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 استفاده   طرحی از جلد روی طراحی برای الزم به تذکر است که 

 عتدم  قفت   یدهمتد   برگزاری ی کمیفه» توسط قبال که است شد 

هر پتدری    ۷۶۱۶هر سدل « ۷۶۳۱سدل هر ایرا  سیدسی زندانید 

توسط همین کمیفه منفشر شد  بوه که مد بد اسفاده  از این طرح 

را طراحتی  « خواهتد   آرمتد  »انجدم تغییراتتی جلتد کفتد    و بد 

)از « نبترهی نتدبرابر  »ایم. ضمند طرح یتده شتد  هر کفتد      کره 

 .( هم هر هسفرس است۷۶۱۱انفشدرات اندیشه و پیکدر/
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 زندان تاریخِ به نو نگاهی ضرورتِ در

 تبریزی منصور از ای مقدمه

 

 وقتی. بنویسم کتابش برای مقدمه عنوان به ای جمله چند که خواسته من از وزیر  عزیزم رفیق

 را خود پیمان شاید تا کردم قبول را او درخواست تردید ای لحظه بدون زد، زنگ من به او

 ما میان در دیگر امروزه که ئی زندانی دوستان و رفقا تمامی با مشترک آرمان با درپیوند

 را خود جان نابرابر نبردی در و  اسالمی جمهوری های زندان در( ندانسته یا)  و آگاهانه نیستند

 در سکوت مهر که است، صباحی چند که این از و خوشحالم. باشم کرده تکرار اند، داده ازدست

 وهفت شصت سال کشتارهای از بعد وگوهردشت اوین های زندان در مقاومت روایت با مقابله

 ادامه در زندان مقاومت به چنان هم خود سال آن کشتار از بعد که رفقایی و شده، شکسته

 تاریخ گان کننده تحریف شاید تا کنند، می و کرده بازگو را زمان آن های واقعیت اکنون اند، داده

 زمان آن سیاسی گان واداده( اصالنی ومهدی مصداقی ایرج مثل) کشتارها از بعد و قبل مقاومت
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 قرار دیگران و تاریخ قضاوت مورد خود دیگر بار زمان این "تریبونالی ایران" بگیران و پروژه

 بگیرند.

 و تا گیر مجاهد دست به اتهام در رابطه با مجاهدین و که بود شریعتی خط های بچه از وزیر 

 .نکشید سیاسی گرایش هر با دیگرزندانیان با و همیاری و همراهی مبارزه از دست لحظه آخرین

 با رابطه در سیاسی گانِ واداده این کنونیِ تا نگاه با دارد، او که سیاسی دیدگاه هر با وزیر نگاهِ 

 اساسی فرق شصت، ی دهه در حصار قزل و یا گوهردشت، اوین، های درزندان مقاومت تاریخ

 را زندان تاریخِ داری، سرمایه های رسانه کمک به که آنان( بُرده نام افرادِ) عکسِ بر و دارد و داشته

 با یا دانند و می ها آرمان رفتن باد بر یا و ها رستم افتادن زمین به و حرمان یاس، شکست، تاریخِ

 خصوصاً زندان در مقاومت و مبارزه های واقعیت وتحریف نفی به آزادی، اتوبوس بر شدن سوار

 و مقاومت و گفتمانِ کشد، می تصویر به را اند تاریخِ زندان پرداخته کمونیست و چپ زندانیان

 دیگران که است امید و گیرد می را گی واداده و تسلیم گفتمانِ جای خواهی آرمان و گی ایستاده

 .آورند دست به  را زندان در مقاومت تاریخِ در را خود جایگاه شده گفتمان این وارد هم

 یعنی خواهی وآرمان مقاومت گویم بگویم، می خواهی وآرمان مقاومت با رابطه در اگر بخواهم من

