

 و باشي مند نيرو كافي ي باندازه تو كه اميدوارم اما است دشوار و سخت ضربت يك تو براي
 مي كه را كتابي. كن كار من بخاطر و كن ..كار. دهي ادامه آينده به يدام با را زندگاني بتواني

 و فرانسوي يك بعنوان من كه باش داشته فكرت در هميشه.  كن دنبال بنويسي خواستي
  .بزرگم و عزيز پدر حافظ / خدا.بوسم مي مشتاقانه / ترا.ميرم مي وطنم براي

     كارگران اتحاديه رهبران از و معدن كارگر –موريس الكزات 

  از نامه اي به همسرش: برگرفته

(...) هر روز صبح كه بيدار مي شويم مرگ باالي سرمان آويخته است. اين وضع برايم تازه 
هر چيز كه  نيست(...) مي خواهم به هر قيمت شده خود را با فكر مرگ عادت بدهم.
سلماني، دوش،  يكنواختي اينجا را تغيير دهد مايه ي مختصر مسرت مي شود: جاروكشي،

 گوناگون صداهاي بعد و اند شده زياد خيلي اخيرا كه  سه دفعه سوپ در هر روز و آژيرها

  .(...) كند مي بيان را مختلف هاي العمل عكس كه ها چكمه
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(...) گردش دو نفري، كوله پشتي بر پشت مثل سالهاي اول باهم بودنمان. كوه هاي آلپ، 
ما احمقانه است كه وقتي مرگ در پيش است اينقدر به كوه هاي پيرنه، سواحل برتاني، ا

زندگي دلبستگي نشان دهيم... مي بيني، پيش از مردن، فكر زندگي گذشته با تو مرا مي 
  آزارد(...)

خداحافظ عزيزم... خداحافظ همه ي گوشه هايي كه در آنجا ما يكديگر را در آغوش گرفته 
ه ديگري واگذار كنم را ندارم. اما عزيزم اگر روزي ايم و دوست داشته ايم. قدرت اينكه تو را ب

صاحب فرزند شدي و دلت خواست، نام من را رويش بگذار... آه.. اما ميداني تو را مجبور نمي 
كنم. اين فقط در صورتي است كه خودت بخواهي و كسي را هم ناراحت نكند... با تمام قوايم 

  تو را مي بوسم.

  سالگي 24 در شده تيرباران و اعدام به محكوم –پل كي يه 

همين االن به من خبر دادند كه امروز بعداز ظهر ساعت پانزده اعدام مي :  پدر و مادر عزيزم
شوم(...)شما را از صميم قلب دوست مي دارم. اما از اين جهت برايم غصه نخوريد. خواهش 

ي من مي كنم اقدامي براي يافتن جسد من نكنيد. فراموش شدن مطلق آخرين آرزو
  است(...)

. نامه هاي وي در آستر سالگي 40 در شده باران تير. اعدام به محكوم –روبر هامل 
  لباسش جاسازي شده و به همسرش رسيده.

(...) قضات ما از عكس العمل ما در برابر حكم صادره شان متعجب بودند و تقريبا از ما 

ـ.ونيست ها چگونه مردن را هم عذرخواهي مي كردند، ما به آن ها نشان خواهيم داد كه كم
  بلدند

(...)ميلي دارم كه شايد كمي احمقانه است اما آن را برايت مي گويم. يك بطري شامپايني 
داشتيم كه تو آن را براي جشن نهمين سالگرد ازدواجمان كنار گزارده بودي. دلم مي 

شود. مثل خواست تو اين بطري را بشكني. بنظر من حيف است كه در جشن ديگري مصرف 
 اينكه جنبه ي مقدس آن آلوده خواهد شد. آيا حق با من نيست؟

(...) اجازه داده اند كه عكس تو را در سلول زندانم با خود داشته باشم. روز يكشنبه تمام 
لحظات را من با تو در منزل هستم. من در خيال خود حساب مي كنم كه تو چه كار ميكني، 

ا كه هرچيزي عوضي دارد، اين بار تويي كه جواب من را نمي با تو حرف مي زنم. اما از آنج
"....يك روز بعد از تمام كردن اين نامه، تير باران شد.رروب....دهي.  

فاطمي( نامه وصيت -6 http://ketabfarsi.persiangig.com/page20.html( 
ان(مرتضي كيو - http://m-libertad.blogspot.co.uk/2012/09/blog-

post_21.html و كتاب مرتضي كيوان، به كوشش شاهرخ مسكوب، نشركتاب نادر،  )،
1382تهران سال   

 از آلياري يوسف مختارزاده، سارا مودي،مح مونا نعيمه، طبائيان، و وصيت نامه هاي عزت   -

 ، اصالني مهدي و كار نقره مسعود كوشش به ها، نامه وصيت و ها نامه شوكران، جنگل كتاب
. اند شده گرفته بر ،2005 سال ،) پاريس(  آرش مجله انتشارات از  

وصيت نامه زورگيران اعدام شده: - 7  
http://www.fardanews.com 

8- Woolf,1964,p.80 / Woolf 1978,P 180 
٦- Bell,1972,p 26 

 ، 53 زن،شماره آواي نشريه خورد، بازي بازيگر شيطان از كه غزالي :موسوي ناهيد - 9
  2004زمستان

 زمستان ،53 شماره زن، آواي نشريه گويد، مي غزاله از: زاده حاجي فرخنده -13  -10

2004 

( دلدادگان ابوتراب). -11  
19.aspx-110.blogfa.com/post-http://abotorab   

  چند مجموعه از وصيت نامه ها:

، آرش(مسعود نقره كار)، نشر شقايق، "اسناد خونين مقاومت "واپسين نامه ها ، - 1
 1367فرانكفورت( آلمان)، سال 

 انقالبي كارگران سازمان شهيدان آلبوم سوسياليسم، راه در آزادي، راه در.... ما شهيدان - 2

 1367 ماه آبان كارگر، راه انتشارات از ،)ارگرك راه(ايران
 1378، كلن، باقر مرتضوي ،سياوشان، يادواره جانباختگان حزب رنجبران ايران - 3
 شهيدان توده اي، دو جلد، انتشارات حزب توده ايران - 4
 از ، اصالني مهدي و كار نقره مسعود كوشش به ها، نامه وصيت و ها نامه شوكران، جنگل - 5

 2005 سال ،) پاريس(  آرش مجله اتانتشار
 بهروز تدوين بخش سه در - »شدگان اعدام يادهاي و ها نامه وصيت, ها كالم واپسين« -6

 .)انتشاراينترنتي( گزارشگران سايت در شده منتشر سورن
دواني،  پيروز كوشش به اعداميان هاي نامه از بخشي)» غربت از هايي نامه(دل آواي« - 7

 شر پيروز دواني.، نا74تهران سال
معراج نامه شهدا، فرازهائي از وصيت نامه شهداي جنگ و حزب اهللا  - 8

http://sarbandeasheghi.blogfa.com 
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  هاي گوناگون به سي و پنج سال كُشتارنگاه

ي دوم خرد ، پرده67كشتار 
  

 

 

  مهاجرناصر  -مهناز متين

  

  

 گفتار پيش

بيست و پنجمين سالگشت كشتار بزرگ زندانيان سياسى ايران، دگربار بحث و 
ى اين رويداد تاريخى را در پى داشت. آنچه به جدل دامن زد، گفتار  جدل درباره

شدگان سال  ي محمد رضا نيكفر بود در همايش بزرگداشت اعدام ا پر مايهكوتاه ام
كه به صورت نوشتار در شمارى از  -در شهر كلن. آقاى نيكفر در آن گفتار 67

نام نهاد و نماياند  نظام كشتارجمهورى اسالمى را  - تارنماهاى چپگرا بازتاب يافت
هاى  حاكمانى را كه ستوناو ». ى آن نيست، نقض فنى نيست كشتار عارضه«كه 
ترين و به لحاظ قدر تاريخى آگاهى،  جزمى انديش«را برپا داشتند،  نظام كشتاراين 
نفس «دانست كه  طاغىشدگان را   خواند. او كشته» ترين بخش جامعه ايران ناآگاه
ى  درباره» تفسير حقوق بشرى». «شان درست بود؛ چون عليه ناراستى بود طغيان

شدگان،  براى كشته قربانىى  انگاشت و بر نادرستى كاربست واژه كشتار را نارسا
موضوع ترحم «انگشت گذاشت و گفت: اگر دگرانديشان طاقى آن روزگاران به 

هاى   ، از فرآورده»اهللا منتظرى به مقام قهرمان آزادى رسيده و آيت» اند تبديل شده
ى  شدگان دهه كشته بزرگداشت ياد«است. و نتيحه گرفت: » ى ادبار زمانه«اين 

ى كشته  ، بايستى بزرگداشت دگرانديشى و مخالفت و... همراه ياد ارج گذارانه1360
شويم. تحريف  شدگان باشد. اگر چنين كنيم، به سهم خود مانع از تحريف تاريخ مى

ست و كشف  طلبى خواهى محصول جانبى اصالح تاريخ بدين گونه كه گويا آزادى
ى  طلبى آغاز شده است. اگر حقيقت مرگ در دهه اصالحارج دگرانديشى با عصر 

خواهى  ى آزادى ، حق دگرانديشى و مخالفت بوده است، پس يك سنجه1360سياه 
  ) 1»(حقيقى، اذعان به اين حقيقت است.

هايى را كه به دوران  طلبان را برآشفت؛ به ويژه شمارى از آن ها، اصالح اين گفته
د هجرت كردند و در اروپا و آمريكاى شمالى رياست جمهورى محمود احمدى نژا

شان بيش از هرچيز به اين مناسبت بود كه چرا  اند. برآشفتگى رحل اقامت افكنده
) و حكومت 2»(بار و سراسر كشتار از جمهورى اسالمى ساخته ذاتى خشونت«نيكفر 

و نه مخالفان آن را آغازگر كشت وكشتارها شناسانده. در پيشاپيش برآشفتگان، 
 كبر گنجى قرار داشت. رويكرد و خط استدالل گنجى را محمد سهيمى و محمد ا

گيرهاى وى را بازگفتند و بازگشودند؛ ازجمله  گرفتند. بسيارى از خرده برقعى پى
 آغازگر خشونت و جنگ داخلى از ابتداى انقالب«و چپگراها  مجاهدين خلق اينكه

  ، حد اقل1367يان در تابستان تا كشتار فجيع زندان مجاهدين خلق«) و 3»(بودند

  

) پاسخ محمد رضا نيكفر به 4»(اند. هزار تن از اعضاى رژيم... را كشته 72 
پراكنده اى  مشكل گرفتارى در جبر گسل زندگى نامهها كه زيرعنوان  آن

بيش از پيش خشمگين ساخت و به تكاپو انداخت؛ به طلبان را شد، اصالح
به دولت سيد حسن روحانى سخت اميد هاشان را كه  ترين طلب ويژه فرصت

ها  دارى در راه است و آن هاى دامنه اند و بر اين پندارند كه دگرديسى بسته
ى ابراهيم نبوى طنزنويس كه  توانند  به زودى رهسپار ايران شوند. گفته مى

ى شصت كه  دهه«وار است:  ى شصت معاون وزارت كشور بود، نمونه در دهه
گر كسى اصال يادش نيست. يارو ميگه آقا سال سى سال ازش گذشته، دي

كه آقاى خمينى مرحوم شد كسى  1368را به ياد بياوريد. خوب سال  67
ها را؛ ولش كن، تمام شد. به  يادش نيست، شما اصال ياد كسى نيار آن سال

  )5»(نظر من اصال اين داستان را نبايد بهش توجه كرد...

طلبانى را كه به  ى و ساير اصالحاين استداالل و نيز رويكرد اكبر گنج
اى كه در مهر ماه  ايم؛ در نوشته اند، بررسيده هاى كشتار بزرگ پرداخته زمينه
  پيش به  1385
ايم و همراه با پيوستى كه  ى نگارش درآمد. آن را باز نوشته رشته

ى بردارهاى اصلى جدلى كه در بيست و پنجمين سال درگرفته  دربرگيرنده
اى نسبت به اين رويداد  ايم كه بيش از هر نشريه كردهش آر كش است، پيش

  تاريخى حساسيت نشان داده است.
1  

كه در  1367زندانيان سياسى ايران در تابستان  كشتار بزرگ بزرگداشت
هاي اعدام سپرده  جريان آن چند هزار زنداني، پنهان از همگان به جوخه

مخالفان تبعيدى ست كه حكم يك آئين ساالنه را براى  شدند، چندي
كه در پى  -در تدارك سالگرد اين كشتار  .جمهورى اسالمى پيدا كرده

بس  ملل متحد از سوى جمهورى اسالمى، آتش 598ى  پذيرش قطعنامه
از  مجاهدين خلقهاى ايران و عراق و حركت نيروهاى نظامى  ميان دولت

ها و  اندهگيرد: يادم كارها صورت مى -عراق به خاك ايران به اجراء درآمد
ها ساخته  شود؛ آهنگ شود؛ شعرها سروده مى ها تدوين مى نامه زندگى

شود، فيلم تهيه  نامه نوشته مى شود، نمايش شود؛ پوسترها چاپ مى  مى
ها و  زمينه ى ملى، فاجعههايى پيرامون چند و چون اين  شود، پژوهش مى

اين رويداد شود؛ ووو... اين همه، چگونگى تكوين  پيامدهاى آن ارائه مى
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تاريخى را كه تاكنون از اسرار مهم جمهورى اسالمى بوده، تا حدود زيادى 
ى  را برمال ساخته و به نوبهجنايت بزرگ هايى از  روشن كرده است، گوشه

تري را در اين باره، فراهم آورده  ي كارهاى بيشتر و گسترده خود زمينه
  )6است.(

يخى در درون كشور نيز روندى حساسيت اجتماعى نسبت به اين رويداد تار
، به 1367باختگان تابستان  هاى جان رو به رشد داشته است. اين كه خانواده

گردهم  گلزار خاوراناند در فضاى خوف و خفقان، هر سال كوشيدهرغم 
دارند، در برانگيختن اين حساسيت  شان را زنده نگه يها آيند و ياد جگرگوشه

ها با كاربه دستان و  كشمكش خانواده اجتماعى، نقش كمى نداشته است.
 31كه از  - گلزاركارگذاران جمهورى اسالمى براى پيشگيرى از محو اين 

ى  پيگيرى پرونده -هاى اعدام شده بوده  گورستان كمونيست 1360خرداد 
هايى كه از آن تابستان خونبار برجا  اعدام شدگان و پراكندن اخبار و  آگاهى

  ى حافظههاى  مانده، در رويش جوانه
  سهمى به سزا داشته است. ى ملى فاجعهنسبت به اين  جمعى 

زمان با سر باز  ها كه هم ي اعدام مخالفت آيت اهللا منتظرى با دامنه و رويه
ى خود، در  كردن شكاف درونى حاكميت، از پرده بيرون افتاد نيز به نوبه

تأثير  ، بى67سال كشتار بزرگ ى حساسيت اجتماعى به  گسترش دايره
يعنى در ششم فروردين ماه  كشتار بزرگ، نبوده است. شش ماه پس از

اى كه  ) نامهBBC( پراكنى انگليس بنگاه سخن ، بخش فارسى1368
فرستاده  "فقط براى امام و شوراى عالى قضايى"، ”جانشين مقام رهبري"

  : بود را پخش كرد؛ سر به سر
  العالى ظلهاهللا العظمى امام خمينى مد محضر مبارك آيت“

رساند راجع به دستور اخير  پس از عرض سالم و تحيت، به عرض مى
ها. اعدام بازداشت  حضرتعالى مبنى بر اعدام منافقين موجود در زندان
اثر سوئى ندارد؛  "شدگان حادثه اخير را ملت و جامعه پذيرا است و ظاهرا

فعلى حمل بر  در شرايط "ها اوال ولى اعدام موجودين از سابق در زندان. آن
 "هاى بسيارى را كه نوعا خانواده "شود و ثانيا جويى مى كينه توزى و انتقام

زده  "كند و آنان جدا باشند ناراحت و داغدار مى متدين و انقالبى مى
بسيارى از آنان سر موضع نيستند ولى بعضى از مسئولين  "شوند. و ثالثا مى

در شرايط فعلى كه با فشارها  "رابعاكنند. و    تند، با آنان معامله سرموضع مى
ايم  ى مظلوم به خود گرفته و حمالت اخير صدام و منافقين، ما در دنيا چهره

كنند، صالح نظام و      ها از ما دفاع مى ها و شخصيت و بسيارى از رسانه
افرادى  "حضرتعالى نيست كه يك دفعه تبليغ عليه ما شروع شود. و خامثا

اند،  ها با موازينى در سابق محكوم به كمتر از اعدام شده كه به وسيله دادگاه
ى  اى، بى اعتنايى به همه اعدام كردن آنان بدون مقدمه و بدون فعاليت تازه

 "العمل خوب ندارد. و سادسا موازين قضايى و احكام قضات است و عكس
مسئولين قضايى و دادستانى و اطالعات ما در سطح مقدس اردبيلى نيستند 

باهات و تأثر از جو بسيار فراوان است و با حكم اخير حضرتعالى بسا و اشت
شوند، و در امور مهمه احتمال هم      گناهانى هم اعدام مى بيگناهانى يا كم

ايم  اى نگرفته ها نتيجه ها و خشونت ما تا حاال از كشتن "منجز است. و سابعا
ه منافقين و ضدانقالب ايم و جاذب جز اين كه تبليغات را عليه خود زياد كرده

ايم؛ بجاست مدتى با رحمت و عطوفت برخورد شود كه  را بيشتر نموده
بر دستور  "اگر فرضا "براى بسيارى جاذبه خواهد داشت. و ثامنا "قطعا

دستور دهيد مالك اتفاق نظر قاضى و دادستان و  "خودتان اصرار داريد، اقال
زنان  "ستثناء شوند مخصوصامسئول اطالعات باشد نه اكثريت، و زنان هم ا

العمل  دار و باالخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز، هم عكس بچه
خوب ندارد و هم خالى از خطا نخواهد بود و بعضى از قضات متدين بسيار 
ناراحت بودند و به جاست اين حديث شريف مورد توجه واقع شود: قال 

ما استطعتم فان كان له مخرج ادرئو الحدود عن المسلمين  "رسول اهللا ص 
. "فخلوا سبيله فان االمام ان يخطى فى العفو خير من ان يخطى فى العقوبه

  ”.والسالم عليكم و ادام اهللا ظلكم
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ها به روى كاغذ  اهللا منتظرى پيرامون چند و چون اعدام آيت كلياتى را كه
جان سالم به در برده  67سال  كشتار بزرگ ياسى كه ازآورد، زندانيان س

شده بودند، در  بودند و به كشورهاى اروپايى و يا آمريكاى شمالى پناهنده

ها را پس  جزئيات بازگفتند؛ از جمله، چگونگى سربه نيست كردن كمونيست
هاى شخصى كه در  ). اين شهادت8دربند( مجاهديناز تارومار كردن 

هاى پايانى اين دهه چنان  شيدى پاگرفت، در سالى هفتاد خور دهه
زا آشكار  هاى آن رويداد دهشت گسترشى يافت كه نه تنها بسيارى از جنبه

ها و  ى راهنماى آن، شكنجه ، انديشهزندان توحيدى ى گشت، كه تاريخچه
ى  ، ايستادگى زندانيان در برابر برنامه1360-63ى سال  رويه هاى بى اعدام

افتاد؛ چندان كه براى نخستين بار  . از پرده بيرون تواب سازى و..
هاى ادبيات تبعيد شد.از سوى  يكى از پربارترين شاخه هاى زندان يادمانده

  ها به ايران، به افزايش آگاهى ديگر، راه يافتن پنهان و پيداى اين يادمانده
ى  هى خود انگيز رساند و به نوبه هاى هشيار يارى  هاى بيدار و ذهن وجدان

 67ى زندانيان سياسى پيشين و جان باختگان سال  تكاپوى بيشتر خانواده
مانند كه در جريان آن  هاى ديگرى از اين كشتار كم گشت. بدين سان، سويه

بيش از پنج هزار زندانى سياسى سر به نيست شدند، پديدار شد؛ از جمله 
نيز به  ). فاش شدن اين راز سر به مهر9(خاورانى  گورهاى دسته جمعى

دامن زد؛ به ويژه آن كه افشاء  كشتار بزرگحساسيت اجتماعى نسبت به 
ي  ست به مثابه اين واقعيت دلخراش با تصويرى مستند گشته كه چندى

  ).10شناخته شده است( كشتار بزرگ نماد و نمود
اين همه اما سبب نشد كه حكومت، سردمداران و پايورانش، از الپوشانى اين 

پس كشند، سياست سكوت مطلق نسبت به اين جنايت را سر دولتى پا 
حتا پس از  ،بشكنند و چرايى و چگونگى آن را برمال سازند. پرده پوشى

هاى حاكميت در  بندي ي گروه آرايى سياسى گسيختگى بلوك حاكم، صف
برابر هم و جنگ قدرتى كه موجب به ميدان آمدن سيد محمد خاتمى و 

هاى  درى اسالمى شد، پا برجا ماند. پردهانتخاب او به رياست جمهورى 
ى گشايش نسبى فضاى فرهنگى، فكرى و سياسى  در دوره طلبان اصالح
اى روشنفكران  ، به ويژه پس از رسوايى قتل زنجيره1376- 78هاي  سال

هائي كه  هايى كه از وزارت اطالعات كردند و جابجايى دگرانديش، رازگشايى
از اين راز رزين حكومت پرده برنگرفت.  خانه صورت دادند، در اين وزارت

و  "انقالب اسالمى"اى به بخشى از فرزندان  تنها پس از پشت كردن خامنه
حكومتى، پيش بردن سياست  كاران محافظهجانبداري او از طيف 

، پيش گرفتن رفتارى ستيزجويانه با جناح طلبان اصالحافكنى ميان  تفرقه
بود كه انگشت شمارى از  الحاتجنبش اص تندروى آن و واپس نشاندن

، مهر سكوت شكستند و به رازگشايى برآمدند. در اين "تركش خوردگان"
برش نيز آيت اهللا منتظرى پيشتاز بود. او در بخشى از كتاب خاطراتش كه 

انتشار يافته است،  1379ست و در ارديبهشت  در شكل تاريخ شفاهى
  نويسد: مى
ز امام گرفته بودند كه منافقين سر موضع را اى ا نامه مرصادبعد از جريان “

هاى زندانيان، به طور كلى با اين  اعدام كنند و پس از تعطيل كردن مالقات
ترديد از من  -نامه چنان كه نقل شد حدود دوهزار هشتصد يا سه هزار را

اعدام كردند. من راجع به اين موضوع دو تا نامه به امام نوشتم... به  -است
آقا همين طور كه در فتاوى فقها آمده كه مرتد زن "دم: امام عرض كر

اند كه  شود، در مورد مرتد زن محارب هم بعضى از فقها گفته اعدام نمى
محارب زن نبايد اعدام شود... بلكه اگر قاتل باشد حكم قاتل اعدام است؛ 

كند. ولى در مورد غير قتل، در محارب و   چه مرد باشد و چه زن فرق نمى
به اين شكل نيست، شما دستور بدهيد كه اين دختران را اعدام  مرتد زن

اند. مدتى  اند... تحت تأثير قرار گرفته فريب خورده "ها معموال نكنند. اين
ها بدهند، بلكه متوجه اشتباهات خود بشوند و بعد آزاد  زندان به اين

  ."نندخوب به آقايان بگوئيد كه دختران را اعدام نك". امام فرمودند: "شوند
... آن چه باعث شد من آن نامه را بنويسم اين بود كه در همان زمان بعضى 
تصميم گرفتند كه يك باره كلك مجاهدين را بكنند و به اصطالح از دست 

  ها راحت شوند... آن
... اول محرم شد. من آقايان نيرى كه قاضى شرع اوين و آقاى اشراقى كه 

دستان و آقاى پورمحمدى كه دادستان بود و آقاى رئيسى معاون دا
ي اطالعات بود را خواستم و گفتم االن محرم است، حداقل در  نماينده

ها دست نگهداريد... بعد گفتم اگر امام هم اصرار دارند شما  محرم از اعدام
كنند و تبليغ و فعاليت دارند  ها را كه در زندان شيطنت مى يك عده از آن
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  گراهاهاي گوناگون به سي و پنج سال كُشتار توسط اسالمنگاه

 ٣٠٦  110ي  آرش شماره

ها را درست محاكمه كنيد و  د و آنبا روش صحيح بازجويى كني "مجددا
شان كنيد. در اين صورت  پس از محاكمه اگر محكوم به اعدام شدند، اعدام

گويد كسى را كه به پنج سال زندان محكوم شده است،  الاقل كسى نمى
جمهورى اسالمى اعدام كرده است. و طبيعى بود كه اين مسائل به آقاى 

ها از اين برخوردها و  ود و آنرى شهرى و احمد آقا [خمينى] منتقل ش
  هاى من ناراحت بودند. بازخواست

... بعد از مدتى يك نامه ديگرى از امام گرفتند براى افراد غير مذهبى كه 
در زندان بودند. در آن زمان حدود پانصد غير مذهبى و كمونيست در زندان 

و به  ها را هم بكنند بودند. هدف آن ها اين بود كه با اين نامه كلك آن
  ).11”(اصطالح از شرشان راحت شوند...

هاى آمارى آيت اهللا، همچون بسيارى ديگر از آمارهاى رسمى و  درستى داده
هايي كه در  يا غيررسمى، جاى ترديد است. اما نسبت به درستى ديگر داده
سازى براى  باال آمده، جاى ترديد نيست. گرچه نبايد از ياد برد كه پرونده

ها  مدت -چه چپ و چه مذهبى -دن زندانيان سر موضعسربه نيست كر
ملل متحد، صورت گرفته بود و  598ي  بس و پذيرش قطعنامه پيش از آتش

  ).12مقدمات كار هم چيده شده بود(
ى رياست  با اين حال، تا اصالحات به شكست كامل نيانجاميد و دوره

از خط  كسى طلبان، اصالحجمهورى خاتمى به سر نرسيد، جز يك تن از 
قرمز نگذشت و پشت حرف مجتهد معزول را نگرفت. آن يك تن هم نيما 

. او رفتآيت اهللا منتظرى، از او فراتر  "روايت"راشدان بود كه گويا متأثر از 
كه پس از درهم شكسته شدن جنبش اصالحات، زندگي در خارج از كشور 

 67از كشتار سال هاى آمريكايى را، نه تنها  گزيد و همكارى با دستگاه را بر
ى شصت هم  پرداخت. او نقد سياست  هاى دهه سخن گفت، كه به جنايت

  كند: رحمى جمهورى اسالمى را، با نقد خود آغاز مى بى
از يكى از بزرگترين جنايتكاران عصر حاضر  "من جنايتكارم چرا كه اوال“... 

مثل  "اام و ثاني يك بار هم كه شده دفاع نموده "روح اهللا خمينى"يعنى 
ام  نگاران جمهورى اسالمى ايران كوشيده خيلى از سياست بازان و روزنامه

  را توجيه و يا تطهير نمايم... جنايت خمينى عليه بشريت
رخ داده است، حد اقل به استناد آمار  60ى شصت  آنچه در ايران دهه

هزار  130ها ندارد. قريب به  سركوب مخالفان سياسى، كم از جنايات نازى
اند.  ى اعدام سپرده، يا ربوده يا به قتل رسيده دانى سياسى... به جوخهزن

اند... هزاران نفر  مخالف حكومت در خارج از مرزها ترور شده 350
ها روحانى سنى، اعدام، سنگسار يا سوزانده  گرا، صدها بهايى و ده جنس هم
به پوشش  اند. زنان ها هزار انسان... در مالء عام شالق خورده اند. ده شده

  ها جنايت نام دارد... اند. اين حكومتى اجبار شده
 "ى كسى را هم ندارم. اما اوال من قاضى نيستم، قصد و صالحيت محاكمه

 جنايتكارااهللا خمينى،  دفاع از آيتيك پاراگراف حق دارم خود را به خاطر 
 "ها قربانى خمينى و خمينيسم تقاضاى عفو كنم و ثانيا ناميده و از ميليون

آزادانه نظرم را بگويم كه: هر آن كه در مبادى عالم امنيتى و نظامى 
جمهورى اسالمى ايران مشغول به كار بوده، جانى است  60ى  دهه "خصوصا
او به اصالحات يا به آزادى بيان و مطبوعات خدمت "اهميتى ندارد  "و ابدا

ي  . به اين جنايات رسيدگى بايد شود؛ حتا اگر همه"كرده يا خيانت
هاى مخالف و منتقد  استخوان قربانيان خاك شود. توجيه جنايات عليه گروه

ي  آنان هم خشونت كردند، همه مقصر بودند، تصميم همه"با اين بهانه كه 
تر در دنياى امروز ميسر  ، الاقل در ايران امروز و از آن مهم"ملت بود...

م هزاران زندانى شوند. اعدا فراموش نمى 70و  60هاى  نيست... جنايت دهه
شان به پايان رسيده، به استناد دست خط  ى محكوميت برخى كه حتا دوره

شود... ترديد  اهللا روستايى، نيمه ديوانه و جنايتكار فراموش نمى يك آيت
اى و حكمى خواهد بود:  ندارم و ترديد نداشته باشيد كه دادگاهى، محاكمه

زماندگان و عدالت مربوط است و نه برائت يا مجازات. اين فقط به قربانيان، با
  ).13”(هيچ كس ديگر

، اكبر گنجى مهر از 1384ده ماه پس از نيما راشدان، يعنى در ارديبهشت 
) از 1379فروردين  21تا  19دهان برگشود. او كه حتا در كنفرانس برلن (

هاى جمهورى اسالمى تن زده بود، پس از آنكه  گيرى نسبت به اعدام موضع
االسالم خاتمى نقش بر آب شد  حجت "روند دموكراتيزه كردن" اميدش به

يك پروژه "ي اينكه اصالحات در جمهورى اسالمى  اش درباره و ارزيابي
است، اشتباه از آب درآمد، صدا سر داد؛ درست در  "بازگشت ناپذير

). صداى او از 14ى انتخاباتى كه احمدى نژاد را به روى كار آورد( آستانه
باك بود؛ اما ازعذاب وجدان در آن نشان  پژواك يافت. صدا، بى زندان اوين

ست ؛ سياستى كه گرچه مبانى تئوريك دارد، مبناى  نبود. يك سره سياسى
اخالقى ندارد. از اين روست كه از خويشتن خويش آغاز نكرد و از نقش و 
سهم خود در برقرار كردن و استوار ساختن نظام جنايتكار دم نزد. با آيت 

نهادهاى " خمينى مستقيم روبرو نگشت و حرمت او را نگه داشت. اهللا
را زير ضرب گرفت و با تماميت نظام استبدادى  "استبدادزاى نظام

هاى ديگر حكومت  تاخث، نه دارودسته  درنياويخت. بر اقتدارگرايان قشرى
هاى  دادگاه "خشونت ورزى"ها را با خود هم ساز نمايد.  خواست آن كه مى
را نيز به پاى جمهورى  "ي شصت هاى اوايل دهه سركوب"و  خلخالى

ها بگذاشت! آن  اسالمى ننوشت؛ آن را به حساب منطق انقالب و انقالب
مانيفست  را به شكل پانويس، در دفتر دوم 67ها و نيز كشتار  جنايت

  آوريم: آورد. آن را سربه سر مى اش،  جمهورى خواهى
گيرى از سران  سيك قرن بيستم بود. انتقامانقالب ايران، آخرين انقالب كال“

اهللا خلخالى و پس از آن حذف و  هاى آيت رژيم گذشته در دادگاه
ى شصت، آن گاه اعدام هزاران زندانى در تابستان  هاى اوايل دهه سركوب
گيرى و  هاى انتقام اى و... برخى از نمونه هاى زنجيره ، قتل1367

راستا و به منظور ايجاد نظامى مردم  اند. در اين ورزى اين انقالب خشونت
 ببخش و فراموش نكن يا ببخش و فراموش كن ساالر اصل راهبردى

  پيشنهاد گرديد.
ي اعدام  گاه نبايد فراموش شود، هركس از پروژه اين نكته مهم هيچ

اطالع داشت و در مقابل آن سكوت نمود،  1367ي زندانيان در سال  گسترده
يت وحشتناك مشاركت داشته است. تنها كسى به همان ميزان در آن جنا

 نه اهللا منتظرى بود. عام ددمنشانه ايستاد، آيت كه قاطعانه در مقابل آن قتل
بزرگ وى به آن كشتار، نماد يك حركت روشنفكرانه بود. در واقع در آن 
حال ايشان بيش از هر روشنفكرى، روشنفكر بود. چون به كارى دست زد 

شنفكران بود، نه فقيهان. البته به گمان برخى از ى رو كه بالذات وظيفه
  ).15”(توانند روشنفكر باشند روشنفكران، فقيهان هم مى

ى زندانيان  اعدام گسترده "انگيز نيست كه نويسنده، هر كس را كه از شگفت
، از كسانى كه در "اطالع داشت و در مقابل آن سكوت نمود 1367در سال 

اند، متمايز  ى اسالمى مشاركت داشتهديگر كُشت و كُشتارهاى جمهور
اى كه دست اندر كار بگيروببندها و  ى گسترده كند (براي مثال شبكه مى

آغاز شد و بيش از دو  60خرداد  31كُشت و كشتار دهشتناكى بود كه از 
سال و شش هفت ماه جريان داشت و چند ده هزار كشته برجاى گذاشت). 

ها و بنيادهاى اخالقى روشنى  ارزش اى نباشد، از نقد، آن گاه كه ريشه
ي موقعيت و منفعت شخصى يا محاسبات و مالحظات  پيروى نكند، بر پايه

ى ست و ناسازگار با منطق هستى. گنجى  سياسى باشد، دستخوش ناپيگير
، هفده سال سكوت پيشه 67دهد كه در برابر كشتار بزرگ  به خود حق مى

و از كنار اين مسئله نيز خونسرد ورد اكند، در اين باره هيچ به روى ني
سكوت "شناسد و  بگذرد؛ اما اين حق را براى سايرين به رسميت نمى

 "وقوع آن جنايت عظيم"در  "مشاركت"را به حد "روشنفكران
 ساختنمند  ). به كار بستن اين معيار دوگانه و در نتيجه بهره16كشد( برمي

سرسختى و ايستادگى اى حق ويژه، چه بسا به اعتبار  خود را از گونه
اى كه در زندان نشان داد، توجيه كند. اما حتا پيش كشيدن شعار  دليرانه

هايش يكى هم اين  چون از جمله جرم - اى بايد برود خامنهى  جسورانه
هاى دگرانديشان و عامالن قتل زندانيان سياسى  آمران قتل "است كه 
كند. به عكس،  ىمسئله را حل نم - )17("را حاكم كرده 1367تابستان 
افزايد: چرا به حكومت  هاى از پيش مانده، مى اى به مسئله ى تازه مسئله

عامالن قتل زندانيان تابستان "و  "اى هاى زنجيره قتل "نشاندن آمران
نقض حقوق بشر و نارواست، اما حكومت كردن آمران و عامالن  "1367

ر؟! وانگهى رواست و همخوان با حقوق بش 1360- 63كشتار هولناك سال 
ى  اى از خانواده به جاى آقاى خامنه"بر مبناى چه اصلى اكبر گنجى 

هاى سراسر كشور به شدت  در زندان 1367ى تابستان  زندانيان اعدام شده
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و يا  1360- 63ى سال  ى زندانيان اعدام شده ) و خانواده18خواهد ( مى"عذر
  ند؟دا خواهى نمي پوزش هاى پيش و پس از آن را سزاوار سال

در جريان اعتصاب  67هاى سال  به هر روى، گنجى با برجسته كردن اعدام
هاى  ترين پايه را به ميان متزلزل كشتار بزرگاش،  غذاى پنجاه و چند روزه

هاى جامعه برد. اظهارت شيرين عبادى  ترين ذهن حكومت و حساس
برجا  "بين سه تا چهار هزار كشته"كه  "مالحظه كشتار بى"ى اين  درباره

ى  على اكبر موسوى خوئينى نماينده خاوران) و نيز سخنرانى 19گذاشت(
كند، و ابراز همدردى  پيشين مجلس كه اينك در واشنگتن زندگى مى

با  ادوار تحكيم وحدتو  دفتر تحكيم وحدتتشكل دانشجويى 
، از بارزترين 1384در همان سال  67هاى جان باختگان سال  خانواده

ست كه تنها پس از گذشت يك  ى ا گشودن سياسى نمودهاى اين زبان
) و گفتنى اين كه نه شيرين عبادى، نه 20سال، به كام كشيده شد!(

، با ادوار تحكيم وحدتو نه  دفتر تحكيم وحدتموسوى خوئينى، نه 
اند، از زشتى  كارى نداشته 1360-63كشتار هزاران زندانى سياسى در سال 

اى نشان  به بازماندگان آن همدردى اند و نسبت ى آن نگفته و پلشتى
 اند. چرا؟ نداده
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 30پيمايى چندصدهزار نفرى  از فرداى راه 1360 - 63هاي  كشتار سال
عليه  "شرعى"پيمايى در اعتراض به كودتاى  خرداد تهران، آغاز شد. راه

مجاهدين  پيمايى را صدر بود. راه ، ابوالحسن بنىاسالمىرئيس جمهور 
خواهان،  پيمايان را آزادى ودند. اما بخش بزرگى از راهفراخوانده ب خلق
دادند كه در پس  اى تشكيل مى هاى انقالبى ها و چپ ها، دموكرات ليبرال

اى  هاى سياسى و فكرى و فرهنگى ى آزادى پشت اين كودتا، برچيدن تتمه
بود. به اين معنا، رنگين كمان  1357ديدند كه ره آورد انقالب بهمن  را مى
وهايى كه در آن روز تاريخى در كنار ره پيمودند (از هواداران ابوالحسن نير
صدر و مجاهدين و دكتر شريعتى گرفته تا جبهه دموكراتيك ملى و  بنى

حزب دموكرات كردستان، هواداران حزب رنجبران، طوفان، تا شمارى از 
در اقليت، سازمان پيكار  - هاى فدايى خلق ايران وابستگان به سازمان چريك

دانان و  ى كارگر و كومله، تا كانون نويسندگان، انجمن حقوق راه آزادى طبقه
ى  گرايانى صف آراستند كه براى قبضه دانشگاهيان و...) در برابر طيف واپس

ى قرون  ى دگرانديشان و استقرار يك نظام آرمانى كامل قدرت، سركوبى
  اش را آغاز كرده بود. وسطايى، يورش نهايى

هاى اعتراضى و  مائي اعتراض آميز نيز همچون بسيارى از حركتپي اين راه
اى بهار آزادى، به خاك و خون كشيده شد. سپاه پاسداران   هاى توده جنبش

ى سركوب آماده كرده بود،  كه از مدتى پيش خود را جهت اجراى برنامه
). جلوداران اين 21پيمايان را در دست داشت( فرماندهى نظامى حمله به راه

حزب جمهورى  دار وابسته به هاى چماق روي سركوبگر، دارودستهني
هاى انقالب اسالمى.  ها و كميته دارانش، بسيجى بودند و عقبه اسالمى
و جنگ و گريزى كه تا  -با سالح سرد -پيمايان هايى از راه ى گروه ضدحمله

هاى مركزى تهران ادامه داشت و چندين كشته و  پاسى از شب در خيابان
مفسد فى العرض و  23 "زخمى بر جاى گذاشت، دست آويز تيرباران صدها 

خرداد شد. بيش از نيمى از اين  31در نيمروز و شب هنگام  "محارب با خدا
هاى  ها بود كه در زندان دانيم، مدت نفرشان را مى 17نفر كه تنها نام  23

خرداد حضور  30پيمايى  جمهورى اسالمى اسير بودند و بالطبع در راه
هاى چپِ انقالبى و مجاهدين بودند.  تن وابسته به گروه 17نداشتند. هر 

اى، به جوخه اعدام  هاى چند دقيقه ها را بى محاكمه يا با محاكمه آن
  ).22سپردند(

تا دو سال و چندين ماه، بگير، ببند و بكُش  1360خرداد  31از 
آغاز عمليات دگرانديشان در سرتاسر كشور، دستور روز بود. اين فرايند با 

روز ترور نافرجام رئيس جمهور جديد،  -تير ماه  6ى مجاهدين در  مسلحانه
شدت و حدت يافت. هزاران زن و مرد را كه يا از پيش  - اى سيد على خامنه

 "مشكوك"ها،  گردى هاي خيابانى و خانه شناسايى كرده بودند و يا در گشت
مى انداختند. هر روز، هاى رسمى و غيررس تشخيص داده بودند، به زندان

  ى زندان بر پا  هاى شرع كه در محوطه ها و گاه صدها تن را در دادگاه ده

  
  

  
  

، تيرباران كردند محاربو  منافقداشته بودند، در چشم بهم زدنى به اتهام 
ها چشم بسته، بدون حضور وكيل و  و يا به دار آويختند. بيشتر اين

هاى كوتاه و دراز مدت  گ و يا حبسبرخوردارى از حق دفاع، محكوم به مر
شان "جرم"ها، دختران و پسران جوانى بودند كه  شدند. بسيارى از اين 

ها بود.  پيمايي هاى سياسى، فروش نشريه و شركت در راه هوادارى از گروه
زير  - زمان شاه  سياسى زندانيان ويژه به –ها را  شمارى از سى چهل ساله

  .)23شكنجه سر به نيست كردند(
- 63هاى  اى را كه دست اندركار بگيروببند و بكُش سال ى گسترده شبكه
بود و در جنگ مرگ و زندگى، استقرار جمهورى اسالمى را ميسر  1360

گرداندند كه پس از تن دادن رهبر جمهورى  كرده بود، بيشتر كسانى مى
بس با عراق، شُل شدن زنجيرهاى اختناق و سر باز كردن  اسالمى به آتش

شكست  جناح راست گرا، در جنگ قدرت، از ف درون حاكميت واپسشكا
ى  پروژه )1371خوردند و در پى انتخابات مجلس چهارم (فروردين 

). سعيد حجاريان 24در جمهورى اسالمى را به راه انداختند( اصالحات
مغز متفكر دستگاه اطالعات و  1360-63هاى  معمار اين پروژه، در سال

ى بود؛ سيد مصطفى تاج زاده، اكبر گنجى، على رضا امنيت جمهورى اسالم
علوى تبار، هاشم آغاجرى، حميد رضا جالئى پور، عمادالدين باقى و... 
فرماندهان و مسئوالن باالى سپاه پاسداران بودند؛ خسرو تهرانى معاون 
اطالعات و امنيت نخست وزير وقت بود؛ عبدالكريم سروش از گردانندگان 

ي پاك سازى  فرهنگى بود كه از جمله، وظيفه اصلى شوراى انقالب
ها به مقامات قضايى را  ها و نيز شناساندن آن و چپمجاهدين  ها از دانشگاه

برعهده داشت. از بهزاد نبوى و معاون او محسن سازگارا و سايرين 
مقابله "كنندگان طرح  گذريم كه از مسئوالن، كارشناسان و هماهنگ درمى

پر واضح است كه چنين كسانى، با بودند.  "ضدانقالبهاي  با احزاب و گروه
حرف بزنند و  1360-63هاى  اى دشوار بتوانند از جنايت سال چنين پيشينه

ى اين جنايت در گرو  از پليدى و پلشتى آن سخن بگويند. بازبينى كارنامه
شان است و اين نه  ى زندگى سياسى شخصى بازبينى و نقد كارنامه

  كارهركس است.
3  

خواهند  هاي ديروز نيستند كه نمى اللهى حزبامروز و  اصالح طلبانها تن
سخن گويند؛ آن را  1360-63هاى  توانند از كشتار هولناك سال يا نمى
ى زندان در ايران بازشناسند و  ترين دوره ى دهشتناك خفقان و سياه نمونه

  .بازنمايانند 1367سال كشتار بزرگ ى اول   جايگاهش را چونان پرده
گرايان  ى بزرگى از چپ كه پاره فداييان (اكثريت) سازمانو  حزب توده

آن روز ايران را جذب كرده بودند و در آن برش تاريخى، پشتيبان وحتا 
ى اين موضوع، به سختى دهان  دستيار حكومت شده بودند، درباره

شان را اگر به ياد آوريم، به  گشايند. چند و چون پشتيبانى و دستيارى مى
  بريم. كُنه قضيه پى مى
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اى كه كشور را  ى اختناق سياسى در ميانهسازمان فدائيان (اكثريت) 
ى زندانيان سياسى كه عنوان  ى كشتار روزانه فراگرفته بود و در هنگامه

زير كشيدن بنى  "هاى دولتى و شبه دولتى شده بود، به درشت روزنامه
را  سازمان مجاهدينرى داد و رهب را پيروزى ديگر انقالب جلوه مى "صدر

اند و آشكارا زير پرچم  به دام سياست آمريكا افتاده"كرد كه  متهم مى
سازمان ). 25("قرار گرفتند جبهه ملىصدر در كنار سلطنت طلبان و  بنى

ها چشم دوخت و دنبال  به بااليى هاز همان هنگام ك فدائيان (اكثريت)
ديد.  لطنت طلبان را مىرا گرفت، همه جا شبح امپرياليسم و س خط امام

ى سياسى ايران و متهم  اما پرونده ساختن براى دست به عصاترين جرگه
به همدستى با براندازان، نشان از فساد اين جريان داشت.  جبهه ملىكردن 

  شان اين بود كه: استدالل
هاى  لوحانه، مغرضانه و حتا عوام فريبانه است هرگاه به سان گروه ساده“

ها و حتا  طلب ها، سلطنت صدر، ليبرال وابسته به بنىرو، محافل  چپ
صدر،  بلندگوهاى امپرياليستى و صهيونيستى، مضمون به زير كشيدن بنى

ها را هم  اوج لجام گسيختگى اختناق و استبداد، تا حدى كه ليبرال
تواند تحمل كند، قلمداد شود. محافل امپرياليستى غرب كه بر روى  نمى

اند، به عبارتى يك صدا اين  نهاده "دنياى آزاد" خود عنوان كودك فريب
  ).26”(اند... هاى آزادى توصيف كرده تحوالت را از ميان رفتن آخرين نشانه

تظاهرات "، سازمان فدائيان (اكثريت) با چنين نگرشى، رهبران
برآورد  "تحريك آميز"و عملى  "خطايى فاحش"را  "خرداد 30غيرقانونى 
در واكنش به كودتاى  مجاهدين ى مسلحانه ى ها مبارزه نمودند. آن

هاى  ى آزادى گرايان حاكم، از ميان برداشتن مخالفان و برچيدن تتمه واپس
  ):27قلمداد كردند( "تاكتيك جديد امپرياليسم"را  1357برآمده از انقالب 

امپرياليسم آمريكا در تالش مذبوحانه براى به شكست كشاندن انقالب “
هرج و مرج، گسترش تروريسم و خرابكارى و پديد  ايران، تاكتيك ايجاد

  آوردن جو ناامنى و بى ثباتى را در درون ميهن ما به كار گرفته است...
اى، ترور رئيس زندان  االسالم خامنه سوء قصد به امام جمعه تهران حجت

ها، انفجار دفتر مركزى حزب جمهورى اسالمى  ترين آن اوين و جنايتكارانه
ها  روز متوالى... شادمانى محافل امپرياليستى و در رأس آندر كمتر از سه 

  دهد... محافل آمريكايى را از گسترش موج خشونت و تروريسم نشان مي
ي  ي نيروها و همه هاى روشن است كه... همه با توجه به همين واقعيت

كسانى كه مدافع استقالل ايران و مدافع جمهورى اسالمى ايران هستند، 
يى كه خواهان حفظ و گسترش انقالبند، بايد در جهت خنثى ي نيروها همه

آميز، از  بار و تحريك كردن تاكتيك شوم امپرياليسم از اقدامات خشونت
توجهى به قانون اساسى و از هر اقدامى كه زمينه را براى پيشبرد تاكتيك  بى

ي نيروهاى ضد  سازد، قاطعانه بپرهيزند. ما از همه امپرياليسم فراهم مى
خواهيم كه با توجه به شرايط حساس كنونى،  پرياليست و آگاه ايران مىام

با صراحت و روشنى بر ضرورت حفظ آرامش و جلوگيرى از هرگونه اقدام 
  آميز تأكيد كنند... تحريك

خوشبختانه سخنان امام خمينى، اطالعيه هشيارانه وزارت كشور و برخى 
ى  قامات بلند پايهى آن است كه رهبرى و م مسئولين مملكتى نشانه

جمهورى اسالمى بر اهداف شوم امپرياليسم و ايادى آن آگاهى دارند و به 
  ).28”(اهميت حفظ آرامش و حاكميت قانون واقفند

حضور "اى  ي مركزى اين سازمان در نامه كميته البد به همين دليل هم
، 60تير  8به تاريخ  "محترم بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران، امام خمينى

  كند: اعالم مى
، در اين موقعيت خطير با عزم استوار در "اكثريت"سازمان فدائيان خلق “

دفاع از انقالب و جمهورى اسالمى ايران تحت رهبرى امام خمينى تا پاى 
ي امپرياليسم جنايتكار و  جان همراه مردم هميشه بيدار در مقابل توطئه

  ).29”(ايادى آن ايستاده است
اش و "عزم استوار"براى نشان دادن  اييان (اكثريت)سازمان فد رهبرى
در كشور  "حفظ آرامش و جلوگيرى از هرگونه اقدام تحريك آميز"جهت 

هاى سياسى مخالف  تا آن جا پيش رفت كه اعضاء و هواداران سازمان
ها را به دست نيروهاى سركوبگر  داد و آن جمهورى اسالمى را لو مى

روها و  چپ"شان به  جا هم كه دستسپرد. آن  جمهورى اسالمى مى

هاى افشاء گرانه به منظور  رسيد، از دادن اعالميه نمى "منحرفين سياسى
ها را  ى يكى از اين گونه اعالميه ). چكيده30ضربه زدن به آنها باك نداشت(

  آوريم: مى
  سران خائن بسيج عشايرى را دستگير كنيد!“

 رنجبران ته به حزب آمريكائىى ملى و محافل رسواى وابس هاى جبهه ليبرال
به سركردگى فرخ سنجابى، جالل حيدرى، سيد حسن خاموشى و همايون 
فرخى، تحت پوشش بسيج عشايرى مشغول سازماندهى و تدارك 

هاى جديد عليه انقالبند. هدف اين مزدوران... ايجاد ارتباط بين  توطئه
  هاى شورش و جنگ ضد انقالبى است... كانون

پرويز سپاس و فريبرز فيروزان (منهوبى) از ديگر مزدورانى كيومرث يونسى، 
هاى  هستند كه با ضدانقالبيون در كردستان ارتباط مستقيم دارند و اعالميه

صدر رد  كنند. پس از عزل بنى ى ملى و بختيار را تكثير و توزيع مى جبهه
ها در منطقه ديده شده كه الزم است هرچه زودتر دستگير و  پاى آن
  ).31”(انقالبى شوند محاكمه

 حزب تودهدر آن دوران به شدت تحت تأثير  سازمان فدائيان (اكثريت)
قرار داشت. فرق اين دو در آن بود كه دومى به مراتب پيگيرتر از اولى بود و 
گفتارش انسجام بيشتر و استدالل چشمگيرترى داشت. گفتارشان را از زبان 

جلسه پرسش و م. او در اولين شنوي ، نورالدين كيانورى مىحزبدبير كل 
  تيرماه برگذار شد، گفت : 9كه در  1360خرداد  30ش پس از  پاسخ

العاده ژرف دوران انقالب و از  صدر يك حادثه فوق به نظر ما بركنارى بنى“
ى مركزى حزب توده ايران  هاى آن است. در تحليلى كه كميته نقطه عطف

تأكيد شده است كه بركنارى و  پيرامون اين واقعه منتشر كرده، با صراحت
ى يك پيروزى بزرگ ديگر  صدر از رياست جمهورى بايد به منزله عزل بنى

انقالب عليه طيف عظيم نيروهاى ضدانقالب، اعم از دشمنان سرسخت آن، 
حدود اين  جو تلقى شود... هاى حادثه نيروهاى سازشكار و عناصر و جريان

يافته ضدانقالب در خارج و داخل شود از نيروهاى سازمان  طيف تشكيل مى
با امپرياليسم پيوند دارند؛ مثل نيروى اويسى، فرح،  "كشور كه مستقيما

هايى مثل مدنى و نزيه ووو...  هاى فرارى، نيروى بختيار، نيروى فرارى ارتشى
شود از نيروهاى سازمان  نيروى ضدانقالب در داخل كشور تشكيل مى

ا، افسران كنار گذاشته شده و پاك سازى ه كار چون ساواكى -ى مخفى يافته
دارى بزرگ بازار،  ى آريامهرى، وابستگان رژيم سابق از جمله سرمايه شده

اند و امتيازات  بزرگ مالكان و اقشار مرفهى كه از انقالب صدمه ديده
ى طيف ضدانقالب سازمان يافته  اند. اين مجموعه خودشان را از دست داده
ها كه ستون پنجم  ز كامل نيست. مائوئيستاست... اما اين مرز هنو

و  ها اتحاديه كمونيستو  كومله ،پيكارى ،رنجبرىاند، زير نام  امپرياليسم
هايى كه هريك در اين اركستر وسيع ورشكسته،  انواع و اقسام گروهك

ها ريش و  نوازند، بخش ديگرى از اين طيف مورد نظرند. مائوئيست سازى مى
ها  نمايى خود را در ميان صفوف مسلمان با مسلمان گذارند تا تسبيح هم مى

هايى مانند قاسملو، نيروهاى ليبرال، يعنى  جا بزنند. عالوه بر مهره
نهضت هاى  در سازمان "نمايندگان سياسى بورژوازى ليبرال كه عمدتا

صدر را هم شامل  متمركزند و هواداران آقاى بنى ى ملى جبهه وآزادى 
گيرند. سوى ديگر اين طيف، نيروهاى  دى جاى مىبن شوند، در اين صف مى
ايران، چه  مجاهدين خلقروهاى مذهبى نظير  رو هستند. چه چپ چپ
يا  هاى اقليت چريكهايى كه دعوى ماركسيسم لنينيسم دارند، مثل  آن

ى انقالبى به خود  هاى جدا شده از جريان چريكى كه خيلى هم قيافه گروه
كنند و...  اهمگون، يك جبهه را تكميل مىگيرند. اين طيف به ظاهر ن مى

  ).32”(سازند... مي هاى يك زنجير را  حلقه
هاى واقعى و خيالى سلطنت طلب، افترا زدن به  رديف كردن نام گروه

ها با  هاى انقالبى و به دروغ سخن راندن از همكارى يا هماهنگى اين گروه
براى خوش رقصى نزد وابستگان به رژيم پيشين و محافل امپرياليستى، تنها 

گرايان حاكم نبود كه از هراس از كف دادن قدرت از هيچ جنايتى فرو  واپس
سازمان  و حزب تودههاى جوان و خام  گذاشت؛ براى فريب دادن پايه نمى

هم بود و موجه جلوه دادن سياست سركوب نسبت به نيروهايى كه  اكثريت
الب خلقى و ضد انق"كمر به نابودى  "ضد انقالب مغلوب"دوشادوش 
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ضد "هاى ى توطئه بسته بودند! تصويرى كه كيانورى درباره "امپرياليستى
  ارائه داد، در خور يادآورى ست: 1360در تيرماه  "انقالب

امپرياليسم و ضد انقالب به سركردگى "ى ششم و هفتم [ توطئه“... 
 هاى مهمى به آن وارد آمده. بعضى از ] هنوز سركوب نشده. ضربه"آمريكا
ترينش مقام فرماندهى كُل قوا و رياست  گران كه مهم هاى اساسى توطئه پايه

ها بود، از دست  جمهورى و دفتر هماهنگى رياست جمهورى و امكانات آن
ها كه همان  هاى تبليغ و تحريك و تهييج آن ها گرفته شده. ارگان آن

القوه و شان بود، خاموش شده. ولى هنوز امكانات وسيع مخفى ب هاى روزنامه
ترينش پايگاه بزرگ  هاست كه مهم امكانات وسيع علنى بالفعل در اختيار آن

گران  بينيم توطئه داران است... به همين دليل است كه مى مالكان و سرمايه
اند و اين فعاليت در  در خارج و داخل كشور به فعاليت وسيعى دست زده
آماج آن را  "گ قبالهمان جهتى است كه [رونالد] ريگان و [آلكساندر] هي

اند؛ يعنى اين كه بايد در ايران تشنج را تا حد به راه انداختن  نشان داده
هاست اين است  اى كه در مقابل اين تشكل جنگ داخلى توسعه داد... وظيفه

اندازى، تشنج،  هاى عملى براى تخريب، انفجار، خرابكارى، بمب كه گروه
تأكيد شده، اين جنايات را با  ناامنى به وجود بياورند و همان طور كه

  ).33”(رحمى كامل از پيش ببرند بى
 حزب توده ايران ، دبير اول"عمليات خرابكارانه"براى رويارويى كارآمد با 

هاى  به ضرورت همكارى "توجهى بى"آمدهاى  دهد و پى رهنمود هم مى
  نمايد: اطالعاتى را خاطر نشان مى

هاى تشنج آفرين و ترور هم در  طئهكوچك گرفتن و كم اعتنايى به تو“... 
ي دفتر  تواند به تكرار فاجعه عين حال جايز نيست. اين كم بها دادن مى

گر آن  مركزى حزب جمهورى اسالمى منجر شود. اين فاجعه خود نمايان
ى ترور حجت  است كه با وجود آگاهى از قصد ضدانقالب، با وجود تجربه

هاى بمب گذارى در سابق كم نبوده  نهاى، با وجود آنكه نمو االسالم خامنه
انديشى  احتياطى و ساده است، با وجود انفجار اخير بمب در راه آهن قم، بى

زيادى به كار رفت تا آنجا كه جمع بزرگى از مسئوالن مملكتى، بدون 
ى شرايط ايمنى، در يك جا  ى جوانب احتياط، بدون تأمين كليه رعايت همه

گونه  دلخواه او را دادند. تكرار اين مجتمع شدند و به دشمن فرصت
دانيم كه  ها ديگر قابل دفاع نيست. هم ما و هم مسئوالن مى احتياطى بى

االسالم  اى، حجت اهللا بهشتى، حجت االسالم خامنه ى ترور آيت مسئله
اهللا مشكينى و تنى چند ديگر از رهبران طراز نخست و  رفسنجانى و آيت

هاى ضدانقالبى  ى گروه هاست جزو نقشه دتمؤثر جمهورى اسالمى ايران، م
ما به موقع خود برخى اطالعات در اين زمينه را كه به انحاء بوده و هست. 