 یعنی زادگان، رحیم خسرو معینی، هیبت بیات، جعفر پرتوی، محمدعلی یعنی قریشی، رضا

 حاجت حیدری، حمید زاده، حاجی محمدرضا ارجمندی، قدرت مردانی، خلیفه قماشی، منصور

 های سلول در ها سال که عزیزانی و رفقا و کردستانی کسرا زمردیان، علیرضا و محمدپور،

 پخش حین در که نفری هزاران و آموز دانش پسرهای  و دختر و بودند اسالمی جمهوری
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 را خود جان و گفتند! نه سرمایه و جهل جالدن و به شدند گیر دست ها تظاهرات در یا و اعالمیه

 نه  ها «قیامت »و «ها تابوت »در که ودوستانی رفقا نیست، ها آن از اسمی جا هیچ ولی باختند،

 و گرفتند تمسخر به را اسالمی جمهوری خود و قیامت و تابوت و مرگ و ندادند وا و گفته

 زیر در ها آن انسانی شخصیت دهند نمی اجازه هم زندان از بیرون در که ای آزاده های انسان

 نه بان زندان مقابل در که یی(ها انتظام امیر) حتا خالصه و! شود گرفته بازی به سرمایه ی سیطره

 مقاومت عمل به ربطی چه افراد این اسم شود پرسیده است ممکن. ماندند ها زندان در و گفتند

 و است، مقاومت عین ها آن عمل همین دقیقا گفت، بایستی که حالی در دارد، خواهی آرمان و

 از من را ها آن از خیلی چند هر نبرد، ها آن از نامی ولی کرد صحبت مقاومت از توان نمی امروزه

 از توان نمی بگیرم، ندیده را واقعیت این توانم نمی  ولی ندارم و نداشته قبول سیاسی لحاظ

 از بیات جعفر دست در دست که گان رزمنده سازمان مرکزیت از قریشی رضا خواهی آرمان

 خواندن با دو هر و بود "ها کمونیست اتحادیه" از هم او که تهران شرق کمیته اعضاء( های بچه)

 ی کننده پا بر جالدانِ و دار ی چوبه و رفتند دار ی چوبه پای( استقبال) به انترناسیونال سرود

  این از نیستند و نبودند کم و! نکرد یادی گرفتند؛ هیچ به را و سرمایه دین حافظان و ها آن

 خود آرمان تقدیم عاشقانه را خود نیست و هست که نشان و نام بی واالی های انسان دست

 یا و قریشی یا و شالگونی اکبر مثل خواهانی آرمان کمتر ما یکم و بیست قرن در شاید. نمودند

 اعدام و دولت زندان، شکنجه، زور، که کجا هر در گفت، توان می جرأت به ولی ببینم، را دیگران

 . داشت خواهد را خود خاص جایگاه نیز گی واداده مقابل در مقاومت باشند، داشته وجود
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 درشرایط  و متفاوت های انسان مورد در و است نسبی عمل یک مقاومت که گفت باید طبیعتا

 که رسد می نظر به. دهد می بروز را خود نیز گوناگونی های شکل به واجتماعی سیاسی -تاریخی

 به  نکردن گوش که داود حاج بانی زندان های سال در حصار قزل در زندانی رفقای مقاومت عمل

 دیگر با یا و زدند، می خواب به را خود برخی که شد، می پخش ویدئو از که آخوندها خزعبالت

. شد می ایستادن پا سر ها ساعت و خوردن کتک به منجر اند، کرده می خنده و شوخی زندانیان

 به اعتراض در اوین سه شماره سالن در ما دیگر، درشرایط که داشت، ارزش قدر همان این که

 دست و شده صنفی امکانات و علنی های دادگاه خواستار اعدام، لغو ی مطالبه شکنجه، ها، اعدام

 ماه در آن عکس به یا و کردیم می مالقات و غذا تحریم مواقعی در یا و زدیم می اعتصاب به

 آن جای به و شدیم می گرم غذای خواستار "نهار" برای که کمونیست و  چپ زندانیان ما رمضان

 داخل به عادی زندانیان آوردن دلیلِ به حتا و. نمودیم می خودداری سحری گرفتن تحویل از

 مالقات، به رفتن و غذا گرفتن از تمام ماه یک انفرادی، به بند افراد از نیمی تقریباً بردنِ و ما بندِ

 را مفصلی کتک هم بار چندین دوستان تمامی و همراه کرده خودداری دادگاه، حتا و بهداری،