مان در  ن       گوناگون و گاه تصادفى به دست آورده بوديم، از طريق دوستا
. به اين ترتيب حق داريم متعجب باشيم ايم اختيار مقامات مسئول گذاشته

ى اين عالئم... كه حاكى از مترصد بودن دشمن براى فرود  كه با وجود همه
آوردن ضربه بود، چرا بايستى فاجعه در دفتر مركزى حزب جمهورى 

  ).34”(متأثر كرد... "اسالمى رخ دهد؟ اين فاجعه ما را عميقا
، على اكبر هاشمى حزب تودههاى  ى اطالع رسانى و خبرچينى در زمينه

آوريم؛ يكى به  يي گفته است. دو موردش را مىوار چيزها رفسنجانى هم نكته
خرداد آن سال  30ربط دارد و ديگرى به پس از  60خرداد  30پيش از 

  سياه:
]... آقايان كيانورى و عمويى از رهبران 1360ارديبهشت [ 23چهارشنبه “

با دادن اطالعات با مسئولين  "حزب توده آمدند و اطالعاتى آوردند. معموال
  مى كنند...رابطه برقرار 

]... كيانورى و عمويى از حزب توده آمدند. 1360مرداد [ 12دوشنبه 
اتحاديه  گزارشى از فعاليت ضدانقالبى يك گروه كمونيستى به نام

براى  ها دموكراتو دادن اسلحه به انشعابيون كردستان، از  ها كمونيست
  ).35..”(ها و حركت ضدانقالب در مرزهاى تركيه با ايران دادند. جنگ با آن

تر  تجهيز هرچه وسيع"شان براى  ى وقفه وتاى بى با اين همه و به رغم تك 
نبرد مرگ و زندگى جمهورى "در "نيروهاى مردمى براى شركت متحد

نما و چپ  مسلمان  اسالمى ايران با آمريكاى جنايتكار و ياران ايرانى
ى  هشان جهت ايجاد جبه هاي خدمتى ي خوش ) و به رغم همه36("نمايش

 حزب تودهى  گرايان حاكم، سرانجام لوك مست درِ خانه واحدى با واپس

را  حزب تودهزده  رهبران و كادرهاى خواب 1362بهمن 12هم نشست. در 
ها را نكشتند؛ به فضاحت كشاندند: اسالم  گرفتند و به زندان بردند. اين

آوردن احسان طبرى، اعتراف كردن كيانورى به جاسوسى براى اتحاد 
ى كشنده به  كه راه فرود ضربه حزبوروى، لودادن سازمان مخفى ش

) 63ى سازمان حزبى را هموار ساخت (ارديبهشت  نيروهاى كيفى و بازمانده
تر از همه، رهنمود به اعضاء و هوداران جهت معرفى خود به  گنانه و شرم

 مقامات انتظامى جمهورى اسالمى!
ت دچار نشد. گرچه براى شكار به اين سرنوش سازمان فدائيان (اكثريت)

ها نبودند، توانستند  اى توده ها نيز دام گسترده بودند، اما چون به رامى اين
شان را از تيررس برهانند. با اين حال،  بسيارى از رهبران، كادرها و اعضاي

هاى كوتاه و درازمدت  هم به زندان افتادند و حبس ها كثريتىصدها تن از ا
بسته  امامها چشم به كرامات  تا مدت ها، اى تودهچون ها هم  گرفتند. اين

نيروهاى ضدامپرياليست "كه ميان  "سوء تفاهمى"بودند و اميد داشتند 
پيش آمده است، برطرف شود. هم از اين رو،  "مدافع جمهورى اسالمى

حفظ كردند؛ به ويژه در  "منحرفين"و  "روها چپ"مرزبندى خود را با 
  .1367سال  كشتار بزرگ ى دامه داشت تا آستانهها. و اين وضع ا زندان

كشتار اى از عوامل، وضعيتى را سبب شد كه پاره اى از اسرار  مجموعه
آشكار گردد و نسبت به آن را حساسيتى شكل گيرد. در  67سال  بزرگ
ي ديگري بود. در آن زمان، نه تنها بخشي از  ، اما وضعيت به گونه60سال 

كه اكنون از طلباني  اصالحداشت، بلكه بيشتر چپ در كنار حاكميت قرار 
اندركار جنايت بودند و يا آن را  گويند، يا مستقيم دست مى 67جنايت سال 

ها  اند. از اين رو، منفعتي در برمال شدن واقعيت ضرورتي تاريخي دانسته
نداشتند و ندارند. اين اما تنها دليل سكوت و ابهامى نيست كه حول و 

 كشت و كشتار پس از آن وجود دارد.و  60حوش خرداد 
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خرداد، به  30نسبت به رويداد تاريخى  مجاهدين خلقرفتار سياسى 
هاى هشيار جامعه به  هاى بيدار و ذهن ى وجدان ى خود، در بى توجهى نوبه

ي عطف مهم تاريخ روزگار ما ايرانيان و به رسميت نشناختن آن  اين نقطه
  نواخت نبوده است. ار اما همواره يكسان و يكتأثير داشته است. اين رفت

گرايان حاكم در  صدر از واپس پس از افشاگرى بنى مجاهدين خلق
وحدت عمل و هماهنگى نيروها و "، در جهت 1359اسفند  14ميتينگ 
). اين 37اى دست زدند( جانبه به كوشش همه "هاى ملى و مردمى شخصيت

ى خود را داد و همراهى  يوه، نخستين م60كوشش در ارديبهشت ماه سال 
گرا را  هاى چپ هاي سياسى، روشنفكران متعهد و جرگه بسيارى از شخصيت

، به نمايش گذاشت. در اين دوره كه "نبرد با مرتجعين انحصارطلب"در 
ي بزرگى از نيروهاى مخالف بود،  شان تشكيل جبهه هدف مجاهدين خلق

 30پيمايى  . براى راهدادند ي صدري شايان توجه از خود نشان مى سعه
وار پخش  خرداد هم فراخوان رسمى ندادند، خبر برگذاري آن را شبكه

  پيمائي نيز، خبر را چنين بازتاباندند: كردند. پس از راه
هزار نفر از مردم قهرمان تهران در اعتراض به  500پيمايى بيش از  راه“

  ”.كودتاى ضد مردمى مرتجعين...
  و در شرح خبر نوشتند:

بعد  4پيمايى تاريخى كه از ساعت  برخالف تبليغات ارتجاعى، اين راه “...
انقالب به سمت خيابان طالقانى آغاز  -هاى مصدق ازظهر از تقاطع خيابان

آميز و بدون هيچ گونه قصد درگيرى حتى تمامى  مسالمت "شده بود، كامال
قصد آن  آور را تحمل نموده و هاى گلوله و گاز اشك ها و باران ضرب و شتم

داشت تا با حضور در برابر مجلس، اراده و رأى اكثريت ملت ايران را اعالم 
پيمايى و تظاهر و حضور در  هاست هرگونه راه دارد. لكن از آنجا كه مدت
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برابر مجلس در انحصار مرتجعين است و ارتجاع حاكم خود نيز از اجتماع و 
ن مبهوت شده و كاخ پيمايى نزديك به پانصد هزار تن از مردم تهرا راه

ديد، سرانجام در ميدان  اش را در معرض فروريختن مى پايه تبليغات بى
شهريور را نيافت.  17خرداد و 15فردوسى راهى جز تكرار همان مضمون 

ى پيش مجاهدين خلق را  نظامى هفته -ى سياسى تر اينكه اطالعيه وقيحانه
مهدى ابريشمچى و  ى برادر مجاهد كه مربوط به يورش وحشيانه به خانه

هاى ضدانقالبى و ضد  تصميم مجاهدين به مقاومت در برابر اين قبيل يورش
آويز قرار داده و از اين هم بيشتر  ست را به دروغ دست اسالمى و ضد قانونى

مان را نيز خودمان  شوند كه گويا شهيدان صبح امروز مدعى مى
  ).38”(ايم... كشته

  مسلحانه و دست زدن به عمليات نظامى ى به مبارزه مجاهدينروى آوردن 
آسا؛ اشتباه فاحش در ارزيابى ميزان آمادگى ذهنى و روحى  زا و برق وحشت

ها به  ى مسلحانه و فروكاستن نقش آن مردم براى پيوستن به مبارزه
تماشاگران صحنه؛ نپذيرفتن واقعيت شكست جنبشى كه براى واپس 

گرايان و انحصارطلبان برخاسته  اپسو برانداختن و” شرعي"نشاندن كودتاي 
ى قدرت به هر قيمت و كشيده شدن به  ى قبضه بود؛ وادادن به وسوسه

آور؛ برنتابيدن انتقاد، تن ندادن به گفتگو  المللى تباهى هاى سياسى بين بازى
هاى اوپوزيسيون؛ دورى  مال كردن ساير بخش با انتقادكنندگان و لجن

اى كه با  دن به خودمحوربينى بيمارگونهجستن از همگان و پر و بال دا
، بدترين نوع كيش شخصيت در كشور ما را به "انقالب ايدئولوژيك"

ي ظهور رساند؛ خروج رجوي از فرانسه و جاگير شدن نيروى نظامى  منصه
در عراق، وحدت عمل و هماهنگى با دولت صدام حسين  مجاهدين خلق

از يك جنبش پوريتان  ن خلقمجاهديووو... فرايند دگرديسى و انحطاط 
ى ماكياوليست را به سرانجام تلخ خود رساند. اين  انقالبى به يك فرقه

 30را در تحليلى كه به مناسبت بيست و پنجمين سالگشت   دگرديسى
  بينيم: خرداد ارائه دادند نيز به روشني مى

خرداد، در حالى كه تمامى پيكر مجاهدين و ميليشيا در  30از صبح “
شناخت و در هر پارك يا كوچه يا خيابان و  مشتاقانه سر از پا نمى تهران
شد، مركز فرماندهى با نگرانى در اطراف  اى گروه گروه آماده مى خانه

سيستم ارتباطى گرد آمده بود تا هيچ چيز خارج از كنترل، خود به خودى 
يك  "رها نشود. آرى فرماندهان و مسئوالن مجاهدين در اين روز واقعا

هزار نفر بالغ  500كنندگان به  هكار تاكتيكى و نظامى آفريدند. تظاهرشا
 30شدند.غيرممكن، ممكن شده بود. به اين ترتيب بعد از ظهر روز  مى

خرداد تظاهرات مسالمت آميز نيم ميليون مردم تهران به دعوت و 
خرداد  30شود... بعد از ظهر  گشايى مجاهدين، محقق مى پيشتازى و راه

خورد  مينى به طور تاريخى در مقابل مسعود رجوى شكست مي، خ1360
ى قهرآميز انقالبى مجاهدين و همه  شود. از اين پس مبارزه و تمام مى

ها در منتهاى مشروعيت و در منتهاى مقبوليت  هاى آن موضع گيرى
ى درخشان دو و نيم  رود. كارنامه گيرد و به پيش مى مردمى شكل مى

كند.   مجاهدين آن حقيقت تابناك را مجسم مى ى سياسى ى مبارزه ساله
هايى كه مجاهدين در ميدان نبرد سياسى  ى حماسه در صدر همه

آفرينند، بايستى به شاهكار و هنر تاريخى مسعود رجوى در اين مبارزه  مى
سياسى آفرين گفت، چرا كه... در پيكار با دجال پيرى كه مشروعيت يك 

كرد... سرانجام پيروز شد و  اى را حمل مى هانقالب عظيم با آن استقبال تود
  ).39اين خمينى بود كه با سر به زمين خورد(

در فرانسه  مجاهدين خلقاين منش و نگرش كه از همان ابتداى استقرار 
هاى  نمود، همگرايى اينجا و آنجا رخ مى شوراى ملى مقاومتو ايجاد 

مجاهدين به  اى از روشنفكران سكوالر را  نسبت آغازين طيف گسترده
ى سياسى تبديل كرد. مطلق  به سرعت به واگرايى نسبت به اين نيرو  خلق

ى مسلحانه و بى ارزش جلوه دادن و حتا تخطئه كردن  ساختن نقش مبارزه
ساير اشكال مبارزه عليه جمهوري اسالمي، كُل جنبش را تضعيف نمود. پر 

ها و  ي جرگه هو بهاء ندادن به مبارز مجاهد خلق بهاء دادن به عنصر
، به سود جمهورى اسالمى تمام شد. تنگ نظرى، شوراهاى بيرون از  جريان
هاى  گيرى اتحاد عمل عليه جنايت شان، از شكل بينى و رهبرى طلبى كوته

  ها، جلوگيرى كرد.  حكومت و هماهنگ كردن فعاليت

و خرداد را انحصارطلبانه ملك طلق خود شماردند، آن را روز شهدا  30وقتى 
زندانيان سياسى نام نهادند و سمبل آن را اشرف ربيعى و موسى خيابانى 

دانستند كه فروكاستن پيكار دموكراتيك مردم به جنگ  برگزيدند، آيا مى
يكى ، و رژيم خمينى، چه در پى دارد؟ از پى آيندهاى آن مجاهدين خلق

ي ست كه باعث و بان از سوي كساني 60ي خرداد   هم بازنويسى تاريخچه
  دهند. فاجعه بودند و امروز تاريخ را به كلي واژگونه جلوه مي
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گرايان حاكم از همان روزهاى آغازينى كه به قدرت رسيدند اين  شگرد واپس
ها بنمايانند و خودشان را  بود كه مخالفان را آشوبگر و عامل اصلى درگيرى

 جلوه دهند. حتا وقتى "ضد انقالب"اهل مسالمت و در آماج تهاجم 
آميز را به خون  هاي مسالمت ها و ميتينگ پيمايى دار، راه هاى چماق دارودسته

بستند و به سوى  ها را به رگبار مى آيى گردهم پاسداران  كشيدند، يا سپاه مى
چيدند كه پندارى اين  اى مى انداختند، خبرها را به گونه جمعيت نارنجك مى

عليه جمهورى  "آميز عمليات تحريك"و  "توطئه"مخالفانند كه سرگرم 
خرداد نيز به كار  30پيمايى  اسالمى هستند. همين منطق را در پيوند با راه

 ، تمركز تبليغاتآن روزها در شان هاي نگاهي گذرا به عناوين روزنامهبستند. 
 اصلى عامل همچون دهد؛ نشان مى  مجاهدين خلقشان را بر  حساب شده

  ها!!!: درگيريگر و آغاز
؛ ”درگيري با مردم چند تن را شهيد و مجروح كردند منافقين در“
هاي  ي خود را به سمت توده اسلحه "ديروز رسما "مجاهدين خلق"“

نفر را با گلوله و دشنه به شهادت  25مجاهدين خلق “؛ ”ميليوني نشانه رفت
يك خواهر مؤمن به شكل فجيعي به دست منافقين به شهادت “؛ ”رساند
؛ ”طلبي منافقين خلق... امام در رابطه با آشوبي دفتر  اطالعيه“؛ ”رسيد

  )40؛ و...(”ي گروه منافقان... اعالم جنگ مسلحانه“...
خرداد  30ى راه پيمايى  امروز هم روايت رسمى جمهورى اسالمى دربارهتا 

همين  "هاىشان، عينا گراترين جناح گردد و جزم بر حول همين محورها مى
  گويند. تُرهات را بازمى

مسئوليت اصلي اين روايت كژ و كوژ و سربه سر دروغ اين بوده كه:  هدف از
آشوب، خشونت واختناق فراگيرى را كه در سراسر كشور گسترانده شد و 

ها ايرانى مهاجر و تبعيدى  ها هزارها كشته، صدها زندانى سياسى و مليون ده
پيش با بياندازند.  مجاهدين خلقبرجا نهاد، از سر باز كنند و به گردن 

 ،مسلحانه بود 1360خرداد  30پيمايى  راه ى كاذب كهادعاكشيدن اين 
پيمايى و كشت و  ى بازوهاى سركوبگرشان را به آن راه حمله مسلحانه

ى دگرانديشان تبديل كرد،  خانه كشتارى كه از آن روز، ايران را به سالخ
دن و متهم كرسازمان سياسي موجه جلوه دهند. با تمركز تبليغات بر يك 

ى از پيش  ى برنامه مايه و آتش افروزى، درونگري  به آشوبآن سازمان 
ى جامعه پنهان كنند.  را از ديده  ى سركوبى مخالفان ساخته و پرداخته شده

ها را در پيكار  ى جامعه كم اهميت، نقش آن گرايان را در گستره چپ
د دو ها را كه حدو دموكراتيك عليه جمهورى اسالمى كم رنگ و كميت آن

  سپردند، ناچيز نشان دهند.هاي اعدام  به جوخهسال گروه گروه 
هاي  بندي اين روايت، رفته رفته، به تاريخ رسمى تبديل شد. تنها گروه

 مذهبى -ملىهاى  گفتند؛ بيشتر جرگه حكومتى هم نبودند كه آن را بازمى
 دادند. و حكايت ى حكومت نيز كم و بيش همين روايت را ارائه مى حاشيه

فقيه از جريان اصالحات روبرتافت، آن را از حركت  چنان باقى بود تا ولى هم
واگذاشت. از اين پس بود كه  كاران محافظهبازداشت و مهار وضعيت را به 

و  "منافقان جديد" دورى جستند و به تند روهاشان انگ طلبان اصالحاز 
 طلبان صالحااى از  ). در اين فضا، جرگه41زدند( "اوپوزيسيون برانداز"

اند تا كار  كه بيشتر سرگرم كار فكرى بوده - روى حاشيه قدرت  ميانه
را موضوع  60خرداد  30ى  از بيم تكرار تاريخ، بازنگرى تجربه -سياسى

  بررسى قرار دادند.
اهللا  لطف ى هاى جرگه ديدگاهي  كه بازتابنده انداز ايران چشمي  نشريه

را با كسي به نام سعيد رشتيان گفت و گويى ، 1380سال در ميثمي ست، 
ى گفتگوهايى شد كه چند سالى ادامه يافت. در اين  درج كرد كه سرسلسله

ى آن نشريه را به خود اختصاص داده و يكى از  گفتگوها كه صدها صفحه
ست، وابستگان به  هاى جالب تاريخ شفاهى در جمهورى اسالمى نمونه
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  گراهاهاي گوناگون به سي و پنج سال كُشتار توسط اسالمنگاه

 ٣١١  110ي  آرش شماره

 مذهبى - سياسى هاى رگههاي گوناگون حكومت، سخنگويان ج بندي گروه
هاشان را  ها و داورى ها، دريافت پيشين، يادمانده مجاهدين و چند تن از

ها  اند. نام شمارى از آن ى مسائل مربوط به آن رويداد تاريخى بازگفته درباره
السالم معاديخواه، سعيد  آوريم: موسوى تبريزى، هادى غفارى، حجت را مى

حمد محمدى گرگانى، هادى خانيكى، زاده، م حجاريان، سيدمصطفي تاج
اهللا سحابى، محمد توسلى، ابراهيم يزدى و سعيد شاهسوندى. به اين  عزت

را نيز  حزب تودهى مركزى  فهرست نام علي عمويى عضو پيشين كميته
ست كه با او به گفتگو  اي  بايد افزود. على عمويى تنها غيرمذهبى

ى توجه است و  وها نيز شايستهه گفتگلى اين سلس ). سرنوشته42اند( نشسته
 كند: را اعالم مي انداز ايران چشمهدف  

اي از  ي تازه هاي اخير وارد دور و گونه فضاي مناسبات سياسي ايران در ماه“
ترديد تأثير آن بر روابط ميان فعاالن  ها و منازعات سياسي شده كه بي چالش

مرافعات  "ا و بعضاه هاي جناحي انكارناپذير است. چالش سياسي و مرزبندي
نمايد كه گاه برخي  هاي سياسي چنان عميق و بنيادين مي ميان گروه
هاي بلندپايه و مسئولين ارشد كشور... شرايط روز را به نوعي با  شخصيت

... اند نموده مقايسه – 60 خرداد ويژه به –هاي آغازين انقالب  شرايط سال
و  1360خرداد سال  30صحيح موقعيت سياسي كشور در  كشف لحاظ به

ي شصت  آگاهي به چگونگي تأثيرگذاري اين پديده بر وقايع و تحوالت دهه
كه  -ي ملت ايران  طلبانه بندي به يك اصل مهم جنبش اصالح و نيز پاي

 يابي ريشه مبرم ي وظيفه –گرائي و پرهيز از خشونت است  همانا قانون
 اجتماعي هاي تشكل و سياسي فعاالن تمام براي 1360 خرداد سي ي پديده

  ).43( ”نمايد مي ضروري
افزايد كه بر آن  مى انداز ايران چشمسرنوشته، در جاي ديگري از اين 

   است:
ي سي  گيري پديده نظران به گفتگو بنشيند و شرايط شكل با برخي صاحب“

سازي را كه  هاي سرنوشت خرداد را كالبدشكافي كند تا به نوعي، چالش
كارهاي متناسب با آن  رو دارد، شفاف نمايد و راه طلبي پيش جنبش اصالح

ي هيچ فرد و  را جستجو كند... هدف ما مته به خشخاش گذاشتن و محاكمه
يا جرياني نيست، بلكه نيت ما اين است كه... گفتمان جاي خشونت را 

  )44”.(بگيرد
رسى نبوده است،  از آن جا كه هدف، مته به خشخاش گذاشتن و حساب

عطف تاريخى، مورد ي  شوندگان در آن نقطه و نگرش مصاحبهجايگاه، نقش 
ست و مصاحبه شوندگان آزادند به هرچه  ها كلى پرسش نيست. پرسش

ى  خواهند بپردازند و نپردازند. با اين حال چند پرسش مشخص، در همه مى
  است: گفتگوها پيش كشيده شده

كه با دست زدن هاى سياسى ست  آيا با گروهمسئوليت اين واقعه با كيست؟ 
به اعمالى چون انفجار دفتر حزب جمهورى اسالمى، حكومت را به اعمال 

ي  ؟ ريشهبه گردش درآوردند خشونت را ى خشونت واداشتند و چرخه
رويدادهاى  ؟ آياى خونين انجاميد در كجاستها كه به درگيريهايى  اختالف
  ؟گريزپذير بود يا گريزناپذير 60خرداد 

نيست.  مجاهدين خلقهاى سياسى، جز  مراد از گروه همين جا بگوئيم كه
ى  هاى سياسى در پهنه هر ترديدى نسبت به هستى و حضور ديگر گروه

 "بازد. گنجاندن  مبارزات سياسي آن دوره، با خواندن چند گفتگو رنگ مى
در پرسش مربوط به تعيين آغاز  "حزب جمهورى اسالمىانفجار دفتر 

در آن انفجار هنوز به  مجاهدين خلق كه مسئوليت -ى خشونت  چرخه
 مجاهدين، نيز بايد به همين منظور باشد. اين چنين - اثبات نرسيده است 

محرك شان،  و عمليات مسلحانه شوند خود به خود، آتش افروز شناخته مى
گردد. اين فرضيه را هيچ كدام از مصاحبه شوندگان  قلمداد مى ها درگيري

جمهورى  "درگيرى طلبى"بدين ترتيب، دهد.  مورد سئوال قرار نمى
ى خشونت  گيرد و نظام، در كليتش از خصيصه اسالمى در سايه قرار مى

گردد. در نتيجه، خشونت دولت، يا به كُلى موجه جلوه  ورزى مبرا مى
شود؛ جزء  كند و يا در نهايت، به حساب يكى از اجزاى آن گذاشته مى مى

فرمان بوده است و ناسازگار! اختالف جو، نا خشنى كه نسبت به كُل مسالمت
ساله  30ى اين پرسش اساسى تاريخ  درباره كاران محافظهبا  طلبان اصالح

  ها، حتا پس از بيست سال كه به  هاست. آن ايران ، در همين محدوده

  
  

  
  
  

باز از نگريستن به آينه  -آن هم زير فشار -نشينند  بازبينى گذشته مى
بينند، پاى شركاى پيشين  ه را بر خود تنگ ميگريزند و هرجا كه عرص مى

  اندازند. كشند و تقصير را به گردن رقيب مى را پيش مى
اي شده بود كه روزبه روز بيشتر  بيار معركه يك اقليت بسيار فعال نيز آتش“

مؤثر،  "رفت... آن اقليت فعال و ضمنا گرفت و به سمت درگيري مي گُر مي
ها، استفاده از مناسبات  ير دادن آدممعتقد بود كه بهترين راه تغي

  ).45( ”آميز است خشونت
 -يكى از ملىبا خواندن گفتگوي  "بياران معركه آتش"ماهيت اين 

همان  "اقليت بسيار فعال "  . اينشود مي  مان روشن برايهاى قديمى  مذهبى
ست كه ورشكستگان به تقصير هوادار خط امام و "خشونت خويى"جريان 

) فدائيان اكثريتو  حزب توده، امتدارى ( شد غيرسرمايهطرفدار راه ر
خطرشان را به سران و جناح مسلط در جمهورى اسالمى، همواره گوشزد 

  كردند. مى
گردان حوادث تند بود و  ] كه صحنهيبخش ديگر حزب [جمهوري اسالم“... 

كرد، اتحاد جناحي از روحانيت حوزه با جناحي قوي  خشونت را رهبري مي
ها پيوندهاي شرعي، تشكيالتي و اجتماعي ديرينه  زار بود كه ايناز با

  ).46”(داشتند
ي يكي  ، بنا به گفتهمجاهدين خلقبا  تندروي حاكميتطيف كشمكش 

داشته و ريشه اين دو ” قدرت طلبي"كنندگان در بحث، در  ديگر از شركت
  است: هم همين بوده 60خرداد  رويداد سىالعلل  علت

ا هم در وجه حاكميت و هم در وجه سازمان مجاهدين به من اين بحران ر“
ي  ترين مسئله بودند و مهم "مدار قدرت"ها  بينم؛ هريك از آن روشني مي

بود. آن هم تمامي قدرت و از  "كسب قدرت"يا  "حفظ قدرت"ها  آن
  ).47( ”ترين راه كوتاه

جريان خرداد را به جنگ قدرت دو  30اگر اين فرضيه را بپذيريم و ماجراى 
 فروكاهيم، بالفاصله در برابر اين پرسش قرار مى گيريم: "قدرت طلب"

چقدر بوده است؟  ها در دامن زدن به درگيريهر يك از اين دو مسئوليت 
هائى را آشكار  هايى كه به اين پرسش داده شده است، سايه روشن پاسخ
  سازد، در خور توجه. مى

يران مطرح شده، از جمله اين كه انداز ا من بسياري از مطالبي كه در چشم“
دانم.  هاي خالف واقع مي طلبي كرده... را تحليل روحانيت خيلي زياده "مثال

با رهبري انقالب درگير خواهد شد.  "دانست كه زماني قطعا سازمان مي
پنداشت... اسلحه جمع كردن، آموزش  چون خودش را رهبر انقالب مي

بت به انقالب... همگي در اين راستا دادن، ايجاد تنفر كردن در نيروها نس
  ).48( ”بود
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 خلق مجاهدينهوادار  پيش از انقالب كه كند بيان مىكسي را  ديدگاهاين 
هاى  ى او خشونت ديده. به پيوسته است اهللا حزببوده و پس از انقالب، به 

ريزى  دادند؛ با برنامه سازمان مى مجاهدين خلق خرداد را 30پيش از 
هايى بود كه خود  شكنجهى  آغازش، نمايش مردم فريبانه كهاي  حساب شده

ى  كرده بودند! هدف، خشن جلوه دادن چهره شان اعمال  بر اعضاء و هواداران
ها و  حاكميت بود، برانگيختن نفرت همگانى نسبت به پاسداران و بسيجى

هاى برگرفتن اسلحه عليه جمهورى اسالمى! اين ديدگاه اما به  چيدن زمينه
هاى پيشينى هم كه  اللهى حزبشود.  هاى دوآتشه محدود نمى للهىا حزب

ها را  خوانند، هنوز و همچنان همين حرف مى طلب اصالحاينك خود را 
  زنند؛ منتها با بيانى ديگر: مى

البته اين بدان معنا نيست كه در درون حكومت و درون جمهوري اسالمي “
ي پيش بيايد... منتها كردند چنين حوادث هم كساني نبودند كه سعي مي

 "متن"تفاوتش با آن طرف ماجرا اين است كه در مجاهدين خلق 
مخالف بود، اما در سطح  "حاشيه"خواست اين درگيري ايجاد شود و  مي

بود كه خواهان چنين جنگي بود و رهبري موافق  "پيرامون"حاكميت، اين 
  ).49( ”نبود
شمارند  انگشت، يرانانداز ا چشمى  ن مصاحبه شوندگان نشريهميا از

  نگذاشته مجاهدينرا به پاى  60مسئوليت آغاز درگيري خرداد كساني كه 
دانند؛ بلكه چون  خو نمى را خشونت مجاهديننه از آن روى كه  .باشند

، از توان باالي درگيري هاى اول انقالب در سال سازمانكنند  گمان مى
 كه دانستند يمگرچه  مجاهديني آنها،  . به گفتهبرخوردار نبود

ارتجاع حاكم، سرانجام كار را به درگيرى  شان با"هاي متضاد ماهيت"
اهللا  تيغ يا شمشير آيت " خواستند ميكشاند، اما  مسلحانه دو نيرو مى

 ستار درگيرىخوا به اين دليل، آنها). 50("خميني ديرتر فرود بيايد
  نبودند: سزودر

ي  ران سازمان شروع كننده، در هيچ كجا هوادا60تا خرداد  57از بهمن“
  ).51”(كردند ها نبودند و هميشه از درگيري اجتناب مي درگيري

ين مجاهد ى ازهواداربه  كه پس از انقالب نكته را كسى بر زبان آورده اين
 خرداد از زندان سر درآورده است. او ضمن 30برخاسته و پيش از  خلق

رفت،  مي مجاهدينبر  60پيش از خرداد هايى كه تا  انواع خشونت اشاره به
رشد و افزايش  تا آن زمان، تنها به دنبال سازمانكند كه  استدالل مى

  بود: يشاعضا شمار
دانست در حال  خواست وارد فاز نظامي شود... چون مي سازمان اول نمي“

ي عوامل و شرايط، سازمان را مجبور كرد  رشد است... ولي وقتي مجموعه
  ).52( ”زمان استقبال كردشود، سا كه وارد فاز نظامي

مجاهدين پذيرد كه  ست كه او در اثر پافشارى مصاحبه كننده مى گفتنى
شوند و تأئيد مى ” فاز نظامي"ميل نبودند كه هرچه زودتر وارد  بي خلق

درست است، [سازمان] مايل بود و آن را توفيق اجباري : “كند كه
  ”.دانست مي
كنندگان آمده  هاي برخي از شركت هالي گفت هي مهم ديگري كه در الب نكته

را در تدارك عمليات نظامى و آغاز مبارزه  مجاهدين خلقو كشش 
ست  برد، وجود گرايشى مسلحانه عليه جمهورى اسالمى به زير پرسش مى

خرداد با  30در رهبرى آن سازمان كه گمان داشت در صورتى كه تظاهرات 
حزب  خمينى از حمايت از رو شود، چه بسا هي مردم روب استقبال گسترده

صدر را در مقام خود ابقاء كند و  نشيند، بنى واپس جمهورى اسالمى 
و بازگشت مصدق به قدرت به صورت ديگرى تكرار  1331تير  30سناريوى 

شود. از آنچه حسن افتخار در اين زمينه گفته، نبايد سرسري گذشت. او كه 
سازمان مجاهدين رهاي با محسن رضائي، از كاد 1360در آخرهاي خرداد 

ما سي "شنود:  اش چنين مي ديدار داشت، از اين دوست ديرينه خلق
  ).53( ”!"ايم كه خواهند ديد ها تدارك ديده تيري براي اين

هاي  در بند كند و كاو در اين تناقضات و داده انداز ايران چشم گردانندگان
ى انقالب بهمن، . پس از القاء اين شبهه كه از فرداى پيروزدقيق نيستند

سرگرم توطئه و تحريك عليه جمهورى اسالمى بودند؛  مجاهدين خلق
دادند،  همواره خشونت به خرج مى مجاهدينپس از القاء اين شُبهه كه 

طلب بودند و براى رسيدن به مقصود، گام به گام راه  جو و قدرت ستيزه

ب نبرد ى مناس شان را هموار ساختند و لحظه رويارويى نهايى با دشمن
ى سياست  نهايى را نيز خود برگزيدند؛ و پس از القاء اين شبهه كه در پهنه

ايران، جز نيروهاى دينى، كسى وجود نداشته كه هستى و حضورى سزاوار 
ى دشمني و  گيريم: زمينه يادآورى داشته باشد، در برابر اين پرسش قرار مى

را آفريد  60داد و جناحي از حاكميت كه خر مجاهدينجويى ميان  ستيزه
  چيست؟

به گفتگوها  انداز ايران چشم ى سمت و سويى كه گرداندگان نشريه
گرايانه و  زدايد كه مسئله، ارزيابى سنجش ى را مى اند، باز هر ترديد داده

شان با  گرايان حاكم در فرداى فرمانروايى ى رفتار و كردار واپس منصفانه
كنار اين مسئله مهم كه پيش  ها از دگرخواهان و دگرانديشان نيست. آن

گذرند و به مسائل فرعى  ست مى جدي   ى تاريخى  شرط هر بررسى
ى  گرايان اسالمى با جامعه پردازند. به جاى بررسي مناسبات ميان واپس مى

هاى سياسى تجددخواه، بررسى مناسبات  ها و جريان مدنى و جرگه
م پيش از انقالب و آن ه - نگر ها و مكالهاى واپس مجاهدين را با مععم

  دهند! محور گفتگو قرار مى -هاي شاه اين دو در زندان  دعواهاي
 و بعد چه –انتقال مسائل زندان به بيرون و سايه انداختن آن بر انقالب “... 
  .)54( ”داشته واقعيت كه ايست مسئله – پيروزي از قبل چه
سنتي و قشري  ، اشاره به اختالفاتي است كه ميان مسلمانان"مسائل زندان"

با  "تقابل"را در  مجاهدين خلقدر زندان بارز شد و  مجاهدين خلقبا 
  قرار داد:” اسالم سنتي"
مسائل ايدئولوژيك سازمان است كه اين در  "60خرداد "هاي  يكي از ريشه“

زا نبود و در كادرهاي بعدي ايجاد مشكل كرد و در  كادرهاي اوليه مشكل
كردند كه با  يدئولوژيك، احساس وظيفه ميداخل زندان با همان مباني ا
  ).55( ”جريان اسالم سنتي تقابل بكنند

نگر به معناى دشمني  ى مسلمانان قشرى و واپس در ديده "تقابل"اين 
  شد: نسبت به آنها تلقي مي مجاهدين خلق

گيريد، آدم  گفت شما ما را تحويل نمى حاج مهدى عراقى به من مى“...
ها هستيد. او با فرهنگ  فدايىاش صبح تا شب با  مهكنيد، اما ه حساب نمى

] به مجاهدين خلقهاى سازمان[ كرد و بچه مذهبى خودش نگاه مى
  ).56( ”هاى فدايى با چشم ديگرى نگاه مى كردند چريك

ها، داليل سياسي و آرماني نيز داشت كه  فدائيبا  مجاهديننزديكي بيشتر 
  دلخواه مسلمانان سنتي نبود:

ازمان در زندان به طور خاص روي وحدت ابدئولوژيك كار كردند هاي س بچه“
يكي است.  "هاي فدائي كامال و گفتند كه وحدت استراتژيك ما با چريك

ها بيشتر از وحدت ايدئولوژيك ما با  چنين وحدت ايدئولوژيك ما با اين هم
هايي است كه اعتقاد به خط مشي مسلحانه ندارند و يا به لحاظ  مذهبي
 ).57( ”ي نفي استثمار را باور ندارنداعتقاد

  
  و يا:

مينه  گورا و هوشى اگر بنا باشد بگوئيم امثال چه "گفت:  مسعود رجوى مى“
اند، پس برخى از روحانيون  كه ماركسيست و منكر خدا هستند كافر و نجس

اهللا خوانسارى و ديگران كه مبارزه مسلحانه را قبول ندارند از  مانند آيت
. اين مسائل، تضاد را تشديد "ترند، چون اصالت با مبارزه است ها نجس اين
  ). 58( ”كردند كرد و همديگر را بايكوت و حذف مى مى

 فاالنژگرايان سنتي كه در زندان  ى اسالم نه تنها آنتى كمونيسم بيمارگونه
گرايى  مغزى، قشرى ي فرهنگى، خشك شدند، بلكه واپس ماندگى ناميده مي

  اندخت: فاصله مى مجاهدينها و  هم ميان آن شان انديشى و جزم
هاي مذهبي سازمان از  هاي مذهبي و حتي بيشتر بچه از يك سو بچه“

هاي  ي علوي و بچه هاي مدرسه هاي بسيار سنتي و مذهبي مثل بچه تشكل
انجمن ضدبهائيت آمده بودند... از سوي ديگر هم جبر زندان و وحدت و 

اي را  هاي تازه هاي فدائي، بحث چريكهايي مثل  كمون استراتژيك گروه
خواست بپذيرد كه نمازش را بايد به خاطر  كرد. جوان مذهبي نمي مطرح مي

هاي فدائي، وحدت استراتژيك دارد محدود  چريك "اينكه با يك گروه، فرضا
اهللا انواري به شدت ناراحت  كند. افرادي مثل حاج مهدي عراقي و آيت

  راي مبارزه از نماز مايه بگذاريد! در حالي كه خواهيد ب شدند كه شما مي مي
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خدا براي مبارزه يا "مبارزه براي خداست. اين عبارت بعدها شعار شد: 
. ظاهر قضيه مهم نبود ولي به رگ و پي شخصيت، ايمان "مبارزه براي خدا

  ). 59( ”گشت و اعتقادات افراد برمي
ئولويك سازمان مجاهدين ى تغيير مواضع ايد بيانيهپس از انتشار 

ى نام و نشان و دار و ندار اين سازمان و  مصادره، )1354(خلق ايران
 م.ل.سرموضع به دست بخش  مجاهدينى شمارى از  ي جنايتكارانه تصفيه

مسلمان و  مجاهدين ميان تنش و تضاد ،)لنينيست –(ماركسيست 
در حد  يافت. مسلمانان قشري،  گريان، شدت و حدتى بى سابقه واپس
ى دفاعى  ها نه تنها از پوسته شان، از اين وضعيت بهره بردند. آن توان

شان بيرون آمدند، نه تنها از موضع قدرت به پراكندن اسالم  چندين ساله
شان برآمدند، نه تنها جهاد مقدس عليه كمونيسم را بى  قشرى عهد عتيق

خى و انتقام هيچ مانع و رادعى به پيش راندند، كه به تسويه حساب تاري
ى برآمدند كه فرازشان با فرود اسالم سنتى همراه بود و مجاهدينجويى از 

برد كه مشكل  انزواى روحانيت شيعى! با خواندن گفتگوها، خواننده پي مي
ضديت داشتند، بيشتر از  مجاهدينهائى كه با  مسلمانان قشري و جريان

اختالف "اين سازمان باشد،  "تغيير مواضع ايدئولوژيك"اينكه 
  مذهبى بوده است: مجاهدينشان با "ايدئولوژيك

ي مركزي معترضان به مجاهدين خلق در زندان اوين]  جمع ما [هسته“
به زيربناي ايدئولوژيكي سازمان بود و  "معترض به تغيير ايدئولوژي و كال

  .)60( ”آمد معتقد بوديم از درون آن ايدئولوژي، چنين انحرافي به وجود مي
و مسلمانان قشري  مجاهدينالبته، اختالفات ميان  "يدئولوژيكانشعاب ا"

را كه پيش از آن نمود چنداني نداشت، به يكباره بارز كرد، به تضادها دامن 
  زد و دو تفسير از اسالم را در برابر هم نهاد:

به بعد در سازمان ديگر چيزي به نام اعتقاد اصولي و جدي  1354از سال “
، مذهب به معناي اين كه مبناي عمل باشد وجود به خدا، پيغمبر، دين

نداشت... مجاهدين خلق از ريشه، بنياد تفكرش، بنياد اسالم زالل 
  ).61”(نبود

سازمان  هاي استالينيست –ماركسيست ي  پس از حركت كودتاگرايانه
مذهبي نه كمونيسم ستيزى پيشه كردند، نه مجاهدين ، مجاهدين خلق

 شان سياسي - فلسفي، ايدئولوژيك، تشكيالتيهاى بنياددر  بازنگرىحاضر به 
گام برداشتند. اين سنتي گرايان  اسالم نه در راستاى نزديكى باشدند و 

  همه، در تحكيم مناسبات دشمنانه دو نيرو، اثرى ماندگار گذاشت:
در چارچوب انديشه و تفكرشان اصالحي انجام نداده بودند تا نسبت به “... 

تر نگاه كنند. در واقع  ران در جامعه دارند، مثبتدا نقشي كه دين و دين
هاي استراتژيك و تشكيالتي هم  هاي معرفتي، به ضعف ها و كاستي نارسائي
  ).62”(انجاميد

 " هاي معرفتي كاستيها و  نارسايى" ى همه به رغم مجاهدينبه ويژه اينكه 
جنبش اسالمى و  "پيشتاز" كماكان خود را ،"هاي استراتژيك ضعف"و 
گرايان  در خط مقدم مبارزه عليه واپس ) و63( "بخش ايران رهايى انقالب"

تغيير مواضع ايدئولوژيك "پنداشتند كه  اى مي مكتبى و قشريون مذهبى
نامه نويسى كرده بودند و شركت در  را دست آويز توبه سازمان مجاهدين

خطر حكومت شاه "ها كه:  ى اين انديشه شاهانه و اشاعه مراسم سپاس
هرگونه ")؛ 64( "اين جوانان ماركسيست و مجاهد... كمتر است از

ماندن در ")؛ ديگر65("شود ها تمام مى اى به نفع ماركسيست مبارزه
توانيم مردم را  زندان گناه است و اگر به بيرون برويم حداقل مى

  ) و...66("ها نشوند روشن كنيم كه آلت دست اين
ي بحران داخلى و  ك شاه در نتيجهدر اين گيرودار است كه نظام اتوكراتي

شود، جنبش  سياست حقوق بشر دولت جيمى كارتر دستخوش بحران مى
اهللا خمينى قدرت سياسى را قبضه  گيرد، آيت ضد ديكتاتورى شاه اوج مى

ى جامعه كشيده  هاى دو طيف مذهبى به گستره كند و تضادها و تنش مى
  شود: مى
ها شد، اينها را  اي ز جمله مؤتلفهرفتارهاي بدي كه با ديگران و ا... “

هاي جدي شدند و با  ها از آنجا كه دچار كدورت مند كرد... اين كينه
فرهنگي هم كه داشتند... راه حل تفنگ و هفت تير بود نه بحث و گفتگو... 

هاي متقابل از زندان شكل گرفت و متأسفانه بعد از  اختالفات و كينه
  .)67”(انقالب وارد فضاي جامعه شد

ورزيدند،  مى " كينه" مجاهدين خلقبه  كه "اقليت فعالى"به اين ترتيب، 
با برافتادن شاه و برآمدن جمهورى اسالمى، فرصت تسويه حساب با 

  را يافت: مجاهدين
ها را به هيچ جاي حكومت راه ندهيم و  ما در اول انقالب مصمم بوديم آن“

معتقديم اگر ما اين كار را ها در زندان بود.  اين به دليل شناخت ما از اين
  ).68”(كردند ها ما را بيرون مي كرديم، آن نمي
 از ها آن داشتن دور نگهكوشش براى و  خلقمجاهدين ضديت با  اما

. جز اين اقليت، شد محدود نمى "اقليت فعال"قدرت، تنها به  هاى كانون
 مجاهدين خلقاى با  هاى اسالمى هم ميانه ها و جريان اكثريت جرگه

  اعتماد بودند: داشتند و نسبت به آنها سخت بين
يك اجماع نانوشته بين مبارزين  "در روزهاي اول پيروزي انقالب، تقريبا“

سنتي بازار، مؤتلفه، روحانيونى مثل آقاي بهشتي و آقاي مطهري، نهضت 
ها [مجاهدين]  آزادي مثل آقاي بازرگان و آقاي سحابي... بود كه از اين

ها مطرح  ها را براي گرفتن پست ها، اين يچ كدام از گروهاستفاده نشود و ه
  ).69”(نكردند؛ يعني اطمينان به آنان نداشتند

به آن امكان وجود  "و آنچه اساسا "اجماع نانوشته"مهم ترين عنصر اين 
روى خوش نشان نداد،  مجاهديناهللا خمينى بود. او هرگز به  آيت داد، مي

ها  اين"ند و تا آخر بر اين باور پا فشرد كه ها بدبين ما همواره نسبت به آن
ها مادى  ي ايدوئولوژى آن اهللا را دارند و بقيه از اسالم، تنها بسم

  ).70("است
، بديهى ست كه جز چند تنى "خرداد 30هاى  ريشه"با چنين رويكردى به 

پذير و مسئوليت آن را تمام و كمال متوجه  را اجتناب ها كه درگيرى
در  "متن"طلبى  درگيرىچه به دليل  - دانند  مى مجاهدين خلق

آقاى رجوى و آقاى مطهرى در يك "و چه به دليل اين كه  مجاهدين
در اين سلسله  كنندگان شركت بيشتر -)71("گنجيدند كاسه نمى

پذير بود؛  اجتناب 60خرداد پافشرند كه رويدادهاى  بر اين باور گفتگوها
  اگر...

رق به طُ مجاهدينبود، امكان كنترل  يپختگي سياسي امروز م. اگر ..“
 آمد اگر برخي از افراد سياسي هم وجود داشت... مشكلي پيش نمي

آوردند و وارد مجلس  هم از نقاطي رأي مي مجاهدين خلق
  )؛72شدند...( مي

  ؛)73(افتاد ... اگر اينها چند پست داشتند، هيچ اتفاقي نمي
... به نده و تعديل كننده داشتنقشي تعيين كن اهللا طالقاني كه ... اگر آيت

  )؛74(ماند زنده مى ...سپر حائل در ميان دو جريانعنوان 
 هاي ي صدر حقي هم براي بچه ... اگر حاكميت نقش پدرانه داشت و با سعه

شد... به بحراني اين چنين دامن زده  قائل مي سازمان مجاهدين
  )؛75...(شد نمي

هاي اطرافيان، درخواست  و توصيهها  ... اگر آقاي خميني، عليرغم اشاره
پذيرفتند و از موضع باال  مالقات مسعود رجوي و ساير رهبران سازمان را مي

خواهد با يك فرزندي كه از نظر او ناخلف  و به عنوان يك پدر، پدري كه مي
  ).76”(شد درآمده سخن بگويد، مؤثر واقع مي
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توفاني در "به  را 60خرداد هاى ، رويدادغيرتاريخى و ناممكنهاي اگراين 
هاي واقعي سركوب فراگيري را كه در تاريخ  زمينهكاهد و  فرومى "فنجان

. به اين ترتيب، برد اى از ابهام فرو مى روزگار ما پيشينه نداشته، در هاله
روايتي از تاريخ به دست داده مى شود كه بر وفق مراد و متناسب با راهبرد 

ى سياست امروز  صحنهدر  هاى درگير ها و جريان جرگهاز  اى پاره سياسىِ
هاى مثله  ، حقيقتشده چين هاى دست واقعيتي  تاريخي بر پايه؛ ايران است

اى كه  روايت جعلى جعلى و ساختگى.تاريخي ؛ به ناگزير دروغشده و 
ى خط كُلى مناساب مماشات  اند، در ادامه ارائه داده طلبان اصالح
اى از  ه هرگز در خيال گسست ريشهها ن شان با حكومت است. اين جويانه

اند، نه سوداى رويارويى جدى با جمهورى اسالمى را در سر  نظام حاكم بوده
اند؛ با هزار و  بنياد اين نظام تبهكار را باور داشته طلبان، اصالحاند.  پرورانده

اند و از دولت سر همين نظام، به  يك تار پيدا و پنهان به آن پيوند خورده
شان با  ي ها ي تضادها و تنش ها به رغم همه اند. اين م رسيدهجاه و مقا
اند.  ها بوده ، همواره حاضر به همزيستى و همكارى با آنكاران محافظه

در مبارزه با دشمنان نظام،  كاران محافظهشان را با  پيمانى و هم سويى هم
يبندى شان را براى جمهورى اسالمى و پا اند و نيز دلسوزى بارها يادآور شده

ى  شان به مجموعه . در دلبستگى"هاى انقالب اسالمى ارزش "شان را به 
ولى  نظام اسالمى همين بس كه حاضر بوده اند با پذيرش سيادت سياسى

هاشان، بدكردارى  ترين ، در چارچوب قانون اساسى فعاليت كنند. جدىفقيه
حتا زندان و  ، افتراها و ناسزاها، اذيت و آزار وكاران محافظهو كژرفتارى 

ى قانونى، خارج نشدند.  مبارزه "صراط مستقيم"شكنجه را تاب آوردند و از 
از سوى تندروترين منافق چه كار! انگ  مجاهدين خلقها را با  اين

ها را به صرافت انداخت تا يك بار  ، اما آنكاران محافظهى طيف ها دسته
د و آن را تجديد تأكيد كنن مجاهدين خلق شان با ديگر بر دشمنى تاريخى

هاى اول انقالب، به  را در سال "ضد انقالب"ي  وحشيانه  نمايند؛ سركوبى
رفتار "ي مسالمت آميز،  شان را به مبارزه اى حقانيت بخشند؛ پايبندى گونه
كه  - عليه جمهورى اسالمى  "خشونت ورزى"و مقابله با هر گونه  "مدنى

بازگو نمايند.  -ام را پيدا كردهى ماندگارى اين نظ حكم اكسير زندگى و مايه
اند. از يك سو پيامد  دراين رهگذر البته از تامين منافع خود نيز غافل نبوده

اجتماعى خشونت دولتى و رسمى را به گردانندگان كنونى نظام يادآورى 
دهند آخرين نسلى هستند كه از راه مسالمت  ها هشدار مى كنند و به آن مى

سازند  و از سوى ديگر، براى خود كارنامه مى "ندى كار خويش گير دنباله"
اند كه از  اند و در پى كاروانى ره سپرده ساالر خشونت نبوده كه هرگز غافله

  !تقرار داشته اس "ياغيان و طاغيان"هر سو مورد حمله 
ي از پيش ساخته و  مشاركتي تعيين كننده در برنامهكه  شان برخي

هيچ نشاني از  بي، به راحتي و داشتندى مخالفان ى سركوب پرداخته
ناچيز نظام جمهورى اسالمى  رحمى سياست بىنقش خود را در پشيماني، 

با مغز متفكر دستگاه اطالعات و  اند. انكار كردهرا از بن  اند يا آن شمرده
  ست: كنيم؛ سعيد حجاريان كه مدعى شان شروع مى امنيت

ر حاشيه بودم، ها د من در طي اين بيست و چند سال، بيشتر وقت“
من آدم “... ؛  ”ى اغماء كه حاشيه است و متن نيست  دوره "مخصوصا

  .)77( ”خوردم... دار بودم و به درد كسي نمي تئوريكي بودم... هميشه مسئله
ي  هاي ساخته و پرداخته طرحاز  ديگري هم هستند كهطلباني  اصالح
هايي را كه سبب  طرحو  كنند پروا دفاع مى ي، بى"هاى تئوريك آدم"چنين 

تعديل كشمكش و درگيري جهت عاملي استقرار اختناق فراگير شده است، 
  نمايند. على رضا علوى تبار از اين دسته است: قلمداد مي

مجاهدين انقالب  اي دادستاني... همان موقع با حمايت ي ده ماده بيانيه“
همين  تهيه [شد]... اگر ما توانسته بوديم همان مقطع، از جنس اسالمي
  ).78( ”شد ها را قانونمند كنيم، آن حوادث قابل پيشگيري مي بيانيه

اي  ي ده ماده بيانيههمان بر اساس از آن نسل سوخته كيست كه نداند 
قرار دادند، به زندان  شناسائيبود كه مخالفان را مورد   انقالبدادستاني 

 "ها بيانيه جنس"كه هنوز آن   در حالي. شان را ستاندند انداختند و جان
 "بخشى"تر بگوئيم،  يا دقيق - گيرد، مجريان آقايان قرار مى  ي تحسين مايه
  : سرزنش سزاوار و شوند مى داده جلوه مقصر – برنامه  مجريان از

در اوايل انقالب بخشي .. جرياني كه امروز به راست افراطي معروف است، “
برخوردها [شكنجه] هم  از اين كارهاي امنيتي را بر عهده داشته و اين نوع

  ). 79(”از طرف همين جريان بوده است
ديگر موجود در سپاه  "جريان"نتيجه اين كه هيچ ايراد و اشكالى به 

هاي  اندازان آن حمام پاسداران، بازجويان زندانبانان، شكنجه گران و به راه
اى هم كه بر  هاى وحشيانه تر اين كه شكنجه خون وارد نيست. جالب

حاكميت "سياسى اعمال شده، ربطى به نظام سياسى يا  زندانيان
  نداشته است؛ چه:  "ايدئولوژيك

ي انقالب  اگر سمبل ايدئولوژي جامعه و حاكميت را قانون اساسي ثمره“
ها آن را تأئيد كردند...  شناس بگيريم كه بسياري از مراجع، روحانيان و اسالم

ي شكنجه داد، ناشي از ممنوع شده است. اگر كس "در آنجا شكنجه مطلقا
توان گفت حاكميت ايدئولوژيك باعث شد  هاي نفساني اوست و نمي خصلت

  ).80”(ها راه بيفتد كه سركوب و شكنجه در زندان
مطلقا "شكنجه در قانون اساسي نه تنها  با اين واقعيت هم كارى ندارند كه

انون در ق "تعزيرات و حدود"عناوين عهد عتيق  كه با )81( شدهن "ممنوع
پرسند كه اگر شكنجه به  . آيا هيچ از خود ميقصاص نهادينه شده است

هاى سال  گرانى كه سال راستى ممنوع شده بود، لشكر عظيم شكنجه
هاى ايران را در غُرق خود داشتند، بدون مجوز شرعى و توجيه قانونى،  زندان

 ترين ى پليدى و پلشتى يكى از خوفناك شان، همه كردند؟ برخى چه مى
دهند و او را سپر بال مى  هاى زمانه را به اسداهللا الجوردى احاله مى زندان
  كنند:

الجوردي] برخوردهاي خارج قانون داشت كه قابل توجيه نبود. در رابطه با “[
شديم... آن زمان گروه خاصي هم  برخوردهاي خشن بايد خيلي مواظبش مي

ري انجام بدهد. طيف خواستند كسي وارد بشود و كا در اوين بودند و نمي
بازار بودند و از زمان شهيدان بزرگوار آقايان بهشتي و قدوسي در زندان اوين 

  ).82”(مشغول بودند
او هم چندى  موسوي تبريزي ست كهحجت االسالم ي اين سخنان،  گوينده
! علَم خشونت ستيزى برافراشتهپيوسته و  طلبان اصالحبه  ست
پرسند كه به عنوان دادستان كُل  از او نمي انداز ايران چشماندركاران  دست

را زيسته و  آن دوران چگونههاي تبريز،  زندان "جالد"انقالب اسالمي و 
خواست و خود  براى زندانيان مجازات مرگ مى الجوردي،دست در دست 

  :گفت مى
يكي از احكام جمهوري اسالمي اين است كه هركس در برابر اين نظام “

تر كرد كه  اش را بايد زخمي و واجب است و زخميعادل بياستد كشتن ا
  ).83(”كشته شود

چشم نيست. نبايد فراموش كرد كه  "مصلحت"ها به  طرح اين گونه پرسش
ها را تمام و كمام  بنا نداشته مته به خشخاش بگذارد و كارنامه انداز ايران

). 84(هرچه بود گذشتهبه قول آقاي موسوي تبريزي، بگشايد. 
بود را نبايد خيلى بزرگ  "تجربگى بى"ى  نتيجه "هم كه عمدتا "اشتباهاتى"

آموزند و متحول  ها از اشتباهات خود مى كرد! مگر نه اين است كه آدم
گرا شده  آقاي الجوردي در اواخر عمر قانون“... شوند! خُب  مى
  ).85”(بود

 ها و نيز پايه جمهوري اسالمي وبه اين ترتيب، گردانندگان و كارگذاران 
 گردند و پنهان مى، با تردستى از ديده "ها ريشه". شوند تبرئه ميپايورانش 

نيازى به كنكاش در ” سازي تاريخ"پوشانند.  ها همه جا را مى شاخ و برگ
ها و دست يافتن به  ست كه به كاويدن زمينه نويسى ها ندارد. تاريخ واقعيت
كامگى و خوى ي خشونت، خود ها نيازمند است. و براى ريشه يابى ريشه

ى جمهورى اسالمى آغاز  بايست از تاريخچه استبدادى جمهورى اسالمى، مى
اى سران و  هاي چند دقيقه محاكمه يا با محاكمه هاى بى كرد: از اعدام

وابستگان حكومت محمدرضا شاه پهلوى و نيز پيروان ديانت بهايى كه پيش 
زرگ تابستان بود و كشتار ب 1360- 63هاى  ى سركوبى خونين سال پرده

به  1357؛ از خشونتى كه در حمله به راه پيمايى آرام زنان در اسفند 1367
كه بعد حكم قانون  "يا روسرى يا تو سرى"منصه ى ظهور رساندند و شعار 

را پيدا كرد و نماد سرشت مردساالر و زن ستيز حكومت اسالمى شد؛ از 
گنبد كاووس  ها در خشونتى كه در به رگبار بستن گردهمايى تركمن
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) و سپس ترور رهبران آن خلق از خود نشان دادند؛ از 1358(فروردين 
ي كردهاى خواستار  خشونتى كه در به خاك و خون كشاندن مبارزه

چهره نمود؛ از  "دموكراسى براى ايران، خودمختارى براى كردستان"
 ى پيمايى براي اعتراض به بسته شدن روزنامه خشونتى كه در حمله به راه

آيندگان اعمال شد؛ ووو... براى ريشه يابى خشونت جمهورى اسالمى، به 
ى سه دهه ى اين حكومت  بايد نگاه كرد: به رفراندام ضد  كارنامه

؛ به جايگزين كردن مجلس موسسان با 1358فروردين  12دموكراتيك 
اي كه حق حاكميت را از مردم گرفت و به  مجلس خبرگان؛ به قانون اساسى

داد؛ به سلب حق حيات سياسى خداناباوران، خداباوران الئيك،  فقيه ولي
اهللا خمينى تن  نامسلمانان، اهل سنت و شيعه مذهبانى كه به رهبرى آيت

ندادند؛ به حذف تدريجى ناباوران به واليت فقيه از دواير حكومتى ووو... 
ه يابى خشونت در جمهورى اسالمى بايد از انهدام نهادهاى جامع براى ريشه

هاى  دانان، انجمن مدنى سخن گفت؛ از تعطيل كانون وكال، انجمن حقوق
هاي  ها و سازمان آموزان، كانون نويسندگان، گروه معلمان، دانشجويان، دانش

خشونت در  ها و سنديكاهاي كارگران. براى ريشه يابى زنان، اتحاديه
جمهورى اسالمى، بايد سنگسار را پيش چشم آورد؛ دست و پا بريدن 

ها در ملع عام و... اين  ها و به دار آويختن ، تازيانه زدن"گناهكاران"
ه و اعمال شد "شرع مقدس"استناد به قوانين جزاي اسالمي و ها با  خشونت

و خواست بخش  "اقليت فعال"پخت يك  ها، تنها دست . اينشود مى
ارى و همكاهللا خميني، با حمايت  آيت ها را . اينحاكميت نبود” پيراموني"

عهد . قانون تحميل كرده استجامعه  نظام، برجان "متن"ي  جانبه همه
نبوده و نيست؛ كل  دار ودسته خشن ي يك پرورده ، دستعتيق قصاص

ترين هنجارهاى  مانده حاكميت بر آن مهر تأئيد زد و با استناد بر آن، واپس
ترين  ى جامعه رواج داد و وحشيانه فرهنگى و اخالقى را در گستره

  .تاجراء گذاش به در زندان ها را ازاتمج
به رسميت نمى  هاي فردي و اجتماعي را ترين آزادي حكومتي كه ابتدائي
، جز دهد ، سنگسار و اعدام كيفر مىزندان شالق، با شناسد و نافرمايان را

متي كه وحك آورد. بيزارى از كل نظام و هرچه به آن وابسته است، به بارنمى
توهين و ، "دگرانديشيدن"و  "بودندگر"مودى از پاسخش در برابر هر ن

تواند مناسبات ميان افراد و نيروهاي اجتماعي را  است، نميتحقير و تنبيه 
گرايى،  فرقهبنيادش بر  حكومتى كهشود.  راهبرخشونت قهر و به راهي جز 
 نابود كردن بند كشيدن و تواند جز با ست، نميدادگرى بىو  خوكامگى

در اين  60خرداد  30هاي  اش تداوم بخشد. ريشه هستيبه  "ها غيرخودى"
ي  خرداد، چرخه 30ها نهفته است و هم از اين روست كه پس از  واقعيت

هاي گوناگون به  خشونت در جمهوري اسالمي هرگز باز نايستاد و به شكل
؛ ترور روشنفكران و 67حركت خود ادامه داد: به شكل كشتار بزرگ سال 

اى و  هاى زنجيره داخل و خارج از كشور؛ قتلكوشندگان سياسى در 
ى زندانيان سياسى و عقيدتى؛ اعمال خشونت  اى؛ تعزير و شكنجه غيرزنجيره

  بر شهروندان، كشتن روح مردمان ووو...
هاى اين خشونت را اگر به راستى بخواهيم بيابيم، بايد در مبانى فكرى  ريشه

يز در قوانين جزاى و فقهى بنيانگذاران اين حكومت كاوش كنيم و ن
كردگان را  اسالمى. بايد اصول رفتار مكتبى با غيرمسلمانان و از دين خروج

بررسيم. بايد به مسائلى چون محرم و نامحرم درنگريم؛ به پاك و نجس و به 
، "تعزيرات و حدود"، "محارب با خدا"و  "العرض مفسد فى"مفاهيمى چون

ي خشونت نيرويى كه با  شهووو... يافتن ري "دم و صاحب دم"، "ديات"
اى كم به حكومت رسيد، اما از فرداى دست يابى به قدرت  خشونت توده

دولتى، چندان خشونتى به كار بست كه در ايران روزگار ما همتا نداشت، در 
ست كه پس  هايى ي واقعيت ي اين مفاهيم و مقوالت و همه همه  گرو بازبيني

  ايم. دهاز برقراري جمهوري اسالمي شاهدش بو
را  60يابي خرداد  بندند، ريشه ها مي كه چشم بر اين واقعيت طلبان اصالح

گرا با  كنند و آن هم از مناسبات مشتى مكال و معمم واپس از زندان آغاز مي
نظر.  اند و تنگ ي كوچك هم نامنصف محدوده   . حتا در اينمجاهدين خلق

پايانى رژيم سلطنتي سر هاى  اگر بخواهيم از مناسبات زندانيان در سال
مجاهدين  توانيم تنها به مناسبات ميان مسلمانان قشري با درآوريم، نمى

  كنيم. به مناسبات اين جماعت با خدا ناباوران، غيرمسلمانان و  بسنده  خلق

  
  

  
  

دگرانديشان هم بايد پرداخت كه در آن دوره نيز چون اين دوره، بيشتر 
  دادند.  مي زندانيان سياسي كشور را تشكيل

تر از همه اين كه پرداختن  اين امر هم ساده نيست. به داليل گوناگون. مهم
اند، فرو  هاى اصلى تاريخى را كه ساخته هاى چپ، يكى از ستون  به جرگه

در اين چپ  گويند زباني مي افكند. مگر نه اين است كه به زبان بي مى
يت جز اين است و از هرگز عددى نبوده؟! اما چون واقع "مملكت مسلمان"

هاى اصلى در فكر، فرهنگ و  ها و بردار مشروطه تا كنون، چپ يكى از جريان
شان، ناگزيرند كه پايش را به  سياست جامعه بوده است، به رغم خواست

شان. و البته براى  ميان كشند. با همان نگاه كژ و كوژ و زبان پر دروغ
  آن بردار: ى مشكالت و درهم كوبيدن  نماياندن سرچشمه

]... ميان نيروهايي غير از يهاي لنينيست ها [آموزش تأثير اين نوع آموزش“... 
و حتا ميان روحانيون هم وجود داشت... افراد شاخص انقالب در  مجاهدين

گفتند... اين همان حزب طراز نوين  مي "متقين"مورد ضرورت حكومت 
ه همان ذهنيت برآمده شوند. اين ديدگا ي كارگر و همان پيشتازها مي طبقه

  ).86”(هاي سياسي لنينيستي است از آن آموزش
شد  سازمان مجاهدين خلقيكي از مشكالت و مصائبي كه گريبانگير “... 

 سازمان بر -لنينيستي نگاه –اين بود كه نگاه كالسيك يك جريان آهنين 
 وديناب مرز تا كرد، مخالفت شما با كسي اگر كه معنا اين به. كرد پيدا غلبه
  ).87(”برويد پيش توانيد مي او

كرديم،  هايي كه ما در دانشگاه فعاليت مي فرهنگ سياسي حاكم در سال“... 
بسيار متأثر از فرهنگي بود كه حزب توده در ايران حاكم كرد، يعني فرهنگ 

هاي مهلكي به ما زد،  اش. اين ضربه ماركسيستي، آن هم از نوع استالينيستي
  ).88”(ه بعد از آنچه در آن دوران و چ

اگر ما آن دو بالي بزرگي كه گفتم، در واقع يكي فرهنگ استاليني... و “... 
 60خرداد  30[ديگري] استبدادزدگي طوالني مدت... را نداشتيم... 

  ).89”(پذير بود اجتناب
و واپس ماندگى  استبداد تداومهاي  ، به عنوان يكي از پايهاسالم جزمىاز اما 

آورند. از فقه اسالمى، ناسازگارى و  سخنى به ميان نمى فكرى و فرهنگى،
زنند و نسبت به بى مايگى،  اش با مسائل دنياى امروز حرفي نمى بيگانگى

ي  سرچشمهكنند.  جهل و تعصب رهبران مذهبى هم سكوت مى
قلمداد  ماركسيسم، لنينيسم و استالينيزم ها، ها و خشونت مدارى ناهنجاري

هاى تاريخى كارى ندارد. چه اهميت دارد كه  با واقعيت "ساز تاريخ". شود مى
با جنگ، خون ريزى،  -گرى در دوران صفوى و نيز شيعه -اسالم در ايران 

بر حكومت نشست! كمونيسم را بايست  خشونت گري و رحمي، وحشي بي
 مرز تا ستبدادى كها  منش و روش ى تجسم خشونت شناساند و سرچشمه

، "منزوى"ى اين جريان  "توطئه"! ودر پيش مي "نابودي مخالف"
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 "صراط مستقيم"ها را از  بود كه جوان "متكى به بيگانه"و  "اى حاشيه"
اى پس  كرد. و اين در حالى بود كه كمونيسم و هر جريان كمونيستى خارج 

و مستوجب مجازات قانونى بود و  "ممنوع"مرداد در ايران  28از كودتاى 
 تسهيالت و امكانات ا برخوردار از همه گونهگر هاى اسالم اسالم  و جريان

فعاليت فرهنگى و فكرى: از مكتب و مدرسه گرفته تا منبر و تكيه، تا 
ها و معقول و منقول در دانشگاه ها.  تدريس قرآن و شرعيات در آموزشگاه

را قبضه تبليغاتي، علمي و آموزشى هاى  ي اهرم هم كه همه از انقالبپس 
در دو سال اول انقالب] “...[گشايند كه:  ت مياند، لب به شكاي كرده

ي قابل  كاران روزنامه و رسانه گرايان و محافظه روحانيون، سنت
ي اينها در دست روشنفكران  توجهي در اختيار نداشتند. همه

عدم “بودند، چه:  منطقا اما نبايد از اين بابت دلنگران مى ).90...”(بود
. از كى؟ )91”(جا افتاده بودها در ميان مردم  مقبوليت كمونيست

ى  هاى تنفس سياسى و آزادى در سده ى دوره دانسته نيست. چه در همه
ى جامعه بوده، و  هاي پرجاذبه و بالنده همواره يكى از قطب چپ گذشته،

  مذهب سياسى پر دافعه و در حاشيه. 
شان در فن تاريخ سازى  با اين همه چون در اين بيست و چند سال حكومت

اى ديگر جلوه  ى روندها و رويدادها را به گونه اند، نه تنها همه ه شدهخبر
كنند. از  توانند، تصرف به مطلوب نيز مي دهند، كه در هر مورد كه مي مى

نهضت  ها و جنبش جنگلىشود  مواردى كه بسيار به آن اشاره مى
ه اند و پرداختن ب اش را داشته ست كه البته كمتر جرأت گشودن پرونده ملى

شان جاي  ها؛ چه، براى شان نسبت به اين جنبش رفتار پدران تاريخى
  ست و نه تحليل:  زني ي بسيار دارد. هدف اما اتهام سرشكستگي

اين نظريه پيشين و تاريخي را زنده كرده بود كه  54ماجراي خونين سال “
ها و  ها هميشه به دنبال ضربه زدن هستند و هميشه به مسلمان ماركسيست

اند؛ از جنبش جنگل گرفته تا  هاي اسالمي نارو زده ها و شخصيت نسازما
  ).92”(ي شريف واقفي... نهضت ملي و مصدق و امروز هم ترور ناجوامردانه

و از اين ملك و  اهميتي نداشتهاز چپى كه گويا  "شيطانى"القاى سيمايى 
 هاى كوچك جلوه دادن و در مواردى توجيه كردن تبهكارى ملت برنيĤمده،

گرايان و نيز معصوم نماياندن خودشان است كه با راهبرد سياسى  واپس
ها كه خود را هم اميد آينده ايران  بى ربط نيست. اين طلبان اصالح

شان نرسيدند  دانند و هم ناجى جمهورى اسالمى، پس از آن كه به آمال مى
 را زيستند، به اين نتيجه رسيدند كه بايد بى  جنبش اصالحاتو شكست

خواهند كه در صحنه  تاب ره پيمايند و گام به گام حركت كنند. مىش
 60حضور داشته باشند و حضورشان تحمل شود. اگر به بازبيني خرداد 

  هايى سياسى: اند هدف سياسى دارند و پيام پرداخته
ي نيروهايي كه راهي به ساختار قدرت نداشتند،  اگر مجموعه“... 
ي عمومي به عنوان نيروهاي  عرصه پذيرفتند كه در آن شرايط در مي

سياسي و اجتماعي و فرهنگي فعال بمانند و اصراري به ورود به ساختار 
 كه داشت وجود امكان اين هم باز آيا باشند، نداشته –قيمتي هر به –قدرت 
 فكري، سياسي، كار فقط كه... بزرگي جريان چنين بتواند مقابل جريان

 تاريخي و ملي فراگير هاي خواسته يرو و كردند مي فرهنگي و اجتماعي
ي  ان شركت در يك جبههسازم اگر... كند؟ سركوب كردند، مي تكيه مردم

پذيرفت،  آميز و دموكراتيك را... مي متحد براي كار سياسي مسالمت
موجوديتش در كنار ديگر نيروها به عنوان نيروي سياسي، فكري و 

  .)93( ”ماند شد و مي تشكيالتي تضمين مي
با هشيارى تمام به حبيب اهللا  چشم انداز ايران ى مصاحبه كننده اگر

شود كه راه حل ايشان براى پيشگيرى از شدت گيرى  پيمان يادآور مى
جنبش دوم ست كه  هاى پس از انقالب، همان الگويى تضاد و تنش در ماه

ى  ). سكوت هشيارانه94( به كار بست، اتفاقى نيست 1376در سال خرداد 
نيز  شوراى انقالبهاى نادرست اين عضو  ننده نسبت به دادهمصاحبه ك

اي كه  با دوره 1357-60ى دوران انقالبى  هاست. مقايسه سرشار از ناگفته
انقالب شكست خورده است؛ حاكميت، خود را تثبيت كرده و به ضرورت 

. انتقاد به است الفارق قياس مع) ، 1376(برخي اصالحات پى برده است
سال، به  25نشانه و ضددموكراتيكى كه هنوز پس از گذشت م رفتار قيم

 "اى از نيروها به ساختار قدرت راه ندادن مجموعه"توجيه سياست 

شان  ها را براى مشاركت در حاكميت، دليل سركوب نشيند و پافشاري آن مى
برنيĤيد.  انداز ايران چشمست كه از مصاحبه كننده ى  داند نيز بديهى مي

ندارد كه از مصاحبه كننده توقع داشته باشيم به اين  دليلى هم وجود
واقعيت اشاره كند كه به هزار شكل قانونى، غيرقانونى و نيمه قانونى 

. با اين همه، "نيروهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى فعال بمانند"نگذاشتند 
ى مدنى،  فهميديم توجيه شان براى سركوب نهادهاى جامعه كاش مى

هاى اجتماعى، فرهنگى، سياسى و  ها و سازمان ها، سنديكا هها، اتحادي انجمن
ها)  نامه ها و هفته هاى نشر گرفته تا روزنامه مطبوعاتى چيست (از بنگاه

را نداشتند؟! تنها  "ساختار قدرت"نهادها كه قصد راه يافتن به   چيست؟ اين
، دانند اين ملت مي "قيم"نيروهاي خودكامه كه خود را مالك اين ملك و 

ي قدرت، سهم اين و آن را  توانند چنين داد سخن دهند و سرِ سفره مي
  تعيين كنند.

شان براي حكومت كردن در هيچ آزمون دموكراتيكي تا  كسانى كه حقانيت 
اند، امروز  كنون به اثبات نرسيده است و هيچ نهاد دموكراتيكي را برنتافته

بدهند. كسانى كه  "ككار دمكراتي"دانند كه به ديگران درس  حق خود مي
به دام "و  "متانت نشان دادن"پرهيز از درگيري، درس براى 
دانند كه دليل اغماض  به خوبي ميدهند،  ) مى95العمل نيفتادن( عكس

ي مخالفان  سران جمهوري اسالمي نسبت به آنها و دليلي كه به مانند بقيه
كمااينكه شان نبوده است؛  ن نشان داد "متانت"اند،  سربه نيست نشده

افتادند، سركوب نشدند.  "العمل دام عكس"ديگران هم به اين دليل كه به 
به اين دليل سكوب شدند كه بنياد جمهورى اسالمى را باور نداشتند. 

شان، بنياد جمهوري اسالمي را باور دارند.  كه همهطلبان  اصالحبرعكس 
سياست كج دادنند و به همين دليل  سران جمهوري اسالمي هم اين را مى

پيش گرفته اند. نيروهاي دگرانديش و  طلبان اصالحدار و مريز را نسبت 
اي  ي آنها براي جامعه دگرخواه، اما، جايى در اين نظام ندارند. چه، مبارزه

اي كه در آن دين و دولت از هم جداست و  گراست؛ جامعه مدرن و انسان
اي كه  رواست. جامعه - شان هاي به رغم تفاوت -ها ي انسان برابرى حقوق همه
كنند و نهادهاي ترور و وحشت،  اش را غارت نمي هاي ملي به نام دين، ثروت
هايش حمام خون به راه  اي كه در زندان رانند. جامعه بر آن حكم نمي

كنند. مبارزه  اندازند و مخالفان را در هر كوي و برزن سر به نيست نمي نمي
ها، در تاريخ صد و پنجاه  از اين ارزش ها، يا حتا جزئي براي تمام اين ارزش

گرايان شيعى را برانگيخته و  ي ايران، همواره خشم و كين واپس سال گذشته
از خواهان و تجددطلبان تبديل كرده است.   ها را به سد اصلى راه آزادي آن

جوئي اين  ي پيش آغاز كنيم و بيزارى و ستيزه بيدارى ايرانيان در سده
كه سمت و سويش   شكنى و دگرديسى با هر سنتنگر  ى واپس طايفه

ها با  پيشرفت فكرى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى جامعه بوده است. آن
هرچه نشان از آزاد انديشى و انسان گرايى داشته، با حق حاكميت ملى، 

ها و  ها و مسلك طرف نسبت به مذهب مردم ساالرى، شكل گيرى دولتى بى
ا، به جنگ برخاستند. عليه روشنفكران و ه ي انسان برابرى حقوق همه

 "كفار"هاي جنايتكارشان را به ترور  آزادانديشان فتوا صادر كردند و گروه
واداشتند. عملكرد امروزشان، تداوم همين روند صد و پنجاه ساله است؛ با 

انگيزتر از  هاي دولتي و در نتيجه در مقياسي بس دهشت استفاده از اهرم
جمهوري اسالمي، ” غيرخودي"مخالفان دگرانديش و گذشته. بيشتر طيف 

، خشونت پيشه نكردند و پاسخ گلوله را با 60نه پيش و نه پس از خرداد 
هايي بوده و  آل ها و ايده ها، اما، در جهت آرمان ي آن گلوله ندادند. مبارزه

ناپذير است و در  هست كه با جوهر جمهوري اسالمي آشتي
ي  انگيزد كه شيشه ر حاكمان شيعى را برمىآميزترين شكلش، قه مسالمت

  بينند.  عمر خود را در دست پيكارگران اين نبرد دموكراتيك مي
با حاكمان جمهوري اسالمي، تنها در  طلبان اصالحبنابراين راز همزيستي 

ها و  خواني آرمان نيست؛ در هم "آميز مسالمت"ى  ي مبارزه  شيوه
شان هم هست.  و همراهيشان هم هست؛ در همدلي  هاي آل ايده

نه تنها مى كوشند نشان دهند براى روحانيت در اين مملكت  طلبان اصالح
شمارند و از  ها محترم مى قائلند، بلكه پيوندشان را با آن "حق آب و گل"

 كنند. بدتر، حتا پرهيز مى 1357-67ى  هاى دهه پرده درى جنايت
فكرى و رفتارى  نگي،فرههاى  گره دريايي ازرا در  حكومت هاى جنايات
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شود:  ميشخيص ناپذير ت هر فرد كه مسئوليت كنند؛ چندان مى رقيق طورى
جامعه “ ؛”خواه ستيز بود و اوپوزيسيون تماميت حاكميت رقابت“

هاي قهرآميز را بر  حل ي ما راه همه“؛ ”خواست انتقام بگيرد مي
به اي  ونهي آن روز به گ ). جامعه96” (داديم هاي ديگر ترجيح مي حل راه

اى كه آن دوران را زندگى كرده،  كه گاه خواننده شود كشيده مى تصوير
گويند، همان  مياز آن سخن  ها آيا ايراني كه اين: پرسد اختيار از خود مي بي

از  ”دموكراسي"لفظ  ا، حت1357-67هاى  ايران اسالمى سالايران است؟ در 
كم  كه دست ،رتداد و الحادكفر و ا نشان اگر نه نگاه حكومت و كارگزارانش،

. اما از انتخابات مجلس آمد به حساب مي "جمهورى اسالمى "دشنام به 
 زنند و دم از دمكراسى مى ،شدگان چهارم به اين سو، از متن به حاشيه رانده

  انگارند.  ى جامعه مى پهنهدر  "نگاه دموكراتيك" نبودمشكل را 
يك نگاه دموكراتيك ي سياست،  جناح چپ... نگاهش به عرصه“... 
  ).97(”نبود
توانست با  ي بازي دموكراتيك داشت... مي اراده "اگر واقعا سازمان “...

  ).98”(پذيرش شرط امام براي گفت و گو... مانع از سركوب شود
آميز  ها رفتار خشونت خواست با اين دفتر امام، بيت امام و خود امام نمي“... 

  ).99”(هم دموكراتيك برخورد كنند داشته باشد، به شرط اينكه خودشان
و  "مردم ساالرى"از جمهوري اسالمي در آن روزگار، سردمداران  انگار كه

هاى  جرگه حاكميت ودر  محافظه كار، اما يك گروهك زدند دم مى "مدارا"
مانع برقراري مناسبات دموكراتيك در جامعه شده تندروى مخالف حكومت، 

ى هشت  تجربه  ساده انگارانه و سطحى  دىاين ديدگاه، براى جمع بن بود!
ى رياست جمهورى سيد محمد خاتمى،  در دوره جنبش اصالحاتي  ساله

چه بسا كارايى داشته باشد و عناصرى از واقعيت را در برگيرد. اما تصور اين 
اهللا خمينى و  هاى اول آن، آيت ى اول انقالب به ويژه در سال كه در دهه

كراسى داشتند و كششى به مفاهيم رايج امروز، اصحابش، گرايشى به دمو
ها  كسانى كه امروز مسئوليت خشونتايم  دروغي بزرگ است. فراموش نكرده

) 100اندازند ( مي ”اي نوسانات توده"و  ”هيجانات جمعي"را به گردن 
مخالفان تكليف داشت  زدند كه دم مي "امت هميشه در صحنه"ديروز از 

سره نابود  را يك ى مدنى موكراتيك جامعهدحكومت اسالمي و نهادهاي 
ام اصول و احكام اي نه چندان دور، برقراري تام و تم كند. آنها كه در گذشته

مردمان ايران را  و دانستند ميواجب جامعه  ى را در گستره "شرع مقدس"
 فخرداد را در ضع 30ي  ، امروز ريشهكاستند فرومى "امت مسلمان" به
” نهادهاي مدني"عدم تكيه حاكميت بر  يا )101” (ي مدني جامعه"

آميخته  اي كه در آن دين و دولت در هم ). اما جامعه102( شناسانند مي
اش  قدرت سياسى را قبضه كرده است، قانون اساسى "ي روحانى قوه "است،

حق حاكميت را از مردم سلب كرده و به دست ولى فقيه سپرده است، 
پيش تدوين شده است ووو... آيا  سال1400بنيادهاى قوانين جزايش 

ووو...  ”نهادهاي مدني"،”ي مدني جامعه"،"قانون گرايى"ساز و كار  تواند مي
  رشد و گسترش دهد؟كه مفاهيم و مقوالتي مدرن هستند، را 

، به اند و تجددخواه اند متحول شده مدعىكه امروز  ىطلبان اصالح
ى سى سال  ين در تجربهى راست بازانديشىآغازگر  دتوان هايي كه مي پرسش

هاى فاجعه  از اين كه دلنگران ريشه بيش ه،چ پردازند. گذشته باشند، نمى
بازپس  تداركى تحكيم موقعيت امروزشان هستند و باشند، در انديشه

هايى برسند؛ اما  گرفتن قدرت سياسى. در اين راه چه بسا، به كاميابى
ح مى كنند، با وجود دستيابى به آنچه جسته، گريخته و درهم ريخته طر

ى  جامعه"). به واقعيت درآمدن 103جمهورى اسالمى ممكن نيست(
و... پيش شرط هايى  "مبارزه مسالمت آميز"، "نهادهاى مدنى"، "مدنى

هاى  دارد: حق حاكميت ملى، مردم ساالرى، جدايى دين از دولت، آزادى
قوق زن و فردى، آزادى انديشه و بيان، آزادى دين و بى دينى، برابرى ح

مرد، آزادى احزاب و تشكل هاى صنفى، يافتن راهي براى همزيستى 
هاى گوناگون ايرانى و نيز ميزانى از عدالت اجتماعى. بر  آميز مليت مسالمت

چنين بنيادهايى است كه جنبش حقوق مدنى و نهادهاى پيوسته با آن 
ها و اين  دواند. مادام كه اين پيش شرط يابد و در جامعه ريشه مى معنا مى

حقوق پايه به رسميت شناخته نشود و اجراء نگردد، اين سخنان تنها 
  مصرف تبليغ دارد. 

  
  

  
  

7  
هاي نخست  سالبيدادگرى نسبت به  طلبانى كه اصالحشمار  انگشت

ه اشار وء اند، با زبان ايما هها، حساسيتي نشان داد انقالب، به ويژه در زندان
ى آنها،  . خشونتى كه به ديده"خشونت"زير عنوان كلي اند و  سخن گفته

ى جامعه  هاى سياسى هاي اجتماعى و جرگه و جريان فراى طبقات و اليه
رضا علوى  ترين مبلغ اين فكر على قرار داشت و همه گير بود. شناخته شده

  تبار است:
پي نبرده  "خرداد، هنوز هم به قُبح خشونت واقعا 30ي ما در مقطع  جامعه“

ي اين كه  همه بايد از زاويه: “كند كه ى اين فرض، او حكم مى پايهبر  ”.بود...
. تا جايى كه )104( ”به اين موضوع نگاه بكنند... "من چقدر تقصير داشتم"

چيزى نگفته،  خودشخص  "تقصير"از تبار تاكنون  آقاي علوي  دانيم، ما مى
بيرون براى  ديگران بيش و كم پرداخته است. به هر رو، "تقصير"اما به 

ست. اين  دهد كه در خور بررسى ي خشونت راهى نشان مى رفتن از دايره
  ست: " ي ملي توبه"راه، 

هاي اول انقالب، ما بايد  من معتقدم كه به علت فراگيري خشونت در سال“
بكنيم. يعني عالوه بر اينكه اوپوزيسيون ما و حاكميت ما ” ي ملي توبه"يك 

خواه بود، بايد  كه هيچ اقدامي نكرد و انتقام هر دو بايد توبه كنند، ملتي هم
هائي است كه يكي از  از خودش انتقاد كند. ولي تقصير اين ملت كمتر از آن

  ).105( ”طرفين درگيري بودند
طلباني  اصالح؟ منظور آيا چيست "اوپوزيسيون"از  نظوردانيم م نمي

 نوانبه ع امروز بودند و كاران محافظهديروز، همدست تا هستند كه 
مجاهدين ؟ اند شناسانده شدهجمهوري اسالمي ى ”قانوني"اوپوزيسيون 

اند و  بهاي سنگيني پرداختهگرايان  براى همرنگ نشدن با واپس اند كه خلق
تبار  رضا علوى على اند؟ آيا افروزي متهم شده طلبي و آتش به جنگ

 تسياسي  از صحنهگرا را مد نظر دارد كه  و چپ اوپوزيسيون دگرانديش
هايي دارد  ها و جريان يا اين كه اشاره به جرگه ؟اند كردهشان  جامعه حذف

كه در بهارك آزادى، با انتشار روزنامه و نشريه، جانبِ آزادى و عدالت 
اجتماعى را گرفتند و از زيانبارى حكومت دينى گفتند؟ به راستى منظور 

  چه كساني هستند؟
آيا  شود؟ چگونه انجام مى"ه ملىتوب"جداى ازابهام در مفهوم اوپوزيسيون، 

 گران در كنار شكنجهقرار است هاي جمهوري اسالمي،  شدگان زندان شكنجه
به خاطر  ؟ آيا مادران و پدران داغدار،شركت كنند” ي ملي توبه"در مراسم 

ها حكم اعدام صادر  دهانه اي كه روز شرعكام ح شان و نكرده "گناهان"
ز برايشان محراو  هويت اديده باشند و حت بدون اينكه متهم را -كردند  مي
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شركت كنند؟ آيا ” ي ملي توبه"در همايش دوشادوش هم بايد -شده باشد
كشته كودكان و نوجواناني كه پدر و مادرهاشان، در خانه و خيابان و زندان 

 ”ي ملي توبه"، به همراه آمران و عامالن اين گونه كشتارها، بايد به اند شده
  ؟بنشينند
از  "ملت"هاى سياه، تكليف  هم دانسته نيست. در آن سال "ملت"از  منظور

جدا بود. يكى، پايگاه اجتماعى حاكمان بود؛ پاى ثابت  اهللا حزب "امت"
ش از هر كران  اين و آن "مرگ بر"هائي كه صداى  پيمايى ها و راه نماز جمعه

از  گرفت كه شگفت زده خورد. ديگرى، شهروندانى را در برمى به گوش مى
 امتآن همه خشونت و شقاوت، در خود فرو رفته بودند. در حالى كه افراد 

بودند و سرگرم خبرچينى،  "ميليونى امام 20ى اطالعات  اعضاء اداره"
ى اسالمى، اكثريت ملت، دل  جاسوسى و آدم فروشى براى دارالحكومه

ه به بود و به كسانى ك اش نگرانِ سرنوشت خود، خانواده و كشور اشغال شده
رساند.  مبارزه با جمهورى اسالمى برخاسته بودند، و در حد توان ياري مي

 "ملت"جاست كه  ، پرسش اينامت باشد و نه "ملت"اگر منظور به راستى 
كه پس از اختناق فراگير سال  به اين دليل چرا بايد از خود انتقاد كند؟

و هنوز  رار گرفتقتنبيه و  ، تهديدتحقير توهين،اي مورد  به هربهانه، 1360
  ؟ هدايت نشده است "راه راست"هم به 

 طلبان اصالحهاى  گريزگاه ، چندى يكي ازدر پيش گرفتن را "توبه"راه 
در  . اوستمحسن سازگاراها  آن. يكى از اى هم پيدا كرد تازه رهروان وشد 

 به را –بهزاد نبوي  -معاونت سياسي وزير مشاور  1360خرداد  30مقطع 
 گردانندگان گروه او يكي از )106( هم در امور اجرايى! آن داشت؛ عهده

در بهمن بود كه  "هاي ضدانقالب ي مقابله با احزاب و گروه هماهنگي"
ي  با هدف به اجراء گذاشتن طرح از پيش ساخته و پرداخته شده 1359

ي ده  اعالميه "سركوبِ مخالفان شكل گرفت و از دستاوردهايش يكى هم 
. محسن سازگارا پس است 60فروردين سال در  "ني انقالباي دادستا ماده
كه  -ى جنايت بزرگى كه در آن دست داشت  سال سكوت درباره 25از 

 به ناگاه ياد - گيرد ى هجرت چند ساله به اياالت متحده را نيز دربرمى دوره
 آن به گوشش خورده بود!انقالب  هاى اول سالافتاده كه در ” چيزهايي"
در  "جنبش رفراندام"گانهندد مانى به ياد آورد كه به سازمانزرا  "چيزها"

خارج از كشور پيوست و با فشار افكار عمومى ايرانيان تبعيدى و مهاجر 
روز  آن طلب اصالحديروز و  اللهى ب حزخواستند اين  رو گشت كه مى هروب

  را محك زنند. 
بودم، ي اول انقالب سرگرم كارهاي مملكت  من هم زماني كه در دهه“

ي ضد انقالب  گفتم صحت ندارد و شايعه شنيدم، مي گاهي كه چيزهايي مي
هاي جمهوري اسالمي  گنجيد كه در زندان در تصورم نمي "است... اصال

كنند. خدا را شكر كه به زندان  اي حتي به زنان شوهردار هم رحم نمي عده
به عنوان  افتادم و در اثر اعتصاب غذا مريض شدم و توانستم براي معالجه

در اين سفر، مخالفان حكومت   يك مخالف به خارج كشور بيايم و در نتيجه
هاي خودشان را برايم تعريف  به من اعتماد كردند، به سراغم آمدند و داستان

ام  اي كه با اين نظام همكاري كرده كردند... من به سهم خودم بابت يك دهه
ام،  با خداي خودم خلوت كرده ام، بارها هاي صنعتي بوده ولي بيشتر در بخش

ام، از  هاي آن نفرين كرده ام، به انقالبيگري و خشونت ام، گريسته توبه كرده
ام اما هنوز دلم آرام نيست. تنها  قربانيان اين خشونت حالل بودي طلبيده

  ).107”(اميدم به عفو و رحمت الهي است
پشيمان دست كشيدن يا "در لغت، به معناى به چه معناست؟  "توبه"

در شرع، بازگشتن ") و 108("شدن از گناه است و بازگشتن به طريق حق
معيار براي سنجشِ اين ). 109( "از افعال مذموم است به افعال نيك

مسلمان "كند؟  چيست؟ چه كسي داوري مي "بازگشت از افعال مذموم"
گيرد و قضيه ميان  قرا مي” بخشش الهي"، مورد "توبه"با  "مؤمن

كه  كسانىتكليف  بدين سانيابد؟!  فيصله مي "خدايش"و  "دهكنن توبه"
هاي ظالمانه،  شكنجه و ديگر رفتارها و مجازات“مورد اذيت و آزار، 

شود؟ بايد منتظر  اند چه مي ) قرار گرفته110( ”غيرانساني و يا تحقيرآميز
بمانند؟ ” رحمت الهي"مند شدن از  و بهره "بهشت"، رفتن به "روز قيامت"

كه روز به روز بيشتر از طلباني  اصالحدر اين ميانه چه كاره است؟  جامعه
و... ي مدني  جامعهساالري،  مردمگرائي،  قانونعلم، پيشرفت، مدرنيته،

ترين جنايات تاريخ معاصر ايران، به  كنند، در برابر يكي از بزرگ صحبت مي
وسل و... ت” رحمت الهي"، "نفرين"، ”بودي حالل" "توبه"چون مقوالتي 

خطاهاي استراتژيك قابل برگشت “كه:  دليلند؛ البد يه اين جوي مي
طلبد و با  هاي راهبردي و مكتبي خاص خود را مي حل بوده و راه

آرى؛ بيست و  ).111”(ي جنايتكارانه متفاوت است اقدامات با انگيزه
هاى  ، خسرانشكنجه، اعدام، غارت چند سال آزار، اذيت، خفقان، خشونت،

خطاهاي "ماعى و اقتصادى، جنگ، ويرانى، آوارگى ووو... بزرگ اجت
  .است "توبه"اش، " بردي و مكتبي راه حل راه" گيرد كه نام مي" استراتژيك

 آنها هستند در ميان كنند. را تجويز نمى "توبه"اما  طلبان اصالحي  همه
 اين دسته،. "ى ملى توبه"ست و نه  فردي "توبه" ، نهشان كه راه چاره كسانى

  كنند:  را توصيه مي "بخشش جنايتكاران"
توانيم يك نظام دموكراتيك درست  ما با نفرت، با كينه و با خشم نمي“ 

ي دموكراسي اين است كه ما حتي جنايتكارها  كنيم... الزمه
  ).112”(راببخشيم...

  مبناي دستگاه قضاييبودند كه حكومتي ها كارگذار  كسانى كه سالبراي 
 دادرسى، معنايى است،بوده  "تعزيرات و حدود"و اش، قانون قصاص  

به  "شان سفيد و سياه"ها با نگاه  ندارد. اين "كينه و خشم و نفرت"جز
شان از دنياى مدرن، چه بسا به راستى  ها و شناخت سطحى و كتابى پديده

طرف  "گناه"بر اين باور باشند كه اگر نخواهند كينه و خشم بورزند، بايد از 
  ند و به بخشندگى برسند! مقابل بگذر

دستگاه قضائي، مانند هر نهاد ديگري، دست هاى مدرن اما  دموكراسى در
از اين رو، تنها  ها ملزم است. كم در حرف، به رعايت شأن و حقوق انسان

و پس از اثبات جرم است كه  ي متهم در دادگاهي صالح پس از محاكمه
هاى  دموكراسى. مجازات در رددگ متناسب با ميزان جرم تعيين مىمجازاتي 

ست براي سرريز  است و نه بسترىبرابر  "كينه و خشم و نفرت" نه با، مدرن
. مجرم هم نيستتنبيه  ها. هدف از مجازات، تنها گونه احساس كردن اين

صورت گرفته. به رسميت شناختن حقانيت ست كه  رميج ازشناسائىب مبنا،
به  "پيشگاه عدالت "و در  يدهرنج كش ست كه به او ستم شده، كسي

و نيز آنچه جنايت عليه بشريت هاى سياسي  در جنايتدادخواهى آمده. 
بيش از هر چيز  جرمين،هدف از محاكمه و مجازات م شود، خوانده مى

پنهان و هاي  قتلحقيقت يابى ست: آگاه شدن و آگاه كردن مردم از راز 
ن و آزارديدگان؛ يافتن شدگا هويت كشته ختن و شناساندننشان؛ شنا بي

روح و ذهن قربانيان و بازماندگان را تسخير كرده  ها پرسشي كه پاسخ به ده
گران و جنايتكاران؛ پي بردن به  ؛ شنيدن روايت شكنجهو رهاشان نساخته
تنها با ... ؛ ووو"ضربت" مخفىهاي  و گروهطالعات هاي ا ساز و كار سازمان

 خشونت و و كاربست سياست ردست كه كاربها آگاهي به اين واقعيت
. از شود ه مىشناختخودكامه بازهاي استبدادي و  در تداوم نظام رحمى بى

اين رهگذر است كه خواهيم توانست حق و عدالت را پاس داريم، كينه و 
  . پيش گيري كنيمجوئي  خشم و نفرت را مهار زنيم و از انتقام

هاي  ترين سازمان ديرپاو حقوق بشر  حاميانترين  برجستهنيست كه هوده بي
اند و اين  دوست، به مبارزه با معافيت جنايتكاران از مجازات برخاسته انسان

هاي تداوم نقض حقوق بشر در جهان  معافيت را يكي از علت
  ).113(اند دانسته

بنيان نمى گيرد.  "بخشش جنايتكاران"ي  بر پايهمدرن دموكراسي 
هايي استوار است كه به  ك انساني مشتر مناسبات دموكراتيك بر اراده

گوي  شناسند و پاسخ را به رسميت مي شان شان آگاهند، مسئوليت حقوق
پشت كاران را و جنايت ، جنايتمدرنهاي  . دموكراسي شان هستند اعمال
 اند كه شناساندن  كنند. برعكس، به اين اصل رسيده ى ساتر پنهان نمى پرده

به تحكيم مناسبات رحمى،  ىسياست خشونت و بآمران و عامالن 
جوئي  رساند، به دور باطل خشونت و انتقام دموكراتيك در جامعه ياري مي

خشونت در مناسبات اجتماعي را جزيى  ستبخشد و پرهيز از كارب پايان مي
ي  پروندهدر چنين فرايندى ست كه سازد.  از آگاهي و وجدان همگانى مي

. تبليغ و گردد ممكن مي "نبخشش جنايتكارا"و  بسته مى شود جنايت
شناسانده  مان جنايات در ميهن نو عامالمادام كه آمران ، "بخشش"ترويج 
  اند، در دادگاهى صالح محاكمه  اند، مورد پيگرد قانونى قرار نگرفته نشده
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هاي  نمك پاشيدن بر زخمشان مشخص محرز نگشته باشد،  اند و جرم نشده
ي  تبرئهها،  يتجنا سپردنكشيدگان، به فراموشي باز  آزارديدگان و رنج 

ى بسته استبداد و خشونت  ى حركت جامعه در دايره و ادامه جنايتكاران
  است. منيره برادران اين نكته را نيك شكافته است:

ها هنوز باز هستند. امروز بحث  گذرد، ولي زخم مي 60ربع قرن از سال “ 
ما تبديل شده است. اما... آنچه كه به يكي از مسائل مهم  "فراموش نكردن"

بايد فراموش نشود، چگونه و چه كسي بايد فراموش نكند، مورد بحث و 
ي  تأمل جدي واقع نشده است... چيزي كه نبايد فراموش شود، گذشته

ديدگان هستند. از زبان آنهاست كه  سياهي است كه راويانش، قربانيان و داغ
سياه و مخدوش شده آشنا شود و ي  تواند با حقيقت گذشته جامعه مي

ي  تواند به خاطره ي دردناك آنها در يك پروسه و چالش اجتماعي مي تجربه
  ).114”(جمعي راه يابد

اند و  حقيقت يابى گامى برنداشتهدر راه  زهنواسالمى كه  طلبان اصالح
شعارهايى ، اند سر باز زده ي فردي و جمعي حافظهدر  كند و كاوتاكنون از 
. رسد در پايان اين راه دور و دراز به گوش  بايد "هند كه قاعدتاد سر مي

ى  هاى جمهورى اسالمى در دهه روش و رويكرد آنها نسبت به بيدادگرى
شان در فاش كردن چند و چون كشتار بى  ، به ويژه خوددارى1357- 67

، شاهد ديگرى بر اين 1360- 63هاى  ى زندانيان سياسى در سال رحمانه
يابى فاجعه باشند و پايبند به  ريشه  ها بيش از آن كه در پى نمدعاست كه آ

مسئوليت خود  ها را كتمان كنند و هاى دموكراتيك، برآنند كه واقعيت ارزش
اند، به  بار آورده  ي ما به كه براي جامعه ى ملى فاجعهو شركاى شان را در 

  دست فراموشى سپارند. 
ست و بر سر  بيشتر سياسى ن،كارا محافظهبا  طلبان اصالحآرى، جدال 

ها و نه  ست بر سر ارزش ست تاريخى، نه جدالى قدرت. اين جدال نه جدالى
ها كه به  ى اسالم شيعى. آن ست جدى بر سر مبانى فكر و فلسفه جدالى

بازانديشى مبانى تاريخى، ارزشى، فكرى يا فلسفى جمهورى اسالمى روى 
اند. شمارى از آنان دين  رتافتههاى سياسى روز روى ب اند، از بازى آورده

ى گذار به  اند كه از عناصر سازنده پيرايى اسالمى را در دستور گذاشته
ها چه بسا بتوانند شالوده ريزان يك جريان  دموكراسى مدرن است. اين

را كه در مبانى دينى و  طلبانى اصالحاصالح طلب اصيل باشند. اما 
ناميد!  طلب اصالحتوان  اند، نمى زدهاى دست ن شان به اصالحات ريشه ايمانى

ى سياسى هيچ جريان دينى از برداشت آن جريان از مبانى  چه، انديشه
را  كاران محافظهها با  دينى كه به آن وابسته است؛ جدا نيست. اختالف اين

ى  درتفسير اين سوره و آن آيه از قرآن و اين حديث و آن حديث درباره
نوانديشي ديني ناى بريدن از اسالم سنتى و پيامبر اسالم، نبايد به مع

اسالمى به  اصل جمهورى اسالمى پايبندندو  اصالح طلبانتلقى كرد. 
 دانند. نبايد فراموش كرد كه جدايى دين از دولت در ايران را مصلحت نمى

ست و براى ماندگارى اين  آنان در چهارچوب جمهورى اسالمى اصالحات
 به كه –ى از اين لشكر شكست خورده نظام ارتجاعى. انتظارحركت جد

. كم است بيهوده -نياندازد تا و تك از را خود كوشد مى گوناگون هاى صورت
ها، بازگويى راست و درست مسير حركت  ترين چيز براى اين اهميت
هايى كه مستقيم و نامستقيم در  شان است و اعتراف به بيدادگرى سياسى

به جعل تاريخ برنيĤيند، بر تاريخ جعلى ها اگر خود  اند. اين آن دست داشته

ها كه در برابر  بندند. و تاريخ جعلى ماندگار خواهد شد، اگر آن چشم فرو مى
اند و بهاى آن را پرداختند و  جمهورى اسالمى ايستادند و ايستاده

اند، به دست  پردازند، شهادت و روايت خود را از تاريخى كه زيسته مي
  ندهند.

8  

مردم ايران  دموكراتيك ى پيكار چهست در تاريخ ي عطفى ، نقطه60خرداد 
رقم خورد  60سرنوشت انقالب بهمن، در سال . 1357پس از انقالب بهمن 

. ى ايران يك سره دگرگون شد جامعهتاريخى  سير تحولو از آن پس، 
كه با  يىآرزوهااميد وگرايان اسالمي، در دستگاه دولت مستقر شدند و  واپس

شكفته بود، جو  خواه و عدالت نيروهاي ترقيدل  درمت شاه برافتادن حكو
 هزارجمهوري اسالمي، هزاران وهاى سركوبگر . بازشدپرپر رفته رفته 

به انداختند و   ، به زندانكردند بازداشتآزاديخواه و مخالف را  ش،دگراندي
سراسر  بر افسارگسيختهو خشونتي مانند  ي اعدام سپردند. خفقاني بي جوخه
هاي  تشكلخفه شدند و . نهادهاي دموكراتيك در نطفه سايه افكند كشور

از  شوق برآمده. شور و فروپاشيده شد، يكي پس از ديگري مخالفان  سياسى
از  . صدها هزار نفرافسردگى و خمودگى داد انقالب، جاي خود را به

هاي  و گروهها  اليه. كوشندگان سياسى و فرهنگى از كشور گريختند
چند سده براي نخستين بار در تاريخ جالى وطن كردند و  دممر گوناگون
  هاى ميليونى، در سرتاسر جهان پراكنده شدند.  ان، در رقماير ى گذشته

دو   كه زندگى ى تك تك مبارزان سياسىتاريخي رويداد ، اين ا اين همهب
مان به بار آورده، بيش  نسل را دگرگون ساخته و مصيبت بزرگى براى ميهن

در خارج هاي اوپوزيسيون ايراني  رسانه  ز يادها گريخته است. بررسىو كم، ا
خرداد پس از يكى دو سال از زندگى  30دهد كه يادمان  از كشور نشان مى

اى از فراموشى  ى ايرانيان مهاجر و تبعيدى رخت بربست و در هاله جامعه
گيخته و فرو رفت. مراسم بزرگداشتى اگر برپا شده، گاه به گاه بوده؛ خود ان

پراكنده: به مناسبت دهمين سال در شهرى و به ياد بيستمين سال در 
  ).115اى( نشريه

رويداد يك شى سپردن فرامو به معناى به تنها اما 60به خرداد بى اعتنايى 
كسانى نيست كه به دست حكومتى ياد ارج نگذاشتن به تاريخي و مهم 

كه واقعيت حضور تبهكار، سربه نيست شدند. به اين معنا نيز هست 
گرا و دموكرات ايران در يكى از بزنگاه هاى مهم  ى نيروهاى چپ گسترده

گردد. و اين در حالى ست كه نقش و  مي ى تاريخ حذف  روزگار ما، از صفحه
شان ثبت شده   ى ها نگرش نيروهاى چپ در آن روزهاى تاريخى در نشريه

  است. 
 30كه پس از ن(اقليت)سازمان چريك هاى فدائى خلق ايراارگان  كار

، 1360زد، در دوم تيرماه  دست  "هاى خبرى فوق العاده"خرداد به انتشار 
  چنين موضع گرفت:

ها  آيد. توده ي عطفي در جنبش انقالبي خلق به حساب مي خرداد نقطه 30“
هاي  بر اثر اين تجربيات عملي و مبارزاتي... سطح مبارزات و تاكتيك

  ).116( ”خشيدندمبارزاتي خود را ارتقاء ب
، ى كارگر سازمان پيكار در راه آزادي طبقه ، ارگانپيكاري   هفته نامه

  خرداد را به اين صورت وصف كرد: 30راه پيمايى 
ها در  هزار نفري عليه رژيم حاكم در تهران!... توده 100تظاهرات عظيم “

تظاهرات شركت كردند تا نفرت خود را نسبت به رژيم جمهوري اسالمي، 
  ). 117( ”دمداران آن و حزب منفور جمهوري اسالمي به نمايش بگذارندسر

  نوشت:رهايى  سازمان وحدت كمونيستى در ارگان خود
ي ضرورت آن  درباره” رهايي"اتحاد عملي كه ما اين همه در صفحات “ 

ي مبارزه تحقق يافت. هواداران  خرداد در صحنه 30ايم، در روز  سخن گفته
كمونيستي در روياروئي مجاهدين با اوباشان رژيم، هاي  ي سازمان كليه

  ).118( ”حضور فعال داشتند
)، اين سازمان انقالبى زحمتكشان كردستان ايران( لهمكو هواداران

  جنبش اعتراضى را چنين معنا كردند:
، روز خروش و اعتراض كارگران و زحمتكشان بر عليه رژيم 60خرداد  30“

  ).119(”ضدانقالبي جمهوري اسالمي...
  گفت: در آن دوران چنين  راه فدائي،
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ديگر قمه به دستان و قداره بندان حزب اللهى قادر نبودند از پس “... 
 30تظاهرات چند صد هزار نفرى انقالبيون برآيند. آتش سيل خروشان 

هاي تهران را درنورديد وحاكميت نيروهاي مردمي در چند  خرداد، خيابان
قرار شد... در شرايطي كه ارتجاع با زباني جز خيابان، براي ساعتي چند بر

گويد، حق دست بردن به سالح و گلوله را با گلوله پاسخ  گلوله سخن نمي
توان از هيچ فرد انقالبي دريغ داشت... عزم مجاهدين در هر  گفتن را نمي

  ).120”(انگيزد... انقالبي راستين، حس تأئيد را برمي
آخرين روز خرداد و ب وضعيت استثنائي يادآوري اين مواضع كه در تب و تا

تنها  - فراسوى دقت و يا بى دقتى -اعالم شد 1360اولين روزهاى تيرماه 
هاى  ها و جرگه بخش شايان توجهى از جرياننشانگر اين واقعيت است كه 

ها، شناخت محدود و  ها، كاستى ها، كژى آشفته فكرى ، به رغمچپ انقالبى
نبردى كه در  يكار دموكراتيك، به اهميتهاى پ گاه شان از گره سطحي

  گرفته بود، كم و بيش آگاه بودند و در صحنه حضور داشتند. 
و ها  كاستيى  بررسىبراي بود نشيني و تبعيد فرصتي  ، واپسدوران شكست

ى پيكار دموكراتيك و  ؛ نيز بازنگرى و بازسازى بنيادهاى انديشهها سستى
ذشته. دريغا كه چپ در تبعيد، نه تنها ى رويدادهاى گ بررسى سنجشگرايانه
ى چندانى براى بازآفرينى خود نجست، كه در بستر  از اين فرصت بهره

هاى  هاى ژرف و پرشتاب جهانى پر چرخش، دستخوش آشفتگى دگرگونى
هاى  ها و آئين ها، سنت اى از ارزش ترى شد. در اين ميان، پاره بيشتر و تازه

نيز رنگ باخت؛ يا به دست فراموشى سپرده جنبش دموكراتيك مردم ايران 
هايش همواره  خرداد بود كه زمزمه 30ها، بزرگداشت  شد. يكى از اين آئين

نروئيده است. چه بسا اگر تحليل  به گوش رسيده، اما هنوز به صدايى رسا فرا
ى اين رويداد تاريخى در دست بود، اگر  محكم و منسجمى در باره

اى قوى ندوانده بود و اگر اين  ر صفوف چپ، ريشهنظري د گرايى و تنگ فرقه
مجاهدين  "ماجراجويى"  احساس گنگ به وجود نيĤمده بود كه چپ قربانى

و  گرا هاي سياسي چپ ها و گروه ي سازمانها مانده زباشده، چه بسا  خلق
به  سالم از تيغ جمهوري اسالمي جانخواهي كه  نيروهاي دموكرات و آزادي

شدند. اين  اى بى تفاوتى نمى گونهبرخورد با اين رويداد، دچار اند، در  در برده
رفتار سياسى، پس از شكست استراتژى سرنگونى كوتاه مدت جمهورى 

ها  اى جريان اسالمى و به ويژه پس از رشد گرايش سازش با حكومت در پاره
ى خود سبب شد كه رفته  هاى اوپوزيسيون خارج از كشور، به نوبه و جرگه
ى همان روايت هاى يكى از شكل، راوي هاى پيشين چپارى از رفته شم
و جمهوري  سازمان مجاهدينروياروئي را برآيند  60خرداد  شوند كه
بيست و كه به مناسبت هايي  نوشتهانگشت شمار . يكي از نماياند مىاسالمي 

 -آن هم در خارج از كشور -انتشار يافت 60خرداد  سىپنجمين سالگرد 
  ست:  ى فكرى اين استحالهي بارز  نمونه

، روز خشونت از باال و از پائين بود. هم حكومت و هم بخشي 60خرداد  30“
در اين روز تهران و ساير “؛ و: ”از مخالفان حكومت به خشونت متوسل شدند
ي اعضاء و هواداران مجاهدين  شهرهاي بزرگ ايران شاهد تظاهرات مسلحانه

  . )121( ”خلق بود
گيرى  شرح شكل در مجاهدين خلقبا هوري اسالمي جمكردن تراز  هم

ى اخير  ساله 30اشى از ناآگاهى نسبت به تاريخ ن اگر ،60خرداد  30رويداد 
از بزرگى  ست كه بخش اى بيمارگونهمجاهدستيزي ى  ايران نباشد، نشانه

 مجاهدين  بدكردارى، بى حرمتى و افترازني گرفت.را فرا نيروهاي چپگرا
شان، كيش شخصيت   گرايى زننده شان، فرقه سياسى نسبت به مخالفان

در دوران تبعيد  كه هايشان گويى رهبرىشان، خود محوربينى و گزاف
 30ى  ي تاريخچه ى بارزش، همان بازنويسى ابعادى سرسام آور يافته و نمونه

هاى چپ و  ها و جريان ى بسياري از جرگهستيز است، مجاهد 60خرداد 
  رد. اين اما مجوزي براي تحريف تاريخ نيست.دموكرات را به بار آو

 طيفحساب قطعي جمهوري اسالمي با  تسويه ى مرحلهآغاز  60خرداد 
ست كه  . بر اين طيف فكري و سياسياستمخالفان دگرانديش و دگرخواه 

هاي خود را از چند و چون اين رويداد تاريخى به دست دهد.  روايت و روايت
سخت و نيز شناخت و آگاهى نسبت به روندهاى هاى  روايتى مبتنى بر داده

سياسى و نقش آفرينان اصلى آن رويداد تاريخى. روايتى مبتنى بر روش و 
ى را  هاى گوناگون پديده گرايى كه يك سويه نيست و وجه بينش تاريخ

شهامت اخالقى توامان گردد زمينه نگرد. چنين رويكردى انگاه كه با  درمى
گردد  آورد و سبب مي رويدادها فراهم ميى  نصفانهداوري مدرك و را براى 

محملي براي نيز  و روز كه تاريخ به ابزاري در خدمت سياست
بدين ترتيب، يكى از  .فروكاسته نشوداي و گروهي  هاي فرقه حساب تسويه
ترين كُشت و كشتار تاريخ روزگار ما كه غريب مانده  ترين و وحشيانه بزرگ

راى جان باختگانش وجود نداشته است، بازآفريده است و حتا روز يادبودى ب
يابد و در  شود، جايگاه شايسته خود را بازمى شود، دوباره زنده مى مى

  گردد.  ى جمعى مانا مى حافظه
هاى  مخالفان تبعيدى جمهورى اسالمى، به همت بازماندگان و خانواده

ى اند با تالش و كوشش توانسته 67سال  كُشتار بزرگباختگان  جان
ي  ى جمعى جامعه جانبه، آن رويداد تاريخى را به جزئى از حافظه همه

هاى هم ميهنان  ترين ذهن ايرانيان تبعيدى و مهاجر تبديل كنند و حساس
داخل كشور را نيز متوجه آن سازند؛ تا به آن جا كه نه تنها يادمان آن 

ل شده، هاى مخالفان در داخل و خارج از كشور تبدي كشتار به يكى از آئين
ى  همه از ىجنايت و آگاه آني آمران و عامالن  خواست محاكمهكه 
بدان معنا  امااين به عنوان خواستي برحق، جا افتاده است. هايش،  جنبه

هاي  ريگ حب و بغض مردهي برخورد با اين رويداد، از  نيست كه نحوه
 كُشت وو  60در بازبيني خرداد  خلق مجاهدين ست. اگر اي، برى فرقه

 ،گويند و از شُهداى خود تنها از خود مى، امروز كُشتارى كه در پى آن آمد
، تا حدودى از 67سال  كُشتار بزرگ با هاى چپ نيز ها و جريان رفتار جرگه

با اعدام  كُشتار بزرگكند. و اين در حالى ست كه  همان منطق پيروى مى
سى بيش ب ى ملى فاجعهشان در آن  آغاز شد كه شمار شهدايمجاهدين 

  است.  جنبش چپباختگان  از جان
ها را ”خودي"هاى خودكامه براى پيشبرد سياست خشونت، همواره  نظام
حرمت رعايت و  آدمى احترام به شأن اند. كردهها متمايز ”غيرخودي"از

خودي و مذهب، مسلك، قوم، فرقه، مليت، اما،  -هر انسانى - انساني 
انديشان  به بيدادى كه نسبت به هم شناسد. تا زماني كه تنها غيرخودي نمي
باشيم و در برابر ستمى كه بر  رود حساسيت داشته مان مى و هم كيشان

كنيم، تا زمانى كه تنها از  رود سكوت پيشه  دگرانديش و دگركيش مى
شويم و واكنشى به رنج و شكنج  مان برافروخته  پايمال شدن حقوق دوستان

ى كه از نقض حقوق بشر به طور كلى مان نشان ندهيم و تا زمان مخالفان
حرف زنيم و بر اجراى اصول حقوق بشر براى همگان پاى نفشاريم، كشتار 

ى اول و نيز  هاى دومى در پى پرده ى زندانيان ادامه خواهد داشت و پرده
  .هاى گروهى، در راه خواهد بود هايي براي اعدام پيش پرده

- 63هاى  ى اولش در سال كشتارى ست كه پرده پرده دوم 67كشتار سال 
اين نكته  .1357-58هاى  اش در سال به اجراء درآمد و پيش پرده 1360

). آن چه نياز به گفتن و بازگفتن دارد اين 122ديگر نياز به اثبات ندارد (
آگاهي دست يابى به براي ى ي استوار ي تكه پاره، شالوده حافظهاست: 

اي  جامعهساختمان ربناي زينيست كه همانا  وجدانتاريخى و بيدارى 
  . ست عدالت اجتماعيآزادى و گرائي،  مبتني بر انسان

  
  گفتار پي

ي  شدگان دهه به ياد اعدام ؛حقيقت و مرگ ي آقاي محمدرضا نيكفر، نوشته
ى يكى از  ست درباره ژرف، روشنگر و شورانگيزى  ) بازنگرى123(،1360
ن نوشتارى هاى سياسى روزگار ما. يك چني ترين جنايت هولناك

هاي بسيارى را در هر دو سوى ميدان سياست ايران  توانست واكنش نمى
 "گذشت"ميزان  - ى شرم   اگر نگويم مايه -ى افسوس است سبب نگردد. مايه

طلبان نسبت به جمهوري اسالمي و  پوشى شمارى از اصالح و چشم
ه شان در برابر مخالفان پيگير اين نظام كه ب گيري ورزى و سخت كين

رسيم  ) بردارهاى اصلى رويكرد آنان را برمى124اند.( گشته  متهم "جنايت"
 اند. را گرفته  كه از سوى اكبر گنجى پيشنهاده شد و سايرين پى آن

بررسي «اند كه  شان فرض را بر اين گذاشته آقاي گنجي در آغاز مقاله -1
 به معناي تصحيح خشونت و به قصد عدم تكرار 60ي  هاي دهه خشونت

  »گيرد. خشونت انجام مي
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است  "حقيقت"به باور ما، هدف اصلي بررسي خشونت، كوشش براى يافتن 
تا دانسته شود واقعيت چيست؟ چگونه روى داده؟ آمران و عامالن جنايت 

كاران  چه كساني بودند. مسئوليت متوجه كيست و سهم هر يك از جنايت
اندركار چنين  تست. از همين رو، نهادهايي را كه دس در چه حدودى

هاي  نهند؛ نه كميته نام مي "ياب حقيقت"هاي  هاي هستند، كميته بررسي
  ."ضدخشونت"

ترديدي نيست كه كنكاش براي دست يافتن به واقعيت، پي بردن به ساز و 
رحمى، اداي دين جامعه  كار جنايت و شناسايي آمران و عامالن سياست بى

براى   است و از اين راه است كه زمينهنسبت به از پاافتادگان و جانباختگان 
تواند  نمي  گردد. اين روش و رويكرد ي خشونت هموار مى بازايستادن چرخه

در نكوهش خشونت بسنده كند و  "خيرخواهانه"ي چند پند و اندرز  به ارائه
ى جنايت تن زند. چه، به كارگيرى اين روش  از پژوهش دامنه دار درباره

  آورد.  رحمى پديد نمى زتوليد سياست بىمانع و محذورى براى با
) و 125("اي نامه زندگي"توان حدس زد كه آقاي گنجي به داليل  آرى مي

كه  سپاه پاسداران انقالب اسالمىبه عنوان يكي از سازندگان و بلندپايگان 
ست  هاي كشتار در جمهوري اسالمى ترين دستگاه هنوز و همچنان از مخوف
ك نيز آلوده شده، ميل چنداني براى كنكاش در و امروز به فسادى بوينا

ها  به ويژه واقعيت هولناك كشتار مخالفان نظام اسالمى در سال –واقعيت 
  ، نداشته باشند.1357- 67
  
اند كه حاكم و محكوم هر دو به يك ميزان در  آقاي گنجي مدعي -2

ماشين «گويند:  اند و به يك ميزان مقصرند. مي كشتارها سهم داشته
ترين شكل همديگر را  رحمانه نت به كار افتاده بود و طرفين به بيخشو
  ». كشتند مي

ي  اند ثابت كنند كه خشونت و كشتار دهه شان كوشيده پس در سراسر مقاله
را مخالفان آغاز كردند و حكومت هم به ناچار واكنش نشان داد.  60

اند،  رويدادهايي را كه به عنوان سرآغاز خشونت و كشتار رديف كرده
ي  هاست: جنگ كردستان، جنگ تركمن صحرا، قيام آمل اتحاديه اين

. 60هاي ايران (سربداران) و فاز نظامي مجاهدين پس از خرداد  كمونيست
  ي اين رويدادها هم البته بر گردن اوپوزيسيون افتاده است.  مسئوليت همه
 هاي پژوهشى و تحليلي بسياري در دست است كه نشان اسناد و نوشته

) ماشين 126دهد اين ادعا نادرست، ناحق و به دور از واقعيت است.( مي
سركوب دگرانديشان و دگرخواهان، از همان فرداي به قدرت رسيدن 

هاي برآمده از  انگيز به كار افتاد تا آزادي حاكمان اسالمي، باشتابى شگفت
ي  يانهي وحش را، يكي پس از ديگري، از بن براندازد. حمله 57انقالب بهمن 

به تظاهرات زنان در  "بسيج"و  "اهللا حزب"ي  گرفته هاي تازه شكل گروه
هاى  ها و حزب هاى سازمان اعتراض به حجاب اجباري، بستن دفتر

ها  هم زدن ميتينگ هاى مستقل، به ها و نشريه  ، تعطيلي روزنامه"غيرخودي"
انقالب مخالفان ووو... از همان روزهاي نخست پس از   هاى آيى و گردهم

ي دگرانديشان كه  بهمن آغاز شد. وانگهي، خبرهاي مربوط به آزار و شكنجه
شدند، چنان رسوايى  هر روز در گوشه و كنار كشور خودسرانه بازداشت مي

ها  مجبور شد، براي بررسي شكايت 1359به بار آورد كه حكومت در آذرماه 
ه بيشتر اعضايش از ى كار اين كميسيون ك       كميسيوني تشكيل دهد. نتيجه

  ) 127آمران جنايت  بودند، البته از پيش روشن بود.(
ي  بود. با سركوبى و كشتار گسترده "سحر"ها همه اما، از نتايج  اين

  اسالمي دميد.  "صبح دولت"، 1360ي  دگرانديشان و دگرخواهان در دهه
وير هاى سخت و تثبيت شده ندارد. در تص اما نيازي به داده "سازي تاريخ"

ناراست و كژ و كوژى كه آقاي گنجي از آن دوران به دست داده، آنچه پيش 
به داليلي كه پيشتر به آن  –بر مخالفين جمهوري اسالمي رفت  67از سال 
ي پرداختن ايشان به  سره ناديده گرفته شده است. شيوه يك -ايم پرداخته

  هم البته جاي بسي درنگ دارد. 67كشتار بزرگ سال 
، 67اند كه كشتار بزرگ سال  ست پذيرفته ي نيز چند سالىآقاي گنج

جنايت عليه بشريت است. آقاي محمد سهيمي نيز كه خط مشى آقاى 
اند. اما  خوانده"جنايت ضد بشريت"كنند، آن كشتار را  گنجى را دنبال مى

  ها  "اگر"و  "اما" -كه هست –اگر اين كشتار، جنايت عليه بشريت است 

  
  

  
  
  

باختگان را  آن هم اما و اگرهايى كه آشكارا جان براى چيست؟
ايم كه براى متهمان جنايت عليه بشريت اين همه  نماياند! نديده مى"مقصر"

عذر و بهانه آورنده باشند و انبوهى از دليل و برهان در محكوميت جان 
  باختگان! 

ن را دهد تا كشتار بزرگ زندانيان سياسى ايرا داليلي كه اكبر گنجي ارائه مي
واكنش حكومت به كنش مخالفان جلوه دهد، به ترتيب زير  67در سال 

  است: 
اند  آن دسته از رهبران جمهوري اسالمي كه در اين زمينه سخن گفته« -

شان اين بوده كه سازمان [مجاهدين  اي). مدعاي اهللا خامنه (از جمله آيت
قرار بوده در اين  خلق] از قبل زندانيان را از عمليات آگاه كرده و آنان نيز

  » عمليات مشاركت فعال داشته باشند.
به گزارش تعداد زيادي از زندانيان آن دوران، نيروهاي سازمان از قبل در « -

جريان قرار داشته و خود را براي اين امر آماده كرده بودند. آنان كه خود را 
 هاي سراسر كشور ديگر اتهام خود را كردند، در زندان پيروز فرض مي

  »!"مجاهدين"گفتند:  كردند، بلكه قهرمانانه مي اعالم نمي "منافقين"
آن شب لعنتي... يك دفعه صداي گرومب «يكي از زندانيان آن دوره گفته:  -

هاي مجاهدين كه  آمد. بچه گرومب دويدن و راه رفتن روي سقف زندان مي
آزاد كردن ي مجاهدين به كشور و احتماالً  ي حمله ها بود ظاهراً آماده مدت

ي سازمان به  ها بودند، در اين تصور بودند كه احتماالً حمله زندانيان از زندان
  » زندان شروع شده...

هاي بسياري  ، در نوشته67چند و چون كشتار بزرگ زندانيان در سال 
ست كه بر  هايي نشانگر نادرستى تحليل ها  بررسى شده است. اين بررسى

و جز توجيه   هاى ناموثق تدوين شده و داده "اطالعات ناراست"بنياد چنين 
 جنايت جمهورى اسالمى ايران هدفى ندارند.

)اما فرض كنيم كه 128(
، درست و دقيق  اند هاى كه آقاى گنجى ارائه داده ي اطالعات و داده همه

اى را كه  است. خُب، كدام حكومت است كه زندانيان سياسى و عقيدتى
گذارنند، بر  اند ودوران حبس خود را از سرمى اند، حكم گرفته محاكمه شده

ى چنين اطالعات و ادعاهايى به كشتارگاه برده باشد؟ كدام قانوني  پايه
ي يك سازمان مخالف  ي حمله دهد كه هزارها تن اسير را به بهانه اجازه مي

هم به اين  ى سراسر كشور، به دار كشند؛ آن ها به منطقه مرزى، در زندان
كشى به ايران  شان خبر داشتند آن سازمان در تدارك لشكر ىبهانه كه شمار

ي چنين قصاص قبل از  بود و قصد فتح پايتخت را داشت؟ كدام قانون اجازه
دهد، جز همان قانون مجازات جمهوري اسالمي كه بنيادش بر  را مي  جنايت

  انتقام استوار است؟
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چنان با روش و زنند، هنوز و هم مي "حقوق بشر"آقايان كه حاال دم از 
فرد  "جرم"ها در اثبات  كنند. مالك آن منش عهد عتيق استدالل مي
آن هم به شكلي  –  هاي سياسي ها و گروه زندانى، بر گفتار و كردار سازمان

كه فرد  "جرمي"استوار است؛ نه  -شده و سر و گوش و دم بريده تحريف
جمهوري  هاي ست كه جنايت است. با اين مالك،  بديهى مرتكب شده 

  اسالمي توجيه است. 
، به جمع و تفريق شمار 60ي  هاى دهه آقاي گنجي در تحليل كشتار -3

ى ايشان، در سال  اند. بنا بر گفته شدگان دو سوى طيف نيز پرداخته كشته
ى زندانيان  ى ايران كشتند. درباره ها نفر را در زندان 4000، حدود 1367

دهند. ما هم  آمارى به دست نمي البته 1367سياسى كشته شده تا سال 
شود كه بين  شدگان آن دوره در دست ندارم. گفته مى آمار دقيقي از كشته

هاي خياباني جان خود را از دست  ها و درگيري هزار نفر در زندان 13تا  12
ى  هاى اوپوزيسيون را كه در دهه دادند. اگر چند صد نفر از رهبران و كادر

ر شدند و از پا درآمدند، به اين شمار بيافزائيم، خارج از ايران ترو 1360
ست  هزار بيشتر نخواهد شد و اين در حالي 20آيد از  رقمى كه به دست مى

هزار  71شدگان حكومت را به دست مخالفين،  كه آقاي گنجي شمار كشته
اند. اما  نفر برآورد كرده است. آقاي برقعي نيز همين رقم را درست دانسته

هزار  72شدگان حكومت به دست مخالفان را به  شمار كشتهآقاي سهيمي 
خواننده را به اين   نفر رسانده اند. كوتاه كنيم. حاصل اين جمع و تفريق

هزار نفر ديگر از  50رساند كه جمهوري اسالمي هنوز جا دارد كه  نتيجه مى
ى ترازو كشتار اوپوزيسيون و  مخالفين پيگير خود را اعدام كند تا كفه

يسيون برابر شود! به عبارت ديگر، نه تنها اوپوزيسيون، بلكه تمام ملت پوز
اش باشد  اللهى ايران بايد شكرگذار جمهورى اسالمى و اعوان و انصار حزب

  ى بسيارى را هنوز بازنگرفته است! هاى شيفته كه جان
آقاي گنجي، در توجيه خشونت جمهورى اسالمى، وضعيت جامعه را در  -4

قرار داشتن كشور «آورند؛ از جمله، عامل جنگ را:  ليل ميد 1360ي  دهه
؛  نيز عدم »در شرايط جنگ... در افزايش و كاهش خشونت بسيار مؤثر است

-62هاي پس از  جمهوري اسالمي تا سال«كشند:  تثبيت رژيم را پيش مى
هنوز به عنوان يك رژيم سياسي تثبيت نشده بود و پس از سركوبِ  61

فهميم چرا پس از پايان جنگ و پس  ما نمي» استقرار يابد.مخالفان توانست 
  ي جنايت و خشونت از حركت بازنماند؟  از تثبيت رژيم، چرخه

ي ايران  ي شصت، رفته رفته حقوق بشر در جامعه پس از دهه«گويند:  مي
توسط همگان جدي گرفته شد و دست و پاي رژيم را بيشتر و بيشتر 

  » بست.
، همواره براي جمهوري اسالمي ميزان و "يرخوديغ"و  "خودي"ي  مقوله

طلبان حكومتي كه در ميان  بوده است. اصالح "بشر"معيار بازشناسائى 
اند؛  دست رژيم بهره برده "بسته شدن"ها جاى داشتند، به حتم از "خودي"

مند نگشتند.  بهره "موهبت الهى"ها و دگرانديشان از اين " غيرخودي"اما 
ياد سعيدى سيرجانى و ستاندن جان احمد  زنده آيا ماجراى دردناك

هاى ايران و عراق رخ  ميرعاليى و غفار حسينى پيش از پايان جنگ دولت
دست رژيم اتفاق افتاد؟  "بسته شدن"اي، پيش از  هاي زنجيره داد؟ آيا قتل
يادان محمدجعفر پوينده، محمد مختاري، داريوش فروهر،  يا اينكه زنده

ترين  ها دگرانديش ديگر را كه به فجيع د شريف و دهپروانه فروهر، مجي
در  "حقوق بشر"ي جدي گرفته شدن  شكلي سربه نيست كردند، بايد نشانه
ي سركوب و كشتار پس از تقلب  جمهوري اسالمي تلقي كرد؟ درباره

چه بايد گفت؟ اين بار هم آيا اعتراض كنندگان به  1388انتخاباتي سال 
گر خشونت بودند و حكومت در موضع واكنش قرار ى انتخابات، آغاز نتيجه

ي ندا سلطانى را چه كسي نشانه رفت؟ مقصر جنايات  داشت؟ قلب تپنده
هاي رجايي شهر، كهريزك و... چه كساني هستند؟ جنگ  هولناك زندان

بازگشته  "تثبيت"ديگرى آيا درگرفته بود؟ يا كه رژيم به دوران پيش از 
  بود؟ 

مفسد "و  "مقصر"ومت بگذريم كه به حتم خود از مخالفان سياسي حك
رحمى جمهوري اسالمي  اند. اما آيا خشونت و سياست بى العرض بوده فى

تنها دامن مخالفين سياسي را گرفته؟ آيا آزار و اذيت شهروندان به داليل 
شان گرفته، تا باورهاي مذهبي و مسلكي،  از پوشش و نوشش –گوناگون 

ي زندگى،  هاى هنري و ادبي، شيوه ، دلبستگىهاى ملي و قومي وابستگى
نيز واكنش حاكميت در برابر   - رفتار و گفتار، گرايش جنسي، عشقي ووو

ي به دار آويختن افراد در مالء عام،  خشونت شهروندان بوده است؟ درباره
ها داليل  توان گفت؟ آيا اين زدن، دست و پا بريدن و و و چه مي  شالق

اور به اينكه جمهوري اسالمي نظام خشونت و جنايت موجهي نيستند براي ب
ي خشونت و جنايت در جمهوري اسالمي سر  است؟ ور نه، چرا چرخه

  ايستادن ندارد؟
  
نامند.  دگرانديشان مي "نظام كشتار"آقاي نيكفر، جمهوري اسالمي را  -5

دهد كه اين شناخت درست است و آن  رويدادهاي پس از انقالب نشان مي
  ق. گفته به ح

رفتار سياسى حاكمان واقعى جمهوري اسالمي، از همان نخستين روزهايى 
اي كه انقالب  آن هم در جامعه -ى خود درآوردند  كه قدرت را به قبضه

آيا وضعيت را به تنش و بحران نكشاند  -كرده بود تا از شر اختناق رها گردد
ي جهاني  اعالميه ايم كه ناپذير نساخت؟ آيا از ياد برده و درگيري را اجتناب
ضروري است كه حقوق بشر از «گويد:  ي خود مي حقوق بشر در مقدمه

سوى حكومتي مبتني بر قانون پاس داشته شود تا انسان ناگزير نگرد عليه 
) آنچه جمهوري 129؟(»ستمگرى و استبداد سرانجام سر به شورش بردارد

ن آورد، آيا راهي آزادي بر سر دگرانديشان و دگرخواها "بهارك"اسالمي، در 
  گذاشت؟  جز شورش برجاى مي

  اما بايد به اين پرسش پاسخ داد: چند نفر از مبارزان و مخالفان جمهورى
اند؟ آيا اعضا و كنشگران  اسالمى در پيكار دموكراتيك، دست به سالح برده

ى مسلحانه  سياسي، صنفي، سنديكايي، مبارزه  ها گروه، انجمن و سازمان ده
ي آيندگان با  ه مستوجب سركوب شدند؟ آيا خبرنگاران روزنامهكردند ك مى

شان تعطيل شد؟ آيا  بردند كه روزنامه را به پيش مى  اسلحه كار خبرنگاري
ها را به آتش و  رفتند كه حكومت دانشگاه مى  دانشجويان مسلح به دانشگاه

آقاي ها را بست؟ اگر بگويم  ها دانشجو را كشت و در دانشگاه خون كشيد، ده
دهند تا  شان، به دست هر مبارز و مخالفي يك اسلحه مي فكران گنجي و هم

  ايم. كشتار از سوي جمهوري اسالمي را موجه نمايند، سخنى به گزاف نگفته
هايى مرتكب  آقاي گنجي، بزرگوارنه اذعان دارند كه حكومت هم جنايت

هاي  اري از گروهبه جرم هواد«و جواناني را كه   ها را كشته، شده است: بهايي
اعدام كرده »سياسي و بدون اينكه دست به عمليات مسلحانه زده باشند...