 مفصل گزارش تنهایی به ها آن خود یادآوری که دیگر مسائل از خیلی و کردیم جان نوش

 . بود خواهد دیگری

 ما زمان آن مقاومت از نوعی به نیاز و روحی شرایط تفاوت جز نبود، چیزی اعمال این تفاوت اما

 سیاسی اختالفات تمامی با خود نوبه به من و. شد می داده بروز زندانبان مقابل در که زندان، در

 جمهوری رژیم کلیت مقابل در مان مقاومت ی مجموعه به بند، هم زندانیانِ دیگر با طبقاتی حتا و

 مقابل در چنین هم و زندانبان برابر در چه گی ایستاده همه آن از و گذارم می ارج اسالمی
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 نظرِ به و کنم می دفاع امروز بگیرانِ پروژه و فرسا، طاقت و سخت روزهای آن سیاسیِ گانِ واداده

 نیستند، ما میان در دیگر متاسفانه که نیز ها آن سیاسیِ حیثیتِ از تا ماست همه ی وظیفه من

 خود و خزغبالت تحریفات با خوری روز نرخ به نان افرادِ چنین که داد اجازه نباید. نمائیم دفاع

 نتوانست ها واعدام شکنجه و شالق که را و کاری کنند، تزریق جامعه در را دروغ و یاس تخمِ

 اما است، نسبی عمل یک مقاومت که گفت باید دقیقا بله. شوند انجامش به موفق ها این بکند،

 کاری سیاه به تن و آوردن فرود سر از نوعی هر با هم مقاومت از ای گونه هر حساب حال هر در

 .جداست کامال دادن تاریخی

 مثل هایی زندان در آن از بخشی که ست، ای عرصه مبارزه و مقاومت که است این اما دیگر نکته

 زندان در آن اصلی و مهم بخش اما افتد، می اتفاق..... یا و شیراز آباد عادل و گوهردشت و اوین

 و هست داری سرمایه مناسبات که امریکا و آلمان مثل ای جامعه یا و ایران، جامعه مثل بزرگی

 اتفاق است، کرده بیگانه خود اجتماع و طبیعت و خود از را ها آن و نابود را ها انسان نیست

 را خود موضع باید کنیم، می تعریف کمونیسم بلکه چپ عنوان با نه را خود ما اگر حال. افتد می

 و خود به دیگر بار یک باید و نمائیم مشخص اعدام و شکنجه دولت، کل، طور به زندان ی مساله با

و  قانونی از اعم اعدام و فیزیکی نابودی مقابل در  ها کمونیست موضع که بدهیم توضیح دیگران

 آن پدیداری اجتماعی شرایط و ها زندان باید آیا چیست؟ دادگاه بدون یا و دادگاه، با قانونی غیر

 ها آن جای به را دیگری جدید های زندان یا و کرد را نابود ی"جرم" از ای گونه هر زمینه و

 هایمان تالش و مبارزه و کنیم دنبال را "کردن گی زنده" و "گی زنده" خواهیم می آورد؟ وجود به

 های خواهش تنها آنها در که کنیم، اکتفا شعارهایی به تنها یا و دهیم، سازمان راستا این در را
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 دیگری های رحیمی و هویداها خواهیم می)  رسند؟ می سیاسی و روزانه مصرفی انسانی -تاریخی

 دفاع ها آن انسانی حقوق از و ها انسان ماندن زنده حق از یا و کنیم محکوم اعدام وبه زندان را به

 و تاریخی که هایی واقعیت و مسائل ی ریشه سر وقت به طبقاتی و بنیادی خواهیم می آیا( کنیم؟

 طلبی دموکراسی و استبدادی ضد های نگری سطحی با یا و برویم، اند آمده وجود به اجتماعی

 که شرایطی در و جامعه عرصه در کماکان و کنیم باز سیاست در را خود راه تنها خواهیم می

 و زیبا شعارهای شان علیه آن از پیش تا که گردیم، چیزهایی آن همه انداز راه دوباره آید، پیش