گذريم از رفتار ضدانساني جمهوري اسالمي با زندانيان، حتا  است. درمى
آنانى كه به مبارزه مسلحانه دست زدند؛ چه، با هيچ معيار مدرنى 

چشم فروبست كه  توان بر اين واقعيت پذير نيست. اما به سختى مى توجيه
هاي جمهوري اسالمي كشته  اكثريت قريب به اتفاق كساني كه در زندان

نياز  "نظام كشتار"نزده بودند. چه،  "دست به عمليات مسلحانه"شدند، 
به سويش نشانه روند تا مخالفانش را از ميان بردارد. هر   ندارد كه با اسلحه

كه حكومت را تهديد ست  "اي اسلحه"دگرانديش و دگرخواهي، بالقوه 
  كند و از همين رو بايد سر به نيست شود. مي

بودند و هم از   آقاي گنجي بر اين باورند كه مخالفان نظام آغازگر خشونت
 ي داليل  كنند. چكيده مخالفت مى "نظام كشتار"اين رو نيز با كاربست
  ايشان به اين شرح است:

رژيم را كاهش داد، كشتار نخست اينكه، وقتي اوپوزيسيون، ترور عناصر  -
كاهش تشديد ترور نيروهاي رژيم به كاهش تشديد «رژيم هم كاهش يافت: 

ي  ساله 25آيا در كل دوران «افزايند:  ؛ و مى»كشتار از سوي رژيم انجاميد
تن از مخالفان سياسي و عقيدتي /  1000اي  رهبري علي خامنه
  ». اند؟ دگرانديشان را كشته

به  "آميز گذار مسالمت"و  "زدايي خشونت"م از فهميم كسي كه د نمى
مقدار بداند.  نفر را چنين بى 1000تواند جان  زند، چگونه مى دموكراسي مى

كشتار از سوي رژيم براي رسيدن به اين رقم  "كاهش"اما ميدانيم كه 
تري داشته است. پس از اينكه نسل و " ساده"، دليل بسيار "ناچيز"

ى جمهوري اسالمي تار و مار گشتند، به  غ آختههاى دگرانديش با تي نسل
زندان افتادند، كشته شدند يا كه جالي وطن كردند، ديگر دليلى براى 

از سوي حاكمان وجود نداشت. اگر فرض كنيم كه آمار  "تشديد كشتار"
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نفر را  1000سال، تنها  25اي در ظرف  آقاى گنجى درست باشد و خامنه
ه است كه در ده سال اول، او و ديگر حاكمان كشته باشد، به اين دليل ساد
هاي سركوب خود، هزاران هزار  ن ى ارگا جمهوري اسالمي، به واسطه

ها نفر را  دگرانديش را به زندان انداختند و هزاران تن را كشند و ميليون
وادار به گريز از كشور كردند. كمااينكه به محض برآمد جنبش اجتماعي و 

ر دموكراتيك، ماشين كشتار باز به كار افتاد و سياست ى پيكا پاگيرى دوباره
  رحمى شدت يافت.  بى
گويند در ايران نه تنها هنوز مخالفان وجود دارند، بلكه  دوم، مى -

صدها روشنفكر دگرانديش در داخل «شود:  شان نيز چاپ مي هاي كتاب
تشر ها و از طريق كتاب من ايران در حال ابراز وجودند. آثارشان در رسانه

  » شود. شده و مي
ي  بايد بگوييم كه از زمان نرون تا هيتلر تا جمهوري اسالمي، آرزوي همه

اى را سربه نيست كنند. اما  مستبدين اين بوده است كه هر مخالف جدى
توان  خوشبختانه چنين كاري در عمل، ممكن نيست. شور زندگي را نمي

مت يك دست باشد، يك سره نابود كرد. وانگهي، هر اندازه هم كه حكو
كند. هر فرد و جناحي به دنبال  سر بازمى هاى درونى دير يا زود اختالف

برنامه و منافع خود است كه لزوماً با برنامه و منافع آن ديگري يكسره 
برند و  خواند. از وجود اين چنددستگي مردم هم گاه به گاه بهره مي نمى

روز به روز نيرومندتر و كشند. در چنين بسترى صداهاي مخالف،  نفسي مي
هاى گوناگونى به خود گرفتند. حضور  تر شدند و رفته رفته شكل گسترده

آورد سياست فرهنگ پرورى  اين صداها برخالف ادعاي آقاي گنجي، ره
هاى دولتى به دگرانديشى و  جمهورى اسالمى و يارى رسانى دستگاه

ت كه از ايستادگى دگرانديشان نبوده است. به يمن وجود مردمانى بوده اس
در برابر واپسگرايى دينى دست نشستند و از هر فرصتى براى ابراز وجود 

  اند. شان استفاده كرده دگرخواهانه
  
نيست، كه  "نظام كشتار"به باور آقاي گنجي، نه تنها جمهوري اسالمي  - 6

برد. به آقاي نيكفر ايراد  اى، جز به خشونت راه نمى طرح چنين مقوله
بار و سراسر كشتار از جمهوري اسالمي  ذاتي خشونت«... ه گيرند ك مي

بار رژيم باقي  ساخته و بدين ترتيب، راهي جز سرنگوني خشونت
  »گذارند. نمي

چرا تأكيد بر سرشت بيدادگر جمهورى اسالمى، به معناى تبليغ سرنگونى 
هاي استبدادى و  هاي اخير، حكومت آميز اين نظام است؟ در ده خشونت
هاي گوناگونى  ر بسيارى در اين سوى و آن سوى جهان به شيوهجنايتكا
ي از ميان رفتن آن  اند. سرنوشت جمهوري اسالمي و شكل و شيوه برافتاده

نگر، بيدادگر،  هنوز روشن نيست. آنچه روشن است، ماهيت واپس
مند  ى و بيش از پيش فسادآلود اين نظام است كه كاربست نظام خودكامه

ا جزء جدا ناپذير واقعيت وجودى خود ساخته است. خشونت و كشتار ر
ساالر را نه در رفتار  ي خشونت و كشتار حاكمان اين نظام دين سرچشمه

نگرى و فقهى و ساختار سياسى آن بايد  مخالفين آن، كه در مباني جهان
ى آن كه از  گرايانه ستيز و واپس هاي به غايت انسان جست؛ و نيز در ارزش

جمهوري اسالمي چنين بيان شده است؛ در روز اعالم  گذار زبان بنيان
  رسمي نظام:

ها را محاكمه كرديد. اصالً  كنند كه چرا اين ها به ما اعتراض مي اين«... 
ست كه مخالف با  ي مجرم يك امري ي مجرم. محاكمه معني ندارد محاكمه

ها را همان روز اول  كند كه ما آن حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا مي
ها مجرم هستند...  شته باشيم. براي اينكه مجرمند و معلوم است كه اينك

اند... آيا مدعيان  ها مردم را كشته ها اشخاصي بودند كه در خيابان اين
طرفداري از حقوق بشر نسبت به اين ها كه كشته شدند چرا طرفداري 

ما  كشيد. كنند كه شما چرا دژخيمان را مي كنند. چرا به ما اشكال مي نمي
ها ثابت شود و  دانيم و بايد هويت آن ها را مجرم مي در عين حال كه اين

شان ثابت شد، كشت. نصيري همين كه  ها را همين كه هويت بايد آن
ها را معذالك  هويتش ثابت شد كه نصيري است، بايد كشت... ما اين

كنيم و محاكمه كرديم. وليكن اعتقاد ما اين است كه مجرم  محاكمه مي
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ها، موسوي  گذار جمهوري اسالمي به خلخالي اين بود دستورالعمل بنيان
ي جنايتكارانى كه  ها و همه ها، موسوي اردبيلي ها، محمدي گيالني تبريزي

ها را در  اند. ابتدا تيمسار نصيري و نصيري بر مسند حاكميت شرع نشسته
هاي  كمه كردند و با سر و دست شكسته به جوخههايى مسخره محا دادگاه

زمين كمر بستند.  اعدام سپردند. سپس به كشتار ارجمندترين فرزندان ايران
هاي اوپوزيسيون چپ، دموكرات  ها و جريان پرسيم كداميك از جرگه ما مي

اهللا خمينى را  يا ليبرال، در آن برش تاريخى ديدگاهى همچون ديدگاه آيت
ها و  چه به تلويح و چه به تصريح ؟ كداميك از آن جرگهبه زبان آورد؛ 

گرا بودند؟ ادعا نداريم كه مخالفان  فكر و واپس ها چنين سياه جريان
اى، بري.  بودند و از هر كژى و كاستى "فرشتگان آسماني"جمهوري اسالمي 

پويايي و آگاهي و فرهنگ بحث و "شان هم نمود و نماد   همه
)131نبودند.("نقد

 
ى آنان شد، آيا  رويه و گسترده آنچه سبب كشتار بىاما 

بود؟! يا آن طور كه محمدرضا نيكفر به درستي  "عدم فرهنگ بحث و نقد"
آنان مخالف بودند و تعيين كننده اين است «گويد، به اين سبب بود كه  مي

شدگان، آن حقيقت معيار و  كه در اين مخالفت حق داشتند... حقيقت كشته
  »ديشي آنان بوده است.پايدار، دگران

ى  دارى جامعه ى پيشاسرمايه آري، حاكمان جمهوري اسالمي، چون از پاره
ى جامعه، از  هاى آن پاره ى قشرها و طبقه اند و بيش از همه ايران برخاسته

داشتند و واپسگرايى  هاى مدرنيته و مدرنيسم ايرانى خود را دور نگه فراينده
ى  ترين نيروى اجتماعى ايران آستانه شاندي را هويت خويش ساختند، جزم

ي تاريخ يك سده و نيم  شان را در آئينه ) پيشينه132انقالب بهمن بودند.(
گذشته ايران بنگريم تا ببينيم چگونه با هر پرتو پيشرفت به ستيز برآمدند، 
چگونه در برابر تجدد و نوسازى ايران ايستادند، چگونه همچون يكى از 

  داد سياسي هاي محكم استب پايه
كشى در برابر آزادانديشى  عمل كردند و به ضرب تكفير، تحريم، تهديد و آدم

  و آزادانديشان قد علم كردند. 
اند، اما به اين  نگر بوده واپس  انديش اينكه حاكمان جمهوري اسالمي جزم

در   معنا نيست كه هر كس با حكومت همكاري كرده است، به ويژه
ى سران و  يرى جمهورى اسالمى، به اندازهگ هاى نخستين شكل مرحله

نگر بوده است. آقاي سهيمي كه خود را  انديش و واپس پايوران آن جزم
اهللا خميني، اسداهللا  آيت "نظام كشتار"«گويد:  نامد، مي مي "مذهبي - ملي"

اهللا  الجوردي، سعيد امامي و مرتضوي و اعضاي حزب مؤتلفه را در كنار آيت
اهللا حسينعلي منتظري، آقايان مهندس  لقاني، آيتسيد محمود عاليي طا

» نشاند. مهدي بازرگان، داريوش فروهر، مهندس عبدالعلي بازرگان،... مي
اى با  واره اند، پيوند اندام هايى كه ايشان رديف كرده فهرست بلندباالي نام

  اهللا منتظري، نظريه پرداز  همديگر ندارند. مهندس مهدى بازرگان با آيت
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ياد فروهر، با حجاريان،  چندانى نداشت و زنده  نظام واليت فقيه، همخوانى
گذار و مغز متفكر دستگاه اطالعاتي جمهورى اسالمى كه فروهر را  بنيان

كارد آجين كرد، از يك تبار نبود. بسياري از آن كسان، به داليل سياسى و 
ار گرفتند و به همين هاى مبارزاتى در كنار حاكمان واپسگرا قر  يا مصلحت

دليل نيز خيلي زود از مدار قدرت بيرون رانده شدند. بيشترشان هرگز 
ها راه نيافتند. " خودي"ى  قدرت واقعى را به دست نداشتند و به حلقه

هاشان كه در راستاى استقرار جمهوري اسالمي خدمات شايانى   برخي
به بيرون پرتاب ي قدرت  ى محوله از چرخه كردند، پس از انجام وظيفه

شدند. آقاي سهيمي، حتا كساني چون سيد حسين موسوي و حجت 
ها قدرت واقعى را در  االسالم مهدى كروبي را كه با تمام قوا و براى سال

هاى اعالم شده  نامند. اما ما، گرچه اتهام مي "آن بزرگواران"دست داشتند، 
دانيم، از  مت ميهاى حكو عليه آن دو را جزيى از جنگ قدرت و جدال جناح

براي برخورداري از دادرسي عادالنه  -ها ى انسان به مانند همه -ها حق آن
كنيم و صالحيت دستگاه قضايي جمهوري اسالمي را براي  حمايت مي

شناسيم. با  ها و هيچ كس نيز به رسميت نمي ي آن محاكمه و داوري درباره
، 1360ي سياه  دهه بريم كه آن دو، در اين همه يك لحظه هم از ياد نمي

اى  ي چنين حق اوليه هيچ يك از مخالفين جمهوري اسالمي را شايسته
  هاى بسيارى دست داشتند. ندانستند؛ سهل است كه خود در جنايت

ها انتظار نداريم كه " مذهبي -  ملي"حكومتي و  "طلبان اصالح"ما از 
اند،  ه كردهي خود را به نقد كشند و به بازانديشى آنچ گرانه، گذشته سنجش

ايم.  ها نديده اند و ما نيز چنين ظرفيتي در آن بنشينند. تاكنون چنين نكرده
به  ست در حق اند، خود دليلي ديگري وانگهي، آنچه عليه آقاي نيكفر نوشته

  ها.  جانبي و انتقادناپذيري آن
هاست كه  ها، چپگرايان سال مذهبى -طلبان و ملى درست بر خالف اصالح

ى بزرگى از آنچه در تحليل  ينى و نقد گذشته خودند. پارهدر كار بازب
  فرايندهاى گذشته 

هاى گوناگون انديشه و  گرايانه در پهنه هاى سنجش نوشته شده و نيز بررسى
عمل كه اينك در دسترس همگان است؛ چه در درون و چه بيرون از ايران، 

ى  فراوردهرنج روشنفكرانِ دگرانديشِ، چپگرا و دموكرات است؛ نه  دست
هايي كه با سوء استفاده از اين ادبيات "مذهبي - ملي"يا "طلبان اصالح"

ى چپ و چپگرايان را شرط تحكيم بقاى  انتقادى ضرورت مبارزه با انديشه
  اند.  خود ساخته

***  
ها، به ويژه  ى زمينه برچيده شدن بساط جمهوري اسالمي ايران كه در همه

ناپذيرى براى  هاى جبران اخالقى خسران ى اقتصادى، اجتماعى و در زمينه
هاى بزرگى از قشرها و طبقات مدرن  ايران به بار آورده، خواست بخش

توان با تكيه به زور و ترور و جنايت، مردم اين سرزمين  ى ماست. نمى جامعه
را به زيستى حقير مجبور ساخت و از آنان خواست به وضع موجود تن 

گام آن هم از درون نظام دل خوش سازند. با دهند و به اصالحات گام به 
شود به اين نظام ناهمساز با زمان حقانيت بخشيد.  جعل تاريخ هم نمى

ترساندن مردم از پيامدهاى جنگ داخلى و سياست نيوكلنياليستى نيز كه 
بار خود را آشكار كرده  نتايج فاجعه«در افغانستان، عراق، ليبى و سوريه 

) 133ر كوتاه مدت اثر بازدارنده داشته باشد.(تواند د تنها مى »است

داند و  ست. كى و چگونه؟ كسى نمى جمهورى اسالمى دير يا زود رفتنى
گذراند،  توان گفت اين نظام كه ديگر دوران انحطاط خود را مى اينك نمى

  رود. اين دگرديسى بسته به عوامل گوناگون پاشد و از ميان مى فرومى چگونه
اى تحقق  يانه نيست و بنابر الگوى از پيش تعيين شدهگرا است و اراده

  يابد. نمى
اما اختالف بنيادين آقاي گنجي با مخالفان پيگير جمهوري اسالمي بر سر 

آميز در پيكار دموكراتيك  آميز يا مسالمت هاي خشونت استفاده از روش
داشتن اين نظام تبهكار يا از ميان  نيست. اختالف بر سر لزوم برپانگه

  داشتن آن است.بر
خواهند كه به ايشان و  اي مي  شده "اصالح"  آقاي گنجي، جمهوري اسالمي

ي زندگى سياسى و كنشگرى اجتماعى دهد. با رسيدن  شان اجازه فكران هم
ى كنشگرى براي يك جريان  آقاي روحاني به رياست جمهوري، زمينه

ه است. معتدل و ماليم، تا حدودى فراهم آمد "خردادي 2"طلب  اصالح
خواهند در اين فرايند سهمى داشته باشند و آن را به پيش  هايي كه مي آن

دورى جويند و به دلجويى  "برانداز"رانند، ناچارند كه از اوپوزيسيون 
هاي تند و تيزى كه به  جمهوري اسالمي برآيند. به گمان ما واكنش

مرحله از  اند، در راستاى استراتژى اين هاي آقاي نيكفر نشان داده گفته
  شان است. تكاپوى سياسى

را  60ي  دهه"اند:  ديروز، فرياد برآورده "طلبان اصالح"امروز، شماري از 
ايم، آنچه را كه با  هاي سياه را زيسته ) ما كه آن سال134("فراموش كنيد!
كنيم. بر اين باوريم كه  مان كردند، فراموش نمي ميهنان دگرخواه ميهن و هم

  نيز آن را فراموش نخواهد كرد. وجدان جمعى جامعه

  2014ژانويه 

  ها: پانويسمنابع و 
ــه    1 ــدگان ده ــدام ش ــاد اع ــه ي ــرگ، ب ــت و م ــا نيكفر،حقيق ــد رض ــ محم ــر  21، 1360ى  ـ ، 1392مه
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 1392آبان  17رگنجى، جمهورى اسالمى: رژيم كشتار؟، اكب ـ2

  http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170162.php  

 1392آبان  28ى محمد رضا نيكفر،  هاى ويران خطابه ـ محمد برقعى، بنيان3

News.gooya.com/politics/archives/2013/11/170745print.php  

  محمد سهيمى، آقاى نيكفر چه كسى خشونت را شروع كرد و چرا؟ـ 4

News.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636print.php  

 2014ژانويه  15ى افق، صداى آمريكا،  ابراهيم نبوى در برنامهـ 5

http://www.sedaye-صداى ما با ناصر مهاجر، تارنماى  فر ايران نگاه كنيد به گفتگوى فرزين -6

ma.org، 5  2005سپتامبر.  

ها، اتحاد ناشران ايرانى در اروپا، دى ماه  على منتظرى به همراه پيوست متن كامل خاطرات حسين -7
  .520، ص 1379

ه برادران (م. رها): حقيقت ساده، دفتر اول، تشكل مستقل دموكراتيك از جمله نگاه كنيد به منير -8
، حقيقت ساده، 1373؛ حقيقت ساده، دفتر دوم، تابستان 1374زنان ايراني در هانوور، چاپ دوم، پائيز 

. فريبا (فائزه) ثابت، يادهاى 1374. نيما پرورش، نبردي نابرابر، انديشه و پيكار، 1374دفتر آخر، زمستان 
. ايرج مصداقى، نه زيستن و نه مرگ، جلد سوم، انتشارات 1383دان، جلد دوم، انتشارات خاوران، بهار زن

  .1383آلفابت ماكزيما، سوئد، 

ارگان كانون حمايت از زندانيان  بانگ رهايي،، از سوي 1367باختگان كشتار سال  اولين فهرست جان -9
اسامي "ي  دربرگيرنده، ر يافت. اين فهرست ناتمامانتشا 1368سياسي ايران (داخل كشور) در مهرماه 

، فهرستي از اعدام شدگان آن سال ارائه مجاهدين خلقبود.  "1367ي ملي  نفر از شهداي فاجعه 1345
نفر برآورد كرد (ايرج  6400، 1367اند. اما مسعود رجوي شمار اعدام شدگان آن سال را در آذر  نداده

سوم، پيش گفته). انجمن دفاع از زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران  مصداقي، نه زيستن نه مرگ، جلد
نفر را داده  4884) اسامي 1378(چاپ اول، پائيز  "آنان كه گفتند نه"(پاريس)، در كتابي زير عنوان 

اند (تارنماي عصر نو  نفر را فهرست كرده 4485، اسامي 1381است. ب. آزاده و ب. آذركاله در سال 
nou.net-http://asre 67اسامي قربانيان كشتار زندانيان سياسي در سال "، زير عنوان".(  

آبان  10شنبه  ي هشتم، سال پنجم، سه ، دوره231ي  ، شمارهي مردم نامهيك سند هولناك،  -10
1367.  

  .347، 346، 345، 344منتظرى، پيش گفته، ص  -11

شميرانى،  رضاگفته؛  ه كنيد به ايرج مصداقى، نه زيستن نه مرگ، جلد سوم، پيشاز جمله نگا -12
همايون ايوانى، كتاب  صداي ما؛، تارنماي 2005سپتامبر 2، "تيرماه تا هشت مهرماه 29زندان اوين از "

  .1380زندان، جلد دوم، ويراستار ناصر مهاجر، نشر نقطه، 

 27، سه شنبه http://gooya.comگويا تارنماي اشدان، ، نيما ر"من جنايتكارم، مرا ببخشيد" -13

  .1383مرداد 

  .74و  104، ص ص1379محمد على زكريايى، كنفرانس برلين؛ خدمت يا خيانت، طرح نو، تهران،  -14

  .2005، دفتر دوم. تارنماى گويا، دوم ماه مه مانيفست جمهورى خواهى اكبر گنجى، -15

. نويسنده در 324و  323، ص ص 1381اكبر گنجى، مجمع الجزاير زندان گونه، طرح نو، تهران  -16
وقتى چند هزار “اشاره مى كند و مى نويسد:  67اين كتاب به طور غيرمستقيم به كشتار بزرگ سال 
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 ٣٢٥  110ي  آرش شماره

يا در كنند، آ شوند و روشنفكران سكوت پيشه مى زندانى محكوم به حبس در عرض چند ماه اعدام مى
اند؟ احساس گناه آدمى  مفهوم ياسپرسى و يا واتسالو هاولى در وقوع آن جنايت عظيم مشاركت نداشته

  ”.دارد را به نفى كامل وا قعيت وامى

  .1384، نامه به عبدالكريم سروش، زندان اوين، اول مرداد اى بايد برود خامنهاكبر گنجى،  -17

  .1384خرداد  19، زندان اوين، ن است، اما صدايش نهاين شمع در حال خاموش شداكبر گنجى،  -18

شيرين عبادى، حتا وقتى خاطراتش را به زبان انگليسى به چاپ رساند، پيش از اين كه راه زندگى  -19
 Iranننوشت. نگاه كنيد به  63تا  60ى كشتار سال هاى  در تبعيد را برگزيند، چيزى درباره

Awakening ،متن انگليسى،يدانقالب وامهاى  يادمانده ،Random House ،ص 2006، نيويورك ،
90.  

، راديو فردا، دوشنبه خاوراندر  67امير مصدق كاتوزيان، گزارش مراسم يادبود قربانيان اعدام هاى  -20
  .1384شهريور  14

ناصر مهاجر،  -چينى سركوب مخالفان نگاه كنيد به مهناز متين براى آگاهى از برنامه ريزى و زمينه -21
  .1380، خرداد 77-78، آرش ،"و گورستانى چندان بى مرز شيار كردند"

  ـ پيشين.22

، ايران: نقض حقوق بشر، اسنادى كه توسط عفو بين الملل براى دولت جمهورى عفو بين الملل -23
  .28و  27، ص ص 1366اسالمى ايران ارسال شده است، چاپ اول 

ى خشونت، گفتگوى م. متين دفترى با ناصر مهاجر،  سئلهنگاه كنيد به انتخابات، اصالح طلبان و م -24
  .1379، بهار 21ى  ، شمارهآزادى

اى از تالش جنايتكارانه امپرياليسم براى ايجاد ناامنى در ميهن  افزايش بمب گذارى نمونه" -25
 ، چهارشنبه118)، سال سوم. شماره سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت، كار (ارگان سراسرى "ماست

  .1360تير  24

سازمان فدائيان خلق ايران ، ارگان سراسرى كار ،"ترين وظايف دولت پيامد حوادث اخير و عاجل" -26
  .1360تير  10، سال سوم، چهارشنبه 116شماره (اكثريت)، 

  پيشين. -27

، ارگان كار، "تالش مذبوحانه امپرياليسم آمريكا را براى گسترش تروريسم درهم خواهيم شكست" -28
  .گفته پيش، 116، شماره سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)سراسرى 

ي  ، شمارهكار، "تبريك و تسليت حضور محترم بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران، امام خمينى" -29
  گفته. ، پيش116

 كاردرباره اعدام غير قانونى رفيق يعقوب يزدانى،  سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)اعالم جرم  -30

  گفته. ، پيش118شماره 

)، شماره سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت، ارگان سراسرى كار، "ضد انقالب را افشاء كنيم" -31
  گفته. ، پيش118

نور الدين كيانورى، بركنارى رئيس جمهور، يك نبرد بزرگ و ناتمام سياسى است، پرسش و پاسخ،  -32
  .5و  4ص ص  .حزب توده ايران، انتشارات 60تيرماه  9

  .16و  15پيشين، ص ص  -33

   .19و  18پيشين، ص ص  -34

على اكبر هاشمى رفسنجانى، عبور از بحران (كارنامه و خاطرات)، تهران، دفتر نشر معارف اسالمى،  -35
  .226و  108، ص ص 1378چاپ هشتم. 

به شوراى  ه ايرانحزب تودى كميته مركزى  ، نامه1360نورالدين كيانورى، پرسش و پاسخ، تير  -36
  .14در برلن غربى، ص حزب توده ايران مركزى صدا و سيماى جمهورى اسالمى، تكثير از واحد 

، شماره مجاهدين خلق ايران، نشريه مجاهدياد پدر طالقانى را گرامى مى داريم،  "شورا"در سرآغاز  -37
  .1360اريبهشت  10، سال دوم، پنجشنبه 118

خرداد به سوى مردم تهران داغ ننگى بر چهره ى ارتجاع  30ى  ستردهكشتار و تيراندازى گ" -38
  ،1360، سال دوم، سه شنبه دوم تيرماه 127، شماره مجاهدين خلق ايران، نشريه مجاهد، "حاكم

، سازمان مجاهدين خلق ايران، تارنماي "ي يك مقاومت دوران ساز خرداد، شالوده 30" -39
http://www.pmoi.org 31  سي خرداد، مرز استبداد  "اين نوشته سپس زير عنوان  .5138خرداد

  در همانجا به چاپ رسيده است.” و آزادي

  1360تير  1خرداد و  31هاي  شماره جمهوري اسالمي،ي  روزنامه -40

  1380فروردين  21روزنامه رسالت،  -41

. در اين گفتگو، 1384، دي و بهمن 35ي  ، شمارهاز ايراناند چشممحمدعلي عموئي، ـ گفتگو با 42
اي بود كه توسط  ، واقعه60خرداد “... كنندگان:  كند كه بقيه شركت اي را طرح مي عموئي همان فرضيه

ي  اما او با استناد بر تجربه”. سازمان مجاهدين خلق و در تقابل با حاكميت جمهوري اسالمي رخ داد...
كه پس از تمام خدماتي كه به جمهوري اسالمي كرد دچارش شد، با تأكيد بر  و سرنوشتي حزب توده

به هيچ وجه اعتقاد “گويد:  مي” سازمان مجاهدين خلق با عملكرد خود حوادث را جلو انداخت“اين كه 
ايران كه رأي مثبت به   داد، براي نمونه حزب توده رخ نمي 60ي سي خرداد سال  ندارم كه اگر حادثه

كرد. به گمان من جرياني كه حاكم شده بود،  ساسي داده بود امكان تداوم فعاليت علني پيدا ميقانون ا
ها يك مقدار عقب  كرد. منتها زمان حذف در دراز مدت هيچ جريان سياسي ديگر را تحمل نمي

  ”.خواستيم براندازي كنيم! آوردند كه اعتراف كنيم كه ما مي افتاد... اينها به ما فشار مي مي

  .1380دي و بهمن  12ي  در گفتگو با سعيد رشتيان، شماره انداز ايران چشمي  مقدمه -43

  .1380دي و بهمن  12ي  در گفتگو با سعيد رشتيان، شماره انداز ايران چشمي  مقدمه -44

تبار،  رضا علوي خواه، گفتگو با علي ؛ حاكميت رقابت ستيز، اوپوزيسيون تماميت60سي خرداد  -45
  .1382، فروردين و ارديبهشت 19ي  ، شمارهايران انداز چشم

، دي و 29ي  ، شمارهانداز ايران چشماهللا پيمان،  ، خطاي استراتژيك، گفتگو با حبيب60خرداد  30 -46
  .1383بهمن 

، انداز ايران چشم، گفتگو با سعيد شاهسوندي، بخش دوم، 60ي سي خرداد  گام به گام تا فاجعه -47
  .1385شت و خرداد ، ارديبه37ي  شماره

، انداز ايران چشم، روند سازمان؛ ستيز با انقالب و امام، گفتگو با عباس سليمي نمين، 60خرداد  30 -48
  .1385، تير و مرداد 38ي  شماره

  .1383، خرداد و تير 26ي  انداز ايران، شماره زاده، چشم متن و حاشيه، گفتگو با سيد مصطفي تاج -49

انداز  چشمن پژواك صداي مجاهدين، گفتگو با سعيد شاهسوندي، بخش سوم، ، شنيد60خرداد 30 -50
  .1385، شهريور و مهر 39ي  ، شمارهايران

، اندازايران چشم، گفتگو با؟ (نام مصاحبه شونده فاش نشده است)، 60گام به گام تا سي خرداد  -51
  .1381، مرداد و شهريور 15ي  شماره

  همان -52

، 20ي  ، شمارهانداز ايران چشماي غيرقابل اجتناب، گفتگو با حسن افتخار،  ه، واقع60سي خرداد  -53
  . همچنين نگاه كنيد به گفتگو با سعيد شاهسوندي، بخش سوم، پيش گفته.1382خرداد و تير 

، 25ي  ، شمارهانداز ايران چشمجانبه، گفتگو با هادي خانيكي،  ، ضرورت ارزيابي همه60سي خرداد  -54
  .1383رديبهشت فروردين و ا

، 33ي  ، شمارهانداز ايران چشمسي خرداد، پيامد خطاهاي استراتژيك، گفتگو با محمد توسلي،  -55
  .1384شهريور و مهر 

انداز  ، گفتگو با محمد محمدي گرگاني، چشم60هاي سي خرداد  زندان در زندان در زندان، زمينه -56
  .1384، ازديبهشت و خرداد 31ي  ايران، شماره

  همان. -57

ي  ، شمارهانداز ايران چشماهللا مطهري،  هايي كه صورت گرفت، گفتگو با عزت ؛ تالش60سي خرداد  -58
  .1385، تير و مرداد 38

گفته. شركت كنندگان ديگر بحث نيز بر اين مشكالت و اختالفات  گفتگو با محمدي گرگاني، پيش -59
زن و مرد مجاهد با  "دادن دست"گفته) از  (پيشاند. از جمله: عباس سليمي نمين  فرهنگي اشاره كرده

اهللا ميثمي] و خانم سيمين  وقتي خبر دستگيري ايشان [لطف“گويد:  كند. او نيز مي هم شكايت مي
صالحي را شنيديم، اين مسئله را مورد بحث قرار داديم كه چرا خانم سيمين صالحي كه يك زن 

، 60خرداد  30؛ و يا هادي غفاري (”كرد ندگي ميشوهردار بود، در يك خانه تيمي با يك نامحرم ز
، ارديبهشت و 37ي  ، شمارهانداز ايران چشمي غيرنخبه، گفتگو با هادي غفاري،  گرائي و تحقير توده نخبه

هاي مجاهدين خلق، فردي دستش خون آمده بود و دستش را در داخل  از بچه“ گويد: ) مي1385خرداد 
دي، آب نجس شد. گفت اين مسائل براي شما حل نشده است؟ گفتم پارچ كرد. گفتم چرا در پارچ كر

  ”.جنگيم... جنگيم، ما براي نماز مي ببخشيد، ما براي حالل و حرام مي

گويا نيوز، . برگرفته از تارنماي 1384شهريور  8، شرقي  گفتگو با بهزاد نبوي، روزنامه -60
http;//news.gooya.com 23  2006ژوئن.  

  گفته. ادي غفاري، پيشگفتگو با ه -61

  گفته. گفتگو با هادي خانيكي، پيش -62

  گفته. گفتگو با محمد توسلي، پيش -63

شد، گفتگو با سعيد شاهسوندي (بخش اول)،  اي كه هرگز متصور نمي ، هزينه60خرداد  سي -64
  .1385و فروردين  1384، اسفند 36ي  ، شمارهانداز ايران چشم

، انداز ايران چشم)، 2دامي كه گسترده شد، گفتگو با حسين رفيعي ( ، افتادن به60سي خرداد  -65
  .1381، مرداد و شهريور 15ي  شماره

  گفته. اهللا مطهري، پيش گفتگو با عزت -66

ي  ، شمارهانداز ايران چشماهللا سحابي،  ، فرجام تمركز شديد تشكيالتي، گفتگو با عزت60خرداد  30 -67
  .1383، مرداد و شهريور 27

برگرفته از تارنماي خبرگذاري  ي اسالمي، حزب مؤتلفهي  دوست در جلسه از سخنان محسن رفيق -68
  گفته. دانشجويان ايران، پيش

انداز  چشماهللا سيد حسين موسوي تبريزي،  ناپذيري، گفتگو با آيت ، فضاسازي و آشتي60خرداد  30 -69
  .1382، مهر و آبان 22ي  ، شمارهايران

  گفته. اهللا مطهري، پيش گفتگو با عزت -70

  گفته. گفتگو با هادي غفاري، پيش -71

  گفته. تبار، پيش رضا علوي گفتگو با علي -72

  گفته. گفتگو با موسوي تبريزي، پيش -73

  گفته. گفتگو با سعيد شاهسوندي، بخش دوم، پيش -74

، 25ي  ، شمارهداز ايرانان چشماي كه ايفا نشد، گفتگو با اعظم طالقاني،  ، نقش پدرانه60خرداد  30 -75
  .1383فروردين و ارديبهشت 

، 32ي  ، شمارهانداز ايران چشمگيري، گفتگو با ابراهيم يزدي،  اي قابل پيش ، فاجعه60خرداد  30 -76
  .1384تير و مرداد 

، انداز ايران چشمي مدني، گفتگو با سعيد حجاريان،  عدم استقرار جامعه -فقدان دولت مقتدر -77
  .1384، ارديبهشت و خرداد 31ي  شماره

  گفته. تبار، پيش رضا علوي گفتگو با علي -78

  همان. -79

  گفته. تبار، پيش رضا علوي انداز ايران در گفتگو با علي ي چشم ي مصاحبه كننده گفته -80

  گفته. ، پيش"و گورستانى چندان بى مرز شيار كردند"ناصر مهاجر،  -مهناز متيننگاه كنيد به:  -81

  گفته. فتگو با موسوي تبريزي، پيشگ -82

مسئوليت شما چه "ي:  ، برگرفته از مقاله1360شهريور 29، كيهانسيد حسين موسوي تبريزي،  -83
، صداي ماي محسن سازگارا به احمدي نژاد، ايرج مصداقي، تارنماي  شود؟ توضيحي در رابطه با نامه مي
  2006مه  19

  گفته. ايران، پيش انداز گفتگو با موسوي تبريزي، چشم -84

  گفته. تبار، پيش رضا علوي در گفتگو با علي انداز ايران چشمي  كننده ي مصاحبه گفته -85

، دي و بهمن 12ي  ، شمارهانداز ايران چشم، گفتگو با سعيد رشتيان، 76تا خرداد  60از خرداد  -86
1380.  
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  گفته. گفتگو با ابراهيم يزدي، پيش -87

  گفته. ر، پيشگفتگو با حسن افتخا -88

  همان. -89

  گفته. گفتگو با ابراهيم يزدي، پيش -90

  گفته. گفتگو با سعيد رشتيان، پيش -91

  گفته. گفتگو با سعيد شاهسوندي، (بخش اول)، پيش -92

  گفته. اهللا پيمان، پيش گفتگو با حبيب -93

  گفته. پيش اهللا پيمان، در گفتگو با حبيب انداز ايران چشمي  كننده  ي مصاحبه گفته -94

راه نشرياتي مثل “گفته:  انداز ايران در گفتگو با سعيد حجاريان، پيش ي چشم كننده ي مصاحبه گفته -95
ي مدني  العمل نيفتادند و جامعه صبر كردند، مثانت نشان دادند، به دام عكس انداز ايران چشمو  مجاهد

  ”.را ساختند

  گفته. تبار، پيش رضا علوي گفتگو با علي -96

  همان. -97

، 13ي  ، شمارهانداز ايران چشمدوز،  ها، گفتگو با اميرحسين تركش خرداد، نگاهي به ريشه 30 -98
  .1381فروردين و ارديبهشت 

  گفته. گفتگو با موسوي تبريزي، پيش -99

  گفته. تبار، پيش رضا علوي گفتگو با علي -100

  گفته. گفتگو با سعيد حجاريان، پيش -101

  گفته. تبار، پيش رضا علوي يگفتگو با عل -102

ي تباهي جنبش تحول  آقاي اكبر گنجي درباره” تزهاي پيشنهادي"نگاه كنيد به: مالحظاتي بر  -103
  .صداي ما، برگرفته از تارنماي 2006سپتامبر  2، 1385شهريور  11دموكراتيك در ايران، شيدان وثيق،

  گفته. تبار، پيش رضا علوي گفتگو با علي -104

  ان.هم -105

  گفته. مصاحبه با بهزاد نبوي، شرق، پيش -106

، برگرفته از 1385ارديبهشت  23نژاد، شنبه  ي محمد محسن سازگارا به محمود احمدي نامه -107
  .2006مه  19، گويا نيوزتارنماي 

، ص 1363فرهنگ فارسي دكتر محمد معين، جلد اول، انتشارات اميركبير، چاپ ششم، تهران،  -108
1160.  

ي انتشارات و چاپ دانشگاه  ي جديد، مؤسسه ي دهخدا، جلد پنجم، چاپ اول از دوره نامه لغت -109
  .6220، ص 1373تهران، 

، "هاي ظالمانه و غيرانساني و تحقيرآميز المللي منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات پيمان بين" -110
، فروردين و تير 9ي  ي دوم، شماره )، دورهني دموكراتيك ملي ايرا جبهه(وابسته به آزادي برگرفته از: 
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*  

  

  سريعاً  دشمنان اسالم را

  نابود كنيد
  

  

  

  

درت در اعدام مخالفان، نظري ي نيروهاي وابسته به ق از فرداي انقالب همه
هاي "غيرخودي"اي از  مشترك داشتند. در سال هاي اخير اگرچه عده

چنان در  كه در كليت خويش هنوز هم "طلب اصالح"درون حاكميت با نام 
كوشند، سعي دارند گردونه قدرت قرار دارند و در بقاي حكومت اسالمي مي

آنان تاكنون حاضر  ند، ولي همبه شكلي گريبان خويش را از آن فاجعه برهان
  اند از ابعاد اين فاجعه بگويند و اطالعات خويش عمومي گردانند. نشده

هاي زير بدون هيچ تعبير و تفسيري، به صرف يادآوري در كنار هم  قول  نقل
و تنها به عنوان   آوري شده ها مختلف جمع اند. اين اسناد از رسانه قرار گرفته

  نه آورده مي شوند.مشتي از خروار، به نمو

  

  

اهللا  يعني چند روز پس از سقوط حكومت شاهنشاهي، آيت 1357اسفند  24در 
مأمور تشكيل  "حاكم شرع"خميني طي حكمي، صادق خلخالي را به عنوان 

 نمود. متن اين حكم چنين است:  "دادگاه انقالب"

  !االسالم آقاي حاج شيخ صادق خلخالي دامت افاضاته جناب حجت"

شود تا در دادگاهي كه براي محاكمه متهمين و  ابعالي ماموريت داده ميبه جن 
هم رسانده و پس از تماميت مقدمات محاكمه با  شود حضور به زندانيان تشكيل مي

  .صادر كنيد شرعيحكم موازين شرعيه 

  اهللا خلخالي) (به نقل از كتاب خاطرات آيت "روح اهللا الموسوي الخميني

ها از  بام مدرسه رفاه آغاز و نخستين گروهها از پشت در پي اين فرمان اعدام
  مخالفان، تيرباران شدند.

 

http://dialogt.de/



  گراهاهاي گوناگون به سي و پنج سال كُشتار توسط اسالمنگاه

 ٣٢٧  110ي  آرش شماره

  اهللا خميني متن فرمان آيت

  :67در رابطه با كشتار زندانيان در تابستان 

  

گويند  معتقد نبوده و هر چه مي اسالم خائن به هيچ وجه به منافقين كه از آنجا"
اند، با  پيدا كرده ارتداد روي حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسالم از

آنها در شمال و غرب و جنوب  جنگ كالسيك بودن آنها و محارب توجه به
عليه ملت  صدام و نيز جاسوسي آنها براي حزب بعث عراق هاي كشور با همكاري

 آنان يارتباط آنان با استكبار جهاني و ضربات ناجوانمردانهمسلمان ما و با توجه به 

هاي سراسر  تا كنون، كساني كه در زندان جمهوري اسالمي نظام تشكيل ابتداي از
و محكوم به اعدام  محارب كنند، كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاري كرده و مي

باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اكثريت آقايان  مي
دادستان ( اشراقي دامت افاضاته (قاضي شرع) و جناب آقاي نيري االسالم حجت

، و باشد، اگر چه احتياط در اجماع است مي وزارت اطالعات اي از تهران) و نماينده
همين طور در زندانهاي مراكز استان كشور راي اكثريت آقايان قاضي شرع، 

باشد، رحم بر  دادستان انقالب و يا داديار و نماينده وزارت اطالعات الزم االتباع مي
انديشي است، قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول  محاربين ساده

خشم و كينه انقالبي خود نسبت به  اسالمي است، اميدوارم با ترديدناپذير نظام
دشمنان اسالم رضايت خداوند متعال را جلب نماييد، آقاياني كه تشخيص موضوع 
به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعي كنند اشداء علي الكفار 
باشند. ترديد در مسائل قضايي اسالم انقالبي ناديده گرفتن خون پاك و مطهر 

  اهللا منتظري) (به نقل از كتاب خاطرات آيت "والسالمباشد.  شهدا مي

  

  
ورد در م ،رئيس وقت دفتر خميني ،سيداحمد خمينياهللا خميني در پاسخ به  آيت

كه محاكمه  است پرسد آيا اين حكم شامل كساني ميكه ها  جزييات اين اعدام
شود هم هست يا نه؟ و در مورد  شان به زودي تمام مي اند و دوران زندان شده

اهللا  روح هايي كه استقالل قضايي هم دارند چطور؟ پاسخ محكومان از شهرستان
 :گونه است كه بدين خميني

بسمه تعالي در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد "
سيدگي به حكمش اعدام است. سريعاً دشمنان اسالم را نابود كنيد. در صورت ر

  "ها در هر صورت كه حكم سريعتر اجرا گردد همان مورد نظر است وضع پرونده

  اهللا منتظري) (به نقل از كتاب خاطرات آيت

  

  اهللا منتظري در پاسخ به يك سئوال: آيت

اهللا عليه) در ارتباط با اعدام  (رضوان يبه امام خمين يا گويا نامه يحضرتعال 
ايران در عمليات  ياسالم يحمله منافقين به جمهورها پس از  منافقين در زندان

نوشتيد، در اين ارتباط بفرماييد كه قضايا چگونه بود و  - فروغ جاويدان  - مرصاد 
  كرد كه اين نامه را بنويسيد؟ ايجاب مي يچه ضرورت

عراق به  يكه مجاهدين خلق با پشتيبان بله همان گونه كه فرموديد پس از اين: ج
از  يمي ايران حمله كردند عمليات مرصاد انجام گرفت و تعداداسال يكشور جمهور

هم اسير شدند كه البد محاكمه شدند و  يكشته شدند، تعداد يها در درگير آن
چه باعث شد من آن نامه را بنويسم اين بود  ها نيست، اما آن صحبت ما در مورد آن
ن را بكنند و به تصميم گرفتند كه يك باره كلك مجاهدي يكه در همان زمان بعض
از امام گرفتند كه  يا ها راحت شوند، به همين خاطر نامه اصطالح از دست آن

 يها هستند طبق تشخيص دادستان و قاض از منافقين كه از سابق در زندان يافراد
ها  اكثريت آنان اگر تشخيص دادند كه آن أيو نماينده اطالعات هر منطقه، با ر

ها نظرشان اين بود  نفر از آن اين سه نفر اگر دو يعني سرموضع هستند اعدام شوند،
كه به يك سال يا دو سال يا پنج سال يا بيشتر  كه فالن فرد سرموضع است ولو اين

اما اين نامه  ;شد، اين نامه منسوب به امام تاريخ ندارد يمحكوم شده بايد اعدام م
ه دست من رسيد و از قضات ب يشنبه نوشته شده بود، روز شنبه توسط يك روز پنج
بود كه در  ينامه تند يبسيار ناراحت بود، من نامه را مطالعه كردم خيل يآن قاض
العمل عمليات مجاهدين خلق در مرصاد نوشته شده بود و شنيده شد كه به  عكس

 "...خط حاج احمد آقاست، البته چون اين نامه براي همه قضات فرستاده شده بود

              )623اهللا منتظري، جلد اول ص  ت(به نقل از كتاب خاطرات آي

  

مگر ما مجازات اعدام را لغو كرديم؟ نه! ما در جمهوري اسالمي مجازات « :يا خامنه
اعدام را داريم براي كساني كه مستحق اعدامند... اين آدمي كه توي زندان، از داخل 

دند به داخل مرزهاي جمهوري ي مسلحانه كر زندان با حركات منافقين كه حمله
اسالمي ... ارتباط دارد، او را به نظر شما بايد برايش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش 
با آن دستگاه مشخص شده، بايد چه كارش كرد؟ او محكوم به اعدام است و 

 جمهوري اسالمراديو   »كنيم كنيم. با اين مسئله شوخي كه نمي اعدامش هم مي

  67آذر  15

  

كنند، مستحق مجازاتند خوب اعدام  افرادي هستند كه خيانت مي" :سنجانيرف
شوند. مثالً همين جريان اخير عمليات مرصاد كه اتفاق افتاد، مسئوالن، با  مي

ها گرفتند، در آوردند... روشن شد كه كساني بودند در داخل  اسيراني كه از آن
عراق و منافقين بعد از اعالم آتش  يتي كه مشتركاًكشور كه معترف بودند با اين جنا

بس انجام دادند.... بنا داشتند در كشور يك كار تخريبي وسيع را انجام دهند، خوب 
  67آذرماه  16، جمهوري اسالمي راديو ."ها مجازات شدند آن

  

اين تبليغات كذب و عجيب و غريبي كه در اروپا و كشورهاي غربي « :رفسنجاني
ها در ايران اعدام شده است...  اند كه چند هزار نيروهاي آن اه انداختهمنافقين ر

»هدفشان اين است كه خودشان را از بن بست بيرون بياورند
 12ي رسالت،  روزنامه 

  1367آذرماه 

  

  محمد محمدي گيالني، 

   60حاكم شرع دادگاه هاي انقالب در اوايل دهه 

ا تصميم گرفته است. قاضي نظر مي شوراي عالي قضايي راجع به اعدام گروهك ه"
رساند. به رويت مي دهد، يكي از مجتهدين ديني كه شرايط اجتهاد در آنها است،

هوادار و سمپات ملغي است، آنچه معيار و ميزان در محاكمه دادگاه شرع است، 
عبارت از عملي كه اين فرد به منصه ظهور رسانده عمل مالك نقادي و محاكمه 

ه جاسوس، فرقه جاسوس كه براي سازمانهاي استعماري جاسوسي است، بهايي گرو
كنند و خسارتي كه اين فرقه ضاله بهايي از لحاظ اقتصاد وارد آورده است، اهللا مي

اكبر؛ آنهايي كه براي دادگاه محرز شده جاسوس اسرائيل هستند بر دادگاه، حاكم 
  "برسند.شرع واجب است به حكم قرآن اين محاربين به سزاي عمل خود 

  

  :صادق خلخالي، حاكم شرع انقالب اسالمي

من با قاطعيت در گنبد وارد شدم، و يكي از كارهاي برجسته و انقالبي در گنبد. "
نفر را  94نفر منجمله توماج، مختوم، واحدي و جرجاني را بنده اعدام كردم.  94
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توماج،  گويند قتل رهبران تركمن عمدي بود، من اعدام كردم نه يك نفر را. مي
صبح آزادگان، شهريور  "مختوم، واحدي و جرجاني را بگذارم زنده بمانند كه چه؟

1363  

  

نكند امروز كه آرامش داريم و مسئولين كه " :يوسف صانعي، دادستان
امروز امنيت دارند، آن پدر و مادرهاي ضد انقالب از مسئولين سراغ آزادي 

ائل رفتيم، سراغ قتلگاه حزب فرزندانشان را بگيرند كه هرگاه سراغ اين مس
برويم [و با ديدن نمونه جنايات آنها، تصميم به آزادي آنها نگيريم]. اينها 
توبه كنندگان نيستند، مي آيند بيرون افعي مي شوند. مسئولين مملكت و 
ملت يك وقت تحت تأثير قرار نگيرند. هرگاه تحت تأثير قرار گرفتيد سراغ 

  جنايت هايشان برويد.

بودن آنها مرضي خدايي [مورد رضايت خدا] است. حركتي نشود كه  زنداني
ما خداي نكرده عليه دادگاه انقالب حرف بزنيم. امروز با تالش برادران سپاه 
و كميته ها و شهرباني و دادگاه هاي انقالب بوده كه ما هستيم و الّا آنها 

  رحم ندارند.

خودشان هم رحم نمي  [آنها] خائنين به مملكت هستند و به پدر و مادر
كنند و بايد به مجازاتشان برسند. من اينجا به عنوان يك مسئول قوه 
قضائيه دست آن عزيزاني را مي بوسم و حاضرم كفش هايشان را جفت كنم 
كه با دست هاي پرتوانشان ضد انقالب را گرفتند و به دادگاه بردند و به 

دگاه هاي انقالب بدبين مجازات رساندند. آفرين بر آنها. نكند ما به دا
  1362روزنامه جمهوري اسالمي، تيرماه   "شويم.

هاي مخالف  خطاب به گروه 1364يوسف صانعي در سخنراني سال 
  جمهوري اسالمي و هوادارانشان:

آن روزي كه عليه آنان به عنوان مفسد كيفرخواست صادر مي شود، قوم و "
  "بينندها به التماس نيفتند و فالن روحاني را ن خويش

اميد ضد انقالب از اوين بايد قطع باشد. اوين بايد محيط ترس باشد. اوين "
بايد محيط رعب باشد. اين اشتباه است كه بگوييم آقا هيچ كس نترسد، نه 

 "آقا! ضدانقالب بايد از اينكه مي گويند مي بريمت اوين لرزه بر تنش بيفتد.

 )"و فقهي آيت اهللا صانعي بازخواني ديدگاه هاي سياسي"برگرفته از كتاب (

 

   :يي قضايلعا ي رئيس شوراياردبيل عبدالكريم موسوي

ها نه تنها  ها در ليست عفو قرار بگيرند، اما آن ما فرصت داده بوديم كه اين«
 ».حريك زدنداز اين فرصت استفاده نكردند بلكه در زندان هم دست به ت

  67آذرماه  19 جمهوري اسالميراديو 

 

ها، رئيس فراكسيون  رئيس سابق سازمان زندان، مجيد انصاري
در مجلس پنجم و ششم و از گردانندگان مجمع روحانيون » ها طلب اصالح«

  گويد: مبارز مي

ها ديدن كنند و حتا  چند بار از خبرنگاران خواستيم تا بيايند و از زندان"
دم بازديد عمومي گذاشتيم... اين همه خدمات انجام شد ولي هيچ براي مر

اي از زندانيان در زندان  شد. عده اهللا منتظري گزارش نمي كدام به آيت
تشكيالت داشتند كه پس از عمليات مرصاد كشف شد و از اينان كه تعداد 

  68ارديبهشت  28كيهان . "بسيار كمي بودند پس از عمليات اعدام شدند

 

   :اكبر محتشمي وزير كشور دولت موسوي علي

باشد و طبق قانون، هر گروهي  جرائمي وجود دارد كه مستحق اعدام مي«
كه سالح بردارد و آدم بكشد مستحق اعدام است و در نتيجه طبيعي است 
كه مجاهدين مجازاتشان اعدام باشد. تمام شايعاتي كه درست شده مربوط 

اند... براي فيصله دادن به  اعدام شده به كساني است كه در عمليات مرصاد
اند يا كساني كه به  اين مسئله بايد بگويم كه تمام كساني كه دستگير شده

ي لبناني المستقبل چاپ  نامه مصاحبه با هفته» اند. ها پيوستند اعدام شده آن
  .67اسفند  6برابر با  89پاريس فوريه 

 

كساني كه (اقدام به در اين كشور « ه:علي اكبر واليتي، وزير خارج
كنند) بايد كشته شوند و اين قانون است... زندانياني  ي مسلحانه مي مبارزه

اند كه سعي  اند مجاهدين خلق بوده هاي اخير اعدام شده كه در اين ماه
  داشتند به داخل ايران پيشروي كنند. ساير اعدام شدگان نيز به قتل

 17نامه فرانسوي لوپوئن روز »هاي سياسي اعتراف كرده بودند. شخصيت

  67بهمن 

  :در نماز جمعه تهران 1367مرداد  14عبدالكريم موسوي اردبيلي، 

جمع كثيري از ايران رفته اند آنجا (عراق) براي خودشان بساط و دستگاه "
اند، يك جمعي هم در ايران در زندان هستند. مردم و سازمان درست كرده

قضايي در فشار بسيار سخت افكار  بر عليه اينها چنان آتشي هستند، قوه
عمومي است كه چرا اينها را محاكمه مي كنيد، اينها كه محاكمه ندارند. 
حكمشان معلوم، موضوعش معلوم و جزايش نيز معلوم مي باشد، قوه قضايي 
در فشار است كه اينها چرا محاكمه مي شوند، قوه قضايي در فشار است كه 

  "شوند.و يك دسته شان زنداني مي چرا تمام اينها اعدام نمي شوند

  

اعدام شدگان كساني بودند كه «: اكبر محتشمي وزير كشور علي
مسلحانه و با حمايت نيروهاي خارجي وارد تهران شدند و اين طبيعي است 
كه چنين افرادي مجازاتي جز اعدام را انتظار نداشته باشند.(مصاحبه با 

  )67اسفند  6برابر با  89فوريه  اني المستقبل چاپ پاريسي لبن نامه هفته

  

   :اهللا منتظري كروبي به احمد منتظري فرزند آيت

احمد عزيز! شما در مصاحبه خود در مورد منافقان زنداني كه بر سر موضع «
اي به كار برديد كه شگفت  خود ماندند و به سزاي اعمالشان رسيدند جمله

ز در كوي و برزن، نماز انگيز است. منافقان محاربي كه در آن دوران هر رو
ها را انجام  ها و جنايت ها و يا اماكن مهم دولتي آن ترورها، بمبگذاري جمعه

دادند و بسياري از مردم انقالبي و در صحنه و يا مسئوالن مملكتي را به 
جا كه هنوز داغ ايشان و فقدان وجودشان كامالً  شهادت رساندند تا آن

اين امكان داده شد كه توبه كنند و به محسوس است و با اين كه به ايشان 
ها تخفيف نيز داده  آغوش ملت و نظام اسالمي بازگردند تا در جرائم آن

كنند و  اي از ايشان بر مواضع باطل خود پافشاري مي بينيم كه عده شود، مي
قبل از پيروزي سپاهيان اسالم در عمليات مرصاد در درون زندان آشوب به 

دسته از زندانيان كه به نظام اسالمي اظهار وفاداري اندازند و آن  راه مي
شود شما از آن به  زنند. وقتي با اين افراد برخورد مي اند را كتك مي  كرده

 13(روزنامه كيهان  »كنيد!  ياد مي» خون به ناحق ريخته شده«عنوان 

  )1378مرداد 

  

هاي سال شصت و هفت مطلع نبودم. شصت و  : من از اعداممهدي كروبي
هفت را بايد در يك بستر تاريخي ديد و اينكه چه مقدار امام در آن نقش 

ها چه اتفاقي افتاده است، چه كساني مطمئن نيستم در زندان داشته است.
  )مصاحبه با نيويوركر(اهللا خميني مطلع بوده.  اند يا اينكه آيت آمر بوده

  

  نويسد: هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود مي

مرداد)  14در باره مطالب خطبه هاي جمعه ( موسوي اردبيليبا آقاي « 
ها) موسوي  در اين روز (يك هفته بعد از شروع اعدام» مذاكره كرديم.

اند و آنجا[عراق]  جمع كثيري از ايران رفته«در نماز جمعه گفت:  اردبيلي
اند. يك جمعي هم در  براي خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست كرده

ايران در زندان ها هستند... مردم عليه اينها آن چنان آتشي هستند، قوه 
ي قضايي در فشار بسيار سخت افكار عمومي است كه چرا اينها را محاكمه م
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كنيد؟ اينها كه محاكمه ندارند، حكمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و 
جزايش نيز معلوم مي باشد. قوه قضايي در فشار است كه اينها چرا محاكمه 

شوند و  مي شوند، قوه قضايي در فشار است كه چرا تمام اينها اعدام نمي
از  "گردد منافق زنداني اعدام بايد"شان زنداني مي شوند (شعار: يك دسته

 سي بي به نقل از بي »سوي نمازگزاران)

  

  

  
  

  

 2در مصاحبه با كانال  ارجهمعاون سابق وزير خ محمد جواد الريجاني

    :بي بي سي

عام پس از آتش بس) وجود داشته  چند اعدام از اين نوع (قتل: «خبرنگار
  »است؟

زيادي باشد.... هزار نفر كنم تعداد  دانم. فكر نمي من دقيقاً نمي: «الريجاني
دو هزار نفر چيز زيادي نيست. ما دو ميليون افغاني و بيش از نيم ميليون 

  »دهيم. عراقي را غذا مي

خواهيد بگوييد كه از زمان آتش بس هيچ گونه اعدام  آيا شما مي: «خبرنگار
  »سياسي در ايران انجام نگرفته است؟

ن ما افرادي را در زندان داشتيم توانم آن را بگويم. چو من نمي: «الريجاني
اند و  ها در انتظار بوده اند. آن كه متهم به فعاليت مسلحانه عليه كشور بوده

هنوز هم هستند تا به درستي محاكمه شوند و ممكن است كه مجازاتشان 
  )1367بهمن  24» (اعدام باشد.

  

كل كشور وقت در تأييد  دادستان ها سيدمحمد موسوي خوئيني
  ي انجام گرفته در كشور اعم از سياسي و غيرسياسي گفت:ها اعدام

  1367ديماه  20 »اي نداريم. ها واهمه ما از باال رفتن آمار اعدام«

  

متن نامه حاكم شرع دادگاه انقالب اسالمي خوزستان به آيت اهللا 
  23/5/1367خميني در مورد چگونگي اجراي احكام 

  بسمه تعالي"

  ميني دامت بركاتهحضرت آيت اهللا العظمي امام خ

با عرض سالم، در رابطه با حكم اخير حضرتعالي راجع به منافقين گرچه 
اينجانب كوچكتر از آنم كه در اين باره صحبتي بكنم ولي از جهت كسب 
رهنمود و من باب وظيفه شرعي و مسئوليت خطيري كه در تشخيص 

پافشاري  دارد كه بر سر نفاق بودن يا باشد معروض مي موضوع به عهده مي
شود و نظرها و سليقه  بر موضع منافقين، تفسيرها و تحليلهاي گوناگوني مي

ها بين افراط و تفريط قرار دارد كه به تفصيل خدمت حاج احمد آقا عرض 
شود. من باب مثال در دزفول تعدادي از  كردم و از تكرار آن خودداري مي

 و آسخ حمدا – بهزادي مصطفي –زندانيان به نامهاي طاهر رنجبر 
كردند و حاضر به هر نوع  مي محكوم را منافقين اينكه با آشوغ محمدرضا

مصاحبه و افشاگري در راديو و تلويزيون و ويدئو و يا اعالم موضع در جمع 

زندانيان بودند، نماينده اطالعات از آنها سئوال كرد شما كه جمهوري 
ريد همين االن به نفع دانيد حاض اسالمي را بر حق و منافقين را بر باطل مي

جمهوري اسالمي در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غيره شركت كنيد، بعضي 
اظهار ترديد و بعضي نفي كردند، نماينده اطالعات گفت اينها سر موضع 
هستند چون حاضر نيستند كه در راه نظام حق بجنگند. به ايشان گفتم 

ند منافقند؟ جواب پس اكثريت مردم ايران كه حاضر نيستند به جبهه برو
كند و در هر صورت با راي اكثريت  داد حساب اينها با مردم عادي فرق مي

نامبردگان محكوم شدند فقط فرد اخير در مسير اجراي حكم فرار كرد. لذا 
خواهشمند است در صورت مصلحت مالك و معياري براي اين امر مشخص 

  ريط نشوند.فرماييد تا مسئولين اجرا دچار اشتباه و افراط و تف

  

در آستانه عمليات فروغ جاويدان،  :ها به روايت جمهوري اسالمي اعدام
ساعته به تهران  48براساس تقسيمات انجام شده، «مسعود رجوي گفت: 

هم ترسي نداشته باشيد؛ هر سه ساعت به سه  نوژهخواهيم رسيد... از پايگاه 
ساعت دستور مي دهم هواپيماهاي عراقي بيايند و آنجا را بمباران كنند. 

واپيما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف را هم با ه تبريزپايگاه هوايي 
قرار خواهيم داد... از طرفي درب زندان ها كه باز شود آنها هم با ما هستند 

اين » و با ما همراهي خواهند كرد. نيروهاي زندان بالقوه با ما هستند.
ها در تاالر  روز قبل از آغاز عمليات و يك هفته قبل از آغاز اعدام 3سخنان 

  گفته شد. قرارگاه اشرفاجتماعات 

مطابق روايت رسمي جمهوري اسالمي، زندانيان مجاهدين از حمله خبر 
سرودخواني در زندان داشته و خشنودي خود را از طريق برپايي جشن و 

اعالم كرده بودند. آنان قرار بود پس از اشغال هر شهر، به ارتش او پيوسته و 
در فتح تهران شركت كنند و به همين دليل، آنها به عنوان مزدوران دشمن 

  متجاوز در زمان جنگ (محاكمه صحرايي) اعدام شدند.

اقعه و ابعاد مقامات جمهوري اسالمي گر چه به طور صريح در مورد اين و
  اند. گويند اما در موارد متعدد وجود آن را پذيرفته آن سخن نمي

  سي) بي نقل از بي (به

  

با توجه به اين كه  :ها با روايت بازماندگان از آن واقعه مخالفت
گرفته  ها شديداً شخصي و خصوصي صورت مي ها براي اين اعدام محاكمه

ازماندگان آن واقعه را داراي نواقصي است منابع جمهوري اسالمي روايت ب
دانند و معتقد به وجود اغراق در آن هستند. در كتاب پاسداشت حقيقت  مي

شمسي در جمهوري اسالمي منتشر شده است، نويسندگان  80كه در دهه 
توان مناقشه  در اين گونه مدعيات مطرح شده ... بسيار مي« "گويند: مي

دانند قضيه از چه قرار است  آنكه نمي كرد. بر فرض يكي دو نفر به خاطر
گويند حاضريم روي مين برويم يا حاضر به انجام مصاحبه تلويزيوني  نمي
گويند  بالفاصله مي تو سر موضعي؟شوند، يا در پاسخ به اين سوال كه  نمي

كنند. اما مگر بقيه  برند و اعدام مي بله و خالصه به اين داليل فوري او را مي
لوح و ابلهند كه بالفاصله نفهمند قضيه از چه قرار است و  تا اين حد ساده

مثالً در مقابل اين سوال كه آيا حاضري روي مين بروي يا خير؟ در حالي 
كه نه اصالً ميني موجود در آنجا موجود است كه فرد مزبور ناچار باشد عمالً 

قرار هم گفته خود را ثابت كند و نه به دليل پذيرش قطعنامه از سوي ايران 
به ادامه جنگ است كه او را به جبهه بفرستند و خواستار وفاي به عهدش 
شوند، . طبعاً پاسخ مقتضي را براي دچار نشدن به سرنوشت نفر قبلي 

دهند. به هر حال اين گونه مدعيات چندان ارزش پاسخ گويي ندارند و با  مي
براي توجه به محتواي خود آنها و همچنين روال پيش گرفته شده ... 

دستيابي به اهداف خاص، وضعيت آنها روشن است... در واقع آن گونه كه ... 
هايي كه به اجرا درآمد  درباره اين قضيه سخن گفته شده... و با چنان روش

ها  بايست حتي يك نفر از زندانيان اين سازمان در زندان قاعدتاً ديگر نمي
 )149ت: (رضايي و سليمي نمين، پاسداشت حقيق »باقي بماند.

http://dialogt.de/



  گراهاهاي گوناگون به سي و پنج سال كُشتار توسط اسالمنگاه

 ٣٣٠  110ي  آرش شماره

  

   :اي به سئوال دانشجويان پاسخ نهاد نمايندگي خامنه

شود بعد از عمليات مرصاد، با فرمان امام خميني (ره)  گفته مي« :سؤال
  زندانيان سياسي كه بر سر موضع پيشين خود باقي مانده بودند، اعدام شدند 

  

  

  

  
  

  

. در اين هايشان بازگردانده شد و وسايل و لوازم شخصي آنها به خانواده

جريان حتي اعدام زنان كه بسيار در اسالم محدود است، رخ داده بود و ادعا 
شود كه نظر به ممنوعيت اعدام دوشيزگان، دختران باكره را به عقد در  مي
كردند. پاسخ  آوردند و بعد از اينكه باكرگي آنها زايل شد، اعدامشان مي مي

  »شما به اين مسائل چيست؟

با پشتيباني  67تهاجم نيروهاي سازمان منافقين در سال پس از «...  :پاسخ
ارتش عراق به داخل ايران، حضرت امام (ره) حكمي را درباره بررسي مجدد 
پرونده منافقين زنداني كه همچنان بر سر موضع خود بودند و صدور 

زمان با  محكوميت اعدام براي كساني كه برنامه شورش در زندان، هم
ازمان داشتند، صادر كردند. در زمينه داليل صدور اين هاي بيرون س برنامه

حكم كه از مباني فقهي و حقوقي مستحكمي برخوردار است به اختصار 
ها، روحيه مردم در  توان به وضعيت كلي نيروهاي نظامي ايران در جبهه مي

ها، تبليغات وسيع درباره  داخل كشور به واسطه انعكاس تحوالت جبهه
ز سوي راديوهاي بيگانه، ورود مستقيم آمريكا به صحنه هاي عراق ا پيشروي

جنگ با ايران از طريق هدف قرار دادن هواپيماي مسافربري، پيشروي 
آباد  نيروهاي منافقين به داخل خاك ايران و تصرف چند روستا و شهر اسالم

هايي در زندان با سردمداري عناصر بر سر موضع  غرب، بروز تحركات و تنش
از فعاليت برخي هواداران منافقين در سطح جامعه و ايجاد منافقين، آغ

هاي  هايي براي برپايي آشوب و شورش در سطح شهرها، انتشار پيام حركت
مستمر سازمان منافقين از طريق راديوهاي متعلق به آنها و ترغيب و 
تحريك مردم به شورش اشاره داشت. در چنين اوضاع و احوالي حضرت امام 

ديدگاه فقهي خود از مسئوالن مربوطه خواستند تا ضمن  (ره) بر مبناي
بررسي مجدد وضعيت منافقين در زندان، آن دسته از اين افراد را كه 

دهند، به عنوان نيروهاي داخلي  همچنان بر سر موضع خود تشخيص مي
يك سازمان محارب كه با استفاده از فرصت، در صدد آشوبگري و تحريك 

  ...» اعدام كنند. ديگران به شورش هستند، 

البته بررسي مجدد پرونده منافقين زنداني قبل از اين مقطع نيز سابقه «
گرفته است. به  داشته و بدون حكم و نظر امام (ره) نيز اين كار صورت مي

هاي شهري و ترورهاي  نيز همزمان با شورش 1360عنوان مثال در سال 
نفر در اين  12و گيرد  گسترده منافقين، شورشي در زندان صورت مي

  ...»شوند.  ارتباط تيرباران مي

  

  :1388ميرحسين موسوي، نامزد رياست جمهوري در سال 

بنده به هيچ وجه نه نقشي داشتم نه اطالعي، حتي با اينكه يكي از اعضاي "
هيات سه نفره منصوب به نماينده وزارت اطالعات بود و قاعدتا وزير 

جريان مي گذاشت، آقاي ري شهري  اطالعات مي بايست من و دولت را در
اي را هم راجع به اين موضوع نگفت، نه در هيات دولت، نه به حتي كلمه

طور خصوصي به شخص بنده، ما در بي اطالعي محض بوديم و وقتي هم 
خبر دار شديم، سعي در جلوگيري داشتيم. اينكه بنده نقش داشتم خالف 

ن موضوع را نمي دادند. با اين حال به ما اجازه ورود به اي واقع است و اصالً
اين جنايتي است كه رخ داد و واقعيت اين است كه هنوز هيچ كسي از ابعاد 
واقعي آن خبر ندارد و شايد در آينده بتوان بيشتر و جامع تر به اين واقعه و 

  "ابعاد آن پرداخت.

  

ساعت سه بامداد آقاي صادق محصولي  ،چهارم مرداد: هاشمي رفسنجاني
با نگراني آمد و گفت چون منافقين و مردم در جاده  6نده لشگر فرما

توان مردم و مجاهدين را با  مخلوط شدند امكان برخورد قاطع نيست (نمي
تر   هم به رگبار بست و كشت) با تلخي او را جواب كردم و گفتم بروند جدي

قين گفت مناف برخورد كنند. يكي از خلبانان كه براي زدن آنها رفته بود مي
پايان (اند و هدفگيري آنها مشكل است.  با مسافران و مردم مخلوط شده
  )رفسنجاني هاشمي 1367دفاع آغاز بازسازي خاطرات سال 

به جلسه مجمع تشخيص « ،1367پنجم مهر : هاشمي رفسنجاني
مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقالب مذاكره شد. امام تصميم را به 

ار شد مطابق معمول قبل از حوادث اخير عمل اند. قر مجمع محول كرده
شود. وزارت اطالعات چنين نظري داشت و قضات اوين، نظر تندتري 

 )رفسنجاني هاشمي 1367پايان دفاع آغاز بازسازي خاطرات سال (» داشتند

اى،  در آن زمان اعضاي ثابت مجمع از افراد زير تشكيل شده بود: علي خامنه
ها، احمد  خوئينى ي اردبيلى، توسلى، موسوىاكبرهاشمى رفسنجاني، موسو

  حسين موسوى و فقهاي شوراي نگهبان خميني، مير

  

  : آقاي مهندس موسويارجمند مشاور ميرحسين موسوي اردشير امير

اند. بنا به گفته  در آن هنگام نخست وزير بوده و عضو قوه قضائيه نبوده 
ق داده بودند. ولي خبر بوده و حتي تقاضاي تشكيل هيات تحقي خودشان بي

كند. من اين سوال را از مهندس موسوي پرسيدم  اين تقاضا نيز كفايت نمي
كه با توجه به اينكه مطلع نبوديد، چرا پس از اطالع استعفا نداديد؟ ايشان 

 :به شودنگاه (ظاهراً استعفا داده بودند ولي همچنان سركار بودند. 

     )ز است. تارنماي جرسگري جنبش سبز متكثر و خشونت  ،ارجمند امير

  

   :اعتماد ملي حزب ربيع اهللا كمري، عضو شوراي مركزي

اعدام شدند، در واقع به سزاي عمل خود رسيدند،  67منافقاني كه در سال "
چون با دست زدن به عمل مسلحانه در مقابل نظام اسالمي ايستادند و 

  1388مهر  29 "پاسخشان همين بود كه اعدام شوند.

  

دستغيب پس از اعتراضات به نتايج انتخابات رياست محمد  علي
  :در گفت و گو با جرس 1388جمهوري
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  گراهاهاي گوناگون به سي و پنج سال كُشتار توسط اسالمنگاه

 ٣٣١  110ي  آرش شماره

پس از پايان عمليات مرصاد تعداد زيادي از زندانيان اعدام شدند، بنده با "
آنكه چند مرتبه آن را مطالعه كردم، اما ابهامات اين كار برايم رفع نشد، و 

  "ه نشدم.به درستي متوجه علت اين اعدام هاي گسترد

  

رحيم پورازغدي، از سخنرانان محافل مذهبي ايران (سخنراني در 
  :ميان دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي)

قصابي كردند. گروه تروريست از  67تا  60هاي  هزار نفر را بين سال 15"
 60آدمكشي كردند. اعالم جنگ مسلحانه كردند. كسانيكه در سال  59سال 

خيابان ها مي گشتند، هر دختري كه حجاب داشت، يا  تا آخر جنگ در
پسري كه ريش و محاسن داشت را بدون اينكه بپرسند مسلسل در مي 
آورند و مي كشتند، كساني كه در سبزي فروشي، مغازه مي رفتند و عكس 
امام در آن بود ،نارنجك مي انداختند، هر قانوني در دنيا مي گه حكم اينها 

هاي مسلحي كه ارتباط با  به جنايت آلوده بوده. گروهاعدام است. خونشان 
سازمان جاسوسي داشتند را چي كارش مي كردند، اگر اعدام نمي كردند، 

  "خائن بودند.

  

  :1392مصطفي پور محمدي وزير دادگستري دولت يازدهم در سال 

ام و  اهللا منتظري برده ها را نزد آيتليستي از اعدامي 60كه من در دهه  اين"
دروغ است، من در وزارت اطالعات يك روز  اند قطعاً شان مخالفت كردهاي

خواستم در جبهه باشم با پست امنيتي نداشتم. در دوسال اول چون مي
شهري وارد وزارت اطالعات شدم و مسئول ضدجاسوسي  اصرار آقاي ري

بنده در آن حوزه كه تازه نيمه امنيتي است تنها دو سال حضور  .شدم
  "ها نبودم. براين درگير اعدامداشتم. بنا

   

دو فاجعه رخ داد كه در مورد  67جالب آنكه در سال  :مصطفي تاج زاده
 "مرصاد"يا  "فروغ جاودان"يكي سكوت مي شود و آن عمليات موسوم به 

است. مسعود رجوي با فرا فكني و براي فرار از جوابگويي به تحليل و 
به رژيم فاشيست صدام پيوند  تصميم غلط خود كه چرا سرنوشت سازمان را

زد و به عراق رفت و با ايران جنگيد و هرگز گمان نمي كرد كه بين دو 
دانست، كشور صلح شود زيرا نتيجه آن را سرنگوني جمهوري اسالمي مي

كند . در هر حال امام در  را مطرح مي 67هاي سال  دائم مساله اعدام
اد، و رجوي با راه انداختن كشور را نجات د 598پذيرش آتش بس و قطنامه 

عمليات مرصاد بيش از سه هزار عضو سازمان تابع خود را به كشتن داد، 
خته تبليغات وسيعي درباره آنچه در زندان ها در ايران رخ داد به راه اندا

و غير انساني خود او كه مقدمه تصميم است تا كسي دوباره تصميم غلط
».ل نكنداي درتهران بود ، از وي سواغلط عده

  
  

  

 حسين محمد –حاكم شرع دادگاه انقالب اسالمي خوزستان 

  احمدي:

 كشته بايد) كنند مي مسلحانه يدر اين كشور كساني كه (اقدام به مبارزه"

اند  اي اخير اعدام شدهه ماه اين در كه زندانياني. است قانون اين و شوند
شروي كنند. ساير اند كه سعي داشتند به داخل ايران پي مجاهدين خلق بوده

 "هاي سياسي اعتراف كرده بودند اعدام شدگان نيز به قتل شخصيت

  

ها دخالتي نداشتم.  من مخالف بودم. من در آن اعدام": موسوي اردبيلي
گويند و سر موضع  كه اين ها دروغ مي"حتي سه بار نامه نوشتم، فرمودند: 

ما "ند: فرمود "من به اين مطلب نرسيدم"، من عرض كردم: "هستند
و نهايتاً با حكم خاص به افراد خاص كار انجام شد! من در آن  "ايم! رسيده
    )وب سايت مهدي خزعلي "باران"نگاه كنيد به (ها دخالتي نداشتم. اعدام

  

: اشتباهي  كه در سال شصت و هفت اتفاق افتاد آن بود محسن كديور
ها) را  جازه (اعدامگردان اصلي بود، رفت اين ا وزير اطالعات وقت كه صحنه

  )پاسخ يوتوب و فيلم سخنراني و پرسش(از رهبر انقالب گرفت. 

  

آگاهي   1367 اي از كشتارهاي سال : آقايان موسوي و خامنهزهرا رهنورد
  )گو با خودنويس و گفت(اند.  نداشته

  

هزاران نفر در سال   اعالم كرد: اعدام» عمار«عضو قرارگاه  عليرضاپناهيان،
اهللا خميني و حكم  آيت اهللا روح» اجازه«بود كه با » اسالم«دستور  1367

به گزارش ديگربان به نقل از سايت رسمي  گذاشته شد. قوه قضائيه به اجرا
هاي مذهبي شمال  جمع هيات آقاي پناهيان اين مطلب را در ،سپاه تهران

 غرب تهران بيان كرده است.
با حكم قوه » منافقين«اجازه داد دستگير شدگان » امام«وي گفته: وقتي 

نتوانست اقتدار امام در اجراي «حسينعلي منتظري  ،شوند قضائيه اعدام
 »امام بريد. دستورات اسالم را درك كند و از

هاي  ها هزاران زندانيان سياسي در زندان براساس گزارش 1367در تابستان 
طالعي اسالمي اعدام شدند كه تاكنون از آمار دقيق اين قربانيان ا جمهوري

 در دست نيست.
هاي مخالف جمهوري  اتهام اين زندانيان به طور كلي همكاري با سازمان

هاي  خصوص سازمان مجاهدين خلق ايران و همچنين طيف اسالمي به
 شده بود. هاي چپ و كمونيست اعالم مختلف گروه

هاي وقت جمهوري اسالمي  اهللا حسينعلي منتظري يكي از معدود مقامآيت
 ها اشاره و با آن مخالفت كرده است. خاطرات خود به اين اعدام است كه در

آقاي منتظري فاقد عدالت «پناهيان با اشاره به همين موضوع مدعي شده 
اي از سران سياسي مملكت با افتخار  مرجعيت بود ولي هنوز عده الزم براي

امام در زمان «وي افزوده  ».دانند منتظري مي خودشان را مقلد آقاي
كنند. مرحوم  تر برخورد خواستند با آقاي منتظري محكم شان ميحيات

 ها گفت بعدا پشيمان مشكيني و ديگران وساطت كردند و امام به آن
  ».شويد مي

وقتي پيامبر خدا به علت جهالت «اظهار كرده » عمار«اين عضو قرارگاه 
 نفر را كه نقشه قتلش را ريختند مجازات كند و حتي 12تواند  نمي مردم

وي اضافه كرده پيامبر اسالم به  ».مصداق غربت است ،ها را رسوا كند آن
از سران بودند و مردم  زماني«ها را مجازات كند كه  اين خاطر نتوانست آن

جرمي  درك مجازات اين سران منحرف را نداشتند، قدرت يعني اگر كسي
 ».انجام داد بدون ترس از افكار عمومي بتوان آن را مجازات كرد

به عدم مجازات ميرحسين  ،رسد اين اظهارات عليرضا پناهيان ه نظر ميب
 كروبي مربوط باشد. موسوي و مهدي

امام زمان پس از ظهور غير از «پناهيان در بخش پاياني سخنان خود گفته 
اسالم، سران منحرف پاي ركاب خودشان را گردن خواهد زد كه  دشمنان

 ».اين يعني قدرت اسالم
كنند بايد براي به  اني كه براي غربت اهل بيت گريه ميكس«وي افزوده 

 ها هزينه آنان تالش كنند و حتي از آبروي خويش براي آن قدرت رسيدن
 ».كنند

  منبع: ديگربان به نقل از سايت سپاه تهران

  

*  
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  ايران توسط جمهوري اسالمي ،سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام

 ٣٣٢  110ي  آرش شماره

  

عدالتي و فقر در جامعه هست، تا تقسيم نابرابر ثروت وجود دارد،  تا بي
هاي مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي نيز در جريان است. حكومت

ي سياه خود در مقابل اكثريت مردم، با سركوبگرِ طبقاتي براي حفظ سلطه
شت هاي متوالي، ايجاد رعب و وح هاي مختلف، اعمال شكنجهساختن زندان

كنند هاي اطالعاتي پيشرفته، سعي مي دائمي، به وجود آوردن سيستم
- جلوي موج مبارزات آزاديخواهان را بگيرد. زندانيان سياسي نيز نشان داده

هاي موجود، اند با فرار از زنداناند كه با تمام فشارهاي موجود، باز توانسته
ايست كه روندهخوانيد، پآنچه در زير مي به مبارزه خود ادامه دهند.

  تنظيم كرده است. در اين رابطه، همكارمان مهدي اصالني

  آرش

 

  فرار از زندان
  هوده گذشت تا هوا روشن است بايد از اين ظلمت بي 

  

  مهدي اصالني

  

ي انساني، از ابتداي  اي در هر ناكجاي قارهشده هر زنداني به زنجير كشيده 
كند. ديدن هرپنجره و  كر ميبه حبس شدنش، مكرر به موضوع فرار از بند ف

اي در باد، پرواز خيال  ي پرنده ي نابكارِ نسيم در هواخوري و هلهله وسوسه
دهد. ديدن هر مالفه و طناب،  گي نشر مي گستراند و نور اميد به زنده مي

ها و تالش آدمي تا  ترين بافد. خيالِ رهايي از ناممكن ي زندگي مي رشته
  رسيدنِ به هركجا، جز بند.  جا كه زنجير رخصت دهد در آن

گاه كلديتس. از آلكاتراز تا  از هانري شارير و پاپيون تا بازداشت 
 االفالك و گوهر از اوين و قصر و قزل تا فلك ها. نازي هاي انساني سوختگاه

دست از  ي خالصي از بند و فرار از حبس دشت، و زندانِ يونسكو، وسوسه
  شويد. خيال نمي

زندان عمري به موازات و درازاي عمرِ خود زندان دارد.   ي فرار از پيشينه
پيش از برقراري حكومت اسالمي و به زمان حكومت پهلوي دوم، 

 1329آذرماه  24هايي بسيار براي فرار از زندان تدارك شد. به تاريخ  تالش

 قبادي و ستوان رفعت محمدزاده ستوان حسيناي،  توده دو افسرِياري  با هم

رهبران حزبِ توده ايران از جمله كيانوري موفق به فرار از تني چند از 
آذر  27ي رضا رضايي به تاريخ  شوند. فرارِ موفق و متهورانه زندان قصر مي

گرمابه جعفري در خيابان ها به  كه با فريفتن ساواك وبردن آن 1350
فرارِ استثنايي تقي شهرام از  صورت گرفت. و نيز بوذرجمهري مقابل پامنار

هاي  ترين عمليات را يكي از موفق كه بايد آن 1352دان ساري در سال زن
هاي چريكي به زمان حكومت پهلوي دوم خواند. و در نهايت فرارِ  سازمان

بزرگ چريك فدايي خلق اشرف دهقاني از زندان قصر كه اشتهاري خارج از 
  حد به وي و فداييان بخشيد.

اي نظامِ زندانِ اسالمي، به ويژه در ه بندي با پاگيري حكومت اسالمي و دوره
گي نظام زندان  نايافته را دوران قوام توان آن دوران اولِ زندانِ اسالمي كه مي

هاي مختلف به حكومت نوپاي اسالمي دانست، فرارهاي پرشماري در زندان
گاه سي خرداد  ي دوم نظام زندان اسالمي، از شام وقوع پيوست. با آغازِ دوره

  نگامِ تثبيت نظامِ اسالمي، شمشيرها از رو بسته شد و فرار از شصت و به ه

ي حبسيان بدل شد. با اين وجود در همين  زندانِ اسالمي به روياي نارسيده
  ايم. در هايي موفق از فرار را شاهد بوده دوران نيز تالش براي رهايي و نمونه

موفق در دوران اي فرارهاي  ي آرش نگاهي داريم به پاره ي اين شماره پرونده
  هايي از فرار از زندان حكومت اسالمي. پهلوي دوم و نيز نمونه

  

  
گان از زندان حكومت اسالمي به داليلي كامالً  گريخته بسياري از به حبس

اي از اين  باشند! پاره ي فرار خود از حبس نمي متفاوت، حاضر به ثبت تجربه
شان، تاًكيد بر نيامدن  ربهدوستان در مقابل اصرار ما بر نوشتاري كردن تج

  شان داشتند. نام

ي محمدرضا  در ميان فرارهاي دوران نظام زندان اسالمي، گريختن پرحادثه
، از جهاتي قابل 67كشي تابستان  در همه» يونسكو دزفول«آشوغ از زندان 

باشد. فرار گلرخ جهانگيري از بيمارستان پورسيناي رشت در سال  مكث مي
  باشد. يگر از فراري موفق مياي د نيز تجربه 60

اي بنديان نيز پس از اقدام به فرار و موفقيت در اين امر به دام افتاده و  پاره
  سر تراژيك نصيب بردند. هايي يك سرنوشت

سه : «67مانده از كشتارِ تابستانِ  به شهادت ايرج مصداقي مجاهد زنده
و   فارسي هاي نصراهللا بخشايي، حسن به نام  تن از زندانيان مجاهد

ي  در نيمه  هاي انفرادي آسايشگاه اوين هاشمي از سلول اسداهللا بني
اند كه متأسفانه با شكست مواجه شده  خرداد ماه مبادرت به فرار كرده
ها حاضر  در سلول آن  رئيس زندان اوين  بودند. در ابتداي ماه، مرتضوي

از طريق ها  اند. آن ها گفته بود كه به اعدام محكوم شده شده و به آن
يكي از زندانيان مجاهد به نام محمدرضا نعيم، به يك تيغ اره دسترسي 

هاي جلوي پنجره، خود را به سختي  پيدا كرده بودند و با بريدن كركره
هاي آسايشگاه اوين، بر  سلولهاي  به باالي پنجره رسانده بودند. پنجره

دارند،  كه در مقابل سينه قرار  هاي گوهردشت هاي سلول خالف پنجره
ها پتوهاي خود را از  اند. آن در باالي ديوار و نزديك به سقف واقع شده
كردن  هاي شب، با آويزان قبل به شكل طناب در آورده و در نيمه

ي سوم آسايشگاه به پايين  ها سعي كرده بودند خود را از طبقه طناب
، رسد ديوار برسانند. متأسفانه طناب كوتاه بوده و به سطح زمين نمي

شوند بقيه ارتفاع را بپرند. در اثر پريدن از بلندي، پاي  ها مجبور مي آن
بود كه از   هاي مجاهدين شكند. او يكي از پيك مي  نصراهللا بخشايي

ها  ي مرزي به داخل كشور عزيمت كرده و دستگير شده بود. آن منطقه
براي رد كردن ديوارهاي زندان، بخاطر شكسته شدن پاي نصراهللا با 

هاي حساسي را صرف بحث با نصراهللا  شوند. لحظه مواجه مي مشكل
ها را متقاعد سازد كه او را رها كرده و  كند آن كنند. وي تالش مي مي

اي گذاشته و  ي طرح بپردازند. باالخره او را در گوشه خود به اجراي ادامه
جا به ده اوين رسانده و سپس به اتوبان  خود را ابتدا به دركه و از آن

ي  كردند، متوجه ها را بازرسي مي رسند. نگهبانان كه دائماً سلول آن مي
پردازند. در  ي منطقه مي فرارشان شده و با بسيج نيرو به محاصره

كنند و حسن و اسداهللا نيز در اتوبان،  هاي اوليه نصراهللا را پيدا مي لحظه
به هنگام تالش براي گرفتن يك ماشين و فرار از منطقه، دستگير 

ها در  عام، جزو اولين سري اعدام ي قتل ها در روزهاي اوليه شوند. آن مي
دو تن از زندانيان  66اوين به شهادت رسيدند. پيش از آن در سال 
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از  65كه در سال   اكبر قربانلي و ناصر شيرويه هاي علي مجاهد به نام
اوين به زندان ساوه منتقل شده بودند، به همراه دو تن ديگر از هم 

هايشان با كندن تونلي كه به مدت بيش از يك ماه طول كشيده  سلولي
بود، موفق به فرار از زندان شده و شبانه خود را با كاميون به تهران 
رسانده و بعد از وصل شدن به مجاهدين، از كشور خارج شده بودند. در 

يكي ديگر از هواداران مجاهدين كه براي بار   محمد جعفري 67تيرماه 
شده بود، از زندان گلپايگان فرار كرده بود. پيش از آن  دوم دستگير
چشمه نيز كه از تهران به گرگان منتقل شده بود از زندان  يحيي گل

فرار كرده و به مجاهدين پيوسته بود. در شهرهاي مختلف كشور 
تعدادي از زندانيان مجاهد به همين ترتيب فرار كرده و از كشور خارج 

تالش كرده بود فرار   حصار نيز هادي صابري لقز 4شده بودند. در بند 
  »كند كه با شكست مواجه شده بود.

هاي مسعود دليلي و رضا اليق  ي فرار دو تن از مجاهدين به نام تجربه
مسعود  باشد. مينيز از جمله ديگر فرارهاي موفق در حكومت اسالمي 

ين دو در ، با هم به كردستان گريختند. ا1362دليلي و رضا القيد، در سال 
اي لو رفته و بازداشت شدند و بالفاصله با هواپيما  خانه كرمانشاه در ميهمان

اين دو  شوند. منتقل مي »آستانه اشرفيه« و سپس به زندانبه رشت منتقل 
دو روز پيش از اجراي حكم اعدام از ي در دادگاه به اعدام محكوم، و يك

حمله نيروهاي مسلح به  كه مسعود دليلي در گريزند. گفتني آن ميزندان 
حوادث شهر اشرف شناسايي   شده كشته 53شهر اشرف در عراق در ميان 

و عامل » خائن خودفروخته«كه سازمان مجاهدين وي را  شد. و ديگر آن
  .دشمن خوانده است

*  

 فرار سران حزب توده از زندان قصر
با نقشه  برخي از بنيانگذاران و سران حزب توده ايران، 1329آذرماه  24در 

قبلي از زندان قصر تهران فرار كردند. نورالدين كيانوري، جودت، مرتضي 
يزدي، قاسمي و نوشين قبال در اختيار دادگاه نظامي بودند كه دادگاه اوايل 

ماه آن سال به اعتراضشان رسيدگي و اقدام دادگاه نظامي درباره آنان را  آذر
ونده جهت تحقيق به خارج از صالحيت اعالم كرد و حكم داد كه پر

 دادسراي تهران ارسال شود. 
بعد از صدور اين حكم، در حالي كه هنوز تصميمي درباره روز  18حدود 

اي با يك طرح و ارسال پرونده به دادسراي تهران گرفته نشده بود، عده
نقشه قبلي از طرف حزب، طرح فرار را به اجرا گذاشتند. يك نفر با لباس 

نظامي به زندان قصر مراجعه و خود را نماينده  افسري ارتش و خودرو
دستگاه قضايي ارتش معرفي و زندانيان را تحويل گرفت. دو افسر نگهبان 
زندان هم كه از پيش در جريان ماجرا بودند به بهانه بدرقه زندانيان با 

 همين خودرو فرار كردند.
از  نورالدين كيانوري، دبير اول حزب توده در كتاب خاطراتش كه پس

دستگيري در جمهوري اسالمي نوشته است، ماجراي فرار از زندان را چنين 
 روايت كرده است:

   

 - دوستان ما در سازمان افسري با تالش موفق شدند كه دو افسر شهرباني«

ستوان [حسين] قبادي و ستوان رفعت محمدزاده را به عنوان افسران 
(البته يكي از آنها از  نگهبان داخلي و خارجي به زندان قصر منتقل كنند

قبل بود). اين كار دشواري نبود، زيرا كار در زندان براي افسران شهرباني 
دست و پا به زندان منتقل  هيچ كششي نداشت و معموال افسران بي

هاي مختلف بودند تا باالخره موقعيت را به  شدند. اين دو نفر در شيفت مي
بگيرند. دوستان ما در سازمان  اي فراهم كردند كه در يك شيفت قرار گونه

آرا درست  افسري بر روي كاغذ ستاد ارتش يك حكم ساختگي به امضاء رزم
كردند و با يك كاميون نظامي به زندان مراجعه كردند و درخواست تحويل 

ما را براي انتقال كردند. چون تحويل گرفتن ما سابقه داشت براي افسران و 
كوكي نبود. افسر نگهبان خارجي، قبادي، داران مساله غيرعادي و مش درجه

كند كه در حال  گيرد و وانمود مي دارد و يك شماره جعلي مي تلفن را بر مي
صحبت و كسب اجازه براي تحويل ماست. افرادي كه براي انتقال ما آمده 

شدند. البته آنها اسلحه همراه  بودند شامل يك افسر و تعدادي سرباز مي
ارابلوم و غيره داشتند كه داخل آن كاغذ بود، تا اگر نداشتند و تنها جلد پ

مساله فاش شد جنبه مسلحانه نداشته باشد. باالخره به داخل بند خبر 
دادند كه اين افراد براي انتقال آماده شوند. در اين موقع ساير زندانيان 

خواهيد آنها  بريد، مي شروع به داد و فرياد كردند كه رفقاي ما را به كجا مي
اعدام كنيد و غيره. البته ما به يك نفر كه مورد اعتماد بود و مسووليت  را

ساير زندانيان را داشت، جريان را گفته بوديم كه پس از خروج ما سايرين را 
آرام كنند و خيالشان را راحت كند كه اتفاق سويي براي ما نيفتاده است... 

در رهبري  طرح فرار توسط هيات دبيران سازمان افسري و مسوول آن
حزب، كه در آن زمان دكتر فروتن بود، ريخته شد. هيات دبيران سازمان 
افسري در آن زمان عبارت بود از سرهنگ مبشري، سرهنگ سيامك، 

زاده، ستوان يكم مرزبان. بهر حال ما  مهندس محقق 2 سرگرد وكيلي، ستوان
ما آمدند.  سوار كاميون شديم و از زندان خارج شديم. دو افسر نگهبان هم با

ما را  اي كه داشت كالهش را جا گذاشت.  البته ستوان قبادي به علت عجله
هاي امني كه از قبل تهيه شده بود منتقل كردند. مدتي پس از  به خانه

شوند كه قبادي نيست. به داخل زندان  خروج ما، ماموران زندان متوجه مي
يست. به مركز بينند كه افسر نگهبان داخل هم ن زنند و مي تلفن مي

گيرند و متوجه فرار ما  زنند و آنها با ستاد ارتش تماس مي شهرباني تلفن مي
هاي اطراف  شوند. بالفاصله گشت در شهر به راه افتاد و با طياره جاده مي

جستجو شد، ولي كار از كار گذشته بود و ما در شهر تهران مخفي شده 
، انتشارات اطالعات، تهران (موسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه» بوديم.
از ميان اين عده بعدا دكتر يزدي دستگير و به اعدام محكوم شد كه ) 1382

 مجازات او به حبس ابد كاهش يافت.
*  

  

  
  

  فرار رضا رضايي 
  

ديده سازمان دميد و نور اميدي  اي به پيكر آسيب فرار رضا رضايي روح تازه
ز هم پاشيدن پيكره اصلي هاي پي در پي نشاند. با ا در تاريكي شكست

مانده با اتكاء بيشتري  هاي تيمي، نيروهاي باقي سازمان و از بين رفتن خانه
ويژه طرفداران خود در دانشگاه و بازار به تالش براي  ها و به به سمپات

احمد رضايي براي تماس  1350ماه  بازسازي سازمان پرداختند. هفتم دي
در خيابان كاشان حاضر شد،  با يك عضو جديد در محل قراري واقع

العابدين حقاني به عنوان همراه براي بررسي امنيت منطقه احمد را  زين
 داد. ياري مي

فرار رضا رضايي از زندان: ساواك براي دستيابي به اندك كساني كه در تور 
  بازداشت ها نيفتاده بودند دست به كار مي شود، نام احمد رضايي به عنوان 
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رد باقيمانده در بيرون زندان در باالي ليست پيگرد قرار دارد. مؤثرترين ف
   براي دستگيري ساواك

احمد رضايي بيش از هر كس به برادر كوچكتر او كه در زندان قصر زنداني 
بود فشار مي آورد، ساواك رضا رضايي را زير فشار رواني قرار مي دهد و 

گير شود، فقط به مدعي مي شود كه اگر برادرش احمد با كمك وي دست
يك يا دو سال زندان محكوم خواهد شد، اما در صورتي كه خود ساواك او 
را شكار كند سزايش مرگ خواهد بود. ساواك با استفاده از همين شيوه 
توانسته بود پدر علي ميهن دوست (از كادرهاي مركزي) را بفريبد و علي را 

ياري پدرش دستگير كند  كه از دستگيري اول شهريور در امان مانده بود به
و به جوخه اعدام بسپارد. ساواك مصرانه از رضا مي خواهد تا نشاني اماكن 
مورد رفت و آمد احمد را فاش كند، رضا با اطالع احمد و نيز با مشورت 
ياران خود در زندان به ساواك قول همكاري مي دهد، سه ماه از بازداشت 

وي را همراه خود به نقاط  رضا رضايي گذشته بود كه مأموران ساواك
مختلف تهران مي برند تا شايد احمد را ببيند و به آنها معرفي كند. افراد 
سازمان در بيرون زندان كه از اين كار با خبر بودند، مأموران ساواك و رضا 
را در خيابان هاي تهران دنبال مي كردند و وقتي رضا آنها را مي ديد با ايما 

مسلح ساواك را به آنان گزارش مي داد. ياران  و اشاره حضور مأموران
تشكيالتي در زندان، رضا را تشويق به ادامه اين نقش مي كردند تا شايد در 
اين گشت هاي بيرون زندان فرصتي براي فرار خود او نيز فراهم شود، در 
يكي از مالقات ها در ارتباطي كه از طريق خانواده هاي زندانيان ترتيب داده 

رضا براي احمد پيغام مي فرستد كه در روز پنجشنبه همراه  شده بود،
در خيابان  3مأموران ساواك براي يافتن وي به اطراف ورزشگاه شماره 

شهباز خواهند رفت. صبح پنجشنبه مأموران ساواك خوشحال و اميدوار 
رضا را همراه خود به محل مزبور مي برند و در انتظار شكار احمد اطراف را 

ي گيرند، ترافيك شلوغ شهر و رفت و آمد انبوه مردم تمركز زير نظر م
حواس را از مأموران مي گيرد. رضا از آن جهت اين نقطه را انتخاب كرده 
بود تا شايد در اين شلوغي فرصتي براي فرار پيدا كند، ساواك عالوه بر سه 
مأمور مراقب رضا تعداد زيادي از مزدوران خود را براي تحت كنترل داشتن 
اوضاع در اطراف آنها گماشته بود. پس از اين كه دقايقي از انتظار بي نتيجه 
آنها در گوشه اي از خيابان شهباز مي گذرد، جواني ژنده پوش جلو مي آيد 
و بيدرنگ به تميز كردن كفش هاي سه مأمور مي پردازد و دست آخر 

مي كفش رضا را پاك مي كند و از هر كدام چند ريالي مي گيرد و دور 
شود. نيم ساعت بعد مأموران خسته ساواك همراه رضا با كفش هاي تميز 
خود به ماشين ساواك بر مي گردند و راهي زندان مي شوند، رضا نامه اي را 
كه رفيق تشكيالتي هنگام پاك كردن كفش هايش در جوراب او جاي داده 

ار بود كه بود با دقت مورد مطالعه قرار مي دهد. اين نامه حاوي دو نقشه فر
رضا بايد يكي از آنها را بر مي گزيد و مو به مو اجرا مي كرد، بر اساس اين 

نقشه ها الزم بود رضا همراه مأموران ساواك و به عنوان پيدا كردن احمد به 
شهر بيايد. چند روز بعد آخرين پيشنهاد رضا براي دستگيري احمد در يك 

ث كوتاهي پذيرفته مي گروه تعقيب ساواك بررسي مي شود و پس از بح
مأموران ساواك رضا را همراه خود به گرمابه جعفري  1350آذر  27شود، 

در خيابان بوذرجمهري مقابل پامنار مي برند، بنابر آنچه رضا به ساواك 
گفته بود احمد در آن روز و تقريباً در آن زمان به اين حمام خواهد آمد. 

ريك حمام مي گذارند رضا آنها را وقتي مأموران همراه رضا قدم به پلكان با
متوقف مي كند و هشدار مي دهد كه اگر احمد لباس بر تن داشته باشد 
حتماً مسلح است و مي تواند بيدرنگ به سوي آنان شليك كند. با اين بهانه 
از آنها مي خواهد كه لحظه اي در بيرون گرمابه منتظر بمانند تا وي محل 

ي كه احمد در آنجا نباشد آنها را باخبر رختكن را بررسي كند و در صورت
سازد، مأموران ساواك از اين پيشنهاد منطقي كه جان آنان را نيز حفظ مي 
كرد استقبال مي كنند و در جاي خود باقي مي مانند. رضا وارد حمام مي 
شود و بيدرنگ از در ديگر حمام كه به كوچه نوروزخان راه داشته است 

حمام احمد رضايي سوار بر يك موتور قوي در بيرون مي رود، در بيرون 
انتظار رضا بود، با دور شدن اين موتورسواران از منطقه رضا از چنگال 
ساواك رها مي شود و ساواك ضربه نابي را مي چشد. بعدازظهر همان روز 
رضا به ساواك تلفني مي گويد كه وي همچنان به آنان وفادار است و به 

ازمان به اين كار دست زده است تا بتواند با احمد خاطر جلب اعتماد افراد س
تماس بگيرد و اطالعات دقيق در مورد او را به ساواك برساند. تا چند روز 
پس از فرار رضا رضايي با تلفن هايي رد خود را گم كرده و ساواك كالفه و 
سر در گم ابتكار عمل فوري را از دست داده بود. اولين شهيد سازمان: فرار 

رضايي روح تازه اي به پيكر آسيب ديده سازمان دميد و نور اميدي در رضا 
تاريكي شكست هاي پي در پي نشاند، با از هم پاشيدن پيكره اصلي سازمان 
و از بين رفتن خانه هاي تيمي نيروهاي باقيمانده با اتكاء بيشتري به 
ي سمپات ها و به ويژه طرفداران خود در دانشگاه و بازار به تالش برا

احمد رضايي براي تماس  1350بازسازي سازمان پرداختند. هفتم دي ماه 
با يك عضو جديد در محل قراري واقع در خيابان كاشان حاضر شد، زين 
العابدين حقاني به عنوان همراه براي بررسي امنيت منطقه احمد را ياري 
مي داد. احمد به محض رسيدن به محل قرار از سوي مزدوران ساواك 

ايي و محاصره شد، عضوي كه بنا بود سر قرار بيايد چند روز پيش از شناس
آن دستگير شده و زير شكنجه قرار را لو داده بود. احمد كه خود را در 
محاصره مأموران مسلح ساواك مي بيند بيدرنگ با جويدن كپسول سيانور و 
ن انفجار نارنجك همراهش به مقابله بر مي خيزد، در اين درگيري احمد جا

باخت و نام او به عنوان اولين شهيد سازمان مجاهدين ثبت شد. تور 
گسترده ساواك، زين العابدين را نيز در دام خود مي گيرد، ساواك وي را كه 
با سيانور دست به خودكشي زده بود به عنوان يك منبع اطالعاتي به 
بيمارستان منتقل كرده و از مرگش جلوگيري مي كند و سپس مورد 

قرار مي دهد. احمد يك اصل تشكيالتي يعني چك كردن سالمت شكنجه 
قرار را ناديده گرفته بود، طبق اين اصل فردي كه مي خواست سر قراري 
حاضر شود ابتدا در جاي به خصوصي كه عالمتي درج مي كرد تا سالمتي 
خود را به طرف مقابل خبر دهد، هرگاه يك رويداد غير قابل پيش بيني 

دن مانع از اين بود كه فرد بتواند عالمت را درج كند قرار مثالً دستگير ش
مالقات لغو مي شد. فردي كه بنا بود با احمد مالقات داشته باشد پس از 
دستگيري و شكنجه قرار را لو داده بود، او با اطميناني كه به چك كردن 
سالمت قرارها داشته است، فكر مي كند كه وقتي احمد ببيند كه او عالمتي 

ده است از رفتن به محل قرار خودداري خواهد كرد. تا اين زمان كه هنوز نز
سازمان نامي براي خود اعالم نكرده بود، رژيم شاه اعضاي سازمان را به 
عنوان اعضاي نهضت آزادي مي شناخت، زيرا رهبران سازمان همگي قبالً 
د عضو نهضت آزادي بودند، لذا در خبرهايي كه رژيم بعد از شهادت احم

رضايي نيز پخش كرد او را يك عضو مهم نهضت آزادي معرفي كرد. بعدها 
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رژيم نام ماركسيست هاي اسالمي را در تبليغات عوام فريبانه خود بر عليه 
سازمان مجاهدين به كار گرفت، دستيابي به چنين نامي زائيده رويداد ويژه 

د و به نام يكي از فعاالن آن بو "نادر شايگان"اي بود، گروه كوچكي كه 
گروه شايگان معروف شد، با هدف ايجاد جبهه مشتركي از نيروهاي مبارز 
اسالمي و نيروهاي مبارز چپ فعاليت مي كرد. اين گروه كه مي كوشيد تا 

از سوي ساواك  1352وحدتي بين مجاهد و فدائي ايجاد كند در سال 
ينا و شناسايي و متالشي شد و اعضاي اصلي آن، نادر شايگان، حسن روم

مصطفي شعاعيان در درگيري با مزدوران ساواك كشته شدند. در خانه اي 
و چند جزوه مجاهدين به دست  "چه گوارا"كه متعلق به آنان بود عكس 

رژيم افتاد، رژيم از اين تركيب واژه ماركسيست اسالمي را ساخت و شايگان 
دين را نيز و يارانش را ماركسيست اسالمي ناميد، از آن پس رژيم شاه مجاه

با نام ماركسيست هاي اسالمي معرفي مي كرد. پس از احمد، رضا رضايي 
همراه با كاظم ذواالنوار و بهرام آرام به سازماندهي تازه مي پردازند كه بر 
اساس آن يك كميته مركزي با سه عضو، سازمان را هدايت مي كند، 
ته سازمان در سه بخش و هر بخش تحت رهبري يكي از اعضاي كمي

  مركزي به فعاليت ادامه مي دهد. 

بر فراز «* بر گرفته از كتابِ خاطرات محسن نجات حسيني به نام 
  »خليج

*  
   

  حقايق ناگفته 

  در رابطه با فرار من از زندان
  

  اشرف دهقاني
  

اكنون به مطلب اصلي برگردم و در مورد فرار از زندان قصر بگويم. قبل از 
بر مبناي  كه تا آنجا كه من مي دانم ونم هر چيز، به اين موضوع اشاره ك

آنچه تا كنون در مورد اين فرار گفته شده مي توان نظر داد، بايد گفت كه 
قرائن موجود، همگي بيانگر آن اند كه هنوز حقيقت موضوع اين فرار بر 

و اوايل  53كسي عيان نيست. حتي عليرغم اين كه ساواك در اواخر سال 
تگير نمود كه در بين آنها افرادي كه به گونه ئي عده زيادي را دس 54سال 

در آن فرار درگير شدند نيز حضور داشتند، اما خود اين دستگيرشدگان نيز 
به دليل رعايت درست اصول مخفي كاري، از همه ي واقعيت هاي مربوط 

رو نشد. در به اين فرار مطلع نبودند و باالخره هم  موضوع براي آنها 
هيچ وقت كامالً به طور دقيق نتوانست به تمام اطالعات  حقيقت، ساواك نيز

مربوط به اين امر دست يابد. جالب است در اينجا بگويم كه در رابطه با فرار 
ومن در  ناهيدو چند نفري كه او براي فرار  صديقه رضائيبه جز  - خود من

ر افراد مبارزي (حال در هر سطحي) به طور كامالً اتفاقي د - نظر گرفته بود
جريان آن قرار گرفته و نقش هاي مؤثري هم در آن ايفاء نمودند بدون آن 
كه از قبل در مورد ياري به يك فرار كه فراري تاريخي شد و نقش خود در 
آن، حتي تصوري در ذهن داشته باشند. با توجه به اينكه در آن شرايط، 
ل رژيم شاه قدر قدرت مي نمود و زندان هايش دژهاي مستحكم غيرقاب

عبوري به نظر مي آمد، ياري آنها به فرار من، خود جلوه ئي از تأثير مبارزه 
، "متحماسه ي مقاو"ئي بود كه تازه آغاز گشته بود. من به هنگام نوشتن 

كه   - براي رعايت مسائل امنيتي، نه تنها كامالً دقت كردم كه نام آن افراد
 - فرار درگير شده بودندهمانطور كه گفتم به طور اتفاقي در رابطه با حركت 

را ذكر ننمايم بلكه مجبور بودم از شرح برخي از رويدادها و واقعيت ها نيز 

خودداري كنم؛ هرچند سعي كرده بودم كه موضوع فرار را در كليت خود، به 
همان صورتي كه بود، مطرح كنم. امروز خوشحالم كه مي توانم بگويم كه 

ي ي فرار ام را به درستي توضيح ، چگونگدر طرح كليدر همان زمان هم، 
سال، شرح كامل فرار از زندان قصر در  31داده ام. حال پس از گذشت 

  اختيار خوانندگان عزيز قرار مي گيرد.

 ناهيد جالل زادهواقعيت اين است كه نقشه و طرح فرار، به ابتكار خود من و 

 ائيمهدي رض(دختر مبارز مجاهدي كه همراه با مجاهد فراموش نشدني، 

هاي زندانيان ته شد و با كمك گرفتن از خانوادهدستگير شده بود) ريخ
دي خود، آماده بود. ي مجاهد، به اجرا درآمد. شرايط فرار، به خوسياسي

ئي كه به مناسبت عيد نوروز به زندانيان سياسي داده بودند، مالقات حضوري
راي داشتن مالقات زمينه ي اصلي بود. البته، بايد تأكيد كنم كه هرچند ما ب

حضوري درخواست نموده و فشار آورده بوديم و مطمئناً خانواده هاي 
زندانيان نيز مصراً درخواست چنان مالقاتي را كرده بودند، ولي چنين 
اقداماتي به هيچ وجه ربطي به موضوع فرار نداشت؛ و اساساً قبل از روزهاي 

رار، حتي به مخيله شلوغِ مالقات حضوري، استفاده از آن فرصت براي ف
نفر بود،  7كسي راه نيافته بود. در آن مقطع، تعداد ما زندانيان سياسي زن، 

و خانواده هاي مان كه روز دوم عيد موفق به مالقات حضوري با ما شده و 
براي ديدار با ما به درون زندان آمدند، جمع چشمگيري را تشكيل نمي 

از خانواده هاي زندانيان سياسي ي  دادند. اما در روز سوم عيد، تعداد زيادي
ديگر كه عزيزان شان در زندان مردها زنداني بودند، با درست كردن 
توجيهاتي و تحت پوشش فاميل درجه دو موفق شدند به درون زندان آمده 
و حضوراً با ما مالقات نمايند. در اين كار، هيچ چيز جز عالقه آنها به مبارزه 

ده و ديدار با كساني كه تنها براي دفاع از منافع ي انقالبي ي جديداً آغاز ش
توده ها به زندان افتاده بودند، دخيل نبود. در اين روز بود كه ما (من و 

 "حماسه ي مقاومت") به فكر فرار از زندان افتاديم. همانطور كه در ناهيد

نوشته ام، من، ابتدا با ديدن آن همه جمعيت به فكر ام رسيده بود كه 
ويسم و جهت تشويق آنها به مبارزه و براي ارتقاء آگاهي شان، در مطلبي بن

مالقات بعدي براي شان بخوانم. اما موقعي كه قلم و كاغذ به دست گرفته و 
خواستم به انجام چنين كاري اقدام كنم، اين فكر به سراغ ام آمد كه آيا در 
ان شرايط خاصي كه پيش آمده است، اين بزرگترين كاري است كه مي تو

  در جهت پيش برد مبارزه، انجام داد!؟  

تا آنجا كه موضوع به تداركات درون زندان مربوط مي شد، چيزي را غيرقابل 
ب همه چيز را مي شد داد. اما بايد كساني مي بودند كه حل نمي ديدم. ترتي

كمك مي كردند تا ما از درِ زندان زنان گذشته، فاصله ي بين آنجا تا درِ 
زندان را طي كنيم و از آنجا بيرون برويم، و اين كه پس از  بزرگ داخلي ي

فرار به كجا بايد رفت؟ آن شب و ديگر شب ها را تا زماني كه بتوان دوباره 
با سازمان تماس گرفت، در كجا بايد گذراند؟ اين ها اصلي ترين مسايلي 

شان صحبت كرديم. احساس مي كردم كه از  در مورد ناهيدبودند كه با 
مي آيند، كساني بايد باشند كه  ناهيدخانواده هائي كه براي مالقات  ميان

 چنان كمك هائي را بكنند. 
………..  

كمك گرفتن از خانواده هاي مبارز زندانيان سياسي و حل مشكل جا و 
طي مالقات هائي  ناهيدامكان ماندن در بيرون از زندان، موضوعي بود كه 

لبته من آگاهانه (بنا به تربيت كه داشت، در مورد آنها، صحبت كرد. ا
تشكيالتي ام) كنجكاويِ خاصي در مورد شخص بخصوصي كه او از ميان 
خانواده هاي مجاهدين، در اين زمينه با او صحبت كرد، ننمودم. اما برايم 

آنقدر با  ناهيدمي باشد.  صديقه رضائيكامالً معلوم بود كه طرف صحبت او 
مهدي ئيات مسايل مربوط به دادگاه من صميمي بود كه حتي خيلي از جز

كه مدتي قبل از آن روز ها در جريان بود و از كساني كه به مالقات  رضائي
اش مي آمدند مي شنيد، را با من در ميان مي گذاشت. با اين حال، هم او و 
هم من كامالً مراقب بوديم كه مسائلي كه در واقع امنيتي بودند، رو نشوند. 
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من گفت كه براي فرار خود اش و من امكان بيروني  به ناهيددر هرحال، 
) دست به كار تدارك و آماده ناهيدوجود دارد. بر اين اساس، ما (من و 

ساختن خود براي فرار شديم. اما روز چهارم، يعني يك روز قبل از روز 
عمل، وضعيتي حاكم بود كه كمتر اميدي به امكان فرار و موفقيت در آن 

ه تنها تعداد مالقاتي ها بسيار كمتر از روز قبل بود، بلكه بود. در آن روز، ن
بر تعداد پاسبان هائي كه در حياط مواظب بودند نيز، اضافه شده بود. با اين 
حال، فكر فرار هنوز در ذهن ما قوت داشت. از نظر ما، فرار، انجام يك 
حركت انقالبي به ضرر رژيم و ساواك اش بود، حركتي بود كه به هر حال 
در خدمت رشد مبارزه مردم قرار مي گرفت. اين انگيزه ئي بود كه من و 

را به تهيه تداركات براي عملي نمودن آن مي كشاند. هنگام بدرقه ي  ناهيد
مالقاتي ها، متوجه شديم كه كنترل مالقاتي ها را شديد كرده اند. انگار 

يك  احساس كرده بودند كه ممكن است فراري صورت بگيرد. در آن روز،
افسر و دو پاسبان دم درِ زندان زنان، ايستاده و مالقاتي ها را يك به يك از 
نظر مي گذراندند. عصر آن روز نيز، همه زندانيان را به حياط  آورده و 
شروع به سرشماري نمودند. دو بار هم، به اتاق ما آمدند تا سرشماري 

تا آن موقع به فكر فرار دقيقي از ما كرده باشند و به ما فهماندند كه اگر هم 
افتاده بوديم، چنان فكري را از سر خود خارج كنيم. من با ديدن چنين 

گفتم كه:  ناهيدنوشته ام، به  "حماسه ي مقاومت"وضعي، همانطور كه در 
امكان موفقيت چهل درصد است ولي ما اين كار را مي كنيم، باالخره هر "

در آن زمان، من وظيفه  "عملي ممكن است با خطر شكست همراه باشد.
در  رقيهو  شهينخود مي دانستم كه موضوع فرار را با دو رفيق سازماني ام، 

و با هم، موضوع را به آنها گفتيم. در اين ميان،  ناهيدميان بگذارم. با توافق 
رقيه ناگهان با خوشحالي و هيجان مطرح كرد كه من هم مي آيم. اما، اين 

نفر از تعداد اندك ما، خيلي زود به  3يد شدن كار عملي نبود. نه فقط ناپد
چشم مي خورد بلكه به لحاظ امكانات عملي نيز واقعيت اين بود كه به هر 
حال، اين خانواده هاي مجاهدين بودند كه به ما در امر فرار كمك مي 
كردند و اين، آنها بودند كه از ايشان انتظار مي رفت كه در بيرون به ما جا و 

بديهي و كامالً مشخص بود كه خانواده هاي مجاهدين، در  مكان بدهند.
نيز در  ناهيدمجاهد، وارد اين قضيه مي شدند. و  ناهيددرجه اول به خاطر 

طي ي مالقات اش، عالوه بر خود اش، در مورد فرار من صحبت كرده بود.  
صديقه براي اين كار آماده مي شد، آيا براي  رقيهاگر به جاي من هم 

يا كسان ديگري كه درگير اين موضوع مي شدند، فرق نمي كرد و  رضائي
، از ميان چريكهاي فدائي، من باشم يا كس ديگر؟ ناهيدكه نفر دوم به جز 

نشان داد، چهار  رقيهعليرغم چنين امور واقعي، با توجه به اشتياقي كه 
نفري روي موضوع فرار، با هم صحبت كرديم. صحبت ما به درستي روي 

يزه ي فرار متمركز شد و در اين رابطه به وضوح تأكيد شد كه هدف و انگ
در اينجا پاي موضوع شخصي در ميان نيست و بايد معيار را منافع خلق قرار 
دهيم. با توجه به چنين معياري، نظر اين بود كه با توجه به اين امر كه من 

رار در ميان مردم شناخته شده هستم و نام ام در ميان مردم مطرح است، ف
من تأثير تبليغي ي هرچه بيشتري در جامعه، به جاي خواهد گذاشت. در 

، "حماسه ي مقاومت"نتيجه، من كماكان براي فرار آماده شدم. در كتاب 
همين موضوع را به دليل رعايت مسايل مخفي كاري در آن زمان، با زباني 

و  قيهرديگر (به متن كتاب رجوع كنيد) مطرح كرده ام. بديهي بود كه هم 
با صميميت همكاري كنند كه چنين  ناهيددر جريان فرار من و  شهينهم 

نيز بود و از اين لحاظ جا دارد كه قدرداني ي خود از آنها را يكبار ديگر ابراز 
  كنم. آنها در آن زمان افراد مبارز و انقالبي و رفقاي صميمي ي من بودند.

ه اميد كمي براي ك -عليرغم همه ي عوامل منفي در روز چهارم عيد
من و ناهيد خود را براي فرار آماده مي  -موفقيت فرار به جا مي گذاشت

كرديم. در همان روز، من موفق شدم دور از چشم مأمور رخت كني، چادر و 
كفشي را از آنجا بيرون بياورم. آن ها را توي زنبيلي قرار داده و براي روز 

  .فرار، زير يكي از تخت هاي اتاق قايم كردم

، "حماسه ي مقاومت"در  كتاب  "فرار از زندان"در صفحه ي اولِ بخشِ 
... رفقا آمدند و به من گفتند عده اي پشت ميله ها ايستاده "نوشته ام كه: 

 ."اند و منتظر اند ترا ببينند. بلند شدم و به اتاق مالقات رفتم...
……… 

موضوع فكر مي كردم. در آن روز، من، نه به ياد فرار بودم و نه اصالً به اين 
ديداري كه در آن روز اما، با حيرتي باورنكردني (حداقل براي خودم) 

  مالقات داشتم، به طور اتفاقي، نقشي حياتي در فرار من ايفا كرد!
………….   

ام، كفش و چادر را در اتاقي كه عود براي فرار، همانطور كه نوشتهدر روز مو
دند، قرار دادم. از لحاظ آمادگي هاي آمي ميخانواده ها براي مالقات حضور

دروني، همه چيز آماده بود. به واقع، زيادي هم آماده بود! در آن روز، متوجه 
چادر و كفش آورده اند.  اين را  ناهيدشدم كه از بيرون نيز براي من و 

موقعي متوجه شدم كه ديدم در آن اتاق بزرگ (داخل ساختمان خود زندان 
آنجا صورت مي گرفت) در همان اثناء كه من براي كه مالقات حضوري در 

سركردن چادري كه خود تهيه كرده بودم، مي رفتم، خانمي در شلوغي ي 
اتاق دست ام را گرفت و يواشكي گفت: بشين، همين جا بپوش. من حتي 

آن فرد مبارز كه به اين ترتيب آگاهانه به انجام يك حركت انقالبي چهره ي 
فقط به ياد دارم كه خانم نسبتاً  تي نديدم. كمك مي كرد را به درس

قدبلندي بود، يا مي توانم بگويم كه قدكوتاه نبود. متوجه شدم كه در طرفي 
   ناهيدرا گرفته اند. اصوالً، آن خانواده ها بيشتر به  ناهيدديگر، عده ئي دور 

  

  

  
  

توجه داشتند تا من، طبيعي هم بود كه چنين باشد. در هر حال، من در 
انجا نشستم، كفش ها را كه به سختي به پايم رفت، پوشيدم و چادر هم

  مشكي را سر كردم.

ها بودم كه آنها نيز اغلب چادر مشكي به سر داشتند.  ي مالقاتيحاال، قاطي
ديگر لحظه ئي معطل نكردم و در حالي كه هنوز تعداد زيادي از مالقاتي ها 

ج شده و آمدم توي حياط. چه در اتاق بودند، همراه آن خانم از اتاق خار
لحظات باشكوهي بود. اين را واقعاً احساس مي كردم. كامالً خونسرد بودم. 
خيلي راحت و عادي راه مي رفتم و در كنار كساني كه داشتند به بيرون مي 
رفتند و توجهي هم به من نداشتند، داشتم طول حياط را مي پيمودم. 

رد و از تك سوراخ كوچكي كه ضمن چشم ام زندانيان عادي را دنبال مي ك
پوشاندن صورت ام براي يك چشم ام ايجاد كرده بودم به چهره هاي شان 
نگاه مي كردم و در دل ام، يك به يك از آنها خداحافظي مي كردم. با چنين 
حالتي، با قدم هاي معمولي به طرف در خروجي مي رفتم. در اين موقع 

افتاد كه در  ناهيدچشم ام به  چند قدم آن طرف تر در سمت راست ام،
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ميان جمعيت متراكمي از زنان چادر مشكي كه پوششي براي او بودند، در 
حالي كه او نيز چادر مشكي به سر داشت، به صورت كامالً غيرعادي با 
شتاب راه مي رفت و در حالي كه سر اش را پائين انداخته بود، با عجله 

ود باز كرده (در واقع، در ميان سعي داشت از ميان جمعيت راهي براي  خ
كوتاه بود و  ناهيدآنها چرخ مي خورد) و خود اش را به بيرون برساند. قد 

چادر اش خيلي بلند به نظر مي آمد، چون آن را بدجوري دور خود اش 
پيچانده بود و در آن راحت به نظر نمي رسيد. روي خود را پوشانده بود ولي 

ه معموالً زن هاي چادر مشكي مي به نظر نمي آمد به سبكي است ك
پوشانند. شايد هم پائين انداختن سر اش و آن طرز راه رفتن با عجله، چنان 

چادر مشكي ئي كه من سر كرده بودم،  حالت غيرعادي ئي به او داده بود.
كمي از قد ام كوتاه تر بود. اما من كمونيست كه هيچ وقت اعتقادي به 

، هم چادر سر كردن برايم كامالً عادي چادر سركردن و روگرفتن نداشتم
بود و هم بلد بودم چطور رويم را با چادر، بپوشانم. واقعاً درست به شكل 
همان زن هاي چادرمشكي ي مالقاتي، روگرفته بودم (نمي دانم 

اصطالح تركي است يا فارسي، به هر حال، منظور از آن،  "روگرفتن"
اشد كه در آن يك سوراخ براي پوشاندن چهره با چادر به سبك خاصي مي ب

ديدن يك چشم به وجود مي آيد. من اين طرز پوشاندن صورت را از 
گذشته بلد بودم). در نتيجه، كوتاهي ي چادر هم نمي توانست چندان جلب 

عادي نبود. برخالف تصوري  ناهيدشايد چادر سركردن هم براي توجه كند. 
ر ذهن ها باشد، در آن كه ممكن است امروز از يك زن مجاهد مسلمان د

الزاماً چادري نبودند و روسري هم به سر نمي ، زمان دخترهاي مجاهد
هم دختر  ناهيدكردند. اگر درست در حافظه ام مانده باشد، فكر مي كنم 

 ناهيددرست دم درِ زندان بود كه يكي از پاسبان ها متوجه  چادري نبود.

توجه به آنچه شرح اش رفت، از  ، او را گرفت. باهاشميشد.  پاسباني به نام 
هرچند  -جلب شد ناهيدنظر من عجيب نبود كه توجه پاسبان دم در به 

ممكن است عواملي در گيرافتادن او نقش داشتند كه بر من معلوم نيست. 
دختري با جرأت و انسان خونسردي هم بود اما در آن روز، راه رفتن  ناهيد

د وجود زناني كه او را با خود مي اش با حالت شتابزدگي همراه بود. شاي
بردند، قبل از اين كه در او احساس پشتيباني به وجود آورد، باعث چنان 

من، همان زمان وقتي ديدم كه او سر  در هر حال، حالتي در او گشته بود.
اش را پائين انداخته و با عجله براي خود از ميان مالقاتي ها راه باز مي 

و براي او نگران  "ناهيد اين كارها را مي كند!؟ چرا"كند، پيش خود گفتم: 
   شدم!

درست دم درِ زندان زنان گيرافتاد؛ و من، در حالي كه در  ناهيدبه هر حال، 
دو قدمي ي او بودم (در سمت خارج از درب زندان) به جا ماندم. صحنه 

در اين رابطه نوشته ام، همگي  "حماسه ي مقاومت"هائي را كه در كتاب 
ه همان صورتي بودند كه توضيح داده ام. عين آن مطالب چنين اند: درست ب

بودم. پاسبان متوجه من كه وضع كامال عادي و  ناهيدمن در دو قدمي "
را گرفت و با خود به حياط برگرداند. عده اي از  ناهيدطبيعي داشتم، نشد. 

مالقاتي ها در بيرون و عده اي در حياط بودند. پاسبان فوري برگشت و 
آنگاه شروع كرد چادر زن ها را يك به يك عقب زدن و صورتشان را نگاه 
كردن. من هم آن جا بين زن ها ايستاده بودم. نمي دانستم چه بايد بكنم. 
پاسبان به طرف زني كه درست پهلوي من ايستاده بود، آمد و چادر او را 

م كه كنار زده به صورتش نگاه كرد. من سعي مي كردم، وضعي به خود بگير
عادي جلوه كند. زنبيل را با بي اعتنايي به بازرسي او، در دستم تكان دادم و 
با صورتي كه نصف آن را با چادر پوشانده بودم، به پاسبان نگاه كردم. او هم 
كه وضع را عادي ديده بود، توجهي به من نكرد و به سراغ زن هاي ديگر 

روشني ي بيشتر توضيح  مطالب بعد از اين قسمت را امروز بايد با "رفت.
دهم و بخصوص مواردي را كه به خاطر رعايت مسايل امنيتي و رد گم 

  كردن، كامل توضيح نداده ام، در اينجا تكميل كنم.

، براي اينكه ساواك متوجه نشود كه من با چه "حماسه ي مقاومت"در 
ده كسي و يا  كساني مسير بين زندان زنان تا دم درِ اصلي ي زندان را پيمو

و از آنجا فرار نمودم، طوري نوشته ام كه گويا تعدادي از آن مالقاتي ها به 
حاال چند نفر از مالقاتي ها متوجه من شده "من كمك كردند. نوشته ام: 

بودند و احساس مي كردند فرصت دارد از دست مي رود... گفتند زود باش 
، به اين "اه افتادنر". اما، در واقعيت امر، "تو بيفت جلو! و من راه افتادم

را تا آنجا  ناهيدسادگي ها نبود. كساني كه در بيرون از زندان بودند و 
همراهي كرده بودند، با دستگيري او، كامالً شوكه شده بودند. بخصوص پس 
از آن كه يكي از پاسبان ها به بيرون آمد و شروع به كنار زدن چادرهاي آنها 

ر خطرناك بودن كار را خوب احساس و نگاه كردن به صورت شان نمود، ديگ
مي كردند و خود به خود ايستاده بودند كه ببينند كار به كجا مي كشد. در 
آن موقعيتي كه پيش آمد، من خود يك لحظه نمي دانستم چكار بايد بكنم. 
آيا ديگر امكان فرار از بين رفته بود و من بهتر بود برگردم و به روي خود 

 "معقول"ر مي كردم!؟ ظاهراً كار عملي و ممكن وهم نياورم كه داشتم فرا

با پاي خودم كه نبايد دوباره "در آن لحظه همان بود! اما، من به خود گفتم: 
اين، دقيقا جمله ئي بود كه من در آن موقعيت پيش خود زمزمه  "برم تو!

كردم. در فرصت بسيار كوتاهي كه وجود داشت، به كساني كه آنجا بودند، 
ما برويم. كسي نيامد. اصرار مي كردم كه بيائيد با هم برويم.   گفتم بيائيد

(طبيعتاً، معني اين حرف آن بود كه  "تو بيفت جلو"بعضي ها مي گفتند 

آنها پشت سر من خواهند آمد) ولي من آهنگ رفتن مي كردم و آنها نمي 
و شرايط جديدي كه به وجود آمده بود،  ناهيدانگار با دستگيري  .آمدند
ر دليلي براي رفتن نمي ديدند. اما، من كامالً مصمم بودم كه از آن جا ديگ

بروم. در اين موقع، به خانم جواني كه در كنار ام بود و بچه ئي به بغل 
داشت، با حالت تأكيد گفتم: بيا برويم! او ابتدا نمي آمد، گرچه مردد بود و 

نفر با يك بچه كه در باالخره با اصرار من، راه افتاد. به اين ترتيب، ما دو 
  بغل آن خانم بود، به طرف درب بزرگ زندان راه افتاديم.

زندان زنان در آخرين قسمت محوطه بزرگ زندان قصر قرار داشت و از آنجا 
تا درِ بزرگ كه به خيابان باز مي شد، كلي راه بود. در اين مسير، هرآن 

ين فاصله زندان ممكن بود اتفاقي بيافتد. براي من، بخصوص پيمودن راه ب
مي پيچيد (به نقشه... توجه  3زنان تا آنجائي كه راه به طرف زندان شماره 

عادي راه مي رفتم كنيد) بسيار دشوار بود. از يك طرف، مي بايست با حالت 
ي را به خود جلب نكنم، و از طرف و حالت دويدن نمي داشتم تا توجه كس

زودتر از زندان زنان دور شده  ديگر، در دل ام غوغا بود و مي خواستم هرچه
و حداقل در جلوي ديد نباشم. هر قدمي كه به جلو برمي داشتم پيش خود 
مي گفتم خوب شد، همينجا هم دستگير ام كنند باز گفته خواهد شد دم و 
دستگاه رژيم شاه آنقدرها هم كه تصور مي شود پرقدرت نيست كه كسي 

ان بيرون بگذارد. پس، فرار من تأثير اصالً نتواند پاي اش را از دم درِ زند
خوبي در ارتقاء روحيه ي مبارزاتي ي مردم خواهد داشت. اين، بدون هيچ 
گونه اغراقي، واقعاً فكر من در آن لحظات و دقايق بود. هرچه دورتر مي 
شدم، خوشحال تر مي گشتم و مي گفتم خوب تا اينجا آمدم، مردم خواهند 

رار كند (در مقابل تبليغات رژيم كه مي گفت تا اينجا ف توانستهگفت كسي 
...). با چنين حالت بيم و اميد و تشويش، از جلوي نمي تواندهيچكس 

نشسته بود، گذشتم و در دل ام گفتم:  2نگهباني كه دم درِ زندان شماره 
نمي دوني در جلوي چشمان ات چه اتفاقي مي افتد! تا دم درب بزرگ مي 

ان زندان كه دم درب هر يك از آن ها دو بايست از جلوي سه ساختم
پاسبان ايستاده بودند، بگذرم. واقعاً مطمئن نبودم كه موفق به فرار خواهم 
شد. آيا خواهم توانست از درب اصلي بگذرم! آيا در فاصله ئي كه به آنجا مي 
رسيدم، با تلفن به نگهبانان درب اصلي دستور نداده بودند كه مواظب باشند 

 "حماسه ي مقاومت"نگذارند به بيرون برود!؟ همانطور كه در و كسي را 

با مطلع شدن آنها از مسئله ي فرار، حال ديگر فقط نيم درصد "نوشته ام 
احتمال موفقيت بود. چه بسا كه قبل از رسيدن به دم درِ بزرگ، آنها به آنجا 
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م كه تلفن كرده و دستور داده بودند كه همه ي درها را ببندند. نمي دانست
باالخره بايد قدم هايم را به جلو، ازخطررستن به حساب آورم، يا به طرف 
خطر رفتن!؟ هيچ كاري هم نمي شد كرد. مي بايست با همان نيم درصد 

  "احتمال به پيروزي، به جلو مي رفتم.