 !بودیم داده فریب دل

 نکته این بر چنان هم که این جز ندارد، معنایی هیچ ما برای مقاومتی هر کتاب ترتیب این به 

 و اعدام شکنجه، و زندان دارد، وجود داری سرمایه مناسبات که زمانی تا که کنیم، پافشاری

 باید سیستمی چنین بردن میان از برای و رفت نخواهد بین از طبقاتی سرکوب دستگاه خالصه

 آنان، از پروژه گرفتن با  و فشرد، پای طبقاتی -اجتماعی و وسیع ای مبارزه بر و کرد مقاومت

 وقتی است، حقیری نگاه چه منظر این از و! کنند می رو را خود دست تنها فردا بانان زندان

 دولت یک و یا طلب اصالح اصطالح به دولت تنها دارند قصد اسالمی جمهوری تعویض با کسانی

 غیر دوباره واعدام شکنجه خودی، های زندان با را خودشان! محترم و اسالمی و غیر الئیک

 ؟!کنند ایجاد را شان های خودی

 قدرت کسب" از پس دولتی، داریِ سرمایه پاسدارانِ شوروی، روسیه در که بود گونه بدین 

 تمام به اجتماعی های سرکوب و اعدام و شکنجه، زندان، دوباره خود، "حزب" نفع به "سیاسی
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 با را داری سرمایه انسانی غیر مناسبات ها، انسان استثمار نوین ادامه با و انداختند راه به را معنا

 هایش زندان و او علیه بر و نبودند تزار زندان در  خود ها آن آیا. دادند ادامه چنان هم دولتی فرم

  بودند؟ نداده شعار

 اکنون که اند، نبوده پهلوی رژیم زندانی خود اسالمی جمهوری داران سردم از بخشی مگر اینک و

  اند؟ گرفته دست در را شکنجه و زندان دولت، سکان خود

 یا اسالمی جمهوری صرفا ی پرداخته و ساخته یا و پهلوی دولت مختص نه مشکل این پس

 از یک هر تحت اعدام و شکنجه و زندان تنها و باشد، می استالین و یا لنین حکومتِ تحت دولت

 دولت وجود با مستقیمی ارتباط اعدام و شکنجه، زندان، نفس و دارد را خود گی ویژه ها حکومت

 .دارد وهیئتی شکل هر در داری سرمایه و

 از کند، می مطرح مکرر طور به خود نوشته در وزیر که طور همان جامعه در مقاومت که آن نهایت

 درجات با ها زندان در مقاومت صورت به هم، اسالمی جمهوری رسیدنِ قدرت به روز اولین

 نتوانست هم هفت و شصت های سال تا شصت دهه کشتارهای و داشته، تجلی و وجود مختلف

 . ببرد بین از را آن

 از بیرون در اکنون آن و غیرمذهبی مذهبی زندانیان از تعدادی که گوهردشت، دَهِ بندِ وجود

 اصطالح به شدن سوار بر را زندان در ماندن که نفری هفتاد آن و کنند، می سپری روزگار ایران

 این گویای خود دادند، ترجیح را خمینی با بیعت و وحدت تاالر به رفتن و "آزادی اتوبوس" در

 به را مساله این دهد، می خبر تهران های زندان همه از که مصداقی ایرج است. تاریخ و مقاومت
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 در که چپ های بچه از تعدادی  "نویسد ومی کرده تحریف خود کتاب در ای وقیحانه شکل

 نفر چهار یا ده سلول دوتا در کنید توجه. "نرفتند وحدت تاالر به گرفتند، می جای سلول)!( دوتا

 این های دروغ به خواهم نمی فعالً. باشد می وقاحت و تحریف اوج این بیشتر، و نه گیرند می جای

 ده سالن نفر هشت به " نویسد: می تمام وقاحت با که اصالنی مهدی یا و بپردازم محترم جناب

 کردند انتخاب را دیگری راه و نکردند قبول گفتیم ها آن به چقدر وهر شدند اضافه نفردیگر چند

 فقط را آن اگرچه کند، می تائید را افراد این ومبارزه مقاومت الاقل مصداقی! "را آزادی ما و