پس از گذشتن از پيچ دوم، وضع بهتري به وجود آمد. نه فقط به خاطر اين 
نان زندان زنان قرار نداشتيم بلكه در اينجا به عده كه ديگر جلوي ديد نگهبا

ئي از خانواده هاي زندانيان سياسي كه براي مالقات مي آمدند، برخورديم. 
به كساني برخورديم كه بزرگ ترين كمك را به فرار من نمودند، بدون آنكه 
كسي آنها را براي چنين كاري بسيج و سازماندهي كرده باشد. در حقيقت، 

عميق اين افراد از رژيم آدمكش شاه و اين كه مبارزه عليه اين كينه ي 
رژيم و اربابان امپرياليست اش را وظيفه ي انقالبي خود مي دانستند، 
رهنمون حركت آنها شد؛ و آنها با گشاده روئي و سخاوت، چنان كمك 
مبارزاتي ئي را در اختيار من قرار دادند. كساني كه پس از گذشتن از پيچ 

آنها برخورد كرديم، افراد مذهبي بودند. بنا به سنت اسالمي، زن ها  دوم به
در يك طرف جاده و مردها به موازات آنها در طرف ديگر جاده مي آمدند. 
در اينجا، در طرف مردها، ناگهان چشم ام به همان مرد جواني افتاد كه روز 

او حرف زده  دوم مالقات همراه عده ئي ديگر به مالقات ما آمده بود و من با
بودم. به طرف او رفتم. او از ديدن من جاخورد اما خيلي زود متوجه شد كه 
دارم فرار مي كنم. فوري به گونه ئي جمعيت را متوجه ساخت كه برگردند. 
يعني به طرف درِ اصلي راه بيافتند (تا آن موقع، من حتي نام آن مرد 

ان سياسي بود و براي شريف را هم نمي دانستم. او جزء خانواده ي زنداني
مالقات با يكي از عزيزان اش كه در ارتباط با سازمان مجاهدين خلق در 
زندان مردها بسر مي برد به زندان قصر مي آمد. بعدها دانستم كه نام او 

بود). حاال خانم جواني كه با من آمده بود، همراه دسته ي  حسين خراساني
برگشته و به طرف در اصلي رفتند.  زنان بود كه آنها نيز با راهنمائي ي او

) به من گفت كه در صف زن ها راه بروم كه در آن حسينمرد شريف (
شرايط، كار درست همان بود. چون به شكلي كه آنها راه مي رفتند، طبيعي 
آن بود كه من  در كنار زنان باشم. من عرض جاده را پيموده و به طرف 

آنها رسيدم، يكي دو نفر با حالتي دسته ي زنان رفتم ولي همينكه به پيش 
كه اضطراب از آن پيدا بود و با صداي آهسته و به صورت پچ پچي، گفتند: 
نه نه، اينجا نه، برو پيش مردها! (معلوم بود كه آنها متوجه خطرناك بودن 
اوضاع هستند و احساس مي كردند كه مردها قوي تر اند و من بايد پيش 

مجبور شدم باز، فاصله ي نه چندان كمِ بين  مردها راه بروم). من دوباره
با  حسيندسته ي مردها و زنان را طي كرده و به طرف مردها بروم. دوباره، 

متانت به من اشاره كرد كه همراه زن ها حركت كنم و من نيز كه همين را 
درست مي دانستم، براي بار دوم پيش آنها برگشتم و اين بار عليرغم 

نفر، همچنان تا دم درب بزرگ زندان در كنار آنها مخالفت همان يكي دو 
 آن خانم جوان كه با من از دم درِ زندان زنان راه افتادراه رفتم... . به راستي 

و اين مردان و زناني كه مرا در پناه محبت خويش گرفته و تكيه گاهي براي 
ده من شدند، چه كساني بودند! واقعيت آن بود كه آنها از توده هاي ستمدي

مردم بودند كه هر يك به گونه ئي در زير سلطه ي جهنمي و ننگين رژيم 
شاه، دست و پا مي زدند. افرادي از اقشار آگاه جامعه بودند، زنان و مردان 
آزادي خواهي كه با آغاز و گسترش جنبش مسلحانه در ايران، به صحنه ي 

در  مبارزه ي سياسي كشيده شده بودند؛ بخصوص كه عزيزان شان نيز
چنگال مزدوران رژيم شاه گرفتار آمده و واقعيت ددمنشي رژيم شاه در 
زندان ها در حق آگاه ترين و بهترين فرزندان مردم، براي شان كامالً عيني 
بود. آنها، بدون اين كه من از قبل بدانم، به خوبي مرا مي شناختند، با نام 

نان داشتند. در من آشنا بودند و به وفاداري من نسبت به خودشان اطمي
حقيقت، آنها، از اولين قشرهاي جامعه بودند كه به حقانيت جنبش 
مسلحانه پي برده و آن را ، ازآن خود مي دانستند. به همين خاطر، حال 
سعي داشتند قابليت هاي مبارزاتي ي خود را در خدمت رشد و پيروزي اين 

ه هاي جنبش قرار دهند، درست به همان گونه كه چند سال بعد تود
ميليوني به چنان آگاهي ئي دست يافته و براي غلبه بر دشمنان خود، به 
فداكاري هاي بس عظيم تري دست يازيدند. در هر حال، همراه با اين توده 
هاي مبارز بود كه همگي به درب اصلي زندان قصر رسيديم. در آنجا، من با  

كه هر كس ورقه  دسته ي زن ها وارد اتاق نگهباني شدم. روال كار آن بود
ئي در دست داشت كه بايد آن را به نگهبان داده و اجازه ي خروج از درِ 
اصلي را پيدا مي كرد. اما وقتي ما به اتاق نگهباني رسيديم، قبل از اين كه 
نگهبان فرصت كند حرفي بزند، همراهان ام، زن هاي مبارز آن جمع، با 

در اتاق نگهبان به وجود قاطعيت و تدبير و كارداني، چنان جو شلوغي 
آوردند كه او اصالً متوجه نشد كه موضوع از چه قرار است. براستي، من 
امروز هم كه آن صحنه را جلوي چشمان ام مجسم مي كنم و كل آن فضا را 
براي خود يادآوري مي كنم، به آنهمه قابليت تحسين برانگيزي كه آن زنان 

ود مي فرستم و به وجود چنان زنان مبارز در آن روز از خود نشان دادند، در
مبارزي در جامعه مان  افتخارمي كنم. اين كار آنها، از يك دقيقه هم كمتر 
طول كشيد. اما، در شرايطي كه هرآن ممكن بود دستور بستن كامل درب 
اصلي زندان را بدهند، درست همين اندازه هم وقت مي بايست صرف شود. 

ه (واقعاً در يك لحظه) توانستم دور از فرصتي ايجاد شد كه من در يك لحظ
چشم نگهبان، از آن محوطه بگذرم و در حالي كه هنوز تقريباً همه ي آن 
زنان در اتاق نگهباني بودند، از درِ اصلي رد شدم. حال در بيرون از زندان و 
در خيابان بودم. يك تاكسي جلوي در بود و مسافر سوار مي كرد. (مطمئناً، 

آنجا، با توجه به موقعيت محل و در ايام عيد كه مالقات به تردد تاكسي در 
طور گسترده، نه فقط براي زندانيان سياسي بلكه براي زندانيان عادي نيز 
آزاد بود، امري عجيب و اتفاقي نبود). من حتي يك لحظه هم معطل نكردم، 
پريدم توي تاكسي. مسئله، رفتن بود. گريختن از دست مأموران رژيم. در 

، در درجه "به كجا بايد رفت"شرايط، براي من مسئله اصلي همين بود، آن 
دوم اهميت قرار داشت. اما خوشبختانه، درست موقعي كه تاكسي مي 
خواست حركت كند، همان خانم مبارزي كه همراه من از درِ زندان زنان 

به واقع او با  - آمده بود را ديدم كه از درب اصلي ي زندان بيرون آمد
مسئوليت مبارزاتي، زود خود را به بيرون رسانده بود كه ببيند من احساس 

در چه وضعي هستم. سر ام را از پنجره بيرون آوردم و به او گفتم: مي روم 
ميدان "ميدان خراسان؛ و تاكسي راه افتاد. جالب بود كه در آن لحظه اسم 

د، آن به ذهن ام آمد. البته هر اسم ديگري هم به ذهن ام مي آم "خراسان
را مي گفتم چون رفتن به ميدان خراسان دليل خاصي نداشت. شايد اين 
اسم به اين دليل به ذهن ام آمد كه اولين خانه ي سازماني ام، در آنجا قرار 

  داشت.

همانطور كه مالحظه شد در فرار من از زندان قصر، هيچ يك از دو سازمان 
طرح و تباط با آن ها، مجاهدين خلق و چريكهاي فدائي خلق و افراد در ار

نقشه ئي نريخته و پيشاپيش آن را سازماندهي نكرده بودند؛ بلكه تصميم و 
در همان چند روزي كه به خاطر  ناهيد جالل زادهبه ابتكار من و انجام فرار 

در اين ميان عيد مالقات حضوري داده بودند، طرح ريزي و به اجرا درآمد. 
صديقه رضائي و ديگر افراد مبارز از ميان  با توجه به اين كه با -نقش ناهيد

بسيار موثر بود.  -خانواده هاي زندانيان سياسي ي مجاهد مالقات مي كرد
كه  صديقه رضائيصورت گرفت،  ناهيددر بخش اول فرار كه توسط من و 

در آن زمان هنوز به طور حرفه ئي وارد مبارزه نشده و با سازمان مجاهدين 
كامالً آگاهانه ئي ايفاء نمود؛ همانطور كه زنان  خلق ارتباط نداشت، نقش

از  صديقهآزاديخواهي از ميان خانواده هاي زندانيان سياسي ي مجاهد كه 
كامالً با استفاده كرده بود نيز  ناهيدهمياري شان براي ترتيب فرار من و 

وارد چنان همياري ئي شدند. همچنين، بايد بگويم كه افرادي از  آگاهي
ده هاي زندانيان سياسي ي مجاهد كه مشخصا در فرار من نقش خانوا ميان

به طور ،  دهاي برجسته و مهمي ايفاء نمودند، همانطور كه مالحظه ش
  در جريان آن قرار گرفتند. اتفاقي
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………..  

شروع كردم دور ميدان راه رفتن. آيا كسي به سراغ ام خواهد آمد!؟ مدتي 
نه دور ميدان راه مي رفتم. گذشت و خبري نشد و من همچنان سالنه سال

در اينجا بود كه ياد آدرس خانه ي آن زن زنداني ي آذربايجاني افتادم (در 
صفحات قبل در مورد او نوشته ام). سعي كردم آدرس را به طور دقيق به 
خاطر بياورم. گفتم بايد هنوز مدتي صبر كنم و اگر ديگر كسي به سراغ ام 

زنداني بروم. در جلوي گاري  دوستدنبال خانه آن نيامد، سعي كنم 
ي پيرمردي كه وسايلي مي فروخت ايستاده بودم و ظاهراً داشتم دستي

وسايل را براي خريد برانداز مي كردم. در اين هنگام بود كه يكباره چشم ام 
خورد كه او را بايد ايفاءكننده ي نقش اساسي در بيرون از  به شخصي

 "فرار از زندان قصر "ي دانست كه زندان در رابطه با آن عمل انقالب

نام گرفته است. شخصي كه برخوردها و اعمال اش گواه بر آن بود 
 كه انساني است متعهد و به وظيفه ي انقالبي ي خود در قبال مردم

، بود. با چهره حسين خراسانياو، همان پسر جوان اتاق مالقات،  اش آگاه.
ج مي زد، به طرف ام آمد. ئي بشّاش كه سرزندگي و سرافرازي در آن مو

  اولين سخن اش اين بود:

  كجا بودي؟ پنج بار اين ميدان را با ماشين دور زدم و ترا نديدم! -

واقعاً بسيار شاد و خوشحال بود. معلوم بود كه او از طريق كسي كه من در 
را به وي گفته بودم، از آمدن من به ميدان تاكسي، محل عزيمت خود 

چه بسا، بدون  -با عجله خود را به آنجا رسانده بودخراسان مطلع شده و 
) عفتآنكه حتي آن خانم مبارز كه من بعداً اسم او را دانستم (

  با هم راه افتاديم. متوجه اين امر بشود.

........  

بايد كوشش كند تا مرا به سازمان  حسيناز همان ابتدا معلوم بود كه 
ام، سازمان سازمان خودايد تا از آن طريق به مجاهدين خلق وصل نم

  چريكهاي فدائي خلق، ملحق شوم.

..........  

خداحافظي كردم. دست اش را به عالمت  حسينروز موعد رسيد. با 
قدرداني از همه زحمات و فداكاري هايش فشردم و سر قرار رفتم. مجاهدي 
كه سر قرار آمده بود، پسر تقريباً قد كوتاهي بود و خيلي زبر و زرنگ به نظر 

، از رهبران سازمان مجاهدين و اولين فرد بهرام آراممي رسيد (شايد او 
در سازمان مجاهدين خلق بود).  رضا رضائينزديك به رزمنده ي انقالبي، 

در آنجا بود.  رضا رضائيآن مجاهد مرا به خانه ئي برد كه مجاهد مبارز، 
ه من خود را با اسم و شهرت اصلي اش ب رضاامروز برايم جالب است كه 

معرفي كرد. اين امر هرچند با رعايت اصول مخفي كاري تناقض داشت، ولي 
به هرحال باعث شد كه من در مدتي كه در آنجا بودم، احساس راحتي 
كرده و خود را در فضاي كامالً صميمانه و خودماني احساس كنم. اكنون، 
 شادي من حد و حسابي نداشت. دوباره داشتم در سنگر مبارزه قرار مي

گرفتم و ديگر براي وصل شدن به سازمان خود ام فاصله زيادي نداشتم. 
بهرام ، رضا رضائيمدتي در آنجا، كه خانه مركزيت مجاهدين بود، ماندم. 

 رضا(احتماالً) و دو دختر، ساكنين آن خانه بودند كه از آن ميان،  آرام

  بيشترين وقت را در خانه مانده و با من صرف مي كرد.

  از كتاب بذرهاي ماندگار* برگرفته 

  

*  
  

  
  
  

  
  

 فرار تقي شهرام از زندان
  

فرارِ محمد تقي شهرام، يكي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در 
هاي از زندان شهر ساري، يكي از عمليات مهم سازمان1352ارديبهشت 

چريكي ايران در زمان رژيم سلطنتي بود. تقي شهرام بعد از اين فرار به 
هاي يته مركزي سازمان مجاهدين خلق انتخاب شد. او در سالعضويت كم

بعد، يكي از رهبران اصلي و تأثيرگذار تغيير ايدئولوژي در سازمان مجاهدين 
  خلق بود. 

تقي شهرام پس از سرنگوني رژيم سلطنتي توسط رژيم اسالمي دستگير و  
در يك ، 1359پس از يك سال حبس انفرادي و شكنجه و آزار در مرداد ماه 

  دادگاهي و در زندان اوين تيرباران شد. ،صحنه سازي چهار روزه

تقي شهرام در زمان تحصيل در دانشگاه، همكالس عليرضا زمرديان و محمد 
ها به عضويت گروهي كه بعد 1348در سال   حياتي بود و توسط آنها

ال سازمان مجاهدين خلق ايران نام گرفت، درآمد. او در اين دوران فردي كام
  مذهبي بود.

  

  
  

آخرين مسئول او قبل از دستگيرى، مجاهد شهيد على ميهن دوست بود. او 
  توسط ساواك دستگير شد.  1350در شهريور 

توسط انديشه و  كه اش در بعد از انقالبدر يادداشت هاي زندان شهرام تقي
چنين  ي فرارش از زندان ساري در رژيم گذشته، در بارهپيكار منتشر شده

 :نويسدمي
  

بعد از نزديك يك سال اسارت در قصر، در روزى كه افسر اطالعات قصر  "
پاسبان به بند  40الى  30براى يك حمله غافلگيرانه در وسط روز به همراه 

حمله كرد با او گالويز شدم، مى خواست كاغذى را كه روى آن مطالب  3
از دست من  بى اهميتى راجع به انقالب آمريكاى التين نوشته بودم را

بربايد. اين كاغذ چيز مهم و اطالعاتى نبود اما من عمداً براى اينكه نيروى او 
و پاسبان هايش را متوجه خود بكنم و رفقاى ديگر فرصت كنند كه مدارك 
مهم را در جاسازى هايشان قرار بدهند مقاومت كردم. به طورى كه او 

ين است! من وحشيانه داد مى كشيد همين است. هرچه هست توى هم
آنقدر اين بازى را طولش دادم كه گفتند رئيس بند آمد و با خواهش و 

http://dialogt.de/



  ايران توسط جمهوري اسالمي ،سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام

 ٣٤٠  110ي  آرش شماره

تمناى آنها و با سالم و صلوات كاغذ بى مصرف را دست آنها دادم. همين 
واقعه موجب شد كه همراه رفيق شهيد حسين عزتى [كمره يى] به سارى 

اقع سكان تبعيدم كنند. در سارى، ما بعد از مدت كوتاهى توانستيم در و
اوضاع زندان را در دست بگيريم. از يك طرف زندانيان عادى حامى و 
طرفدار ما بودند و ما موفق شديم دوبار، يكبار در زندان اطفال دو اعتصاب 
غذا را سازمان دهيم و هم با شناساىى يك افسر شرافتمند [ستوان يكم 

ى بسيار امير حسين احمديان، افسر شهربانى] و كار تبليغاتى و سياس
سنجيده روى او در باال و در ميان خود اداره كنندگان زندان نفوذ بدست 
آوريم. شرح برنامه فرار و اينكه ما مطابق چه نقشه اى موفق به انجام اين 
كار بسيار پيچيده و خطرناك شديم مسلماً در اينجا امكان پذير نيست؛ اما 

شد كه بزرگترين نقطهء در اينجا بى فايده نبا  شايد اشاره به اين نكته
و مشكل اساسى ما در طرح فرار از زندان سارى، بدست آوردن يك   حساس

ساعته بود از لحظه اى كه از در زندان بيرون مى  7فاصله زمانى حدوداً 
آمديم تا لحظه اى كه به خيابان هاى تهران مى رسيديم. در واقع، كافى بود 

قضيه مطلع شوند تا با چند تلفن و مثالٌ سه ساعت بعد از لحظه فرار ما از 
بستن چند جاده ما را باالخره در يكى از جاده ها به دام اندازند. تنها تهران 
بود كه مى توانست ما را حفظ كند، به خصوص كه هيچگونه ارتباط قبلى 
با هيچ گروه يا سازمانى هم نداشتيم كه بتوانيم به مجرد خروج از زندان از 

ده نمائيم. بنابراين در هر طرحى كه مى بايست انجام مى امكانات آنها استفا
گرفت، اين نكته محورى و اساسى را تشكيل مي داد. براى حل همين 

البته اگر حمل  –مسئله بود كه ما با يك طراحى دقيق و بسيار هنرمندانه 
بر خودستائى نشود زيرا حقيقتاً اگر اين طرح از طرف كسان ديگرى اجرا 

شخصاً تحسين و تمجيد بيشتر از طرح و عمل آنها به عمل  شده بود مسلماً
تمام پرسنل حفاظتى، راننده، نگهبانان مسلح چهار برج زندان،  –مى آوردم 

مأمور مسلح دم در را خلع سالح و در همان بند ما همراه زندانيان زندانى 
 900ميليمترى اسپرينگ آمريكاىى،  9قبضه اسلحه  20كرديم و همراه با 

فشنگ، يك دستگاه بيسيم همراه با شارژ كنندهء آن و مقدارى دست  تير
بند و پابند از زندان خارج شديم و با تعويض اتومبيل از شاهى در 

صبح به تهران رسيديم و خودمان را در درياى   حدودساعت شش و نيم
   "بيكران جمعيت انداختيم.

  
*  

  
  

  ساواكدست ساز  فرارِ
  تور ساواك سيروس نهاوندي و مبارزه در

  

در  "هاي ايران بخش خلق سازمان رهايي"اعضاي گروه  1350در آذرماه 
تهران و چند شهر ديگر ايران بازداشت شدند. اعضاي بازداشت شده اين 

اند. چگونگي بازداشت آنان به تصادف اتفاق  گروه را تا سي نفر ذكر كرده
ساواك اطالع داده افتاد. تهراني بازجوي ساواك در اين رابطه مي گويد: به 

وآمدهايي مشكوك دارند. ساواك نيز  شد كه دو جوان در كوي گلستان رفت
ها و سپس روابط گروه پي برد و  در تعقيب آن دو، به كشف خانه مخفي آن

  )1ي آنان را بازداشت نمود.( در يك يورش سراسري همه

ي را سيروس نهاونـدي بـه اتفـاق تنـ     "هاي ايران بخش خلق سازمان رهايي"
چند از دوستان خويش كه از آلمان مي شناخت، بنيان گذاشته بود. در واقع 

سـازمان انقالبـي حـزب تـوده     "از طـرف   1345سيروس نهاوندي در سـال  
به ايران فرستاده مي شود تا در راستاي مشي آن سازمان، فعاليت، و  "ايران

ج ابراهيمـي،  را سازمان دهد. او در ايران به اتفاق اير "هاي پراكنده سازمان"

چنـين رحـيم    رفيقي كه باهم در چين دوره آموزشي را گذرانده بودند و هـم 
اهللا  بنايي كه از آلمان يكديگر را مي شناختند، فعاليت آغاز مي كنند. نعمـت 

ايوز محمدي نيز از طريق رحيم بنايي به گروه معرفـي مـي شـود، محمـود     
نهاونـدي بـه ايـن جمـع      جالير، اكبر ايزدپناه و كورش يكتايي نيز از طريـق 

به شكل سازماني فعاليت خـويش   1346افزوده مي شوند. اين افراد در سال 
  كه نامي براي خويش برگزيده باشند.   را آغاز مي كنند، بي آن

نيمه فئودال مـي دانسـتند و مـي     -مستعمره اين گروه ايران را كشوري نيمه
ي چريكـي، تئـوري   هـا  اي، با تشكيل كـانون  خواستند در تدارك جنگ توده

را به اجرا درآورده، عليه ديكتـاتوري شـاه    "محاصره شهرها از طريق روستا"
  مبارزه كنند.

محسن رضواني، از مسئوالن سازمان انقالبي حزب توده ايران مي گويد: 
از كادرهاي تشكيالت ما در هامبورگ بود و درگروهي "سيروس نهاوندي 
هاي سياسي و  راي فراگرفتن آموزشزاده نيز جزو آن بود ب كه پرويز واعظ

نظامي به چين رفت . اهل مطالعه بود؛ تئوري مي دانست و در فعاليت هاي 
كنفدراسيون و جنبش دانشجويي درگير بود. با احساس و پرشور بود و تا 

جا كه به بازگشت به ايران مربوط مي شد هميشه داوطلب بود كه چنين  آن
  )2("كند.

سازمان انقالبي حزب "ايران از همكاري مستقيم با  نهاوندي و ياران او در
زاده، مسئول  سر باز مي زنند، ولي او خود پيوسته با پرويز واعظ "توده

سازمان انقالبي در داخل كشور كه تشكيالت مخفي آن سازمان را هدايت 
  مي كرد، در تماس بود.  

كه به هايي بود  از نخستين گروه "هاي ايران بخش خلق سازمان رهايي"
يعني  1348تيرماه سال  23مبارزه مسلحانه در ايران روي آورد. آنان در 

بيش از يك سال پيش از دستگيري، سرقت مسلحانه به بانك ايران و 
هزار تومان موجودي بانك را  290انگليس را سازماندهي و با موفقيت اجرا و 

گروگان  ، به قصد1349سرقت مي كنند، و چند ماهي بعد، در نهم آذرماه 
گرفتن سفير آمريكا در ايران، دوگالس مك آرتور دوم، به ماشين او حمله 
مي كنند تا از اين طريق آزادي زندانيان سياسي را در ايران طلب كنند. 
نقشه حمله به سفير با موفقيت صورت گرفت ولي گروه نتوانست شخص 

ت سال كوشش، نتوانس سفير را گروگان بگيرد. ساواك در بيش از يك
عامالن اين اقدام را شناسايي كند. تنها پس از بازداشت گروه بود كه موضوع 

  بر ساواك روشن شد.

شدگان را چند ماه شديداً شكنجه مي كنند، پس از چند ماه از  بازداشت
هاي عمومي منتقل مي كنند. سيروس نهاوندي  هاي انفرادي به بند سلول

- ز سيروس نهاوندي خبري نميديگر ا نيز در ميان آنان است. پس از مدتي

  شود. 

بهمن نادري پور، مشهور به تهراني مي گويد: روزي سيروس نهاوندي پيغام 
داده بود كه مي خواهد مرا ببيند. من به ديدن او به اوين رفتم و پس از 

هاي متفرقه، گفت كه حاضر است با ساواك همكاري كند و  مقداري صحبت
ات را در اختيار آنان قرار دهد، خدمت اطالعاتي دارد كه اگر اين اطالع

هايي در  بزرگي محسوب مي شود ولي در عوض خواهش مي كند كه ارفاق
مورد خانواده و دوستانش صورت گيرد. من به او گفتم من در حدي نيستم 

  )3("كه چنين قولي به او بدهم. بنابر اين، عين اظهارات او را گزارش كردم.

ضاي او موافقت مي كنند. نهاوندي از آن پس، از مقامات ساواك البته با تقا 
ديگر اعضاي گروه جدا مي شود. به اوين منتقل مي گردد تا در ارتباط با 
عضدي، مأمور ساواك، همكاري خويش را با سازمان امنيت كشور سازمان 

وگوهاست كه تصميم گرفته مي شود در جذب  دهد. در همين گفت
هاي مبارز، سازماني نوبنياد با مشي  اننيروهاي انقالبي و نفوذ در سازم

چريكي بنيان نهند. جهت انقالبي جلوه دادن نهاوندي به پيشنهاد خودش، 
خطري نيز در حضور  كاري تير بي ريزي مي شود. براي محكم نقشه فرار طرح

  پزشك ساواك به بازويش شليك مي گردد. 
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كه:  بني بر ايناي پخش مي شود م در زندان شايعه 1351در سوم آبان سال 
سيروس نهاوندي از زندان گريخته است. مي گويند كه او را براي معالجه به 

جا با استفاده از  ارتش منتقل كرده بودند و او در آن 2بيمارستان شماره 
ي مناسب گريخته است. گفته مي شود كه به  غفلت نگهبانان، در يك لحظه

  ه است. هنگام فرار تيري نيز بر بازوي او اصابت كرد

...مي گفت در نتيجه بيماري او را "كورش الشايي در اين رابطه مي گويد: 
ارتش منتقل كردند و در فرصتي استثنايي از ديوار  2به بيمارستان شماره 

جا سربازي كه در  بيمارستان به بيرون مي پرد و درجوي آب مي افتد. همان
به بازويش اصابت مي ها  تعقيبش بوده تيراندازي مي كند و يكي از گلوله

كند اما موفق به فرار مي شود و به منزل يكي از دوستانش مي رود تا گلوله 
مهوش ) در واقع او پس از فرار به سراغ 4("را از دست او خارج كند...

كه در مطبي به  "سازمان انقالبي حزب توده"از كادرهاي مخفي جاسمي 
ان او را دگربار با پرويز پس از پانسم جاسميرود. كار اشتغال داشت، مي

  دهد.زاده در رابطه قرار مي واعظ

اي از  شود. عدهنهاوندي با تحسين و شك نگريسته مي فرار سيروس
زندانيان به موضوع مشكوك هستند، كسي نيز چون اشرف دهقاني در 

) 5نام مي برد.( "فرار انقالبي"از آن به عنوان  "حماسه مقاوت"كتاب 

شايي اما سخنان نهاوندي را مي پذيرند و از طريق زاده و كورش ال واعظ
آنان است كه شرح فرار نهاوندي به خارج از كشور ارسال مي شود و در  هم

سازمان "از سوي  "تجاربي چند از مبارزه در اسارت"اي با عنوان  جزوه
  )6انقالبي منتشر مي شود.(

كه در دو  "هاي ايران سازمان رهاييبخش خلق"زمان با محاكمه گروه  هم
ي سازمان نوبنياد سيروس نهاوندي،  گروه محاكمه شدند، نخستين اعالميه

سازمان آزاديبخش "منتشر شد. نام اين گروه  1352در پانزدهم ارديبهشت 
چنين  و هم "محاكمه رفقاي زنداني"بود. در اين اعالميه به  "هاي ايران خلق

با هدف نزديك شدن فرار سيروس نهاوندي نيز مي پردازد. اين اعالميه 
  هاي چريكي به هم تحرير شده است. سازمان

شدگان در يك دادگاه نظامي محاكمه شدند. پس  نخستين گروه از بازداشت
از چند جلسه، شش تن از آنان محكوم به اعدام و يك تن، سيمين نهاوندي، 
  به پانزده سال زندان محكوم شد. يك سال بعد، حكم آن شش نفر به حبس 

هايي از  فر هفتم به ده سال تقليل يافت. دومين گروه نيز به زندانابد و ن
پانزده تا سه سال محكوم شدند. در دادگاه هيچ نامي از سيروس نهاوندي بر 

) در واقع محكومان مجاز نبودند تا نامي از او آوردند. 7زبان رانده نمي شود.(
اشتن فرار بدين شكل چنين جلوه داده مي شد كه ساواك در مخفي نگاه د

  ها جاري گردد. نهاوندي، نمي خواهد نام او بر زبان

سازمان انقالبي حزب "سيروس نهاوندي در خارج از زندان ابتدا با مسئوالن 
اندك تشكيالت مستقل  تماس برقرار مي كند. پس از آن اندك "توده ايران

نظر ساواك سامان مي بخشد. هدف از جذب  خويش را با كمك و تحت
ها بود.  چنين ايجاد ارتباط با ديگر گروه تازه، كسب اطالعات و همنيروهاي 

هاي  ترين مدافع اين گروه بود و چه بسا اعالميه بزرگ "سازمان انقالبي"
گروه را نيز در خارج از كشور پخش مي كرد. نهاوندي در همين رابطه 

را نيز شناسايي مي كرد و حتا مي كوشيد براي  "سازمان انقالبي"اعضاي 
  كمك بگيرد. "سازمان انقالبي"از افراد  "هاي كادر كالس"تدريس در 

اي را كه  هاي شناسايي متنوع بودند. براي نمونه تصميم مي گيرند جزوه راه
در آن "زاده به مناسبت مرگ مائو تهيه كرده بود، به اين بهانه كه:  واعظ

را تنها در زمان امكانات چاپي سازمان سخت محدود بود. قرار شد اين جزوه 
ميان افراد عالقمند به مسائل سياسي پخش كنند. به همين جهت از سوي 
سيروس نهاوندي پيشنهاد شد كه هريك از رفقاي سازماني نام پنج نفر از 
كساني را كه حدس مي زنند جزو عناصر سياسي هستند، در اختيار سازمان 

بدين ترتيب اعضاي بگذارند تا به ترتيبي آن جزوه در اختيارشان قرار گيرد. 

نفر  350اي از نام  بخش و سازمان انقالبي در ايران سياهه سازمان رهايي
  )8.("آوري كردند و قرار شد جزوه مرگ مائو را در اختيارشان قرار گيرد جمع

سيروس نهاوندي از سوي ديگر در ارتباط با تشكيالت خارج از كشور 
ي  تبليغ مي نمود كه همهو مسئول آن، محسن رضواني،  "سازمان انقالبي"

اي گسترده عليه رژيم  كادرهاي سازمان راهي ايران شوند تا از اين راه مبارزه
  شاه سازمان داده شود.

نخستين گروهي بود كه به تشكيالت  "سازمان مجاهدين خلق ايران"
است. مدتي  "ساخته ساواك"سيروس نهاوندي مشكوك شده، اعالم داشت 

نيز اين شك را اعالم  "حزب توده ايران"و  "قهاي فدايي خل چريك"بعد 
داشتند. دامنه شك كه باال گرفت، موضوع براي اعضاي سازمان نيز جدي 

را  "سازمان انقالبي"شد. ساواك در پيدا كردن سرنخ تني چند از اعضاي 
  بازداشت كرد، ولي دامنه شايعه فروكش نكرد.

يكي از "اده مي شود: در اين راستا بود كه نشست اعضاي گروه سازمان د
هاي ايران به نهاوندي مشكوك شده بود.  بخش خلق كادرهاي سازمان رهايي

او شماري از رفقاي سازمانش را متقاعد كرده بود كه مي بايست براي بحث 
اي بدون حضور و بدون اطالع  و تبادل نظر پيرامون اين موضوع جلسه

سط يكي از اعضاي نهاوندي تشكيل دهند اما خبر تشكيل اين جلسه تو
گروه كه به نهاوندي اطمينان داشت به او رسيد. نهاوندي از راوي خواست تا 
طبق همان قرار قبلي در جلسه شركت كند. درروز موعود، ماموران امنيتي 

سازمان "اي از اعضاي  )عده9.("رژيم شاه به محل نشست حمله بردند
در تهران تشكيل  1355آذر  30نيز در اين جلسه كه در تاريخ  "انقالبي

  شد، حضور داشتند.

صبح ، مأموران بتدريج  9ساعت "مأموران ساواك اما ناظر بر جريان بودند: 
ها اخطار كردند  ها را محاصره كردند و با بلندگو به تروريست خانه تروريست

) اگرچه 10("كه چون در محاصر هستند بدون مقاومت خود را تسليم كنند.
جز سيروس نهاوندي، كسي مسلح نبود، به گزارش  اعضاي حاضر در جلسه،

از داخل مخفيگاه خود به سوي مأمورين تيراندازي نموده و "ها: آنان  روزنامه
ها پاسخ متقابل  مبادرت به پرتاب نارنجك كردند. مأمورين به آتش تروريست

نفر ديگر  11تروريست كشته و  8داده و طي دو درگيري مسلحانه سرانجام 
زاده،  پرويز واعظ"اسامي كشته شدگان چنين اعالم شد:  "ند.دستگير شد

 ،زاده رشيدي، جالل دهقان، حسن زكيرحيم تشكري، ماهرخ فيال، مينا 
  )11("مسعود صارمي و محمدعلي پاريا

ها بازداشت شدند. آنان در  در پي اين يورش صدها نفر در تهران و شهرستان
اي از  اواك فعاليت داشت و عدهها در تور س زندان فهميدند كه سازمان آن

نيز اگرچه دير ولي  "سازمان انقالبي"اند.  ها بوده فعالين آن نيز از ساواكي
سرانجام واقعيت امر را پذيرفت. پس از اين واقعه هيچ خبري از سيروس 

  نهاوندي نشد. 

ها نيز در رابطه با نهاوندي لو  اي از اعضاي ديگر گروه گفته مي شود عده
اند. از كم و كيف موضوع اما اطالع زيادي در دست  داشت شدهرفته، باز

نيست، ولي مي توان حدس زد كه بايد چنين بوده باشد. جمهوري اسالمي 
به شكلي مشكوك، اسناد ساواك را در اين رابطه هنوز انتشار نداده است. بر 

چنان پرونده سيروس  اين اساس مي بينيم كه پس از انقالب نيز هم
     معلوم باقي مانده است.نهاوندي نا

، مؤلف: قاسم "گران مي گويند شكنجه"تهراني، به نقل از كتاب  -1
 200، ص 1386پور، از انتشارات موزه عبرت ايران، تهران  حسن

  ها:پانوشت

، به كوشش حميد شوكت، محسن رضواني نگاهي از دورن به جنبش چپ ايران، گفتگو با - 2
  198ص ،1386تهران، نشر اختران،

حشمت اهللا سليمي ،شكنجه به روايت شكنجه گران ساواك ، تهران ، مركز اسناد انقالب  - 3
  .238،صص  1387اسالمي ،

نگاهي از دورن به جنبش چپ ايران، گفتگو با كورش الشايي، به كوشش حميد شوكت،  - 4
   180ص ، 1381تهران ،نشر اختران،
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ز كشور، اين موضوع را تصحيح مي اشرف دهقاني در تجديد چاپ اين كتاب در خارج ا - 5
  كند.

راه توده، ارگان سازمان انقالبي حزب توده ايران در "اين جزوه ابتدا به شكل ضميمه  -6
اي مستقل  منتشر شد. سپس به شكل جزوه 1352، ارديبهشت 23شماره  "خارج از كشور

  در داخل و خارج از كشور پخش شد.

  1352خرداد  21روزنامه اطالعات، دوشنبه  - 7

  .35ص  1378باقر مرتضوي، سياووشان، كلن، چاپخانه مرتضوي، - 8

  .36باقر مرتضوي، پيشين، ص - 9

   1355ماه سال  دي4روزنامه اطالعات، -10

  روزنامه اطالعات، پيشين -11

*  
  

  
  

  
  

  

  در دزفول فرار از زندان يونسكو
  وقتي يونسكو به زندان تبديل مي شود!

  

هاي  اي خميني، كشتار زندانيان سياسي زندانبا فتو 1367در تابستان سال 
سراسر كشور آغاز شد. اين فتوا كه به قيمت خون هزاران نفر از مبارزين راه 

در دزفول را نيز » يونسكو«آزادي و عدالت اجتماعي تمام شد، زنداني به نام 
رحمي و  كرد و با بي خورده احساس خطر مي به خون كشيد. ارتجاع شكست

توزي دست زد. زندان يونسكو يكي از زندانهاي  به كينهشقاوت بسيار 
  شود. دهشتناك ايران محسوب مي

كردند و  زندانيان اين زندان، همگي دوران محكوميت خود را سپري مي
به  1367گذراندند. در كشتار تابستان  هاي پاياني زندان را مي برخي هفته

اي محكوم به  دقيقه هاي چند گفته شاهدان عيني، اكثر آنان را در دادگاه
فشردند و حاضر به همكاري اعدام كردند چرا كه به اعتقادات خود پاي مي

نبودند. در ميان محكومين به اعدام زندان يونسكو تنها يك تن توانست 
آسا در آخرين لحظات، در مسير اجراي حكم از چنگال مجريان  معجزه

چه كند. آنندگي ميبگريزد. او محمد آشوغ نام داشت كه اينك در هلند ز
  با اوست. سايت بيداراني خوانيد مصاحبهدر زير مي

  

  

آقاي آشوغ شما در چه سالي دستگير شديد و به چه دليل و 
  اتهامي؟

دستگير شدم و دو سال زندان بودم. بار دوم در  1360بار اول در سال * 
  در زندان بودم. 1367و تا زمان فرار در سال  1364سال 

  در كدام زندان بوديد؟ 1367سال در تابستان 

در تابستان آن سال در زندان يونسكو دزفول بودم. اين زندان در مركز * 
شهر دزفول در استان خوزستان قرار دارد. اين محل در زمان شاه مدرسه اي 
بود كه از طرف يونسكو ايجاد شده بود براي كمك به بچه هاي اين شهر. 

ا به زندان جديدي در منطقه يعقوب ليث، كه بعد شد زندان. حاال زندانيان ر
اطراف دزفول واقع است، انتقال داده اند. ولي ساختمان زندان و قسمتهاي 

  مختلف آن هنوز هستند و به همان نام يونسكو فعاليت مي كنند.

  

آيا در اين زمان متوجه تغييراتي در زندان شديد؟ در آن تابستان در 
  زندان يونسكو دزفول چه گذشت؟

فقط يك  62تا  60بله، تغييرات زيادي صورت گرفت. در سالهاي * 
بندعمومي وجود داشت با هشت اتاق و دوازده سلول انفرادي و دو اتاق 

تعداد سلولهاي  67تا  64نفره. ولي از سال  6تا  4كوچك با گنجايش 
انفرادي به بيست و چهار و تعداد اتاقهاي مجزا از بند، از دو به چهار رسيد و 
شش سلول قرنطينه و چهار بند جديد براي معتادان و يك بند سياسي براي 

  زنان ايجاد شد.

، كه نزديك به اواخر جنگ بود، همگي زندانيان سياسي 1367از اول مرداد 
را يكجا جمع كردند. در همين موقعها شحصي به نام قرائتي كه مسئول 

ن كار را با يك زنداني ارشاد زندان بود، چند بار مرا فراخواند. البته همي
سياسي ديگر، قدرت كائدي، هم انجام داد. او ضمن نصيحت و روضه خواني 
زياد و قول و تشويق، از من خواست كه از مواضع سياسي خود دست 
كشيده و مسئوليتهائي را در زندان بپذيرم. گفت وگرنه عواقب وخيمي در 

زجوئي، كه با تهديد انتظار من و ديگران خواهد بود. در طول اين چند با
همراه بود، تقريبا هيچ نتوانستم علت شدت عملي را كه بنا به گفته او 
منتظرمان بود، بفهمم. پيشنهادهاي او را يك موضوع شخصي تلقي كردم و 
قبول آنها را بي هويت شدن خودم مي دانستم. چند هفته بعد به يكباره 

همچنين از شهرستانهاي تمام زندانيان سياسي را از سلولهاي انفرادي و 
ديگر، مثل اهواز، همه را يكجا گرد آوردند و به يك بند جديدي بردند كه 
سه اتاق داشت. روزهاي آخر جنگ بود. تلويزيوني آوردند. صحنه هاي جنگ 
و همچنين حمله مجاهدين خلق از مرزهاي عراق به ايران در آن نمايش 

مامي آن لحظات و داده مي شد. عكس العملها متفاوت بود. شرح ت
واكنشهاي زندانيها به درازا مي كشد. ولي در كل بگويم كه اين حوادث 
حاوي پيامي خوشايند نبود. چند روز بعد شنيديم كه بناست هياتي براي 
عفو به زندان بيايد. برخورد پاسداران گرچه متفاوت بود اما حالت وحشت در 

ي اين را پيام مرگ همگي آنها به وضوح ديده مي شد. زندانيان قديم
  خميني مي دانستند.

  

  شما را هم دادگاهي كردند؟

، ده سال حكم تعليقي گرفته بودم . بعد آزاد شدم. در 1362من در سال * 
پس از شش بار محاكمه و شالق دوباره به  1366دستگيري دوم و در سال 

همان ده سال محكوم شدم. حاكم شرع، احمدي بود، بازپرس، كاظمي و 
  ان، آوائي. حكم مرا دادند.دادست

مرداد بود كه گفتند روز  15دادگاهي در كار نبود. حدود  1367اما در سال 
سه شنبه مالقات نيست و در اين روز هيئت عفوي از طرف خميني مي آيد 
براي تعيين تكليف زندانيان. در آن روز جلسه اي در دفتر زندان تشكيل 

ه به داخل دفتر مي بردند. با چشمان شده بود. ما را در گروه هاي هشت نفر
و دستان بسته، و آنجا روي نيمكتي مي نشاندند. لحظه اي براي سوال و 
پاسخ، چشمبند را باز مي كردند. سوال اين بود: جرمت چيست؟ آيا حاضري 
به جنگ عليه مجاهدين بروي؟ همين و بس. پاسخها فقط بايد آري يا نه 

نفر بود. در گروه هشت نفري  66تا  62بين  مي بود. عفو يا اعدام. تعداد ما
  ما، بجز يك زنداني بچه سال، بقيه حكم اعدام گرفتند.
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  به شما گفتند كه اين سوالها براي چيست؟

خير، هيچگونه توضيحي داده نشد. فقط گفتند مجاهدين در حال حمله * 
هستند از طرف عراق. شما حاضريد عليه آنهابجنگيد؟ حاضريد شهيد 

  فقط همينشويد؟ 

  

  هيچ حدس مي زديد كه اعدام در ميان باشد؟

البته من شخصا در قلب و روح خودم مطمئن بودم كه اگر رژيم مذهبي * 
در خطر باشد، دست به هر جنايتي خواهد زد. ولي بيشتر زندانيان تصور 
مي كردند اين يك حقه بازي سياسي است. آنها فكر مي كردند كه از نظر 

نسانيت، يك شخص روحاني دست به اعدام اينهمه قانون و مذهب و ا
زنداني، كه بيشترشان مذهبي بودند، آنهم به شكل غيرقانوني نخواهد زد. 
ولي بودند اشخاصي چون صادق رنجبر، شاپور شيرالي و احمد آسخ، كه اين 

  دادگاه را نه عفو خميني، بلكه پيام آور مرگ خميني و رژيم او دانستند.

  

  اعدامي هستيد؟ به شما گفتند كه

به محض اينكه » دادگاه«مشخصا اعالم نمي كردند. در همان يك دقيقه * 
ما به سوال رفتن و جنگيدن با مجاهدين جواب منفي مي داديم و يا مي 
پرسيديم كه چرا اصال هركسي كه به شما متعقد است، بايد برايتان شهيد 

د لباس شخصي، تقاضا شود، اين پاسخها را قبول نمي كردند و بالفاصله افرا
مي كردند كه اسم اين زنداني را در ليست بنويسند. منظور ليست اعدام 

  بود.

  

  اين لباس شخصي ها كي بودند؟

علي آوائي، شمس الدين كاظمي، هردوانه و يك نفر ديگر، كه نامش را * 
  بياد ندارم.

  

  براي اعدام شما را كجا بردند؟

عالم كردند: وسايلتان را جمع كنيد، غروب روز دادگاه آمدند داخل بند و ا
قرار است شما را ببريم زندان اهواز. مسئول بند دو نفر را هم از بند معتادان 
آورده بود چون هيچكس حاضر به همكاري نبود. آن دو نفر از من 
عذرخواهي و اظهار توبه مي كردند. جريان اين بود كه قبال آن دو نفر را 

ياسي ها كرده بودند. داروهائي كه توسط آورده بودند و مسئول بند س
خانواده ها به بند مي رسيد، پس از كنترل و چند هفته تاخير گاه به آنها 
مجوز داده مي شد و بعضي وقتها هم اصال داروها بدست ما نمي رسيد. بعد 
داروها توسط آن دو زنداني بما داده مي شد. آنها هم به ميل خود و به 

ي كردند و داروها را درست تقسيم نمي كردند. بعد پاسداران عمل م دستور
از درگيريهاي زياد ما باالخره تقسيم داروها را از دست آنها گرفتيم تا در آن 
شرايط سخت بتوانيم آنها بطور عادالنه بين زندانيها قسمت كنيم و من كه 

  اطالعات داروئي داشتم، كارهاي داروئي بند را بعهده گرفتم.

آخر، كه بايد از بند خارج مي شديم، ولوله و شلوغي در بند در آن ساعتهاي 
ايجاد شده بود. پاسدارها فرياد مي زدند: سريعتر، سريع تر. بچه ها در حال 
تقسيم پول صندوق كمك مالي بودند. من داشتم خودم را براي رفتن آماده 
 مي كردم و سهميه پولي خودم را به اين خيال كه به اهواز برده مي شويم،

گرفتم و رفتم طرف در خروجي. آن دو زنداني معتاد مدام مي گفتند ما 
خيلي تالش كرديم ولي كاري از دستمان ساخته نبود. من علت دستپاچگي 

  آنها را متوجه نمي شدم. پرسيدم ولي آنها چيزي نگفتند.

شاپور قالوند، عابدين خواره  -سه نفر از زندانيان سياسي كم سن و سال هم
باقي در بند ماندند. آنها بشدت گريه مي كردند و از ما  - دهو عالي زا

خداحافظي مي كردند. آن سه نفر اعدام نشدند. من همچنان در دل و 
روحم بر نظر خودم ايستاده بودم كه آنها [مسئولين] مظاهر عيني ظلم و 

جنايت و رذالت هستند كه در قران مجيد از آنها به عينه ياد شده و من بايد 
  شكل ممكن فرار كنم. به هر

سپس ما را به دفتر زندان بردند و دستور دادند كه وسايلمان را همانجا 
بگذاريم و بنشينيم. ما را يك به يك به اتاق كوچكي مي بردند. نوبت من 
شد. صداي كاظمي، بازپرس دادگاه را شنيدم كه مرا رو به ديوار نشاند و 

ستي. من گفتم كه نمي نويسم. گفت: وصيت نامه ات را بنويس تو اعدامي ه
گفت كه ده دقيقه ديگر بر مي گردد و رفت. وقتي برگشت، ديد كه من 

سه نفر ديگر دستها و -چيزي ننوشته ام. گفت: احتياجي نيست. او و دو
  چشمهايم را بستند و مرا در محوطه بيروني نشاندند.

  

  چطور توانستيد فرار كنيد؟

ير چشم بند به اطراف نگاه مي كردم. من در محوطه نشسته بودم و از ز* 
تقاضاي دستشوئي كردم. در سر راه به دستشوئي از زير چشم بند متوجه 
شدم كه تمام محوطه پر است از زنداني. آنها همبنديهاي خودم بودند. ديدم 
كه نزديك در خروجي زندان، دو ميني بوس، دو آمبوالنس و يك لندرور يا 

از چند ساعت كه همه زندانيان را به محوطه جبپ حاضر ايستاده اند. بعد 
آوردند، ما را در آن دو ميني بوس سوار كردند. بقيه ماشينها در جلو و عقب 
حركت مي كردند. ابتدا گمان ما اين بود كه به سمت هفت تپه اهواز مي 
رويم. بعد متوجه شديم كه اين جاده مسير انديمشك و دهلران است. ما را 

  ه بردند.به پادگان پل كرخ

در پادگان ما را به داخل حمام عمومي فرستادند. يادگار بسيجي هائي كه 
قبال آنجا بودند، بر در و ديوار ديده مي شد. به ما كفن و كافور دادند. دستور 
دادند كه لباسهايمان را درآوريم و كفن بپوشيم. در آنجا صداي فرياد 

جره حمام خودم را به دختران اعدامي را هم مي شنيديم. خواستم از پن
بيرون برسانم. احتياط كردم و لباسهاي خودم را دوباره پوشيدم. بازپرس 
كاظمي آمد به همراه پنج يا شش پاسدار ديگر. ديديند كه هنوز لباسم به 
تنم است. همراه با فحش، دستهايم را بستند و با مشت و لگد مرا به محوطه 

همه را سوار ميني بوس كردند. كاظمي بردند. آنجا روي زمين افتادم. دوباره 
دستور داد كه مرا همانطور با لباس اعدام كنند: اين را همينطور اعدام كنيد 
ببريدش و پرت كنيد داخل ميني بوس. مامور پاسدار مرا در يكي از صندلي 
هاي عقب ميني بوس جا داد. در همان لحظه متوجه شدم كه گره بند 

با طناب پالستيك بسته بودند، شل شده است. به دستهايم، از آنجا كه آن را 
روي خود نياوردم. وقتي ميني بوس به راه افتاد، سروصداي بچه ها بلند شد. 
با دو تن از زندانيهاي قديمي مشورت كردم و گفتم كه بند دستهايم شل 
شده و من مي توانم بازشان كنم. گفتم كه مي خواهم فرار كنم. آنها گفتند 

  ن سرداده و ما همگي اعدامي هستيم.كه خميني جنو

ما را به سمت ميدان تير در اطراف پل كرخه مي بردند. ديگر معطل نكردم. 
صبح بود. در آن شلوغي چشمبند را به كمك صندلي  3يا  2ساعت حوالي 

پائين كشيدم. حاال دستهايم كامال باز بود. جاده خاكي بود و جز مناطق 
ي بوسي كه من سوارش بودم و جنگي. سرعت ماشين كم بود. مين

ماشينهاي ديگر به آرامي به سمت ميدان تير مي راندند. پنجره را باز كردم 
و در يك لحظه با تمام وجود خودم را به بيرون پرتاب كردم. پس از چند 
دقيقه صداي تيراندازي اعدام همبنديهايم را شنيدم. از محوطه سيم خاردار 

ودم را به كوه هاي باالي پل كرخه منطقه خارج شدم و در تاريكي خ
  رساندم. كفش بپا نداشتم. شرح فرار را در كتابم مفصل شرح داده ام.

  

  از كتابتان بگوئيد، اسمش جيست؟

است. تقريبا يك چهارم آن به هلندي » سراب خميني و ايران«نام كتاب * 
به چاپ رسيده است ولي بقيه اش به دليل مشكل وقت و گرفتاري تايپ به 

مان حال مانده. از يك چاپخانه در انگستان كمك خواسته ام. ولي ه
متاسفانه به علت نداشتن كمك فكري و مالي از طرف دوستان با مشكل 
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مواجه هستم. متشكر خواهم شد اگر دوستاني در كار چاپ كتاب مرا ياري 
  كنند.

  

  موضوع فرار شما در رسانه ها انعكاس داشت؟

دي، حاكم شرع، به حضور منتظري رفته بود و بله، بعد از اعدامها احم* 
وضعيت صادق رنجبر، انوشه باريك آبي و من را، كه فرار كرده بودم، به او 

چاپ پيش از  - گزارش داده بود و اين موارد در كتاب خاطرات منتظري 
در يكي از نامه هاي منتظري به خميني و نامه حاكم شرع دادگاه  -سانسور

بصورت كامل آمده   *ن، حجت االسالم احمدي انقالب اسالمي خوزستا
است. منتظري اينها را به عنوان نمونه به شخص خميني و پسرش احمد 
داده بود. بعد از فرار من تا سه روز منطقه شوش و اطراف دزفول و 

ر گرفته بود . شايعاتي هم از انديمشك تحت كنترل و بازرسي شديد قرا
فرار يك « طرف مزدوران اطالعاتي پخش شده بود با اين مضمونها: 

فرار يكي از منافقين حين عمليات به طرف «؛ »جاسوس عراقي از منطقه
به دليل درگيري بين گروه منافقين در منطقه جاده ها كنترل «و » عراق

لف و اخبار راديوئي هم روزنامه مجاهد و ديگر روزنامه اي مخا» مي شود
  خبر فرار مرا پخش كرده بودند.

  

احساس اوليه شما بعد از اينكه مطمئن شديد كه ديگر در خطر 
  نيستيد، چه بود؟

احساس دوگانه اي داشتم: از يك طرف خوشحالي غيرقابل باورنكردني در * 
من بوجود آمده بود. از طرف ديگر از اينكه از فرصت كوتاه چند لحظه اي 

ست آمده براي كمك به ديگران استفاده نكرده بودم، متاسف بودم و غصه بد
دار. تمام شك و ترديدها و حدس و گمانهايم در مورد رژيم جمهوري 
اسالمي به واقعيت پيوست. اگر كسي در مورد بي لياقتي، دون فطرتي، 
عقب ماندگي، فرصت طلبي و قسي القلب بودن اين رژيم شك كند، در 

  است.اشتباه محض 

  

  كساني كه اعدام شدند، آيا قبال محاكمه شده بودند؟

بله، همه كساني كه در آن موقع اعدام شدند، قبل تر محاكمه شده و * 
  حكم حبس داشتند.

  

حدس مي زنيد چند نفر را در آن تابستان در شهر دزفول اعدام 
  كردند؟

  نفر 60تا  50حدود * 

  اسامي آنها را به خاطر داريد؟

مي تعدادي را بياد دارم ولي نه همگي را. شايد به اين دليل كه بله، اسا* 
همه را از نزديك نمي شناختم چون روزهاي آخر كه زندانيان را از نقاط 

  ديگر آورده بودند، فرصت براي آشنائي كم بود. اين اسامي به يادم مانده:

، آسخ، شاپور شيرالي، صدق رنجبر، انوشه باريك آبي، مصطفي بهزادي احمد
 بار. بود شده دستگير بار دو او. من پسرعموي قالوند، پرويز شگوند، حجت

 يك و شد دستگير 66 دوم بار. بود زنداني 62 تا 60 سال از سال از اول

شيخي،  شد، حسين مي آزاد بايد و بود شده تمام كه گرفت، حكم سال
م من، و چنگيز دشتكي، از اقوا، بابائي، صادقي )سگوند( نژاد حنيف فريدون

در اهواز اعدام شد. او را همان روزها از شيراز به اهواز  67كه در تابستان 
يت داشت كه سه سال آن را در زندان شيراز مبرده بودند. پانزده سال محكو

  گذرانده بود.

  

  اطالع داريد كه آنها را كجا دفن كرده اند؟

ادرستي به اند و آدرسهاي نهمه آنها را در مكانهاي نامعلوم دفن كرده* 
خانواده ها داده اند. از جمله مورد احمد آسخ را مي دانم. به خانواده اش 

گفته بودند كه در كنار روخانه دز در جم گلك دفن شده است. خانواده پس 
از باز كردن قبر متوجه شده بودند كه جنازه اي در قبر نيست. در بعضي 

جمعي دفن كرده اند. موارد هم معلوم شد كه اعدام شدگان را در گورهاي 
مثال مي دانم كه با پيگيري و واسطه گري خانواده عمه و خاله ام، آنها 
توانسته اند قبر پسرعمه و پسر خاله ام را پيدا كنند كه در گورهاي جمعي 
خاك شده اند. چنگيز دشتگي در اهواز و حجت قالوند در دزفول. بقيه در 

واده ها اجازه سوگواري عمومي جاهاي نامعلوم هستند. به هيچكدام از خان
  .داده نشد

*  
  

  گزارش يك فرار
   

  » براي آنها كه ديگر در ميان ما نيستند« 

  

از «گويد: ان بدنيا آمده است. او ميدر الهيج 1335گلرخ جهانگيري، سال 
ام و آخرين در زادگاهم الهيجان آزادانه قدم نزده1359اول دي ماه سال 

ر درختان دو طرف خياباني است كه روزها و ام از آن شهر، تصويخاطره
لحظات خوش زندگيم را در آن سر كرده ام. روي صندلي عقب ماشين 

پاسدار همراهانم هستند. چشم بند ندارم  3ام و پيكان شيري رنگي نشسته
شوند. اما تا به امروز در ذهنم هايم رد ميو تصاوير با سرعت از جلوي چشم

  ».اندحك شده

خرداد  30در زندان بسر برده است. سايه مرگ را در بعد از شش ماه نيم
كرده است. اما هرگز ديده كه كمي بي تابش ميآنقدر به خودش نزديك مي

به كمك انسانهايي به ياد ماندني و  1360باورش نكرده.  در روز پانزده تير
عزيز از بيمارستان پورسيناي رشت كه از زندان شهرباني رشت براي معالجه 

همراه خواهر 1362شهريور 28گويد: او مي«رده شده بود، فرار كرده است. ب
ژانويه 24و دوستانم از ايران فرار و از كردستان خود را به تركيه رسانديم. از 

در آلمان زندگي در تبعيدم را آغاز كردم. در برلين به دانشگاه رفته و  198
جتماعيم در جنبش فوق ليسانس جامعه شناسي گرفتم. فعاليت سياسي و ا

  ».زنان است

ست كه هايي از گزارش بلند گلرخ جهانگيريخوانيد، بخشچه در زير ميآن
به ويراستار ناصر مهاجر، در  "كتاب زندان"نام آذر آذري در جلد دوم با 

  منتشر شده است. 2001سال 

  
  

  گلرخ جهانگيري
  

مان  وسايل ،گفتنيا وارد بند شد و بما  بود كه زكي1360... سيزده فروردين
را جمع كنيم. روز قبل چند دختر كم سن و سال مجاهد را آزاد كرده 

خواهند  كرديم مي فكر ،تان را جمع كنيد بودند. وقتي بما هم گفت وسايل
(هواداران مجاهدين براي آزادمان كنند. زينب شماره يك و زينب شماره دو

ز من و پروانه آماده زودتر ا مخفيكاري، در زندان يا زينب بودن يا زهرا)
ب شماره يك بجز يك عينك آفتابي چيز ديگري با خود نداشت ينشدند. ز

كه در اوايل دوران زندانش فقط هنگام خواب از چشم برمي داشت آن هم 
ها كه از  تر نداشت. بعضي وقت وقتي كه پشتش بما بود. شانزده سال بيش

ماني به خود شد، وحالت خود اش خارج مي تشكيالتي  -سياسيحالت 
خواند.  هاي قشنگي مي براي ما ترانهو  .شد گرفت پر شور و احساساتي مي مي
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خواند كه مبادا خيال  ميانقالبي ولي به سرعت پشت هر ترانه، يك سرود 
  كنيم او سياسي نيست.

هايي كه بر تن داشت  زينب شماره دو تازه دستگير شده بود و بجز لباس 
من و پروانه هر كدام يك كيسه انزده ساله بود. پي به همراه نداشت.  وسيله

ها بود و جمع كردنش كار  مان در آن پالستيكي داشتيم كه وسايل شخصي
  پرسيدم:  -كرد كه اين روزها با ما بداخالقي مي -نيا مشكلي نبود. من از زكي

  آزاد كنند؟ هم خواهند ما را ـ مي

  نيا پاسخ داد:  زكي

كنند. اين جا را براي زندانيان مرد  ي منتقل ميـ نه، شما را به زندان ديگر
  الزم دارند.

...............  

تا پيش از زياد شدن تعداد زندانيان سياسي با زندانيان عادي اخت شده  
هفت نفر شديم كه  بعد از رفتن زينب ها و پروانه، بودم. اما پس از دو هفته

يك هفته بعد، دو  شش نفرمان از هواداران سازمان مجاهدين خلق بودند.
، رويا و سيما، به ما اضافه شدند. من هوادار سازمان پيكار دختر دانش آموز 

در زندان سپاه تجربه خوبي با دختران دانش آموز هوادار مجاهدين داشتم. 
ها  ي مجاهدين باالتر بود رابطه گرفتن با آن ي سازماني اما هر چه كه رتبه

ن و حضور دو هوادار تشكيالتي ديگر، شد. با افزايش تعدادشا تر مي سخت
 شان آغاز شد. برگزاري جلسات مخفي

...............  

تر به نقش زنداني سياسي فرو رفتم. انگار كسي  با آمدن مجاهدين بيش  
هايم گفته بودم با هيچ  داد. با اين كه در بازجوي مرا به آن سو سوق مي

گذاشتيم. خواهر عزيزم با  يكنم، با رويا و سيما جلسه م سازماني كار نمي
آمد و هر بار نيز نامه، نشريه و يا  هزار مشكل و بدبختي به مالقاتم مي

  انداخت.  كلي خود را به خطر مي رساند و خبري را مخفيانه بدستم مي

...............  

اتفاق عجيب و غريبي در زندان ما رخ نداد. بعد از اين  1360تا سي خرداد 
كاپو افتادند و به زندانيان عادي وعده و وعيدهايي دادند. روز مجاهدين به ت

 بهها هم باور كرده بودند كه آزادي نزديك است. به ويژه  آن بيچاره

محكومين به حبس ابد كه در زمان شاه با باز شدن در زندانها آزاد شده 
ي جديد بدليل شكايت وابستگان مقتوالن، دو باره به زندان  بودند و در دوره

شود. ما هم با  ها باز مي دادند كه دو باره در زندان اده بودند، وعده ميافت
  كرديم. دقت اخبار را دنبال مي

از بيرون خبر رسيد كه وضعيتم كامال خطرناك است. با رسيدن سه چهار  
نامه از رفقاي سازماني باورم شد كه اتفاقي در شرف وقوع است. از خواندن 

قربيا همه يك جور نوشته شده بودند. همه از گرفت. ت ام مي ها خنده نامه
ضرورت استقرار سوسياليسم نوشته بودند و بعد از تعريف و تمجيد فراوان از 

ي خستگي ناپذيري كه من باشم، شهادتم را پيشاپيش بخودم  رفيق رزمنده
و به من و ايستادگيم در مقابل ارتجاع و پذيرفتن مرگ  .تبريك گفته بودند

هاي زيادي براي آبياريش  رسيدن به سوسياليسم، كه خون در راه آزادي و
تر از  الزم بود، افتخار كرده بودند. در مالقات بعدي، متوجه شدم وضع خراب

كردم. خواهرم خيلي نگران حال من بود. با ادا و اشاره  آن است كه فكر مي
به او فهماندم كه در فكر فرار هستم. چشمهاي زيبايش گرد شد و با تعجب 

  رسيد:پ

  ـ چه جوري؟ گفتم: 

  دونم.  ـ نمي

ي تلخي كرد. مادرم بي تاب بود. خطر را  احساس كرده بود. تمام  خنده  
  مدت مالقات سنگيني نگاه نگرانش ما را زير فشار گذاشته بود. 

ها اصال حال و حوصله هيچ كاري را نداشتم. روز بعد  بعد از رفتن آن  
ي زندانيان سياسي را  خطر اعدام همه مجاهدين به سراغم آمدند و گفتند

  كند. و در ادامه گفتند:  تهديد مي

ات را  ايد. بهتر است وصيت نامه ـ تو و خواهر زهرا به اعدام محكوم شده
  بنويسي! 

  از كجا اين خبر را مي دانستند، بر من معلوم نشد.

 ..................   

رسيد.  يلي آرام بنظر ميروز پيش با پدرم از پشت پنجره حرف زده بودم. خ
  ولي من بغضم گرفته بود. بعد از احوالپرسي با صداي زيري پرسيدم:

  ايد كه حكم اعدامم را صادر كرده اند؟ ـ آيا شما هم شنيده

  با نگاهي غمگين گفت:   

  نشيند. خورد پاي لرزش هم مي ـ دخترم، هر كي خربزه مي

  از اين جواب سرد يكه خوردم.    

  

  
...................  

در جو متشنج مالقات، در حال سر به سر گذاشتن با مادرم بودم كه در 
زندان باز شد و زري بيچاره ضجه زنان وارد شد. مثل اين بود كه آتشش زده 

زد. آمد طرف من و خودش را پرت كرد در بغلم. عصبي   باشند. پرپر مي
اعت قبل از مالقات ها ترسيده بودند. زري را دو س شده بودم. تمام مالقاتي

اش پيچيديم و دو سه  يي دور باسن آماده كرده بوديم. مالفه "تعزير"براي 
شلوار كلفت پايش كرديم، به اين اميد كه درد شالق را كم كنيم. بيچاره 
چنان هول كرده بود كه وقتي اولين ضربه را خورده بود يادش رفته بود 

ت و پارش كرده بود. تمام فرياد بكشد. كاظم هم فهميده بود و حسابي ل
داشتن گريه  هاي شالق قاچ خورده بود. ديگر دليلي براي نگه پشتش از ضربه

ناله و  از درد ام نداشتم. زري را بغل كردم و زدم زير گريه. بيچاره تا صبح
  نفرين كرد. 