 هنوز تنها نه! "را آزادی ما اما"ِ  عبارت کارگیریِ به با اما اصالنی داند، می مجاهدین به مختص

 از دفاع ناشایست کار نشدند، اتوبوس بر سوار که آنان گویا که اندازد، نمی تا و تک از را خود هم

 ....! زهی! جالدان مقابل در چنان هم مقاومت نه و کردند، را آزادی نا

 دیگری رفقای و پرورش نیما ،شالگونی اکبر یاد زنده ،صمدی وحید ،وزیر از خود سهم به من

 مانند و کردند مطرح وسیع صورت به را وهفت شصت کشتار از بعد مقاومت تاریخ و واقعیت که

 با را خود ی نوشته این و کنم، می تشکر رفتند، و سپردند مرگ به تن که دیگر زندانی هزاران

 هر برم، می پایان به پیکار سازمان از زادگان غالم عباسو  توده حزب از امینی سیامک از یادی

 و بودند ای توده دو هر پدر که این علت به ولی گرفتند، مسخره به را "مرگ هئیت" ها این دوی

 در مصداقی، آقای اصطالح به هم ما با و بردند در به سالم جان بودند، شده شناخته ملی مرتد

 سلول به دیگر هم و با نشده سوار اتوبوس ها کِش ملی مثل بعد و ماندند کذائی سلول! "دوتا" آن

 در وهفت ازشصت بعد ها سال ندیده، اتوبوس رفقای بقیه مثل هم ها آن. شدیم منتقل انفرادی

 .بودند زندان
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 که هم اکنون در میان ما هستند و ها گی؛  آن رفقای آن روزگارِ رنج و  ایستاده ی همه به

 .فرستم می هفتی شدند، درود و ی شصت رفتند و شصت هایی که در دهه آن

 

  تبریزی منصور
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 خواهان آرمان

 به تسلیم و انقیاد «نه»شصت: مقاومتِ پیروز، و  یِ سیاسیِ دهه زندانیانِ

 

 دیباچه

کردم به قلمی ناشکسته و بیانی آزاد و فرصتی مناسب دست  های سال بود که آرزو می سال

ای غیر از آنچه که   ی شصت  از زاویه های دهه ای دیگر به تاریخ زندان بیابم تا نگاهی از زاویه

ی بر آن بیافکنم. بیش از روایتِ رسمی و تاکنونی آن را مطرح ساخته است، بیاندازم و پرتوی

های نظم مسلطِ جهانی، تاریخِ زندان  گان به مددِ اَبَر رسانه بیست سال بود که تنی چند از واداده

ایِ نسلی سترگ و عاصی و نستوه را تاریخِ  یآس و  ای و اسطوره گیِ افسانه و داستانِ آن ایستاده

بود زیرا تنها روایتِ « روایت رسمی» کردند. روایتِ آنان، داد می حرمان و تسلیم و فنا قلم

و امثالُهُم، بر آنتن  رادیو فرداو  وله دویچهو  اِی او. وی.و  سی بی. بی.یی بود که  انحصاری

افتاد  بایست چنین روایتی جا می کردند! هیچ استثنایی هم نبود! گویی می فرستادند و رِله می می

ای که زنده یاد اکبر شالگونی در  ست! مقالهنش چون رسوب، می گرفت و هم و بر اذهان جای می

نوشت و یکی دو سه کتاب خاطراتی که خالف روایتِ رسمی به مقاومت زندانیان  آرشی  مجله

 رفتند! گان، به محاق می پرداختند، در هیاهوی بلندگوهای امپریالیستی و یکه تازیِ واداده می
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آغاز گشت! سکوت شکسته شد و  6036سر انجام رستاخیز زندانیان سرِ موضعی در سال 

گی جای گفتمانِ تسلیم و روایت  زندانیان به حرف در آمدند. گفتمان مقاومت و روایتِ ایستاده

ی شصت شروع شده بود  گی را گرفت و اگرچه به همت تنی چند از زندانیان سیاسیِ دهه واداده

گیخت و خط بطالنی بر صداییِ بسیاری را بر ان زودی فراگیر شد و عمومی گشت و هم اما به