مادرها، از جمله مادرمن مشغول صبحت در باره زري بودند كه خواهرم 
  كنارم آمد و گفت:

براي فردا خودت را آماده كن. تو فقط بايد خود را به بيرون زندان برساني، ـ 
  گفتم: خنده ام گرفت. بقيه كارها با ما. 

از زندان بيرون آمدن كه كار حضرت فيل است. ولي سعي خودم را خواهم  ـ
  كرد.

بطرف  به سرعتبعد شماره تلفني به من داد. مادرم متوجه پچ پچ ما شد.   
ام را به مادرم  حرفمان را قطع كرديم. بعد من چند وسيله شخصي ما آمد. ما

ها را تا روز آزاديم نگه دارد. بيچاره بي قرارتر شد. از  دادم و به او گفتم آن
كار خودم پشيمان شده بودم، ولي ديگر دير شده بود. هنگام خداحافظي 

  آنها راغرق بوسه كردم. 

گذاشت. با اشاره به  يي آرامم نمي بعد از رفتن آنها هيجان و دلهره لحظه
مرضيه، بهترين دوستم فهماندم كه با من به آخر بند، به حمام بيايد. از اين 

  حمام مدتها بود كه استفاده نشده بود. 
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................  

كوبيد و  ح كردم. مشت بديوار مييدر حمام وضعيت خود را براي او تشر
  گفت:

  ـ بايد از اين جا فرار كني.

  ا صداي آهسته گفتم: ب   

  كني؟ با خوشحالي گفت:  ـ من تصميم دارم فرار كنم. آيا كمكم مي

  كنم. ـ حتما. هر كاري بخواهي برايت مي

ي كه وضع ئتصميم گرفتيم كه من خودم را به مريضي بزنم. ولي از آنجا  
درست و حسابي پيدا  ي بايست بهانه جسماني ام خيلي خوب بود  مي

توانستم  هاي سرخ و تپل، به راحتي نمي بود كه با گونهكرديم. روشن  مي
نقش يك بيمار بد حال را بازي كنم. بهداري شهرباني داراي امكانات 

شهر محدودي بود. بيماراني را كه حالشان خيلي وخيم بود به بيمارستان 
  انتقال ميدادند. اسهال و استفراغ تنها راه حل ما بود. 

س خوشمزه براي ما آورده بودند. بيشتر از يك ها چندين كيلو گيال مالقاتي
كيلويش را خوردم. از سر شب گفتم حالم خوب نيست. ولي هيچ تغييري 
در وضعيتم بوجود نيامد. مرضيه خوردن كره را پيشنهاد كرد.  ليواني پر از 
آب داغ كه يك قالب كره در آن حل كرده بود را دستم داد. قبل از آن كه 

برسد، حالم بد شد. مرضيه مجبورم كرد محتويات ليوان يك ذره اش به لبم 
ها و يك ليوان كره كار ساز بود. چون قرار  را سر بكشم. حجم زياد گيالس

شده بود به خاطر بيشتر مريض نشان دادن ظاهرم تا صبح بيدار بمانم به 
نفع من تمام شد. چون مجبور بودم پشت سر هم به دستشويي بروم. واقعا 

ز موقعي كه مجاهدين براي خوردن سحري بيدار شدند، آه و مريض شدم. ا
ناله ام شروع شد كه بخشي از آن واقعي بود. بعد از چند ساعت همه بيدار 
شدند. مرضيه به خانم مرزبان خبر داد كه حالم خيلي وخيم است و تاكيد 

كند. براي درمان اسهال و استفراغ  كرد كه پهلوي راستم بشدت درد مي
بردند. مرا كشان كشان به توالت  اي معالجه به خارج از زندان نميكسي را بر

بردند. روي تخت خانم مرزبان خوابيدم. چند نفر از زندانيان دور تختم  مي
سوخت و  كردند. خيلي دلم برايشان مي نشسته بودند و به حال من گريه مي

نبود. ام، ولي چاره  شان شده از دست خودم عصباني بودم كه باعث ناراحتي
كرد. مرضيه پي گيرتر از من، هر  ام خيلي درد مي دادم. معده بايد ادامه مي

فرو مي كرد.  مشد توي دهان كوفتي را كه باعث تحريك بيشتر معده ام مي
ي اصلي نقشم را به طرزي باور  نمايش عجيبي بود. من به عنوان هنرپيشه

نظير بود. تا  كردم. مرضيه هم در اجراي نقشش بي نكردني خوب بازي مي
بند افتاد زد زير گريه. بعد از كلي گريه و نگهبان ، فالحچشمش به خانم 

  زاري به او خبر داد كه حالم خوب نيست. 

............  

  دكتر خواب آلود و بد اخالقي منتظرم بود. پرسيد:

  كند؟ ـ كجايتان درد مي

مام وقت ام و ت با آب و تاب تعريف كردم كه شب از درد شكم نخوابيده 
ام. از اسهال چيزي نگفتم. مرا براي معاينه روي تخت  استفراغ كرده

خواباندند. دستش را كه روي شكمم فشار داد. فريادي كشيدم. رو كرد به 
  با بي حوصلگي گفت: فالح وخانم 

  ـ بايد ببريدش بيمارستان. ممكن است آپانديس باشه. 

  سريع دخالت كردم. گفتم:   

  كند.  ي شكمم درد مي كنم اين طور باشه، چون همه نمي ـ آقاي دكتر، فكر

  با سردي گفت: 

  آوريد. كنيد از همه چيز سر در مي ها فكر مي ـ شما سياسي

  بعد ورقه ي انتقالم را به بيمارستان امضا كرد.    

................  

كردند.  و يك مامور ديگر ما دو زن را همراهي مي فالحدر بيمارستان خانم   
در اتاق انتظار نشستم.  فالحامور هاجر را به آزمايشگاه برد. من با خانم م

بعد از مدت كوتاهي ما را صدا كردند. پرستاري مرا روي تخت معاينه 
خواباند. يك دكتر هندي بسراغم آمد. ماجراي شب قبل را تعريف كردم. 
 هنگام معاينه همانند بار قبل، وقتي دستش را روي شكمم گذاشت فرياد

نيك تواند به تنهايي تصميم بگيرد و پروفسور  بلندي سر دادم. گفت كه نمي
شناختم.  هم بايد نظر بدهد. دلم فرو ريخت. اين پروفسور را خوب مي فطرت

به دليل وضعيت شغلي ام چند بار با او برخورد داشتم. در آخرين بار جر 
وبحث شديدي بين ما در گرفته بود. او مرا از اتاقش بيرون كرده بود. 

ده اضطراب و دلشوره عجيبي به من دست داد. قلبم به شدت مي زد. بعد از 
  اي وارد شد. تا چشمش بمن افتاد مرا شناخت. با تعجب گفت: دقيقه

  كني؟ ـ تو اين جا چيكار مي

  بما زل زده بود. به سرعت گفتم: فالحنگاهش مهربان بود. خانم  

ـ دكتر هفته پيش ما را بشدت كتك زدند. من به خونريزي افتادم. حالم 
  ه.كنم آپانديسم عفونت كرد اصال خوب نيست. فكر مي

  هايم گوش كرد. بعد گفت: با دقت بحرف   

  فرستم براي آزمايشگاه. بايد خون و ادرارت را آزمايش كنيم. ـ مي

ام فهميده كه چيزيم  دانستم از همان اولين جمله حرصم گرفته بود. مي   
توانستم بكنم. آزمايش خون و ادرار به سرعت انجام شد.  نيست. كاري نمي

يي بود.  . در حال نوشتن ورقهي دكتر نيك فطرتيم پيش آقادو باره رفت
  خورد. گفت:  باالي ورقه، بخش جراحي بچشم مي

هاي سفيد چند برابر حد  ـ در آزمايش خونتان عفونتي ديده شده. گلبول
كنيم و ساعت پنج بعد از ظهر هم به  معمولي است. ما شما را بستري مي

  اطاق جراحي خواهيد رفت.

  بپرم و ببوسمش. وشحالي از خ كم مانده بود   

ها استواري را  ماجرا را براي سروان جوانبخت تعريف كرد. آن فالحخانم 
خواستم وسايل  فالحبراي نگهباني از من تعيين كردند. موقع رفتن از خانم 

شخصي ام را برايم به بيمارستان بفرستد. سروان جوانبخت گفت كه حتما 
زم نيست نگران باشم. در دلم گفتم بعد از ظهر به مالقاتم خواهد آمد و ال

  فقط اين يكي را كم دارم. 

بعد از رفتن آنها، با كمك نگهبان كه مرد ميان سالي بود، به بخش جراحي 
رفتيم. پرستاري مرا به اتاقي راهنمايي كرد. لباس بيمارستان را به تنم 

هاي تنم همه را متاثر كرده بود. از مستخدم گرفته تا  كردند. كبودي
رستارهاي بخش هاي ديگر همه بديدنم آمدند. بعد از فرار فهميدم كه در پ

كل بيمارستان پخش شده بود كه يك زنداني سياسي براي فرار به 
بيمارستان آمده است. قبل از من، چندين نفر از اين بيمارستان فرار كرده 
بودند. دو هفته قبل از من زنداني ي مردي از زندانيان شهرباني، بدليل 
بيماري به همين بيمارستان منتقل شده بود و با همكاري مادرش فرار كرده 
بود. مادر را دستگير كرده بودند و به بند ما آورده بودند. زن بسيار مهرباني 

  زدند. بود. بعد از اين حادثه به زندانيان مرد دستبند مي

تا يك ساعت نگهبان پشت در اتاقم ايستاده بود و از جايش تكان نمي 
كرد. بعد از  خورد. همه چيز را تحت نظر داشت. اما  اصال سختگيري نمي

مدتي پيرزني بسراغم آمد. مستخدم بخش بود. كلي مرا مورد ناز ونوازش 
  قرار داد. كرد و گفت: 

  دهم. ـ ناراحت نباش. من ترا همين امروز فرار مي

  ت: خنديدم. بعد از رفتن او پرستاري بسراغم آمد و با مهرباني گف  

خواي فرار كني قبل از عمل فرار كن، چون بعد از عمل وضعت  ـ اگه مي
  چيزي نگفتم. آيد. خطرناك است و آنتي بيوتيك هم در بازار گير نمي

دور و اطراف ه از دوستانم هم خبري نبود. آهسته از جايم برخاستم تا ب
كار در طبقه دوم بوديم و پريدن  نگاهي بياندازم. از پنجره نگاه كردم.

يي نبود. ولي تصميمم را گرفته بودم، و چون تا عمل جراحي چند  ساده
دادم كه بعد از عمل فرار  ساعت بيشتر وقت نمانده بود، بيشتر امكان مي

زدن بود. سريع برگشتم و روي  كنم. به كنار در آمدم. نگهبان در حال قدم 
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پيچيد.  بخودش ميتختم دراز كشيدم. زني را به اتاقم آوردند؛ بيچاره از درد 
او را قبل از من عمل كنند. از لحظه اي كه به اين اتاق آمده بودم  ،قرار بود

نقشم را فراموش كرده بودم و تمام فكرم متوجه فرار شده بود. در انتظار 
  كردم. دوستانم دقيقه شماري مي

منتظر نوبت دكتر بودم پسر جواني چند  فالحدر درمانگاه، وقتي كه با خانم 
اما  از جلوي ما رد شد. از حركاتش حدس زدم كه بايد يكي از رفقا باشد. بار

كنجكاو شده فكر كردم پسر جواني بوده كه  ،وقتي انتظارم طوالني شد
  . است

بعد از فرار همان پسر جوان برايم تعريف كرد كه بعد از تصادف او و   
را پيدا كرده همراهش، خواهرم، به چند بيمارستان سر زده بود تا باالخره م

گفت چند بار با اشاره به من عالمت داده بود، و وقتي اطمينان يافته بود. مي
برگردند.  با امكاناتام رفته بودند تا  بودند كه من در بيمارستان بستري شده

  از تجسم اين احواالت هم كلي خنديده بوديم. 

ز نفر ادراز كشيده بودم و مشغول فكر كردن بودم كه دو  روي تخت
خواستند مرا براي عمل جراحي  وارد اتاق شدند. ميكاركنان بيمارستان 

كنم.  خواست بداند با كدام سازمان همكاري مي آماده كنند. يكي شان مي
و از هواداران  ام را به او گفتم. از مخالفان سر سخت سازمان مانام سازمان
  يي پرسيد: بود. بعد از چند دقيقه با صداي آهسته حزب توده

چرا  هاگه بش"ـ دوست داري فرار كني؟ اين بار بدون مكث و احتياط گفتم: 
  نه!

  خنديد و موقع ترك كردن اتاق گفت:  

  گرديم. ـ دو باره بر مي

خواستم كه راست گفته باشند.  قضيه را جدي نگرفتم، ولي ته دلم مي 
ند اش دادم. و از جايم بلشد. كمي دلداري ام قطع نميهاي هم اتاقي ناله

شدم و به طرف در رفتم. از نگهبان خبري نبود. تعجب كردم. ولي 
شناختم. ساعت مالقات  دانستم به كجا رفته است. راه و چاه را اصال نمي نمي

ي زيادي در رفت و آمد بودند. فرصت خوبي بود. از دور يك زن  بود و عده
زده بود.  ديدم كه با من درباره ي فرار حرف با همان فرديچادري را همراه 

از كنار اتاقم گذشت اما زن  . فرد آشناآمدند آنها با عجله بسوي من مي
  چادري داخل اتافم شد. هيجان زده به من  گفت: 

  هايت را تنت كن! ـ لباس

من با سرعت شلوارم را روي لباس بيمارستان به پا كردم. بعد دست   
فتن بوديم كه انداختم طرف چادر، به سرعت آن را  سرم كردم. در حال ر

  هم اتاقي ام شروع كرد به گريه كردن. با صداي بلند گريه مي كرد.گفتم:

  كني؟ ـ چته، چرا سر وصدا مي

  گفت:

  ترسم. روي؟ من مي ـ كجا مي

  گفتم: 

  گردم، ناراحت نباش.  زود بر مي ـ

زن چادري دستم را كشيد. با عجله از اتاق بيرون آمديم. به دنبال او راه 
  گفت:  شت سر صداي زني را شنيدم كه ميافتادم. از پ

  روند؟ مي كن پرستارها ها چرا طرف رخت ـ اين مالقاتي

پريد. تمام تنم از هيجان داغ شده بود.  قلبم داشت از سينه ام بيرون مي  
و به راهمان ادامه داديم. از دري  تيمحتا نيم نگاهي هم به پشت سر نينداخ
از رخت كن ا بسرعت پايين رفتيم. ه رد شديم. به پله رسيديم. از پله

وارد درمانگاه شديم. صورتم را كامال با چادر پوشانده بودم. از پرستارها رد و 
شد.  درمانگاه گذشتيم، به آن در درمانگاه رسيديم كه به خيابان باز مي

همراهم در را باز كرد. پايمان كه به خيابان رسيد، با سرعت شروع كرديم به 
  دويدن. 

شد. همه چيز چند دقيقه طول كشيد. براي نفس تازه كردن  نمي باورم  
چند لحظه توقف كرديم. در اين ميان تاكسي ي از كنار ما گذشت. تاكسي 

را صدا كردم. ايستاد. سوارش شديم. همراهم آدرسي را داد. نگاهش كردم. 
خيلي كم سن و سال بود. به هم خنديديم. به مرضيه فكر كردم. صورتش را 

ز شنيدن خبر فرارم مجسم كردم. از فرار موفقم كه اينقدر آسان پيش بعد ا
گنجيدم. در خياباني پياده شديم و بقيه راه  رفته بود از شادي در پوستم نمي

  پياده رفتيم. تا خانه را 
  

*  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

  خاطرات يك چريك در زندان

خاطرات يك چريك در زندان، مشاهدات كارگر جوان رفيق يوسف 
باشد. زركاري در اين خاطرات مي 50شاه در سال   ياز زندانهازركاري 

ها و ضعفها هاي رايج در ساواك و مقاومتروشهاي بازجوئي و شكنجه
هاي زندانيان سياسي را با صراحت در مقابل چشم تجربگيو بي

دهد. به همين دليل هم جهت درك شرايط زندان در خواننده قرار مي
ر الزامي است. نويسنده اين اثر فراموش دوران شاه مطالعه اين اث

هاي فدائي نشدني پس از آزادي از زندان دو باره به سازمان چريك
در جريان يك درگيري نابرابر با  52خلق پيوست و در بهمن سال 

   دستگاه سركوب رژيم شاه در اصفهان جان باخت.
  

  يوسف زركارينويسنده: 

  صفحه 233تعداد صفحات: 

  ) 2013(فوريه  1391بهمن  چاپ جديد،  1351پ اول چا :تاريخ چاپ 

  چريكهاي فدائي خلق ايرانانتشارات: 

  كلن –، آلمان چاپخانه باقر مرتضويچاپ: 
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  از يادمان نخواهيد رفت

   

  مهدي اصالني

  

  روي كسي مردن، تو از يادم نمي رهنه به بستر بيب

  يرو خاموش به رساترين شيونِ آدمي، تو از يادم نمي

  روي قرار، تو از يادم نمي گريباني براي دريدنِ اين بغضِ بي

  سفري ساده از تمامِ دوستت دارمِ تنهايي،

  روي تو از يادم نمي

  امانِ باران، بر پيچك و ارغوان، ريزِ بي سوزن

  روي تو از يادم نمي

  روي؟ اي كه از يادم نمي تو ...تو با من چه كرده

  

خورده و  هاي زخم  وجدان 67كُشي بزرگ  تانهاي آغازين تابس از سال
گان  شده  داشت نام نيست ي اسالمي در گرامي مخالفين تبعيدي جمهوري

گانِ بود  داشت نامِ تمامي به قتل رسيده  سال و زنده بخشِ آن دوزخ هستي
نام چندين هزار  67هاي يادمان  نامبارك حكومت اسالمي با برگزاري مراسم

ي يك ماه و آه با سريت كامل و  مي كه در فاصلهمخالف جمهوري اسال
دارند. استخوان هزاران جانِ  كمال رازداري به خاك سپرده شدند گرامي مي

هاي اسالمي شيار شد. روح اهللا  پشته بر خاك 67سال  جوان در فريب
اي  نامه در تاريخِ معاصرِ خونينِ ميهنمان حادثه صدور آن نفرينخميني با 

بر ما دانسته است كه كشي را به نمايش گذاشت.  ي مخالف بديل درعرصه بي
آبادهايي از اين  گورستان خاوران بود و لعنت 67سهم كفار در اسيركُشي 

غسل و كفن كه  هايي گرم، بي هاي حمل گوشت و بدن شمار كه با كاميون
بدان نيازي نداشتند در گورهاي جمعي به خاك سپردند. چندين هزار 

مزار به امانت  گورهايي بي كشي آن سال در گم ر مجاهدمحارب را نيز د
  خاك نهادند.

هاي  ي تبعيد با همت تبعيديان حكومت اهللا با تمامي ايراد هاي ساالنه مان ياد
چيز ديگر كه در نشاندن حافظه و ياد به جاي   نهفته در آن اگر نه در هيچ

يي اين نهادها در گو گويي و بلند گويي، همه فراموشي موفق بوده است. فاش
هاي سنتي يادمان كشتار، در كنارِ نقلِ خاطرات  برگزاري آيئن

گان آن  سپرده هاي جان  خانواده  گان و شاهدان و نيز تالش برده بدر جان
تر  گونه كه امروز كم سالِ مخوف پيروزي حافظه بر نسيان است. آن فريب

ر سخن گويد و ي انساني قادر است از موضوع حقوق بش فعال حقوق عرصه
  كشي اشارتي نداشته باشد. به آن اسير

ها و نهادهاي سياسي،  اي از كانون ِ پاره آرش در زير نگاهي دارد به فعاليت
ها) كه به قدر وسع و بضاعت،  اجتماعي و فرهنگي تبعيد (و نه تمامي آن

سهمي  67هاي يادمان كشتار بزرگ تابستان  ساله در برپاداشتنِ مراسم همه
ي جامعي و رويشِ نهالِ ياد و مقابله با فراموشي ايفا  ياري بذرِ حافظه در آب
ي  هاي ساالنه كه: شماِر نهادهاي برگزاركننده يادمان اند. و ديگر آن كرده

  باشد. چه در زير شماره شد مي كشتارِ بزرگ افزون از آن

با  تركانند و ما در دارزناي تبعيد پرده بغض مي هاي بي شان پنجره در غياب
بنديم حتا اگر هزار پايئز نيامده را بگرييم، ماه  بوسه و باران و گل عهد مي

  سالِ بلند از پشت درياها طلوع خواهد كرد ي اين شب نيامده

*  

  

  

  

  

  

  تارنماي بيداران
  عليه فراموشي؛ براي دادخواهي، حقيقت و عدالت

  

  اصغر ايزدي

  

ز روشنفكران و خانواده به همت جمعي ا 2002تارنماي بيداران در دسامبر 
هاي قربانيان زندان و شكنجه و اعدام در جمهوري اسالمي راه اندازي شد. 

اين ميان منيره برادران، ميهن روستا، اصغر ايزدي، ناصر مهاجر، شهال  از
شفيق، جعفر بهكيش، رضا معيني و... دراين سايت قلم ميزنند و يا با آن 

  همكاري داشته اند. 

حك شده  "براي دادخواهي، حقيقت و عدالت"تارنما كلمات بر پيشاني اين 
است. اين كلمات معرف هويت و سمتگيري اين تارنما است و با مروري بر 
كارنامه بيش از ده ساله آن، وفاداري آن رادر تالش براي سهيم شدن در 
جنبش دادخواهي بازمي يابيم. بيداران بر اين حقيقت پاي مي فشارد كه 

همانا روشن شدن حقيقت و عدالت  "فراموش نمي كنيم"صل وفاداري به ا
  براي جامعه و دادخواهي خانواده هاست. 

بود كه مي  "مجازي"تارنماي بيداران جزو اولين سايت هاي  دنياي 
خواست به سهم خود هم چون يك فصلنامه اينترنتي و سپس يك سايت 

به ويژه زندان و آنالين به طور اختصاصي و حرفه اي در عرصه حقوق بشر و 
جنايت سياسي قلم و قدم بردارد و درپاسخ به نيازي برخاسته از اعدام هاي 

وظيفه اي را به دوش گيرد: نياز عليه  67و كشتار تابستان  60دهه 
  فراموشي؛ و براي دادخواهي، حقيقت و عدالت.

بيداران رسانه است. و مي خواهد بيداران خود را چنين معرفي مي كند: 
بماند. رسانه اي مستقل از هر نظر، اما رسانه اي در حد توان خود و رسانه 

بيداران  .امكانات موجود، رسانه اي حرفه اي و تخصصي در امر حقوق بشر
و بتدريج به  هم دارد كه در منشور آن آمده است ياما مشخصه  ديگر
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: رسانه اي است كه  دادخواهي براي كشته هويت اصلي آن فراروئيد 

نايات سياسي را وظيفه خود مي داند و در اين راه گام بر مي شدگان ج
  .بعنوان پژواك صداي بخشي از خانواده هاي اعدامي و ترور در ايران؛ دارد

 بر اين باور بوده ، از آغازخط راهنماي سياست بيداران براي دادخواهي، 

خواهان حفظ  ؛ پسدادخواهي جنبشي مستقل و غيرحزبي است است:
اتحاد خانوده ها و تاكيد بر مقدم بودن امر دادخواهي بر هر شعار استقالل و 

درد كشتار جوانان يك كشور درد يك ملت است، چرا . ستاو طرح سياسي 
بايد فقط خانواده ها از آن داغ به دل باشند. اما امر دادخواهي به سرنوشت 
و آينده خانواده ها ارتباطي مستقيم دارد. پس در روشن شدن حقيقت و 
تحقق عدالت آنها بيشتر ثابت قدم هستند. دادخواهي چه در معناي حقيقي 

ها بي معناست. و اين بايد مورد احترام خانواده و چه با تعريف حقوقي بدون 
هر چه جنبش مستقل خانواده ها بيشتر تقويت شود، جنبش  .همگان باشد

واهد دادخواهي گام هاي بلندتري براي دست يابي به حقيقت و عدالت برخ
  داشت.

اما اين واقعيت تلخ ماست كه همه ي كساني كه از جنبش خانواده ها دفاع  
و گاه به فكر  مي كنند در عمل خواهان استقالل جنبش دادخواهي نيستند

و جاپائي در قدرت سياسي هستند تا روشن شدن حقيقت.  "آشتي ملي"
ان، متحد و به پيش رفته كه خانواده هاي قربانيولي جائي امر دادخواهي 

  .ثابت قدم و مستقل براي احقاق حقوق خود تالش كرده اند

از ويژگي بيداران تالش براي مستند كردن رويدادهاي جنايات سياسي 
جمهوري اسالمي است؛ مستند سازي به عنوان اولين گام و مهم ترين ابزار 
براي شكل دادن به حافظه ي تاريخي مردم ايران و جلوگيري از چيره شدن 

راموشي و تحريف تاريخ خونبار است . مستند سازي و اهميت آن درتدارك ف
براي روند نيازهاي حقوقي وسياسي جنبش دادخواهي در تارنماي بيداران 

  جايگاه ويژه اي يافته است.

نگاهي به سرفصل هاي تارنماي بيداران گوياي نقشي است كه اين تارنما در 
ات پايداري؛ سه دهه زندان شكنجه انجام وظيفه خود ايفا كرده است: ادبي

اعدام؛ باندهاي سياه حزب اهللا؛ حافظه، تاريخ، فراموشي؛ حقوق بشر؛ 
خاوران؛ خاوران مجازي؛ دادخواهي؛ سياست خشونت؛ مجازات اعدام؛ و 

در زندان هاي سراسر  1367كشتار جمعي زندانيان سياسي در تابستان 
گزارش و مصاحبه و روايت و  كشور. درهركدام از سرفصل ها ده ها مقاله و

تصوير و سند جاي گرفته است. سايت بيداران يكي از مهمترين منابع براي 
در سراسر  60دستيابي به اطالعات معتبر پيرامون زندان هاي سياسي دهه 

كشور و عواقب جنايت بار و فاجعه آميز آن است. و نيز منبعي موثق 
  جنبش دادخواهي است. پيرامون مادران و خانواده هاي خاوران و 

در اين تارنما براي اولين بار پديده تواب در زندان هاي جمهوري اسالمي به 
بحث و بررسي گذاشته مي شود. در آن نقش جنايتكارانه باندهاي سياه 
حزب اهللا در سركوب و قتل دگرانديشان و مخالفان با مستندات و اظهارات 

  شاهدان برمال  مي شود. 

ده هاي خاوران گره ااران با نام خاوران و مادران و خانونام تارنماي بيد
خورده است. اين گره خوردگي، شايد، نه تنها به خاطر نقش آن دربازتاب و 
سهيم شدن در جنبش دادخواهي بلكه همچنين به اين اعتبار است كه هم 
گردانندگان آن زندانيان سياسي سابق بوده و هم به خانوادهاي اعدام 

دارند و اين كه بسياري از زندانيان سياسي سابق و مادران شدگان تعلق 
وخانوادهاي خاوران اين سايت را متعلق به خود و پژواك صداي خود مي 

خاوران "دانند. به پشتوانه اين اعتبار بود كه تارنماي بيداران توانست صفحه 
  را راه اندازي كند. "مجازي

بيداران جرقه زد كه زماني در ذهن همكاران  "خاوران مجازي"ايده 
با بردن بولدوزر به  1387ماموران رژيم جمهوري اسالمي در دي ماه  

خاوران به تخريب آن پرداختند. بيداران به سهم خود دركارزار اعتراض به 
تخريب گورستان خاوران گام برداشت وبا تالش مادران و خانواده هاي 

ه جان گرفته بودند، خاوران، كه در طي سالهاي متمادي تمام رنجها را ب
به عنوان مهم ترين سند و نماد جنايت  - براي شناساندن وحفظ اين مكان
در جلوگيري از نابودي قطعي خاوران  –عليه بشريت جمهوري اسالمي 

  همراه شد. 

در گورستان خاوران فقط تعدادي سنگ قبر گواه هويت فردي تعدادي از 
شان و كانال هاي گورهاي دگرانديشان اعدامي بود و گورهاي بي نام ون

تالش كرده  "خاوران مجازي"دستجمعي مشخصه آن هستند. بيداران با 
است هويت فردي وسياسي هريك از اعدام شدگان را ثبت و مستند كند. 
اين كار بدون همياري بسياري از خانواده هاي اعدام شدگان و زندانيان 

دگان را جمع سياسي سابق كه ذره ذره اطالعات و عكس هاي اعدام ش
آوري و دراختيار تارنماي بيداران قرار دادند و همچنين منابعي از كارهايي 

هم  "خاوران مجازي "كه دراين مسير ديگران انجام داده اند، ناميسر بود. 
نواقصي دارد و هم اشتباهاتي، اما كار بزرگ آن همانا تالش براي چهره 

ك تك اعدام شدگان دادن و مشخص كردن هويت فردي و هويت سياسي ت
  دفن شده درگورستان خاوران است. 

www.bidaran.net 

*  
  
  

  

  انجمن دفاع از زندانيان سياسي

  پاريس -و عقيدتي در ايران  

  بهروز فراهاني

جمعي از ايرانيان  1995(برابر با  سپتامبر سال)  1374درشهريور ماه سال 
اجعه كشتار تبعيدي مقيم پاريس تصميم گرفتند كه براي يادآوري ف

يادمان جانباختگان تابستان "مراسمي را تحت عنوان  1367تابستان 
  در پاريس برگزار كنند. اين ابتكار با استقبال كم نظيري روبرو شد. "1367

پس از برگزاري مراسم يادمان تعدادي از دست اندركاران اين مراسم بر آن  
ز زندانيان سياسي و شدند تا براي ايجاد ادامه كاري نهادي را در دفاع ا

انجمن دفاع از  "عفيدتي ايجاد كنند. پس از رايزني و تبادل نظر فراوان، 
در اكتبر همان سال تشكيل  "پاريس –زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران 

  شد . 

گيريهاي اين انجمن برنامه كوتاهي در اولين مجمع در باره اهداف و سمت
) با اين 1996ژانويه سال  8برابر با  ( 1374دي سال  18عمومي انجمن در 

مضمون تصويب شد كه تا امروز بي هيچ تغييري  پايه كار انجمن را تشكيل 
  ميدهد . در اين مصوبه چنين ميخوانيم :   

انجمن دفاع از زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران تشكلي است بر پايه «
مبارزه عليه هر گونه اعتقاد به آزادي هاي بي قيد و شرط سياسي و مدني و 

  .شكنجه، سركوب و اعدام در ايران

اين انجمن با يادآوري دوران سياه سلطنت و تاكيد بر ضرورت افشاي هر چه 
وسيع تر جمهوري اسالمي در تماميت آن هدف هاي زير را در چهارچوب 

  فعاليت هاي خود قرار مي دهد:

  و عقيدتي در ايران.مبارزه براي آزادي بي قيد و شرط زندانيان سياسي  -1
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مبارزه عليه اقدامات رژيم جمهوري اسالمي در سركوب مخالفان خود.  -2
واكنش فوري نسبت به تمامي موارد دستگيري، شكنجه و يا اعدام و نيز 
مقابله منظم با سياست ها و تصميمات سركوبگرانه و در اين راستا افشاگري 

انين جزائي مغاير با اعالميه جهاني عليه نظام قضائي جمهوري اسالمي و قو
 حقوق بشر.

اقدام براي بسيج و بيداري وجدان جهاني در راستاي برپائي محكمه اي  -3
كه جنايات جمهوري اسالمي در زندان هاي ايران مورد دادرسي و قضاوت 

  قرار دهد.

انجمن دفاع از زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران تالش براي استفاده از 
اهرم ها و امكانات موجود در جهان و نيز بسيج همه توانائي ها و  كليهء

ظرفيت هاي جامعه ايرانيان مقيم خارج از كشور را جهت برآورده كردن 
  " اهداف خود ضروري مي بيند.

از آن سال تا به امروز ادامه پيدا  "انجمن دفاع"بر چنين پايه اي فعاليتهاي 
كند كه قديمي ترين انجمن موجود افتخار مي "انجمن دفاع"كرده است . 

در نوع خود در خارج از كشور است كه امروزه نيز به فعاليت خود در 
چارچوب همين برنامه و اهداف مطروحه در آن ادامه ميدهد. در اين سالها 
كميته ها و انجمنهاي مختلفي در پاريس بوجود آمدند كه، به داليل 

  مختلف ، از هم پاشيدند. 

ژه به فعاليت در ميان بخش سازمان يافته فرانسويها دست اين انجمن بوي
زده و در اين رابطه روابط گسترده اي را با احزاب پيشرو و مترقي  
وسازمانهاي مدافع حقوق و آزاديهاي سياسي و مدني فرانسوي و بين المللي 
ايجاد كرده است. انجمن از نمايندگان و سخنگويان آنها براي سخنراني در 

ي مبارزاتي و مراسم مختلف در افشاي جنايات رژيم جمهوري آكسيونها
اسالمي دعوت كرده است . آنان نيز متقابال از نمايندگان انجمن دفاع براي 
شركت و سخنراني در مراسم يا آكسيونهايي كه در اين رابطه سازمان 
ميدهند دعوت ميكنند . در اين ميان اين انجمن ،از همان ابتدا ،از همه 

و مبارزات بين المللي اي كه براي لغو اعدام در فرانسه صورت  اقدامات
  گرفته حمايت و تا حد امكان همكاري كرده است .

عالوه بر تدارك اكسيونهاي خياباني در واكنش به اقدامات  "انجمن دفاع"
سركوبگرايانه رژيم جمهوري اسالمي ، از هنگام تشكيل خود تا به امروز ، 

را با "1367يادمان كشتار تابستان "مراسم هر سال و بدون تعطيل  
يادآوري دهه خونين شصت برگزار كرده تا به سهم خود مانع از اين بشود 

  .  "خاك فراموشي بر اين جنايت هولناك بنشيند "كه 

 –، بدون در نظر گرفتن ديدگاه سياسي "انجمن دفاع "در همين رابطه ، 

ز شاهدان ، فعالين سياسي ، نظري يا جهان بيني افراد از تعداد زيادي ا
صاحب نظران و كساني كه در زمينه زندان ، شكنجه و اعدام كنكاش كرده 
اند ، براي حضور و سخنراني در مراسم يادمان ساالنه خود دعوت كرده و 
بويژه جايگاه ويژه اي را براي شاهدان عيني ، يعني جان بدر بردگان دهه 

از طرف ديگر ، انجمن با تالش در نظر گرفته است .  67شصت و كشتار 
تن از  4500سنگين اعضاي خود اولين مجموعه مكتوب ازاسامي بيش از 

( پاييز  "آنان كه گفتند نه"را در كتابي يه نام  68كشته شدگان تابستان 
) منتشر كرد . اين كتاب مبنايي براي ادامه و تكميل فهرست قربانيان 1374

  گرفت .  توسط افراد و گروه هاي ديگر قرار

به موازات آن از هنگاميكه جمعي از روشنفكران و فعالين سياسي ايران 
توسط عوامل وزارت اطاالعات دولت خاتمي در جريان قتلهاي سياسي 
موسوم به زنجيره اي به خاك افتادند ، هر سال مراسم يادبودي براي 

  شود . بزرگداشت اين جانباختگان از طرف انجمن در پاريس برگزار مي

انجمن دفاع ، با همكاري  "قتلهاي زنجيره اي سياسي "در بحبوحه جنايت 
صد ساعت  "عده اي از مخالفان و دگرانديشان مقيم پاريس ، با برگزاري 

درميدان باستيل پاريس ، نقش مهمي در جلب توجه  "اعتراض ايستاده 
د . افكار عمومي فرانسه و هشيار كردن سازمانها و احزاب فرانسوي ايفا كر

اين اقدام موفق به الگويي براي برگزاري چند اقدام ديگر انجمن در سالهاي 
  اخير تبديل شد. 

انجمن دفاع به عنوان يك انجمن سياسي مستقل معتقد است كه تا برچيده 
شدن كل نظام جمهوري اسالمي ، زندان ، شكنجه و اعدام مخالفان و 

ما براين بوده كه با تالش  دگرانديشان در ايران ادامه خواهد داشت . تالش
مداوم و پيگير توجه افكار عمومي مردم فرانسه و جهان را به اقدامات 
جنايتكارانه رژيم جمهوري اسالمي جلب كرده و با اقدامات تبليغاتي عوامل 

مالحظات "اين رژيم مقابله كنيم و در اين ميان بدون در نظر گرفتن 
اسالمي و كليت جناحها و  همواره سرشت ديكتاتوري جمهوري "سياسي 

انجمن "نهادهاي سركوب آن را افشا كنيم . با چنين ديدگاهي بود كه 
در جريان تظاهرات ميليوني مردم ايران بر عليه تقلب انتخاباتي رژيم  "دفاع

جمهوري اسالمي ، در عين حمايت فعال از اعتراضات ضد استبدادي مردم 
مام جناحهاي حاكميت براي ايران ، دست به افشاي گسترده اقدامات ت

  وضعيت دردناك حقوق و آزاديهاي مدني و سياسي در ايران يازيد.  "توجيه"

نخستين  "پاريس  -انجمن دفاع از زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران "
گروهي بود كه بطور مستدل و با رجوع به تجارب مشابه و تكامل مفهوم 

پس از جنگ جهاني دوم  به  در طي دهه هاي "جنايت  بر عليه بشريت "
به مثابه يك جنايت عليه بشريت دست زد .  67طبقه بندي كشتار تابستان 

پانزدهمين  "اين مسئله به طور مشخص و به صورت يك مقاله در مراسم 
از جانب ما مطرح شد. اين مقاله در سايتها و نشريات  "67يادمان كشتار 

  ) منتشر شده است. "آرش"مختلف ( از جمله 

، با پيروي از اهدافي كه "انجمن دفاع"در همين رابطه بايد يادآوري كرد كه 
پيش پاي خود گذاشته است ، ضمن حفظ استقالل و انتقادات خود ، از 
اقداماتي كه براي برگزاري يك دادگاه بين المللي از نوع دادگاه راسل در 

  مورد ويتنام صورت گرفت ، حمايت كرد .

 2014ژانويه  9پاريس 

  

* الزم به تذكر نيست كه من در اين تاريخچه مختصر، گذشته از صرف 

وقايع، نظرفردي  خودم نسبت به اقدامات انجام گرفته توسط انجمن را بيان 
 تواند الزاماً تفسير تك تك اعضاي انجمن نباشد.ام و اين ميكرده

  
* 
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  كميته دفاع از زندانيان سياسي ايراني

  ايراني در برلن  كانون پناهندگان سياسيو
  

  
  ميهن روستا

  

مقاومت و ايستادگي  فرمي از چالش اجتماعي و سياسي ست كه در سنت  ،مبارزه
سياسي از زمان باستان تا به حال در عرصه اجتماعي زندگي انسان ها  جايگاه 
محكمي داشته.تقريبا در تمام فرم هاي اجتماعي اين توافق جود دارد كه در 

اجتماعي  الزم است -ت و مبارزه براي يك سيستم سياسي مواردي مشخص  مقاوم
است عليه  قدرت به طور عام و    و بايد قانونا مجاز شمرده شود. مقاومت، تقابلي

قدرت حكومتي  در هرگونه از اشكال اقتدارمداري آن به شكل خاص. مبارزه و 
به ظلم مقاومت  را مي توان به اين مفهوم تعبير كرد كه هرزمان  حقي تبديل 

شود، مقاومت ومبارزه عليه آن تبديل به وظيفه مي گردد. جنبش مقاومت دو هدف 
را دنبال مي كند: مبارزه  براي برقراري عدالت واجراي حق، هنگامي كه اين حق از 
طرف مقامات رسمي به شكل غيرعادالنه يي نقض  شده باشد. يا مبارزه يي كه 

 لت يا رژيمي غيرقانوني  مي باشد. هدفش ازميان برداشتن  مقامات و يا دو

ويليس جامعه شناس انگليسي،  در تئوري هاي  فرهنگي  بنا بر تعريف پاول
  باشد. ميروابط غالب وعادي درجامعهنارضايتي عليهمقاومت به معناي يواژه

ميشل فوكو در گفتمان فلسفي، مقاومت را به مثابه هجوم و يا حمله به 
  كند مناسبات قدرت تعريف مي

آنتونيو گرامشي  مقاومت را يك ايده آل (اتوپي) ارزيابي مي كند  كه در 
پروسه فكري و عملي،  به  خودآگاه  انسان ها و از طريق انسان ها به جامعه 
انتقال پيدا مي كند  و آن گاه  كه در جامعه به خواستي عمومي تبديل شد  

ر يك جامعه ي مدني به گره گاه هايي در مجموعه ي مناسبات اجتماعي  د
  تبديل مي گردد و آن را وادار به كنشي آگاهانه مي كند.  

اپوزيسيون سياسي ايران در تبعيد، در مقابل سياست اقتدارمدارانه جمهوري 
نقض حقوق انساني  دگر انديشان  دست  به  مقاومتي  مدني   واسالمي ايران 

در اين دوره، شكلي ازيك  زد .  اين شكل از مبارزه براي جامعه سياسي ايران 
مبارزه ي سياسي بود كه درآن تجربه عملي چنداني نداشت.  بخشي از 

به اين شكل از مبارزه دست يازيد و  ،اپوزيسيون سياسي ايراني در تبعيد اما
ختن تجربه پرداخت  و آن آنچنان كه گرامشي توصيف ودر اين راه به اند

به باور عمومي رسانده و به كنش كرده، تالشش را برآن گذاشته  كه آن را 
  اجتماعي آگاهانه تبديل نمايد.

در برلين يكي از بزرگترين مراسم يادبود  1366به ياد مي آورم كه در سال 
از اعداميان  و حمايت از زندانيان سياسي توسط تمام نيروهاي اپوزيسيون، 
اعم از نيروهاي تشكيالتي و يا كميته هاي مختلف سياسي و نهادهاي 
دمكراتيك در سالن بزرگ دانشگاه صنعتي برلين برگزار شد. اين سالن كه 

نفر رادارد مملو از جمعيت بود. اين حركت  1000گنجايش تعدادي بيشتراز 
اعتراضي در آن زمان در حالي صورت گرفت كه بخش اعظم اپوزيسيون 
سياسي در تبعيد ( حداقل تجربه در برلن اين را نشان مي داد)  هنوز 

لفت شعار لغو حكم اعدام بود و دفاع از حقوق بشر از بستر باورهاي مخا
  سياسي و ايدئولوژيك آن گروه ها و سازمان ها مي گذشت و مشروط به

  ضوابط آن ها بود. 

خبر قطع مالقات ها و پخش اخبار اعدام هاي دستجمعي در زندان هاي 
ا كه در تبعيد ، بارديگر خانواده هايي ر1367جمهوري اسالمي در تابستان 

مي زيستند به هم نزديك كرد. در آن دوران به واسطه  ارتباط اعضاي 
خانواده زندانيان سياسي داخل و خارج كشور، اخبار مربوط به زندان به 
خارج انتقال پيدا مي كرد. به علت حضور تعداد زيادي اعضاي خانواده ي 

خبراز موقعيت  زنداني ها دربرلين، اين شهر به يكي از اين مراكز پخش
  زندانيان  و فعاليت براي افشاي وضعيت موجود تبديل گرديده بود.   

در برلين در ماه   67 جمعي زندانيان درتابستان حركت بزرگ عليه كشتار
آغاز شد.  در اين روزها، خانواده هاي زندانيان از  1988دسامبر  سال 

به اعدام زندانيانشان ر مربوط اامنيتي ايران اخب كميته هاي و مراكز مختلف
را دريافت مي كردند. در برلين كميته يي تشكيل شد با حضور تمام 
نيروهاي سياسي از بازماندگان سازمان پيكار تا فعالين و اعضا سازمان 

اقليت از يك طرف و وابستگان به  سازمان چريك  - چريك هاي فدايي خلق
طرف ديگر، حتي  اكثريت و حزب توده ي ايران و.. از-هاي فدايي خلق 

هواداران سازمان مجاهدين خلق نيز در اين فعاليت  حضور داشتند. اين 
نفر در خانه اسقف شهر برلن  300كميته توانست با تعدادي بيشتر از 

تحصن نمايد . هيئت انتخاب شده ي اعضاي خانواده هاي زندانيان در اين 
رد.  اسقف كروزه روز با اسقف آن زمان  شهر برلن  آقاي كروزه مالقات ك

قول حمايت داد و نماينده خود در امور خارجيان  را مامور رسيدگي به 
خواست هاي متحصنين كرد. آن ها از ما خواستند روز بعد دوباره در اين 
محل جمع شويم.  در همين محل بود كه ميان چپ هاي راديكال از يك 

درگرفت.  طرف و توده يي ها و اكثريتي ها از طرف ديگر مشاجره يي
موضوع درگيري اختالفات سياسي و نقش حزب توده و سازمان فداييان 
اكثريت در حمايت از رژيم جمهوري اسالمي بود.  به ياد مي آورم كه حتي 
جلوي در خروجي اين محل دونفر از فعاالن قديم اين شهر با يك ديگر 

نيز ادامه تحصن روز ديگر  ،دست به گريبان شدند! اما عليرغم اختالف نظرها
  پيدا كرد.

با برگزاري يك كنفرانس مطبوعاتي از جانب اين مركز اخبار مربوط به اين  
كشتار در رسانه هاي برلين منتشرشد. و به دنبال آن شبي به ياد اعداميان 
با همكاري خانه اسقف برلن و بسياري از نيروهاي روشنفكر  و سياسي هاي 

  آلماني و ايراني  برگزار گرديد.  

كه توسط نيروهاي چپ برلين اداره مي شد و با  100ا همكاري راديو ب
برلين فراخوان به  تظاهرات آلماني درپشتيباني افراد و سازمان هاي چپ 

اعتراضي عليه اعدام ها اعالم شد. در اين تظاهرات تعداد زيادي از ايرانيان و 
  آلماني ها شركت فعال داشتند.  

تكار خانواده هاي جانباختگان و زندانيان در به اب 1994سال تا از آن پس 
برلن، هرسال در محل يادبود رزا لوگزامبورگ جمع مي شدند و با اداي 

 احترام و نثار گل، خاطره جان باختگان را زنده نگه مي داشتند. 

تا به امروز سازمان دهي و برگزاري مراسم يادبود به يكي از  1994از سال 
انون پناهندگان سياسي ايراني در برلن و كميته وظايف  ساالنه دو نهاد ك

  دفاع از زندانيان سياسي ايراني تبديل گرديده است.

 –به مقاله حميد نوذري در باره فعاليت هاي شهر برلن ( براي اطالع بيشتر 

  ). نماييد مراجعه 103 شماره آرش

سال سازمان دهي اين مراسم و  تجربه ي سال ها فعاليت در اين  19
باور سازمان دهندگان و هم در شكل و  در نگاه هم ، تاثير خودراعرصه

  سازماندهي گذاشته است. 

جلسه يادبود كشته "، دعوت به 1994پالكات شب بزرگداشت سپتامبر 
است.  يعني دعوت به بزرگداشت زندانيان اعدام  "1367 سپتامبرشدگان 
  اشتند.؛  يعني زندانياني كه گرايش هاي چپي د67 شهريور شده در

است، يعني  67 ابستاندر سال هاي اخير اما دعوت به شب يادمان كشتار ت
ياد جان باختگان مجاهدي است كه در آن تابستان به جوخه اعدام سپرده 

 دهنده ي نشان مي تواند شده اند نيز گرامي داشته مي شود. اين نگاه جديد

  تغييري كيفي در پرداختن به موضوع اعدام ها باشد. 
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ته ها و تصاوير پالكات ها دراين سال ها حاوي پيام هاي گسترده تري نوش 
هستند.  ديگر پرداختن به مسايل مربوط به نقض حقوق انساني از دايره 
نگاه قاتل و قرباني فراتر رفته. برگزار كنندگان اين مراسم به اهميت 
دادخواهي پي برده اند و مبارزه عليه فراموشي را در دستور كار خود 

گر تصاويرمدهش چوبه دار و صحنه  ها ديگر نمايش اترارداده اند. پالكق
هايي خشن ديگر نيستند. هرچند خون هنوز طاليه دار بسياري از پالكارت 

به نصصين از جخهاست. در اين سال هاي تالش مي شود تا با دعوت از مت
 غير"ت: يهاي متفاوت به موضوع برخورد شود كه در مركز تمامي آنها اهم

.   شايد بتوان گفت دخالت "قابل دست انداز ي بودن شأن انساني ست 

دادن متخصصان و كنش گران حقوق بشر آلماني و دعوت از آن ها در اين 
مراسم ، تمايز برلن از ديگر شهرها كه اين مراسم در آن برپا مي شود  

  است.

ما نقشي كه عليرغم تمام كمبودها   كه اين برنامه ها داشته و هنور دارند، ا
تداوم شب هاي بزرگداشت  داشته اند، چه در زنده نگاه داشتن حافظه ي 

مبارزه و پايداري  در كنار تاريخ جمعي ما و چه شكل دهي به نوع مبارزه  
خانواده هاي جان باختگان و مادران خاوران، و تالش هايي كه در زمينه 

 ر است. اين تالش هاانكار ناپذي نوشتاري براي ثبت در تاريخ صورت گرفته

ه اينترنت عصركه اطالع رساني به آساني اين دوره،  شروع شده دوراني  از
برنامه تلويزيوني خارج  از ايران به درون   ، نبود. امروز با وجود  ماهواره

خانه ايرانيان در داخل ايران راه يافته و اخبار با سرعتي باورنكردني در 
ن همه تنها به كار تسهيل كار ميĤيند و اي . دسترس آن ها قرار مي گيرد

دست   يآمده اند اما بنياد و پايه كار هميچنان چون گذشته با فعاليت عمل
  .اندركاران است

  1024برلين ژانويه 

*  
  

  

  

هاي زندان تحت اي از بچهجمعي عده گيري و فعاليتدر رابطه با شكل
  دبا يكي از مسئولين اين نها» گفتگوهاي زندان«عنوانِ 

گرفتيم، و موضوع را در ميان گذاشتيم. آن چه در زير مي خوانيد، تماس
  اند.گزارشي است كه اين دوستان در اختيار ما قرار داده

  

  زندان گفتگوهاي
  

-، جمعي از زندانيان سياسي زن و مرد زندان1376تا  1374هاي  در سال

 1367 هاي جمهوري اسالمي كه از كشتارهاي دهه شصت و به ويژه كشتار

بتدريج توانسته بودند از چنگال نيروهاي رژيم و  جان بدر برده بودند
تبادل نظر بين ، در طي جمهوري اسالمي بگريزند و به خارج از كشور بيايند

اين جمع براي مستندسازي تجربه زندانها و انتقال آن به افكار عمومي ايران 
اين امر در چارچوب كه به اين نتيجه رسيدند و جهان و به ويژه جوانان، 

تواند تمام جوانب و زواياي اين تجربيات تاريخي را  يك اقدام فردي نمي
نشان دهد و ضرورت يك ابتكار عمل جمعي زندانيان سياسي سابق براي 
مستندسازي تجربيات درباره سركوب، اختناق وجود دارد. اين ضرورت با 

  ازتاب بيروني يافت.  گفتگوهاي زندان ب كتابهايها و انتشار شروع سخنراني

) جمعي از جان به در بردگان از كشتار 1997( 1376بدين ترتيب، در سال 

 در خارج از كشور تحت عنوان گفتگوهاي 60زندانيان سياسي ايران در دهه 

زندان به عنوان تريبوني آزاد براي زندانيان سياسي چپ، راديكال و يا 
زندان نشريه تخصصي درباره  غيرمذهبي شروع به فعاليت كردند. گفتگوهاي

  تجربه، ديدگاه و زاويه نگاه جديد به سركوبگري در ايران بوده است.

اش، خود را ابتكار عمل گفتگوهاي زندان بر مبناي اصول اوليه اعالم شده
اي  فرا سازماني معرفي نمود. بدين معني مشترك زندانيان سياسي در شبكه

يا با  تعلقات سازماني  عالين مستقل وكه زندانيان سياسي مقاوم به صورت ف
متفاوت (با داشتن ديدگاههاي چپ و راديكال) امكان ارايه نظرات و پيشبرد 

اند. در كنار همكاري با گفتگو هاي ها خود را  بدون محدوديت داشتهديدگاه
تواند ارتباط داشته زندان هركدام از افراد با سازمان و تشكيالت خود مي

  يك فعال مستقل عمل كرده و مي كنند. باشد يا بصورت 

سال فعاليت گفتگوهاي زندان تالش شده است قبل از هفده  طي بيش از 
هر چيز به افراد و بخصوص به زندانيان سياسي سابق اين امكان داده شود 
كه تجارب خود را مستند سازند تا اخبار و اطالعات مستند، از ديدگاههاي 

  سبت به پديده سركوب و اختناق ارائه گردد. مختلف و از زواياي متفاوت ن

ميان نسل هاي مختلف مبارز كه  ارتباطي عالوه بر اين تالش مي شود پل
مبارزيني كه پديده بوجود آيد. براي آزادي و سوسياليزم مبارزه مي كنند، 

سركوبگري و شكنجه، اعدام و زندان را در ارتباط با سيستمي كه هر دم آن 
. هدف از مي بينندليد مي كند، يعني سيستم سرمايه داري، را توليد و بازتو

برقراي اين ارتباط تنها تبادل تجربه مبارزاتي نيست، بلكه بررسي چشم 
  اندازهاي مبارزاتي بر عليه رژيم جمهوري اسالمي نيز هست.  

ش يكي از وظايف خود اعالوه بر اين، گفتگوهاي زندان از همان بدو تشكيل
رزه با جعل تاريخي تعريف كرد. تاريخ سركوب و كشتار بايد را مقابله و مبا

به وسيله بازماندگان و وابستگانشان يعني به وسيله سركوب شدگان نوشته 
شود و نه به وسيله مجرمين و كساني كه تاريخ را وارونه بازسازي مي كنند. 
اين نكته كامال واضح است كه تاريخ نويسي سركوب گران با حفظ منافع 

تي و مصالح سياسي اين گروه انجام مي شود. با جعل تاريخ تالش مي طبقا
و يا  شود اعمال جنايتكاران، ديكتاتورها و حاكمان به هر طريقي توجيه شود

جناياتشان كوچك جلوه داده شود. هدف ديگر جعل تاريخ، بي ارزش جلوه 
ق دادن مخالفان سياسي است. با اين مسئله نيز مبارزه مي شود بدين طري

انساني كساني كه عليه رژيم  - كه تالش مي شود ارزش واقعي سياسي 
مبارزه كردند، در زندان ها شكنجه شدند و يا اعدام شدند، به آنان 
بازگردانده شود. بازگرداندن كرامت و حرمت انساني مبارزين با بيان دقيق 

هاي اين ها، اهداف و خواستهرويدادها و وقايع تاريخي و انتقال كامل انگيزه
  پذير است.  مبارزين، امكان

گفتگوهاي زندان تاكنون دوازده جلد كتاب درباره زندان در ايران و جهان 
در سمينارها و فعال منتشر ساخته است. در كنار آن حضور ومشاركت 

هاي بين المللي در همبستگي عليه ايزوالسيون و شكنجه جهاني كنفرانس
تقالل طلب اسپانيا)، آلمان، دانمارك سرزمين باسك (بخش اسدر ايتاليا، 

  بوده است. اين جمعبخشي از عمل كرد 

هاي اعتراضي عليه رژيم جمهوري اسالمي و  تدارك ويا  مشاركت در اقدام
نفره زندانيان سياسي  85در دفاع از زندانيان سياسي نظير اعتصاب غذاي 

ندان را هاي گفتگوهاي ز بخش ديگر فعاليت 2009سابق در برلين در سال 
  تشكيل مي دهد. 

اولين گردهمائي  2005به ابتكار گفتگوهاي زندان در سال  همچنين 
سراسري در باره كشتاره زندانيان سياسي در ايران در شهركلن آلمان 

كه هر اين گردهمائي ها در برگزاري برگزارگرديد و از آن پس نيز همواره 
الي  با كميته برگزاركننده گردد، نقش و همكاري فع دو سال يكبار برگزار مي

  . داشته است ها اين گردهمايي
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ها، نماد ديگري از تالش گفتگوهاي زندان براي گرامي اين گردهمايي 
داشت ياد ياران و نيز  مقابله با بخشش و فراموشي و فرار جنايت كاران از 

  مجازات بوده است.

اي دولتي و سازمان ه دريافت هرگونه كمك از نهادها وگفتگوهاي زندان 
هاي مادي را مشاركت را رد مي كند و دريافت اين گونه كمك امپرياليستي

داند. از اين رو تمام هزينه هاي برگزاري در پروژه هاي امپرياليستي مي
هاي وكمك هاتنها از طريق ثبت نامها گردهمايي ها و نشريه و كتاب 

   گردد. همكاران گفتگوهاي زندان  تامين مي كمك ماليمردمي و 

قبل از برگزاري پنجمين گردهمايي سراسري در باره كشتار زندانيان 
زندانيان سياسي   سند مشترك جمعي ازسياسي ايران (در كشور هلند)  

اسالمي، خانواده هاي جانفشانان  جان بدر برده از كشتارهاي رژيم جمهوري 
، فعالين سياسي و مدافعين حقوق زندانيان سياسي و جانباختگان، 

 انداز چشم از دادخواهي جنبش« عنوان تحت.…روشنفكران و هنرمندان 

گفتگوهاي زندان نيز در جمع آوري و  كه گرديد منتشر » بخش رهايي
پنجمين گردهمايي تا انتشار اين سند نقش فعالي داشت و اين سند در 

 حدودي مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

  

*  
  

    
  

  "آورد كانون ره"

  "آخن -يت از زندانيان سياسي ايرانحما كانون"و 

، جمعي از ايرانيان شهر آخن در غرب آلمان، با هدف 1995از اواسط سال 
معرفي و گسترش فرهنگ ايراني اقدام به تأسيس كانوني فرهنگي نمودند 

طور رسمي از  به "آورد كانون فرهنگي ره"كه سرانجام اين كانون با نام 
عنوان كانوني غيرانتفاعي در سال  از كرد و بههايش را آغ فعاليت 1995اكتبر 
به ثبت رسيد. همزمان  "هاي آلمان قانون احزاب و كانون"، بر اساس 1998

با  "آخن - كانون حمايت از زندانيان سياسي ايران "كانون ديگري به نام 
آورد  هدف دفاع از حقوق زندانيان در ارتباط و همكاري نزديك با كانون ره

باختگان  ت نمود. برگزاري منظم و همه ساله مراسم يادبود جانآغاز به فعالي
جمعي زندانيان سياسي در  ويژه كشتار دسته و به 60ي  هاي دهه سركوب

با پيوستن  2005ها بوده است. از اواخر سال  از جمله اين همكاري 67سال 
آورد، امكانات و توانِ عملي آن افزايش يافت و  اعضاي جديدي به كانون ره

در كانون،  "آخن -كانون حمايت از زندانيان سياسي ايران "ويژه با ادغام  هب
ي  نويس اساسنامه ي جديدي از زندگيِ كانون آغاز گرديد. در پيش دوره

معرفي فرهنگ ايراني و دفاع از آزادي و تأمين حقوق بشر در "جديد، 
ي  الميهي اعتقادي آن، اع هاي كانون و كارپايه ي فعاليت ، سرلوحه"ايران

سال پيش تاكنون هر سال كانون  18جهاني حقوق بشر اعالم شد. از 
 60ي  طور منظم سالگرد كشتار زندانيان سياسي ايران در دهه آورد به ره

هاي گذشته با  را برگزار كرده است. اين مراسم در سال 67ويژه سال  به

ثابت،  همچون منيره برادران، فريبا 60ي  دعوت از زندانيان سياسي دهه
پور، همايون   مينا زرين، رضا غفاري، مهدي اصالني، جهانگير اسماعيل

ايواني، نيما پرورش، محمود خليلي و... همچنين افرادي چون عبدالكريم 
الهيجي، الدن برومند، محمدرضا نيكفر، ناصر پاكدامن، رضا مرزبان، 

سهراب زاده،  زاده، رضا كاظم اسماعيل خويي، نسيم خاكسار، رضا عالمه
آورد  هاي هميشگي كانون ره مختاري، و.... برگزار شده است. يكي از دغدغه

آن بوده است كه مراسم سالگرد كشتار زندانيان سياسي ايران با تنوع و 
هاي  ها از گروه گوناگوني بيشتر برگزار شود؛ به همين دليل در طول اين سال

يز دعوت شده است تا متعدد هنري و فرهنگي، چه ايراني و چه غيرايراني ن
در اين مراسم شركت كنند. كانون از همان ابتدا كوشيده است مستقل بوده 

هاي خود از يكسونگري بپرهيزد و مبلغ ديدگاه معيني نباشد،  و در فعاليت
هاي  ديدگاه 60ي  بلكه ياري دهد تا حتي در مسائلي چون كشتار دهه

آورد يكي از نخستين  ره مختلف و متفاوت نيز مجال بروز بيابند. كانون
هاي فرهنگي نيز عرضه كرد و  هايي بود كه در چنين مراسمي برنامه كانون

هاي جمهوري  در زندان» سازي تواب«در موضوعات خود حتي به پديده 
آوري  و ياد» فراموشي«منظور مبارزه با  اسالمي نيز پرداخت. اين كانون به

تأكيد بر مبناي حقوق بشر،  مان رفته، با هدف چه بر تاريخ سرزمين آن
همچنان تالش خواهد كرد تا مراسم سالگرد كشتار زندانيان سياسي ايران را 

  هاي تازه برگزار كند. طور مرتب با موضوعات و شيوه به

كانون  "به كوشش  2005تا  1995فهرست برخي از برنامه هايي كه از 
 درآمده است: به اجرا "آلمان -آخن -حمايت از زندانيان سياسي ايران

 1367مراسم هفتمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي در سال  -1

سخنران: نيما پرورش ( زنداني سياسي دوره ي جمهوري اسالمي) همراه با 
مراسم هشتمين سالگرد قتل عام......  -2 1995موسيقي بهرام از فرانكفورت 

انيان سياسي سخنرانان: منيره برادران، مينا زرين، رضا غفاري از زند
مراسم نهمين سالگرد.........  -3 1996هاي جمهوري اسالمي  زندان

زاده همراه با  سخنرانان: فريبا ثابت، حميد نوذري، كامبيز روستا، حسين زال
   1997از رضا عالمه زاده قبل از نمايش عمومي آن  "جنايت مقدس"نمايش فيلم 

يا مسطور، همايون ايواني، مراسم دهمين سالگرد........ سخنرانان: ناد -4
   1998سيقي كردي وعباس سماكار همراه با م

مراسم يازدهمين سالگرد..... سخنرانان: محمود خليلي (زنداني سياسي  - 5 
ي جمهوري اسالمي)، نسيم خاكسار (نويسنده) همراه با موسيقي زنده  دوره

  1999توسط حالج، ناصر مهرآور و سمداني 

لگرد....... سخنرانان: اسماعيل خويي، ميهن روستا مراسم دوازدهمين سا -6 
  2000همراه با تكنوازي تار 

مراسم سيزدهمين سالگرد.......سخنرانان: مهدي اصالني (زنداني سياسي -7
   2001ي جمهوري اسالمي) و رضا مرزبان همراه با موسيقي  دوره

 "درخت خاطره"مراسم چهاردهمين سالگرد ...... نمايش فيلم  -8

زيرنويس انگليسي) ساخته ي مسعود رئوف سخنراني به زبان آلماني (با
(بررسي اوضاع كنوني ايران و خاطرات زندانيان سياسي به زبان آلماني) با 

  2002همكاري چهار نهاد مدافع حقوق بشر آلماني در آخن 

مراسم پانزدهمين سالگرد ...... سخنرانان: فريبا ثابت و نسيم خاكسار،  -9
ي رضا جعفري ( برداشت  ساخته "ابراهيم در آتش"ي  يشنامهاجراي نما

   2003آزاد از خاطرات زندانيان سياسي) 

مراسم شانزدهمين سالگرد........ سخنران مينا زرين اجراي  -10
ي رضا جعفري (برداشت آزاد از  ساخته "از زير خاك"ي  نمايشنامه

   2004ي نسيم خاكسار)  نوشته

گرد........ با حضور رضا عالمه زاده (فيلمساز) مراسم هفدهمين سال -11
آ بهرامي ، نمايش  ي پانته ساخته "از اين فرياد تا آن فرياد"نمايش فيلم 

ي بهروز حسيني، سخنراني (اثرات رواني  ساخته "صندلي آهني"تئاتر 
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خشونت سازمان يافته ) از رضا كاظم زاده (روانشناس) موسيقي (سيما و 
  2005اسكندر) 

به يادآوري است كه فهرست باال شامل تمامي برنامه هاي دو كانون  الزم
ي  هاي گذشته باشد و تنها براي آشنايي كلّي خوانندگان عزيز با فعاليت نمي

توانيد  هاي كانون را مي فعاليت 2005دو كانون تهيه شده است. از دسامبر 
  آورد در لينك زير مشاهده كنيد كانون ره

http://www.rahaward.org/archives/everein/  
 
 

گيري و گزارشي از چگونگي شگل خواستم» بابك« روزي كه از دوست عزيز
ي آرش كانون زندانيان سياسي ايران(در تبعيد) را براي اين شماره فعاليت

ترين ردي صميمانه پذيرفت و در كوتاهدر اختيار من قرار دهد، با برخو
زمان، مطلب را برايم ارسال كرد. در صحبتي كه با هم داشتيم خواستم 
گزارش كوتاهي هم راجع به تريبونال كه خود و كانون زندانيان سياسي 

از فعالين و سازمان دهندگان آن بوده، براي اين يكي  ايران(در تبعيد)،
چه در زير مي خوانيد تهيه كند. آن شماره كه آخرين شماره آرش است،

  گزارش كوتاهي است كه بابك برايم ارسال  كرده است.