داستانشان  دست و هم های جهانیِ هم گان و رسانه های سالیان سالِ واداده ی بر ساخته همه

ی عمومی داالس و دانشگاه برکلی و نیز  خانه رانی ما در کتاب کشید. مضمون هردو سخن

ر ؛ دوحید صمدیوگوهای رادیویی سه قسمتیِ  و گفت رانکفورتفدر  منصور تبریزیرانیِ  سخن

ی شصت، فارغ از هر  اند که زندانیان سیاسی دهه گی ناظر بر این حقیقت سال گذشته؛ همه

گاه که به اسارت درآمدند، نه  ئولوژی و مسلک و مرامی، اسیرانِ نبردِ نابرابری بودند که آن ایده

بر نیافراشتند بلکه با  -یعنی زندان –ی مقاومت خویش  تنها پرچم تسلیم را در آخرین قلعه

رسمیت  ها و فشارها و تضییقات و تحمیالتِ فاتحانِ حقیر، از به شان در برابر شکنجه گی ایستاده

ی موجود، سر باز زدند و سر انجام هم این زندانیان و اسرا بودند  شناختنِ قدرت و نظم و سلطه

 ئولوژیک و حتا فلسفی و تاریخی را برسیمای  خصمِ که با مقاومتشان، شکست اخالقی و ایده

 زبون، حک کردند! 

رانیِ داالس نوشته بودم و  بندیِ آن را پیش از سخن مضمون کتاب حاضر نیز که استخوان

، کتاب ِ خاطرات «خواهان آرمان» جا بیان کردم، در همین راستاست.  ای از آن را در آن خالصه

وشرفِ زندانیان ست در دفاع از شآن  ای بیانیه« خواهان آرمان» نیست! تاریخِ زندان هم نیست! 

که آن نسل سترگ و عاصی و نستوه، آن نسلِ  ست بر این ای ی شصت! اعالمیه سیاسیِ دهه
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طلب، سوسیالیست و کمونیست، آن  خواه و برابری خواه، آن نسلِ انقالبی و رادیکال، آزادی آرمان

به  گاه که به اعتراض برخاست و ی توحیدی، آن طبقه ی بی نسلِ عاشق و مؤمنِ به جامعه

یی زود هنگام فرا خوانده شد و به نبردی نابرابر کشید و آنگاه نیز که شکست خورد و  رویارویی

ی خویش، نستوه و استوار در برابر هیوالهایی  به اسارت رفت؛ در اسارت، در آخرین قلعه

دنِ چون الجوردی و حاج داوود، در برابر امرِ به تسلیم و باالبردنِ پرچمِ سفید و پایین کشی هم

رغمِ  ها، به«تابوت»ها و «قیامت»رغمِ  ها، به ها و مرارت رغمِ شکنجه پرچم سرخِ نبرد، به

و « هتل اموات » های انفرادی و کمیته مشترک و  رغمِ سلول ها، به«گاودونی»ها و «دونی خوک»

و  رغمِ آن قتل عام هولناک تابستان شصت و هفت؛ هرگز تسلیم نشد و سرِ تعظیم فرود نیاورد به

گانِ اندکِ آن روزگارِ  این سر انجام، جمهوری اسالمی بود که با تن دردادن به آزادیِ بازمانده

در برابر « انزجارنامه»و بعضاً حتا « مصاحبه»چون  هایش هم نشینی از خواست دهشتناک، و عقب

ها همه و همه با این  خاموش شکست خویش را پذیرفت! این –آن نسل، زانو زد و چراغ 

گی  سنگِ تاریخی، مبیّن آنند که مقاومت انسان پایان ناپذیر است و برده نهایت گران ی بی بهتجر

ابدی و محتوم نیست. مبارزه، بیهوده نیست،  –ی انسان بر انسان امری ازلی  و ستم و سلطه

 ست! گی منطقِ زنده

کتاب حاضر از دو بخش تشکیل یافته است. بخش نخست را به تعریف مفاهیم و مقوالتی 

ی شصت، زندانیان سرِ موضعی، زندانیانِ نادم، زندانیان تواب  چون: زندانیان سیاسیِ دهه هم

ام. واقعیت اینست که اوالً تعریف جامع و مانعی از این اصطالحات و مفاهیم در  اختصاص داده

گیِ اسفباری در تعیین و اعالم مصادیق  همین موجبِ اغتشاش و به هم ریختهدست نیست و 
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ای  جویانه طلبانه و منفعت خواه و گاه فرصت به های مِن عِندی و دل ها شده و به اطالق آن

تعریفی  -ی باز انجامد. بنابر این پیش از هرچیز پرداختن به این اصطالحات و مفاهیم و ارائه می

 اند. ی این بخش به بحث گذاشته شده ها همه در فصول چندگانه نمود. این میها ضروری  از آن

ی متوالی تقسیم شده  ام. زندان در این بخش به پنج دوره در بخش دوم به ادوار زندان پرداخته

 16های  و سپس سال 10جا تا اواخر سال  و از آن 13خرداد 03تا  66است که از فردای انقالب 

گیرد. قتل عام شصت و هفت و مواضع زندانیان را  را در بر می 16و  11های  گاه سال و آن 16و 

دهد که  افکنده و نشان می  66تا پایان سال 16های  کند. سپس نگاهی به سال بررسی می

نیزمقاومت و پایداری زندانیان  –های پس از کشتار شصت و هفت  سال –ها  چگونه در این سال

 تداوم یافت. 

 قدرهانی و سپدس   

. گذاشت میان در ما با اصالح، و حک برای را مواردی و خوانده دقت به را کتاب صمدی وحید

 .ایم داشته هم با مفیدی و مفصل های بحث و نظر تبادل نیز، موارد از ای پاره در

ای ارزنده براین کتاب نگاشته است که در آغاز  به خواهش نویسنده مقدمه منصور تبریزی

 کنید.  کتاب مشاهده می

آرائی و طراحی روی جلد و انتشار اینترنتی این کتاب را  زحمت صفحه انتشارات گروه پروسه

 دهد.  تقبل کرده و اکنون آن را دردسترس عموم قرارمی
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 شان هستم.  گزار و قدردانِ همراهی ی این رفقا سپاس نهایت از همه بی

م ی زندانیان مجاهدی که آگاهانه به هیئت مرگ در آن قتل عا درباره محمد خدابنده لویی

 ن.م؛ رضا قریشییاد  گی زنده ی آخرین لحظات زنده درباره ت.دگفتند؛   نهشصت وهفت 

در برابر موضوع کشتار شصت و هفت و آخرین لحظات  جعفر بیاتیاد  ی واکنش زنده درباره

و واکنش زندانیان ؛ یکی از « عفو عمومی امام »ی موضوع  درباره وحید صمدیوداع وی؛ 

ی واکنش او نسبت به موضوع خبر اعدام و لحظات  درباره عباس رئیسییاد  هبندِ زند زندانیان هم

ی بند زنان؛ در اختیارم گذاشته  اطالعاتی درباره فرخنده آشنابندیانش؛ و  آخر وداع با رفقا و هم

نهایت از این رفقا و دوستان عزیزم  اند. بی ام کرده سازی این کتاب، کمک و در مستند

 گزارم.  سپاس

کردم! با انتشار این  ام حس می نجام اینکه این، باری بود سنگین که بر دوشِ مسئولیتو سر ا

سخت نیازمندیم،  -پیامِ پایداری آن شهیدان  –کتاب، در این دورانی که به آرمان و امید 

 بار شدم.  کنم که سبک احساس می

 خاکِ راهِ کاروانِ شصت و هفت: وزیر فتحی 

  6031اول شهریور 
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 : بازتعریفِ برخی از مفاهیم و اصطالحاتاول بخشِ

 یِ شصت زندانیانِ سیاسیِ دهه

 بازتعریفِ برخی از مفاهیم و اصطالحات

 

یِ  زندانیانِ سیاسیِ دهه»جایی که موضوعِ بحثِ ما  ای بر آغازِ بحث: از آن عنوانِ مقدمه به 

ای از  است، الزم است که به بازتعریفِ پاره« به تسلیم و انقیاد "نه"شصت؛ مقاومتِ پیروز، و 