  
  

  
  

  

 كانون زندانيان سياسي ايران

  (در تبعيد)
  

  بابك عماد

  

، در كمتر از دو ماه هزاران زنداني 1367رژيم جمهوري اسالمي در تابستان 
ليل سانسور، سياسي را قتل عام كرد. آمار دقيق قتل عام شدگان به د

خفقان و شرايط پليسي حاكم بر ايران مشخص نيست. تاكنون نام نزديك 
باختگان، زندانيان سياسي هاي جانبه پنچ هزار نفر از آنان توسط خانواده

المللي مدافع نهادهاي بين و ها و احزاب سياسي مخالف رژيمسابق، سازمان
  حقوق بشر ثبت شده است. 

، نقطه اوج كشتار مخالفان رژيم 1367ر تابستان كشتار زندانيان سياسي د
هاي اوليه است. در سال 1360يهاي جمهوري اسالمي در دههدر زندان

، رژيم جمهوري اسالمي هزاران تن از مخالفان خود را 1360 يدهه
دستگير، شكنجه و اعدام كرد و يا ربود و به قتل رساند. آمار دقيق كشته 

ها هم چون كشتار زندانيان سياسي در ن سالها، در ايشدگان در زندان
هاي متعدد و پراكنده توسط مشخص نيست. اسامي و ليست 1367تابستان 
كه در  ها و احزاب سياسي، نهادهاي دمكراتيك انتشار يافته استسازمان

  مجموع  نام دوازده تا پانزده هزار نفر به  ثبت رسيده است. 

كه  استتاكيد  الزم به 1360يدر دههبا اشاره مختصري به روند كشتارها 
گذشت براي 1360يهاي رژيم در دههتكرار و بازگوئي آنچه كه در زندان

اي برخودار است. اهميت اين حفط حافظه تاريخي مردم مان از اهميت ويژه
شود كه به عمق سانسور و خفقاني كه رژيم موضوع زماني آشكارتر مي

 67عام زندانيان سياسي در تابستان  پيرامون اين كشتارها به ويژه قتل

و حتي اوايل سال  1360توجه كنيم. رژيم اگرچه در سال  ،ايجاد كرده است
و ها را با هدف ترساندن و عقب راندن مردم از مطالبات  اعدام 1361
هاي بعد با حال در سالاينوسيع تبليغ كرد، با طور  هايشان بهخواسته

تشار هرنوع خبري در رابطه با كشتار گسترش خفقان در جامعه، از ان
عام مخالفان جلوگيري و آن را تحت الشعاع جنگ با عراق قرارداد.  قتل

 نهايت پنهان كاريبر همان بستر و در  1367زندانيان سياسي در تابستان 

  .به اجرا درآمد

عام زندانيان سياسي در تابستان ها تالش كرد قتلي اين سالرژيم همه 
را به ياري سركوب و گذر  1360ير مخالفان در اوايل دههو كشتا1367

زمان از حافظه و ذهنيت جامعه و مردم و تاريخ پاك كند. زندانيان سياسي 
به قتل رسيدند، عموما در 1367جمعي در تابستان كه به طور دسته

گورهاي جمعي به خاك سپرده شدند. بسياري از اين گورها هنوز براي 
ها، از دادن نشاني ي اين سالدر همه  ته هستند. رژيمها ناشناخخانواده

ها خودداري كرده است. به اين گورها و محل دفن كشته شدگان به خانواده
يانش دفن كند. نوسيله تالش كرد اين جنايت هولناك را به همراه  قربا

داشتن ياد ها براي شناسائي گورها و زنده نگهمقاومت و مبارزه خانواده
عام در خاوران گردهاي قتلهاي نوروزي و سالن با برگزاري مراسمعزيزانشا

و در مجامع خانوادگي، مانع رسيدن رژيم به هدف خود براي پاك كردن 
حال، اختناق و حافظه و ذهنيت جامعه و مردم از اين جنايات شدند. با اين

ها به حدي بوده است كه عموم مردم ايران سركوب در ايران در اين سال
  اطالع ندارند. 1360يها در دههنوز از اين جنايات و وسعت آنه

رژيم  هاي اطالعاتي و امنيتيها در مقابل فشار دستگاهايستادگي خانواده
نظير بوده است. مادران، اين مبارزان ها بيبراي درهم شكستن مقاومت آن

 هاي گمنام بزرگترين نقش را در مبارزات جاريخستگي ناپذير و اسطوره

ويژه ها بهها به حق پرچمدار مبارزه خانوادهاند. آنها به عهده داشتهخانواده
 ها براي رسيدگي به كشتار عزيزانخواهي و مطالبات آندر خاوران و حق

گان، باختهها همسران و خواهران جانشان هستند. مادران و در كنار آن
ردن آثار اين جنايات و ها، اقدامات رژيم را براي از ميان بي اين سالهمه

  ها از حافظه جامعه و تاريخ با شكست مواجه ساختند.  پاك كردن آن

شوند، در واقع بخشي از مبارزه كه در خارج كشور برگزار مي هائيبرنامه
- نسلي است كه در دوران حيات خود شاهد خونبارترين جنايات در زندان

ها و كمبودهايش، عفرغم تمامي ضهاي ايران بوده است، نسلي كه علي
متفاوتش، نقش به سزائي در مقابله با  اسيسيمواضع ها و پراكندگي

گرد در خارج كشور در هاي سالبرگزاري برنامهفراموشي ايفا كرده است. 
اي براي ها نيست، از اهميت ويژهشرايطي كه در ايران امكان برگزاري آن

  مقابله با فراموشي برخودار هستند.  

در خارج  گردلهاي سابرنامهاين نقش مهم و تاثيرگذار، بيشتر رغم علي
رابطه نزديك و و نتواستند  كشور جامعه ايراني را مورد خطاب قرار داده
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، ايجاد كنند. افكار مردم ندبرسر ميها بهارگانيكي با جوامعي كه در آن
-ههبريم از آنچه كه بر مردم ايران در دسر ميها بهنآجوامعي كه در 

رفته است اطالع ندارند. در اينجا صحبت از نهادهاي حقوق بشري 1360ي
ها به واسطه نقش و و يا چهار حزب و سازمان سياسي غيرايراني نيست. آن

جايگاهي كه دارند در پي اطالعات هستند و ما هم به دليل اهميتي كه 
هاي بر توده 1360يبراي اطالع رساني در باره آنچه كه به ويژه در دهه

. تا آنجائي دهيمميها اطالعات مردم ايران رفته است، با گشاده دستي به آن
- سالي كه از تاسيس آن ميو شش كه به كانون زندانيان سياسي در بيست 

علني  فعاليت 1373ه از زماني كه در خرداد ژشود، به ويگذرد مربوط مي
ا داشته و همواره به آغاز كرد، رابطه نزديكي با اين نهادهرا خود در تبعيد 

پيرامون سركوب و  هاآنعنوان يكي از منابع اصلي مورد وثوق و اعتماد 
به عنوان  ايران(در تبعيد) زندان عمل كرده است. كانون زندانيان سياسي

يك تشكيالت سراسري، دمكراتيك و سياسي زندانيان سياسي سابق، 
و سمينار و  گردلهاي سابرنامههاي خود را محدود به برگزاري فعاليت

نامه خبري مستند سازي به زبان فارسي نكرده است. انتشار دو دوره هفته
در  با تيراژ چند هزارتائي به مدت ده سال هاي انگليسي و سوئديبه زبان

 ،المللي در دهميننار بينيسم سه، برگزاري ي فارسينامهكنار هفته
ياسي، برگزاري جلسات سال كشتار زندانيان س و بيست و يكمين بيستمين

- سي در دههياويژه كشتار زندانيان سو مطبوعاتي متعدد سخنراني 

رساني هاي دانشگاهي و سياسي، اطالعهاي محلي در محيطبه زبان1360ي
به ويژه در ارتباط با  گسترده ريزي شده واي به صورت برنامهو كار رسانه

ضات سياسي و اجتماعي با ها و مطبوعات غيرايراني، سازماندهي اعترارسانه
، سركوب و زندان هاسازي افكار عمومي و براي مقابله با فراموشيهدف آگاه

مان، زندگي كشورهاي محلدر  گرانههاي افشاگرانه و آگاهدر ايران و فعاليت
ها براي آگاه سازي افكار هاي بوده كه كانون در اين سالاز جمله فعاليت

ن به اجرا در آورده است. در ميان اين فعاليت جهانيامردم ايران و عمومي 
، 1360يدههباختگان جان ليست اسامي و مشخصات توان به تهيهمي

با  مستندي نمايش فيلمآوري خاطرات زندانيان سياسي سابق، تهيه و جمع
ده در نميليون بينهفت اشاره كرد كه بيش از  "شاهدان چشمبندزده"عنوان

ي تجاوز دهنده، به تهيه و نمايش فيلم تكاناست ايران و خارج ايران داشته
- ي سالها، به برگزاري بيست و يك برنامهبه زندانيان سياسي زن درزندان

گرد اشاره كرد كه بستر وسيعي تاريخي شد براي دادخواهي زندانيان 
ي آنان؛ آخرين باختگان و فرياد خفتههاي جانسياسي سابق و خانواده

گرد كشتار زندانيان سياسي لدر بيست و پنجمين سابرنامه از اين دست 
برگزار شد كه با حضور كادرها و رهبران پنچ سازمان و حزب سياسي چپ 

ها و احزاب بر سازمان 1360ي به بررسي تأثير كشتار مخالفان در دهه
هاي سياسي، زندانيان سياسي، سياسي پرداخت، به انتشار اخبار دستگيري

ها در هاي آن، تجمع و برنامه1360يدههباختگان اي جانهخانواده فعاليت
هاي و نسل 1360يدههخاوران، مشاركت فعال در ايجاد رابطه ميان نسل 

-گرد و برنامههاي سالها در برنامهها و شركت آنبعدي به ويژه با خانواده

از  كردند، به تهيه فيلم و عكسها در خاوران برگزار هاي نوروزي كه خانواده
آوري جمعي، جمعگرد و نوروزي در خاوران و گورهاي دستههاي سالبرنامه

- هاي زندانيان سياسي به ويژه خانوادهكمك مالي براي آن دسته از خانواده

هاي كارگران زنداني و زندانيان سياسي سابق كه به حمايت نياز داشتند، 
- ي سابق، خانوادهصدور حدود شش هزار نامه و تائيديه براي زندانيان سياس

باختگان و فعاالن سياسي و كارگري تحت هاي جانها، خانوادههاي آن
تعقيب كه به خارج از ايران مهاجرت كردند، كمك حقوقي و پناهندگي به 

هاي پناهجوي ايراني در آوري و ارسال كمك مالي براي خانوادهها، جمعآن
ر افشاي سركوب و جنايات تركيه و پاكستان، صدور صدها اعالميه و بيانيه د

ي ها و در سطح جامعه و كمك به ايجاد عرصهجمهوري اسالمي در زندان
تر دادخواهي و محاكمه جمهوري اسالمي به جرم جنايت عليه بشريت وسيع

و تشكيل دادگاهي مردمي در اين رابطه كه به يك جريان اجتماعي وسيع و 
بيش از يك ميليارد نفر در  جهاني تحت عنوان ايران تريبونال تبديل شد و

  ايران و جهان در جريان آن قرار گرفتند، و... اشاره كرد. 

كانون زندانيان سياسي ايران توسط سيزده تن از زندانيان سياسي كه از 
هاي تهران و كرج وكردستان  آزاد شده بودند به صورت مخفي و زندان

ران آغاز كرد. بعد از در اي1366زيرزميني فعاليت خود را در اوايل زمستان 
هاي مدتي و بعد از آزادي شمار بيشتري از زندانيان سياسي، حوزه فعاليت

هاي كانون در كانون به چند شهر شمالي ايران گسترش يافت. عمده فعاليت
ها و انتشار اخبار آن هنگام افشاي جنايات جمهوري اسالمي در زندان

امي و مشخصات زندانيان آوري اسها، جمعهاي سياسي و اعدامزندان
سياسي اعدام شده و ارسال اين اخبار به خارج كشور بود. به دنبال درج خبر 

به بيرون از زندان، كانون نخستين 1367جمعي تابستان هاي دستهاعدام
ها دريافت كرد، در داخل و خارج ايران پخش ها را كه از خانوادهاخبار اعدام

-قتل"اي در چهار صفحه تحت عنوان نامهويژه1367كرد. كانون در شهريور 

جمعي در خاوران هائي از گورهاي دستههمراه با عكس "عام در زندان
به طور رسمي اما همچنان مخفي  1367منتشر كرد. كانون در زمستان 

اعالم موجوديت كرد و بعد از آن در چند نوبت و آخرين بار در شهريور 
نيتي رژيم قرار گرفت، تعدادي مورد حمله عوامل اطالعاتي و ام1369

دستگير و تعدادي مجبوربه ترك ايران شدند. كساني كه به تبعيد آمدند، 
خرداد برابر با 1994كانون زندانيان سياسي ايران(در تبعيد) را در ژوئيه 

سايت، سايت كانون را در تاسيس و بالفاصله بعد از همگاني شدن وب 1373
اندازي كردند. شمار زيادي از راه1380برابر با سال  2001اوايل سال 

سر مي زندانيان سياسي سابق از شهرهاي مختلف ايران كه در تبعيد به
بردند و يا بعدها به تبعيد آمدند، به كانون زندانيان سياسي ايران(در تبعيد) 
ملحق شدند. شايان توجه است كه كانون تا زمان اعالم موجديت رسمي 

 "كانون دفاع از زندانيان سياسي"نوان تحت ع 1367خود در زمستان 

  كرد.  فعاليت مي

 

  ايران تريبونال 

زندانيان سياسي و ، جمعي از 2007برابر با سپتامبر 1386اواخر شهريور 
فعاالن كارگري و دانشجوئي، ، 1360يدههباختگان هاي جاناعضاي خانواده
ات، حقوق، خواه حقوق زنان، و فعاالن عرصه هنر، ادبيمبارزان برابري

ي تابستاني در يكي از جزاير يكه در اردو هاي مبارزاتيكودكان و ديگر زمينه
اطراف شهر استكهلم شركت كرده بودند، كارزاري را براي رسيدگي به 

1آغاز كردند1360يكشتار زندانيان سياسي در دهه
جمع در بدو امر اين  .

ر كشتار زندانيان خواهد رژيم جمهوري اسالمي را به خاطدانست كه ميمي
محاكمه كند، اما تصوير روشني از چگونگي انجام 1360يسياسي در دهه

، مسائل و 2008تا ژانويه  2007اين كار نداشت. چهار ماه، از سپتامبر 
شد، مورد هاي زيادي در جلساتي كه هر سه هفته يك بار برگزار ميطرح

از ميان خود  دنبال اين مباحثات، جمعبحث و بررسي قرار گرفت. به
كميسيوني متشكل از شش نفر را مسئول تحقيق و كارشناسي در اين 
زمينه كرد. اين كميسيون كار خود را با همكاري يداهللا بيگلري حقوقدان 
-سرشناس كرد و از فعاالن چپ كرد در استكهلم آغاز كرد و هيئت سه نفره

) Cleas Forsberg( فورشبري كالس و عماد بابك وي،  اي متشكل از

حقوقدان سرشناس سوئدي و دبير حقوقدانان بدون مرز سوئد كه از وي 
براي همكاري دعوت شده بود، تشكيل شد. اين هيئت، موارد حقوقي و 

- هاي دههتوانست براي رسيدگي به اعدامابزارهايي را كه كارزار مي

مورد استفاده قرار دهد، مورد بحث و گفتگو قرار داد. در ادامه 1360ي
قات، تغييراتي در هئيت كارشناسي بوجود آمد و خانم اولريكا تحقي

)، يكي ديگر از اعضاي حقوقدانان بدو مرز سوئد به هيئت Ulrik Borgبوري(
كارشناسي پيوست. اين هئيت نتايج كار و تحقيقات خود را بعد از شش ماه 
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 اي به مجمع عمومي كارزار ارائه داد. بر پايه تحقيقاتي كه هيئتدر جلسه

المللي حاضر به طرح دعوي انجام داد، هيچ نهاد حقوقي رسمي محلي و بين
عليه يك حكومت و يا دولت و در اين مورد خاص عليه جمهوري اسالمي 
نبود. هيئت اعالم كرد تنها راه براي رسيدگي به كشتار زندانيان سياسي در 

د اگر المللي است. كالس، معتقد بو، تشكيل يك تريبونال بين1360يدهه
، پيش از هراقدام شوددادگاهي از اين دست با موفقيت برگزار  قرار باشد

 سرشناس المللي متشكل از حقوقدانان ديگري بايد يك تيم حقوقي بين

  .داد تشكيل جهاني

حقوقدانان بدون مرز سوئد، تجارب ارزشمند حقوقي به كميسيون دادند. 
خود، از دادگاه راسل براي  هاي بين اللمليها، در يك مورد از فعاليتآن

تشكيل يك تريبونال براي محاكمه دولت سوئد به جرم نقض قوانين 
هاي كامال متفاوت و متناسب منديپناهندگي ايده گرفته بودند، اما با قانون

با موضوع كار دادرسيشان. از اين رو، پيشنهاد برگزاري يك تريبونال را به 
  كميسيون دادند.

هاي دادگاه زمينه در و بررسي و تحقيق بحث سال  كارزار، بعد از يك
غيردولتي، تصميم گرفت با دادگاه راسل تماس بگيرد. يك تيم دو نفره، به 

 تماس  راسل دادگاه با 2008 سرپرستي بابك عماد موفق شد در اكتبر سال

 و رم در راسل دادگاه مسئوالن   با رايزني ماه سه و نشست دو از بعد. بگيرد
رهاي اوليه مسئوالن اين دادگاه به راي برابر براي تشكيل قرا و ولق و لندن

در ايران  1360يدادگاهي در رابطه با كشتار زندانيان سياسي در دهه
نتيجه ماندن تالش براي فعال كردن دادگاه راسل براي نرسيدند. بعد از بي

رسيدگي به كشتار زندانيان سياسي در ايران، جمع تصميم گرفت خود 
گاهي با ايده دادگاه راسل برگزار كند. مسلم بود، خصوصيت و موضوع داد

كار دادگاه رسيدگي به كشتار زندانيان سياسي در ايران با دادكاه راسل 
كرد و الزم بود دادگاهي برگزار شود كه با موضوع جنايت انجام تفاوت مي

نامي  بايدمتناسب باشد. به همين دليل نيز ابتدا مي1360يگرفته در دهه
شد كه بعد از پيشنهادات و مباحث زيادي، براي اين پروژه انتخاب مي

را از ميان اسامي پيشنهادي  "ونالتريب ايران " نام كارزار  مجمع عمومي
ترين دهه در دوران به عنوان خونين1360يبراي دادگاه انتخاب كرد و دهه

 تريبونالي خونين نامگذاري شد. ايران حكومت جمهوري اسالمي به دهه

هاي دادگاه را بر طبق معيارهاي حقوقي موجود در جهان بايد قانومنديمي
وقوع پيوسته بود، ها بهدر زندان1360يو مختصات جناياتي كه در دهه

كرد كه مبناي حقوقي كرد. براي اينكار ابتدا بايد مشخص ميمشخص مي
- ين حقوقي بينكشتار زندانيان سياسي در ايران شامل كدام يكي از قوان

هاي كارشناسانه در اين باره، مباحث دروني را حول شود. بررسيالمللي مي
شكل داد.  "جنايت عليه بشريت"و  "نسل كشي"دو مشخصه حقوقي 

- نتيجه مباحثات حقوقي اين شد كه كشتار زندانيان سياسي در دهه

شود. حقوقدانان ابتدا مصداق جنايت عليه بشريت محسوب مي1360ي
مطابق با قوانين حقوقي 1367ن نظر بودند كه تنها كشتار تابستان براي

 مبتكران اين پروژه دادخواهي شود. اماميمحسوب جنايت عليه بشريت 

- با اعدام 1360زندانيان سياسي را از تابستان  معتقد بود جمهوري اسالمي

جمعي، بدون محاكمه و دادرسي عادالنه، بدون آنكه دسته هاي گسترده و
هاي وحشيانه در اش بدهد با اعمال شكنجهدفاع و وكيل به قربانيانحق 

- در زندان ريزي شدهو برنامه طور نظامندابعاد وسيع جغرافيائي و سياسي به

هاي سراسر ايران به قتل رساند. در واقع، كشتار زندانيان سياسي در 
- جمعي دهههاي گسترده و دستهنقطه اوج اعدام 1367تابستان

ت. بعد از يك دوره طوالني بحث و گفتگو، حقوقدانان پذيرفتند اس1360ي
مراحل  1367آغاز و در سال  1360كه كشتار زندانيان سياسي از سال 

بايد تكميلي خود را گذراند و مباني حقوقي دادگاه ايران تريبونال را مي
  حول اين محور سازماندهي كنند.

يان سياسي به ويژه درميان با گذشت زمان، مساله رسيدگي به كشتار زندان
 باختگانهاي جانو خانواده 1360يبخش وسيعي از زندانيان سياسي دهه

اين دهه به يك امر ضروري و تاريخي تبديل شده بود. اما، از آنجا كه اين 
بود، ترس از اينكه،   يپروژه يك عرصه جديدي از دادخواهي و ابتكار عمل نو

براي مدتي به بحث محوري در ميان  به داليل زيادي به سرانجام نرسد
تبديل شد. نگراني بيشتر از  محاكمه جمهوري اسالمي انگذاران پروژهيبن

هاي ديگري كه در گذشته انجام رو بود كه اين تالش نيز مانند تالشاين
شده بود به نتيجه نرسد و به ياس و نااميدي حاكم در تبعيد به ويژه در 

تين بار درگير چنين پروژه سنگين داخواهي ها كه براي نخسميان خانواده
انجاميد، جداي از اند، بيافزايد. چنانچه اين تالش، اين بار به شكست ميشده

ايجاد سرخوردگي، اين نگراني وجود داشت كه اين پرچم دادخواهي را جمع 
ديگري در دوران و عصر ما كه شاهد اين جنايت هولناك بوده است به دليل 

هاي روزمره و عدم اولويت بخشيدن به چنين ي و فعاليتدرگيري با زندگ
اي، فرصت بلند كردن اين پرچم دادخواهي را نخواهد داشت و بي پروژه

هاي آينده نيز به آن نخواهند پرداخت. اينكه در فرداي هيچ ترديدي نسل
هاي رژيم را ماندهسرنگوني جمهوري اسالمي و ايراني آزاد، جامعه باقي

بايد جمهوري است. اين پروژه مي بحثي مربوط به آيندهمحاكمه كند 
كه در قدرت است محاكمه كند. در فرداي ايراني آزاد، با اسالمي را در حالي

فروپاشي جمهوري اسالمي حكومتي باقي نخواهد بود كه محاكمه شود. لذا، 
ي جمع براي جذب زخم يي جوانب كار، به ويژه تواناحائز اهميت بود تا همه

ترين دهه در تاريخ معاصرايران و اجتماعي كردن اين پروژه ردگان خونينخو
براي موفقيت اين پروژه دادخواهي، بنيانگذار شد. جمع تاريخي بررسي مي

 ؛دو ،يك، انگيزه و نهراسيدن از سختي كار ؛به چهار فاكتور نياز داشت
اي هتعهد به اصل سازماندهي مستقيم تود ؛سه ،پشتكار و از خودگذشتگي

استقالل كامل  ؛چهار ،ها به سازماندهي دادگاهفراگير و محدود كردن فعاليت
ها و هاي سياسي و موسسات مالي وابسته به دولتها و سازماناز دولت

      المللي. نهادهاي بين

اين پروژه، بيش از هرچيز ديگري، به يك تيم حقوقي متشكل از حقوقدانان 
لل نياز داشت. بدون يك تيم حقوقي الممجرب و آشنا به حقوق بين

برگزاري دادگاه امكان پذير نبود. براي تشكيل چنين تيمي، كارزار الزم بود 
رفت كه به قوانين حقوقي ابتدا به سراغ آن دسته از حقوقدانان ايراني مي

جهان شمول آشنا و در آن زمينه داراي تجربه و تخصص بودند و در عين 
آشنايي داشته و حاضر 1360ينيان سياسي در دههحال با مساله كشتار زندا
  بودند.به همكاري داوطلبانه مي

هاي خود و بعد از جذب چنين بنيانگذاران ايران تريبونال، در ادامه تالش
الملل متشكل از دو تن از حقوقداناني، تيمي تحت عنوان گروه كار بين

- كيل تيم بيناعضاي كميسيون؛ بابك عماد و داريوش افشار را مسئول تش

ها به فاصله چهارده ماه از ژانويه المللي حقوقدانان ايران تريبونال كردند. آن
با پنچاه حقوقدان تماس گرفتند. اين حقوقدانان با  2010تا مارس  2009

حساسيت زياد از ميان بيش از صد حقوقدان از سي كشور انتخاب شده 
مكاراني بود كه دغدغه مردم بودند. ايران تريبونال به دنبال حقوقدانان و ه

ها ها فعاليت كنند، مستقل از دولتداشته باشند و براي احقاق حقوق آن
باشند و در حرفه خود نامدار و در جهان شناخته شده باشند و داوطلبانه 

  بدون چشم داشت مالي يا سياسي با اين پروژه دادخواهي همكاري كنند.

شد، المللي انجام مييم حقوقي بينهايي كه براي تشكيل تهمزمان با تالش
 و ساختار "برنامه عمل(اساسنامه)"شدموفق  2008در نوامبر  جمع

دو  تدوين نمايد و "سند طرح اوليه"را براساس ايران تريبونال تشكيالتي
تهيه و تنطيم  2009سند حقوقي و پروسه و برنامه عمل دادگاه را در ژوئيه 

آفريقاي  نمايد و پانزده حقوقدان و وكيل سرشناس و برجسته از كشورهاي
را به همكاري دعوت كند و  گليسجنوبي، بلژيك، آلمان، كانادا، آمريكا و ان

الملل گروه كار بين المللي ايران تريبونال را تشكيل دهد. تيم حقوقي بين
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به  2010ايران تريبونال موفق شد دو كنفرانس حقوقي در فوريه و اكتبر
المللي منظور تنظيم نهايي اسناد حقوقي دادگاه و تشكيل كميته بين

گزار نمايد. براي نخستين بار در تاريخ، راهبردي حقوقي ايران تريبونال بر
موازين حقوقي يك دادگاه مردمي متناسب با جنايات انجام گرفته در 

  در اسناد حقوقي ايران تريبونال بازتاب يافت. 1360يها در دههزندان

كنفرانس اول اكتبر، سند حقوقي و نحوه سازماندهي و روند كار حقوقي  
تاكيد قرار داد و جان كوپر پرفسور انگليسي  دادگاه را مورد بحث و بررسي و

در حقوق جزايي را كه از قبل درخواست ايران تريبونال را براي رياست 
المللي راهبردي حقوقي ايران تريبونال پذيرفته بود به رياست ي بينكميته

اين تيم حقوقي برگزيد. كنفرانس يك هيئت سه نفره متشكل از جان كوپر، 
ي كميته كار عماد را مسئول تهيه اساسنامه و ضوابط حميد صبي و بابك 

  المللي راهبردي حقوقي ايران تريبونال كرد. بين

المللي راهبردي حقوقي ايران ي بيننخستين نشست حقوقدانان عضو كميته
   با حضور پرفسور جان كوپر، پرفسور اريك ديويد، 2011فوريه  5تريبونال، 

 فالك، ريچارد پرفسور اسمال، كادر پرفسور نايس، جفري سر پرفسور

فسور پيام اخوان، دكتر نانسي هورماشيا و دكتر هدايت متين دفتري و پر
ي اجرايي؛ حميد صبي، مينا سيگل، بابك عماد و نفيسه اعضاي كميته

حسين، دستيار جان كوپر در لندن برگزار شد. جلسه لندن، اساسنامه، 
المللي راهبردي حقوقي بين يضوابط تشكيالتي و عضويت اعضاي كميته

المللي ي بينكميته ايران تريبونال را مورد بررسي و تصويب قرارداد. 
طور رسمي تشكيل راهبردي حقوقدانان ايران تريبونال در اين نشست به

نحوه  و را بازنگري كردايران تريبونال ي راهبردي سند حقوقي شد. كميته
قرار داد و تصويب كرد دادگاه  برگزاري دادگاه را مورد بحث و بررسي

- كميسيون حقيقت"در دو مرحله  "سند حقوقي مراحل دادرسي "براساس

ي راهبردي شش حقوقدان و برگزار شود. كميته "دادگاه"و  "ياب
كارشناس حقوقي؛ پرفسور اريك ديويد از بلژيك، پرفسور ويليام شباس از 

از نيوزيلند، پرفسور موريس ايرلند، لوئيز اسمال از آفريقاي جنوبي، آن برلي 
كوپيتورن و پرفسور دانيل تورپ از كانادا را براي عضويت در كميسيون 

 29ياب جلسات خود را روزهاي  كميسيون حقيقتياب دعوت كرد. حقيقت

) در مركز اقدام حقوق بشر 2012ژوئن  22تا  18(1391تير  2خرداد تا 
از زندانيان سياسي و نفر  75الملل در لندن برگزار كرد.  سازمان عفو بين
به صورت حضوري و يا از 1360ي باختگان دهههاي جاناعضاي خانوده
هاي  هايي كه در زندانانگيز و اعدام در مورد وقايع خوف ،طريق اسكايپ

  رژيم اسالمي رخ داده بود، در مقابل كميسيون شهادت دادند. 

) همراه با 2012 ي ژوييه 28(1391مرداد  7كميسيون گزارش خود را 

هاي كتبي و اظهارات شفاهي شاهدان، ي ضمائم، از جمله اظهارنامه كليه
گزارش كميسيون صفحه است.  419منتشر كرد. اين گزارش مشتمل بر 

ياب در هزار و پانصد تيراژه به صورت كتاب منتشر گرديد. اين حقيقت
الهه كتاب از سوي چند دانشگاه حقوق در شهرهاي كيپ تاون، تگزاس و 

هاي مردمي در اختيار دانشجويان حقوق قرار براي تحقيق در امور دادگاه
گرفته است. نود و دو جلد از اين كتاب به بيست و سه دانشگاه حقوق در 

  جهان اهداء شده است. 

المللي كه ياب، شش حقوقدان بينپس از پايان كار كميسيون حقيقت
، موافقت كردند به دادگاه ها دعوت كرده بود بردي از آن ي راه كميته

عبارت بودند از:  قاضي يوهان كريگلر، پرفسور پاتريشيا  ها بپيوندند. آن
سلرز، پرفسورماكائو موتوا، مارگارت رانتر كونستلر، پرفسور مايكل مانسفيلد، 

  پرفسور جان دوگارد. قاضي كريگلر به رياست دادگاه برگزيده شد.  

اكتبر  27تا  25(1391آبان  6تا  4 يروزهادادگاه، جلسات خود را در 
الملل كاخ صلح شهر الهه، برگزار كرد. ) در سالن آكادمي حقوق بين2012

متخصص  شاهدانها،  دادگاه شهادت نوزده نفر را شنيد كه سه نفر از آن
  بودند. 

 

 

 
 

اي و كارآمد دادستاني به رياست پرفسور پيام اخوان و يك تيم حرفه
سرجفري نايس، پرفسور جان كوپر، خانم مژده همكارانش؛ پرفسور 

شهرياري، دكتر نانسي هورماشيا، آقاي كاوه شهروز و گيسو نيا، دادگاه را 
  ياري داد.

 2012اكتبر  27بعدازظهر شنبه  2، رأس ساعت دادگاه ي دادرسي پروسه

و هيئت قضات براي شور و  تدوين  حكم موقت به اتاق قضات پايان يافت 
در صحن  2012اكتبر  27وقت ساعت پنچ بعداز ظهر شنبه رفتند. حكم م

برابر  2013فوريه  5حكم نهايي و مستدل ايران تريبونال دادگاه قرائت شد. 
حكم نهايي دادگاه، مبني بر صفحه صادر گرديد.  25در  1391بهمن  17با 

محكوميت جمهوري اسالمي به جرم جنايت عليه بشريت، روز جمعه 
قاضي يوهان كريگلر رئيس دادگاه طي يك مراسم  ، توسط2013مارس 15

مطبوعاتي در لندن به طور رسمي به مردم ايران و جهانيان اعالم  -دادگاهي
شد. به اين وسيله، حكم تاريخي اين دادگاه مردمي، در پيشگاه افكار 

حدود چهل  .عمومي در تاريخ ايران و جهان براي آيندگان به ثبت رسيد
و بيش از يك ميليارد نفر در جهان در جريان هرسه  ميليون نفر در ايران

  مرحله دادگاه قرار گرفتند. 

ايران تريبونال جمهوري اسالمي را به عنوان يك حكومت به جرم جنايت 
ايران تريبونال سابقه بوده است. عليه بشريت محكوم كرد كه در تاريخ بي

ل و عرف حقوق الملالمللي حقوق مدني وسياسي، حقوق بين هاي بينميثاق
ها را مسئول جنايت عليه بشريت الملل را كه فقط افراد را و نه حكومتبين
خوش تغيير كرد و دانند، براي نخستين بار در تاريخ بشري دستمي

- ها گسترش داد. اين يك دستمسئوليت جنايت عليه بشريت را به حكومت

است كه دير يا  خواهو عدالت آورد حقوقي و تاريخي براي بشريت دادخواه
  المللي وارد خواهد شد. گير و در قوانين حقوقي بينزود همه

ناپذير ايران تريبونال بعد از حدود سه سال فعاليت و تالش وقفه* 
با انتشار يك اطالعيه و امضاي حمايتي  2009دسامبر  10، آن بنيانگذاران

لتاك به صدها نفر و برگزاري يك جلسه بزرگ عمومي در شبكه اجتماعي پا
طور رسمي اعالم موجوديت كرد. ايران تريبونال به محض اعالم موجوديت با 

به يك جريان دادخواه وسيع اجتماعي مواجه شد و نظير مردم استقبال بي
به  2010هاي فوريه و مارس ماه ازمدت كوتاهي بعد از آن  گرديد و تبديل
هاي و خانواده بخش وسيعي از دادخواهان به ويژه زندانيان سياسيبعد 
يا از آن حمايت و تدريج به آن ملحق شدند به 1360ي باختگان دههجان

  مادي و معنوي كردند. 

  

*  
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 اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن
  بياد دل به دريا افكندگان  دهه شصت و بازماندگانشان

  

  ما ياد زنده ات را 

  چون گرده هاي گل

  با دست باد ها 

  نيمدر چهار سوي جهان مي پراك

  (زنده ياد حسين صدرائي)                          

  

  
 

  تاريخچه : 

در ) 1381ديماه  22( 2003ژانويه  12در  چپ ايرانيان واشنگتن، اتحاد
هاي شهر واشنگتن با شركت افراد ساكن اين شهر و حومه آن كه گرايش

از مبارزات و پشتيباني حمايت ماركسيستي داشتند به منظور چپ مختلف 
ن و زحمتكشان عليه تماميت رژيم سرمايه داري امردم ايران بويژه كارگر

  وظايف اين اتحاد شامل:اسالمي تشكيل شد.  

) دفاع از حقوق كرگران و ديگر زحمتكشان و حمايت از سازمان يابي 1 
  تشكل هاي مستقل كارگري.

بستگي با سازمان ها و نهاد ) ايجاد زمينه مساعد جهت همكاري و هم2 
  هاي چپ مترقي.

  دموكراتيك و مدني در ايران. ،) مبارزه براي تامين آزادي هاي سياسي3 

) مبارزه براي لغو هرگونه تبعيض بر پايه جنسيت و دفاع از حقوق  كامل 4 
  سياسي و قانوني زنان. ،اجتماعي ،اقتصادي

  هاي تحت ستم ايران.) دفاع از اصل حق تعين سرنوشت ملي براي خلق5 

رابطه با كشتار اتحاد ما امر افشاگري رژيم را در ،همزمان با ديگر مبارزات
با همكاري در دستور كار خود قرار داد و  زندانيان سياسي در دهه شصت 

اقدام به برگزاري يادمان جانبختگان دهه ديگر افراد ساكن منطقه واشنگتن 
ما بطور عمده افشاي رژيم و بردن  هدفدر اوايل پائيز هر سال نمود.  60

اين آگاهي به درون مردم ساكن منطقه و جلوگيري از زدودن اين فاجعه از 
  حافظه تاريخي مردم ايران بود. 

سودابه  :در چند سال گذشته عبارت بودند از مهمانان برنامه يادمان
 مژده ارسي ،، مهدي اصالني، محمد هشي، منيره برادران، اردوان

، مسعود نقره كارو شيرين نريمان، ساسان كياني، يواني همايون ا
 وزير فتحي

  مهمان ما بودند هاكه در برنامه يهنر مندان چپ و متعهد

اسفنديار منفرد ، شاهرخ مشكين قلم، گيسو شاكري، شيرين مهربد
  و هنرمندان ساكن شهر واشنگتن زاده

  

*  
  

  

  

 "زندان بهترازمهد كودك بود! "
  

  مسعود نقره كار

  

  ديدار با آزاده رئيس دانا

ها و زيرپوست زيبا و خندد. اصلن انگار خنده تُوي چشماش ميهاي با چشم
اي كه بخشي از  زاد شده است. زيبائي و شاديصورت قشنگ اين زن، خانه

اش در زندان حكومت اسالمي پرپر شدند.  زيباترين و شادترين دوران زندگي
شان كودكي كه به خاطر دستگيري مادران ها اش آزاده است، يكي ازده اسم

هاي سياسي عليه حكومت اسالمي و دگرانديشي به بند و  به دليل فعاليت
  ست!.زندان كشيده شدند. يكي از كودكان زنداني سياسي در حكومت اسالمي

ساله بود، و حاال سي و دوساله است.  5آزاده به وقت دستگيريِ مادرش 
تورنتو خواند و در همين  - زي را در كانادامهربان ميزباني كه فيلم سا
 ي فيلم كارمي كند.شهرنيز به عنوان توليدكننده

اش آرام نمي گيرد. سرانجام اما ميزبانِ خنده رو براي كامل كردن پذيرائي
  به اصرار ميهمان مي نشيند.

  "چه اسم قشنگي برات انتخاب كردن. آزاده." مي گويم:

  اهي به زيبائي همان چشم ها ونگاه.ها و نگ فقط مي خندد، با چشم

اش شروع كنم. جرات نمي كنم پرسش هايم را، از زندان و زنداني شدن
شنيده بودم تمايلي به يادآوري آن خاطرات و حرف زدن درباره زندان ندارد. 

اش، و از شوهرش. خالصه ازهردري ازكارش مي پرسم، ازدخترك شيطان
  مي گوئيم االّ زندان.

بلند مي شود. مي رود تا به او شير بدهد  خترش ازاتاقي ديگرصداي گريه د
  و دوباره بخوابانداش.

  زنم. و مي پرسم.بركه مي گردد دل به دريا مي

  

خواي خاطرات زندانه تو بنويسي يا ازش فيلم نمي آزاده،"
 "بسازي؟

  "بهش فكرنكردم، آخه چيزاي زيادي از اون روزا يادم نمونده "

  

 مي گويم:

و يا كساني كه با تو زندان بودن مي توونن از اون روزا برات بگن و  مادرت "
  "هاي اونا بنويسي و يا فيلم بسازي تو هم بر اساس گفته

  "بهش فكر نكرده بودم "

  

 "مي توونم بپرسم از اون روزا چي يادت مونده؟ "

  مي خندد، و مي گويد:

نيارو بل كه يه دختر شيطون و پرتحرك و سرزبون دار كه نه فقط زندا "
بچه كه بودم خيلي حرف  كالفه كرده بود. هارو همنگهبانا و پاسدارار

زدم، االن خيلي بهتر شدم! ميگن خيلي شيرين و بامزه بودم، خودم كه مي
م. ميگن  تُو زندانم همينطور بودم، يادمه تو  نمي فهميدم شيرين و با مزه

كرد، مي گفت از بس  سلول يا بند كه بوديم مامانم يه وقتائي دعوام مي
حرف مي زني سر همه رو درد مياري، بعضي وقتا پاسدارا و نگهبانا مي 
م  اومدن منو مي بردن پيش خودشون ، مي بردن هواخوري كه يه ذره

آفتاب بخورم، يادمه اونام مي گفتن من زياد حرف مي زنم، اما انگار از 
حرف زدنم خوب  شيطونيا و پرحرفياي  من بدشون نمي اومد ،خالصه زياد

  "يادمه
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 "ازاون شيطونيا و پرحرفيا چيزي يادت هست؟ "

نه خيلي زياد، مامانم ميگه عينه آدماي بزرگ حرف مي زدم، سياسي شده "
بودم، حتي مي خواستم پاسدارارو راه كارگري كنم، به همه چي هم 
كارداشتم و مي خواستم سر ازهمه چي در آرم، خيلي فضول بودم، شايد 

  "همين همه دوستم داشتن.واسه 

  

 از دستگيري چيزي يادت هست؟ "

يه چيزاي مبهمي يادمه، اما چيزي كه خوب يادمه اينه كه از وقتي كه  "
فهميدم ديگه مهد كودك نميرم خيلي خوشحال شدم، مهد كودك رو 
دوست نداشتم، آره ايناروخوب يادمه، مهد كودك يه خانوم معلم داشتيم 

ترسيدم ، وقتي مامانم گفت  يلي بد بود، ازش ميخيلي اذيت مي كرد، خ
ديگه مهد كودك نميري ذوق كردم. جام بهتر از اون مهد كودك بود. تو 

هام بازي مي كردم ، بعدشم پاسدارا و نگهبانا مي اومدن  سلول و بند با خاله
همه باهام خوب بودن، منم كه نمي دونستم "مي بردنم براي بازي، ظاهرا

  "گذشت تم ، خيلي بهم خوش ميچه جور جائي هس

  

 ."به ياد داري كه نگهبانا و زندانبانا اذيتت كرده باشن؟"

نه، يادم نمي آد،يادمه باهام خيلي ام بازي مي كردن،  يادمه بعضي وقتا  "
منو مي بردن يه جائي كه مي گفتن بهداريه، من يه چيزائي كه مي دونستم 

اونجا برمي داشتم ، تو دستم يا مامانم و خاله هام الزم دارن يواشكي از 
  "توجيبم قايم مي كردم و واسه شون مي آوردم

  

 "مثل چي؟ يادته؟"

هام مي گفتن اينكارو نكنم، مي گفتن اگه  آره، مثه سوزن، مامانم و خاله "
پاسدارا بفهمن اذيتت مي كنن، ديگه نمي برنت هوا خوري ، اونوقت زرد 

اينكه قرار نبود من حرف گوش  ميشي و استخوون درد مي گيري. اما مث
كنم. االنم يه چيزائي رو وقتي مامانم ميگه يه كمي يادم مياد، مي دونين 
بعد از اينكه از زندان آزاد شديم رو بهتر يادمه، خيلي اذيت شديم، مامانم 
ميگه من كم حرف شده بودم، زياد حرف نمي زدم، يه كمي يادم جيغ 

  "يلي تنگ مي شد، اخه اونم زندان بودجيغي شده بودم، دلم واسه بابام خ

  

از اون روزا هيچ تصوير و يادي از زخم، شكنجه و فرياد و ضجه  "
 "داري؟

من چيزي يادم نمياد چون مامانم نميذاشت چيزي ببينم ، گاهي جيغ و 
داد و فرياد مي شنيدم. وقتي صداي جيغ و داد مي اومد مامانم مي گفت 

ن مي برنش بهداري. اما تصوير مادرم با يكي از خاله ها مريض شده، دار
هامم همينطور. بعضي وقتا راه رفتنه  چشم بند و چادر خوب يادمه ، خاله

  "شدين "زورو "شون منو مي خندوند، به مامان و خاله هام مي گفتم عينه 

  

امروز كه به اون روزا نيگا مي كني، اون روزارو چگونه مي بيني، در "
 "ي كني؟باره اون روزا چي فكر م

راستش زياد به اون روزا فكر نمي كنم، گفتم چيززيادي يادم نيست، اما  "
مي دونم مادر و پدر و فاميلم چه روزاي سختي رو داشتن، نمي خوام او 
سختي ها دو باره بيان تو ذهنم، شايد تنها خاطره اي كه زياد به يادم مياد 

  "م، اين خيلي خوب بودهمون بود كه گفتم ، از شّرمهد كودكم راحت شده بود

  

 "در باره حكومت اسالمي چي فكر مي كني؟ "

خب اونا خيلي به خانواده من ظلم كردن و آسيب زدن، و به خيلي هاي  "
م همينطور، طبيعي يه كه ازشون خوشم نياد. االنم كه من ديگه تو  ديگه

سه مي كانادا زندگي مي كنم، كانادائي ام هستم،  وقتي اينجارو با اونجا مقاي

كنم دلم مي گيره، اينجا اصلن زنداني سياسي ندارن، كسي رو به خاطر 
اي  داره زنداني و شكنجه و  ي ديگه  مخالفت با دولت يا اينكه دين و عقيده

اعدام نمي كنن، هر گوشه اين جا رو كه نيگا مي كنم با ايران خيلي فرق 
  ."مي كنه، دلم براي جووناي ايراني مي سوزه

  "كانادا -/ تورنتو2013اكتبر  "

*  

  

 
  

  شناسي زندانكتاب
 

  منيره برادران

  

  

  ادبيات زندان، مربوط به دوران معاصرايران:» نسل«پنج 

مربوط مي شود به خاطرات زندانهاي رضاشاهي، كه ديگر كمتر  نسل اول
تجديد چاپ شدند.  58يا  57شوند. بعضي از آنها در سال در بازار يافت مي
تابها بيشتر برجستگان سياسي و روشنفكري زمانه خود نويسندگان اين ك

بودند: بزرگ علوي، پيشه وري، خليل ملكي، آوانسيان، انورخامه اي و 
  نوشته شدند.  20چندتاي ديگر، كه در دهه 

 40و  30، دهه 20نوشته هاي زندان از زندانهاي اواخر دهه  نسل دوم:

اطرات زندانهاي تبعيد. سخن مي گويند: راضيه ابراهيم زاده و همچنين خ
كريم كشاورز، منوچهر كي مرام و ديگران. و بار ديگر خليل ملكي و اين بار 

  زندان فلك االفالك.

نشكيل مي دهند كه  50را خاطرات مربوط به زندانهاي دهه  نسل سوم:
نوشته مي شدند.  1357قاعدتا بايد بعد از آزادي باشكوه زندانيان در سال 

يا تب و تابها و بگير و ببندهاي مجدد مجالي براي يا فرصت كم بود و 
نوشتن به زندانيان تازه آزادشده نداد. شايد بايد زمان مي گذشت تا آنها 

 بتوانند از بيرون به زندان بنگرند. 

برمي گردد، كه  60خاطره نويسي هاي زندان، به دهه  نسل چهارم:
 است. بيشترين سهم نوشته هاي زندان را بخود اختصاص داده 

و باالخره ما شاهد نسل پنجمي از خاطره نويسي زندان  نسل پنجم:
نوشته مهرانگيز، خاطرات فرج سركوهي از » گردنبند مقدس«هستيم: از 

، خاطره نگاري ابراهيم نبوي »هاها و داسياس«زندان جمهوري اسالمي در 
آنها با هاي اخير زناني كه در اسفند ماه در خيابان دستگيرشدند. تا نوشته
از سيستم تارنما گزارش دستگيري خود را از ديوارهاي ممنوع و  يبهره گير

 خط قرمزها عبور دادند. 

ها، انبوهي نوشته در باره زندان وجود دارد كه بصورت عالوه بر كتاب
ها چاپ شده است. در ها و جزوهپراكنده در اين جا و آنجا و در مجله

  سالهاي اخير نيز در تارنماها.
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در ايران، و در راس آنها مبارزات  80با گسترش فعاليت هاي مدني در دهه 
برابري خواهانه زنان و نيز وب الگ نويسي، در سايه حكومتي كه تاب 
تحمل هيچ حركت مستقل و انتقادي را ندارد، نسل جديدي از زنداني 

 به خاطره نويسي زندان در ميان اين سياسي در ايران پديد آمد است. توجه

نسل از زندانيان سياسي كه عمدتا از بين زنان و جوانان هستند، چشمگير 
است. با نوشته هاي آنها فصل جديدي در ادبيات زندان گشوده شده كه 
ممكن است مربوط به چند هفته يا چند ماه حبس باشد. اين نوشته ها با 

اند بر روي يك يا چند موضوع تمركز و كم شدن دامنه مسائل توانسته
 عمق كنند. ت

جنبش يك «زنان سهم بيشتري در اين نوشته دارند. آنها كه با كارزار 
با بازداشت گسترده روبرو شدند، » كمپين عليه سنگسار«و » ميليون امضا

در بالفاصله پس از آزادي شروع به نوشتن كردند. اين كنشگران حقوق زن 
لتي هاي جامعه با زناني كه قرباني بي عدااوين و بازداشتگاه هاي ديگر 

تداوم كارزار روشنگرانه شان در بين  هستند، همبند شدند، اين فرصت را به
  اين زنان و نيز با نوشتن به انعكاس دادن وضعيت آن پرداختند.

يكي از ويژگي اين نوشته ها تر و تازه بودن آنها است. راوي آنها را چند روز 
بس نوشته كه بالفاصله از يا چند هفته بعد از آزادي و گاه حتي در زمان ح

  طريق رسانه هاي اينترنتي در دسترس خوانندگان قرار گرفته اند.

اي را در زماني كوتاه در رسانه هاي اينترنتي اين حسن را دارند كه نوشته
سراسر دنيا انتشار دهند، اما با حذف از حافظه اينترنتي، دسترسي به آنها 

اي امروزي است ت دنياي رسانهمشكل آفرين مي شود. اين يكي از مشكال
كند براي ضبط و ثبت اين نوشته ها كه غير از جنبه كه به ما گوشزد مي

ادبي آنها در زمره اسناد و مدارك قرار دارند، تدابيري بينديشم. مثال از 
  طريق ايجاد يك سايت آرشيو ويژه يا چاپ آنها.

 

ي ليست حدود هفده سال پيش شروع كردم به جمع آور كتاب شناسي:
كتابهاي زندان با طبقه بندي زماني در دو دوره: زندانهاي شاهي و زندانهاي 
جمهوري اسالمي. اين كتاب شناسي با همكاري رضا معيني صورت گرفت و 
بار اول در نشريه نقطه منتشر شد. با هر كتاب جديدي كه در باره زندان 

 كنم. منتشر مي شود، اين ليست را به روز مي

  

  اسناد زندانهاي دوره پهلوي: خاطرات و

  1371تيمورتاش در صحنه سياست ايران، باقر عاقلي، نشر جاويدان، تهران  -1

واقعه اعدام جهانسوز و ريشه هاي اجتماعي و سياسي آن، نجفعلي  -2
  1370پسيان، مدبر، تهران، 

 1335زندان فلك االفالك، خليل ملكي، مجله فردوسي، تهران،  -3

 1360خليل ملكي (با مقدمه همايون كاتوزيان)، پائيز  خاطرات سياسي -4

 1357پنجاه و سه نفر، بزرگ علوي، جاويدان، تهران،  -5

 1357پنجاه و سه نفر، انور خامه اي، مجله هفته، تهران،  - 6

 1354ايام محبس، علي دشتي، اميركبير، تهرانف  -7

 افسانه ما، غ. فروتن -8

 1357بهمن حماسه مقاومت، اشرف دهقاني،  -9

حاطرات يك چريك در زندان، يوسف زركار، انتشارات جبهه ملي  -10
 1353خارج از كشور، مرداد 

 1358يادداشتهاي زندان، اردشير آوانسيان، حزب توده ايران،  -11

 1358ميهمان اين آقايان، به آذين، نشر آگاه،  -12

 1362چهارده ماه در خارك، كريم كشاورز، نشر پيام، تهران،  -13

  1374صفر قهرمانيها، بهروز حقي، كلن، آذر  -14

  1378خاطرات صفر قهرماني به همت علي درويشيان، تهران، نشر چشمه،  -15

 1370، نوروز 57و  56نوروز در خارك، سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي، آدينه  - 16

خاطرات دوران سپري شده، خاطرات و اسناد يوسف افتخاري، به  -17
  1370بيات و مجيد تفرشي، نشر فردوس، تهران، كوشش كاوه 

 خاطرات و يادداشتهاي زندان، پيشه وري، بنياد حافظ -18

خاطرات سياسي، ايرج اسكندري (بخش نخست)، به كوشش بابك  -19
 1366اميرخسروي و فريدون آذرنور، پائيز 

 1372از هر دري (زندگي نامه به آذين)، جامي، تهران،  -20

 از زنداه ياد حسين فاطمي، مكريخاطرات من  -21

 1373دفاعيات تقي اراني در دادگاه رضاشاه، حسين فرزانه، نگاه، تهران،  -22

دفاعيات احمد كسروي از سرپاس مختاري و پزشك احمدي، به  -23
 1383كوشش باهماد آزادگان، خاوران/پاريس 

 / چاپ1373خاطرات يك زن توده اي، راضيه ابراهيم زاده، كلن،  -24

 2005جديد: توسط نشر آيدا در آلمان، 

 1373درد زمانه، علي عموئي، تهران،  -25

 1374رفقاي باال، منوچهر كي مرام، شباويز، تهران،  - 26

 1374زندگي نامه محمدعلي شميده، به كوشش بهرام چوبينه، كلن،  -27

 1378آن روز، مهين محتاج، تهران  4ساعت  -28

 1383و  1381دا حاجبي، در دو جلد، داد بي داد، به كوشش وي -29

 1379 - هانوور -خاطرات آلبرت سهرابيان، نشر بيدار -30

 1379از تهران تا استالين آباد، محمد تربتي، نشر نقطه، تابستان  -31

 1379بر فراز خليج، خاطرات محسن نجات حسيني، تهران، نشر ني،  -32

 1381ران، كتاب مرتضي كيوان، به كوشش شاهرخ مسكوب، ته -33

 2004سفر بر بالهاي آرزو، نقي حميديان، استكهلم  -34

 1385شكوفه هاي انار، عباس مظاهري، كلن،  -35

 1385پادشاه زندانها، كاوه داداش زاده، نشر نارنجستان، چاپ دوم  - 36

فريده كمالوند، به كوشش علي اشرف  يادهاي ماندگار، خاطرات -37
 1380درويشيان، تهران، نشر اشاره، 

/ 1385از آن سالها و سالهاي ديگر، حمزه فالحتي، فروغ/كلن، پائيز  -38

  2007، مارس 99و  98نقد مهدي اصالني بر آن: آرش 

 من يك شورشي هستم، عباس سماكار -39

 خاطرات لطف اهللا ميثمي، ايران -40

  

  خاطرات زندانهاي جمهوري اسالمي:

  1361ديوار اهللا اكبر، سياوش بشيري، پاريس  -1

  1364يادداشتهاي روزانه زندان، محسن فاضل، هواداران پيكار،  -2

 1367قبيله آتش در گرگ، فريدون گيالني، چاپ دوم  -3

 1366نگاه كنيد، راستكي است، پروانه عليزاده، خاوران ، پاريس  -4

 1368خاطرات زندان توحيدي، پرويز اوصيا، بازتاب، زاربروكن  -5
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 1376آمريكا،  -و هنوز قصه بر ياد است، حسن درويش، نشر نقطه -11
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 يادداشتهائي از داخل زندان، محسن فاضل، نشر انديشه و پيكار -14

 1375عباسي، نسرين پرواز زير بوته الله  -15

 1379از اوين تا پاسيال، د. البرز، تورنتو  - 16

 مصلوب، كتايون آذرلي، نشر فروغ -17

 يادنگاره هاي زندان، سودابه اردالن، سوئد -18
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 1384تاريخ زنده (جلد اول)، فريبا مرزبان،  -29

 2002ياسها و داسها، فرج سركوهي، نشر باران،  -30

 1385خاطرات اكبر محمدي از زندان، شركت كتاب، انديشه و تازيانه،  -31

 سيبا معمار نوبري (زيبا ناوك) -32

 2008يادها و ديدگاه ها، پروين خسروي (مرجانه افتخاري)، نشر فروغ،  -33
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 1369، شهريور 60، اميرحسين چهل تن، آدينه 67تابستان  -24

 1990ه قاسم، اميرحسين چهل تن، نشر گستره، آلمان، اكتبر روض -25

 1371، فروردين 14و  14زندان مي گريست، م. رها( منيره برادران)، آرش  - 26

و بهار  1371، زمستان 4و 3بهار در سلول، زهرا لنگرودي، فاخته  -27
 ، هلند1372

 1372گيسو، قاضي ربيحاوي، نشر مولف، تهران، پائيز -28

 1372سوئد،  -نويسي روايت شفق، اكبر سردوزامي، نشر آرشباز -29

 1373، سال 42و  41طاووس، حسين دولت آبادي، آرش  -30

 1373، شهريور 42و  41فريدون توئي، محمدرضا همايون، آرش  -31

 1998پنجره كوچك سلول من، مسعود نقره كار، آمريكا  -32

 1374ان ، مهر و آب52مرثيه رعنا، جواد طالعي، آرش  -33

 1374آشيان ويران، م. رها (منيره برادران)، كتاب نقطه اول، پائيز  -34

 1364نمازخانه كوچك من، هوشنگ گلشيري، كتاب تهران، -35

  1380شاه سياهپوشان، هوشنگ گلشيري، سوئد - 36

 1375، 17گلدان، زهرا لنگرودي، چشم انداز -37
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  ايران توسط جمهوري اسالمي ،سي و پنج سال زندان، شكنجه و اعدام

 ٣٦٢  110ي  آرش شماره

 روايت اعظم، اكبر سردوزامي -38

 2005رزانه راجي، خاوراندل انار، ف -39

 1380رفتم گلت بچينم (دفترچه شعر)، مجيد نفيسي، باران  -40

 1382جان باختگان به بوي فدائي نو، سعيد يوسف، نشر نقطه  -41

بر ساقه تابيده كنف (سروده هاي زندان)، گردآوري از ايرج مصداقي،  -42
 1384ناشر: آلفايت ماكزيما، سوئد

 1992ين، ناصر فاخته، نشر آرش در سوئد، داستانهاي دهكده او -43

 1373بيا برويم خانه، ع. شيرازي، كانون فرهنگ بين الملل، آلمان  -44

  1374تابلوي گل سرخ، علي شيرازي، كارگاه فرهنگ بين الملل، آلمان  -45

 1384 -دل آنار، فرزانه راجي، انتشارات خاوران - 46

  

  تحقيق و بررسي درباره زندان

  كنجه (تاريخ كشتار و آزار در ايران)، مهيار خليلي، تابستان تاريخ ش -1

  1365زندانها و زندانيان، دفتر هماهنگي جامعه هاي دفاع از حقوق بشر، برلين،  -2

 واپسين نامه ها ( وصيت نامه هاي اعداميها) به كوشش م. پيوند -3

 1380و  1377نشر نقطه،  -دو جلد- ، »زندان«مجموعه  -4

 زندان (در چند شماره)، الپزيك گفتگوهاي -5

  1380جمهوري زندانها، وريا بامداد،  - 6

 1380روانشناسي شكنجه، منيره برادران، نشر باران  -7

 1380جامعه شناسي زندان و زندانبان (دو جلد)، جعفر محمدي  -8

 اعترافات شكنجه شدگان، يرواند آبراهاميان، باران -9

ام شدگان ، انجمن دفاع از زندانيان آنان كه نه گفتند، اسامي اعد -10
 پاريس 67سياسي و عقيدتي

 يادواره جانباختگان حزب رنجبران، -11

 شهيدان ما، راه كارگر -12

 زندان، نسرين پرواز -13

 1379قهرمانان در زنجير، انتشارات سازمان مجاهدين خلق  -14

ني و جنگل شوكران (نامه ها و وصيت نامه ها)، به كوشش مهدي اصال -15
 1385مسعود نقره كار، 

 1385فرهنگ اصطالحات زندانيان سياسي، اعظم كياكجوري، باران  - 16

 1384توتاليتاريسم اسالمي، پندار يا واقعيت، شهال شفيق، خاوران  -17

 ، مسعود انصاري67كشتار  -18

 1375، تابستان 6ويژه نامه نقطه  -19

، 51هاي شماره: صت. آرشي شكشتار دهههاي آرش دربارهويژه نامه -20
57 ،68 ،69 ،72 ،77- 78 ،81-82 ،85 ،89 ،92-93 ،97 ،100 ،102 ،

 .108و 103

 1374، مهر و آبان 52نامه هاي زندان (نقد وبررسي)، مجيد نفيسي، آرش -21

 1370، پائيز 8رسشهاي بي پاسخ ( بياد نژال قاسملو) فرزانه افشار، آغازي نو پ-22

) ايرج مصداقي، انتشارات 63- 62قزل حصار دوزخ روي زمين ( -23

 1387ماكسيما، سوئد 

 بررسي ادبيات زندان(مجموعه) منيره برادران، سايت زمانه -24

جنايت بي عقوبت (شكنجه و خشونت جنسي عليه زندانيان سياسي  -25
  1392زن در جمهوري اسالمي)، عدالت براي ايران، 
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 خاموشي مرزبان قلم

       

  

برآمده از خراسان  رضا مرزبان، پيشكسوت نام آشناي روزنامه نگاري ميهنمان و يار ديرين كانون نويسندگان ايران، جهان تبعيد ما را بدرود گفت. رضا مرزبان
ي و آزادي جاني در آميخته داشت و همراه با روزنامه نگاري شاعر و نويسنده بود با دستي توانا در اين و باليده در تهران بود و هم از جواني با آرمان هاي برابر

  قلمروها.

در شمار كنشگران چپ و آزادي خواه بازداشت شد و دو سالي در زندان گذراند. پس از آزادي به دعوت روزنامة  1332امرداد  28كودتاي  در آوار سنگين
بود كه تا آستان انقالب » پيغام امروز«ي هفتگي سردبير روزنامه 1340ي ه به همكاري پرداخت. رضا مرزبان از نخستين سالهاي دههكيهان با آن روزنام

موزنده ر نادر پور آافتان و خيزان انتشار مي يافت و صفحات تاثير گذار ويژة ادبيات روز داشت كه از آن ميان جدال مفصل قلمي زنده يادان احمد شاملو و ناد
 و خاطره انگيز است.

به عنوان عضو و سپس چند دوره دبير سنديكاي دفاع از حقوق مادي  1341رضا مرزبان همزمان با تأسيس سنديكاي خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات در 
طفي مصباح زاده مدير و صاحب امتياز و معنوي همكارانش را به عهدة كفايت خود داشت و با بنيادگذاري دانشكدة علوم ارتباطات اجتماعي از سوي مص

در شمار استادان آن مركز آموزش عالي روزنامه نگاري به پرورش نسل جوان روزنامه نگاران ميهنمان پرداخت و از جمله 1346ي كيهان در سال روزنامه
 تدريس گزارش نويسي و تنظيم خبر را درس مي داد.

را مستقل از سانسور در راه » پيغام امروز«زش نسيم بهارك آزادي فرصتي مستعجل بود تا رضا مرزبان پيروزي انقالب ضد ديكتاتوري سلطنتي ايران و و
با شجاعت از آزادي (شعار اول انقالب ايران) پيگيرانه پشتيباني كند و با » آهنگر«و » آيندگان«و همچون   تحقق آرمانهاي دموكراتيك مردم سازماندهي

كه موجب شد تا از  بي پروا در افتد. گزينشي» ديكتاتوري نعلين به جاي چكمه«مت نوبنياد جمهوري اسالمي در بر قراري حكو» يكه تازي و انحصار طلبي«
ها سرانجام در سال  همراه با آيندگان و آهنگرآماج حمله و توقيف شود و او پس از دربدري1358هاي سال  سوي مافياي مصادره كنندگان انقالب، در نيمه

 ه گريزناگزير تن در دهد.ناچار ب 1360

روحانيت و تحوالت اجتماعي در «رضا مرزبان به عنوان نويسنده و پژوهشگر نثري پاكيزه و روشن و در جاگاه شاعر زباني سخته و استوار داشت كتابهاي 
در تبعيدي ناخواسته در پاريس گذراند و افزون اش را  ساله 85نمونه هائي از اين مدعايند. رضا مرزبان سي و چند سال از عمر » آتش در جنگل«و » ايران

و عدالت اجتماعي براي ايران فروگذار نكرد.  و قدم از خواست آزادي  تا آنجا كه در توان داشت به قلم» در تبعيد«برحضور فعال در كانون نويسندگان ايران 
ي تبعيدي ي نويسندهزندگي را تاب آورد و هرگز آبروي فقر و قناعت را نبرد. نمونه  را پيوسته پاس داشت و با گشاده روئي تنگناهايتقواي سياسي و اخالقي 

 كه آزادگان تهي دستند. بود و همچون سرو پذيرفته بود

ن ماه بيماري جانكاه سرانجام همچون بسياراني از رزمندگان به تاريخ پيوستن مرزبان اقليم قلم و شرف بود. رضا مرزبان در پي چندي 1392هفتم ديماه سال
ي آزادي ميهن ديده برهم نهاد. با اين رؤيا كه شاگردانش در دانشكده  اين تبعيد دراز دامن، دور از ميهن و در روياي مزد و منّت آزادي مردم ايران در  بي

  را درحقيقت جوئي و حرمت آزادي وكرامت انساني ادامه دهند. اش  زندگي تاريخي - اند كه اكنون خود استادان - روزنامه نگاري

 يدر اين سوگ با خاندان فرهنگ ايران، دوستان و خانواده» در تبعيد«سوگ رضا مرزبان سوگ جامعة فرهنگ و فضيلت است و كانون نويسنگان ايران 
  گرامي مرزبان هم اندوه است و ياد او را گرامي مي دارد.

                     

                                                         »درتبعيد« كانون نويسندگان ايران 
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