یِ  ههیِ شصت، زندانیانِ سیاسیِ د چون: دهه ای هم مفاهیم و معانی بپردازیم. مفاهیم و معانی

–گونه که در سپهرِ مفاهیمِ سیاسی  وهفت. زیرا همان عامِ شصت گانِ قتلِ شصت، و بازمانده

چون: دمکراسی و آزادی و  یِ مفاهیم و اصطالحاتی هم و طبقاتی، درباره – شناختی جامعه 

سوسیالیسم و تروریسم و غیره؛ میانِ ماهِ ما تا ماهِ گردون، چندان تفاوت از زمین تا آسمان 

یِ مفاهیم و عناوینِ مربوط به  سازد. درباره را الزم و ضروری می« نبردِ مفاهیم»است، که حقیقتا 

 موضوعِ بحثِ ما هم الزم است که از بازتعریفِ آن شروع کنیم:
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بایست  القاعده و بر مبنایِ سیاقِ معانی، می ، اگرچه علی«یِ شصت زندانیانِ سیاسیِ دهه»اوال: 

شود که در   یِ آن دسته از زندانیانی نیز می ا تداعی کند اما عمال شاملِ همهزندانیانِ این دهه ر

محاکمه، با حکم و یا   گیر و با محاکمه و یا  بی  به عناوینِ گوناگون، دست 63و  66هایِ  سال

شان هم  بردند و اغلب سر می در زندان به -«کِش ملی»صورتِ  و به اصطالح به–محکومیت  بی

 تی شدند و بر طنابِ دار بوسه زدند! وهف البته شصت

از بدوِ تأسیس و حتا بنابر اسناد و مدارک و شواهد و قرائن و « جمهوریِ اسالمی»درواقع 

یعنی از فردایِ  –تر از آن  اندرکاران ِجنایت  و قدرتِ حاکم، پیش اعترافات و اذعاناتِ بعدیِ دست

هایِ الزم و  گی ، در پیِ کسبِ آماده-قدرت یِ  شان به کشور و استقرار بر اریکه«امام» ورودِ 

گاه و هرگز  تدارک برایِ سرکوبِ انقالب و نسلِ انقالبی و رادیکال بودند و در این راستا هیچ

هایِ  گیری و حبسِ فعالینِ سیاسی و نیرو ای را برایِ دست ترین فرصت و بهانه ترین و کم کوچک

چه که  مانندِ آن هم -قتل و سر به نیست کردنِ آنان یافته و در صورتِ امکان ده و سازمان سازمان

هایِ  دادند. واقعیتی که البته تنها تعدادِ اندکی از جریان از دست نمی  -ها روا داشتند  بر توماج

آوردند تا از موردِ شکار قرار  عمل می سیاسی نسبت به آن هوشیار بوده و احتیاطاتِ الزم را به

یِ  دلیلِ الزمه ها اما، هم براساس و به یِ این رغمِ همه بپرهیزند. به  گرفتنِ کادرها و اعضایِ خود

ها و محالت که  گیری در خیابان دلیلِ وسعتِ سرکوبِ معطوف به دست فعالیتِ سیاسی و هم به

رفت؛ بخشی از نسلِ ِ ما در  یِ نشریات نیز پیش می کننده و فروشنده تا دختران و پسرانِ توزیع

عامِ  یِ شصت را تا آن قتلِ گیر شدند و به زندان رفتند و دهه دست 63و  66هایِ  همان سال
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گانِ  پس از آن اعتراضِ بزرگ در سالِ شصت،  زنجیر درآمده یِ به شانه به ناک، در کنار و شانه هول

 سر بردند! به

به ؛ و البته 6063یِ شصت! یعنی تا پایانِ سالِ  یِ دهه ؛ یعنی: همه«یِ شصت  دهه» ثانیا : 

ای طیِ دو  چنان که عده آن –! و نه مثال 61و تا حدودی سالِ  66تر : تا پایانِ سالِ  تعبیرِ دقیق

هایِ دوربرد و کثیراالنتشارِ  چنان نیز هستد تا با تکیه بر رسانه یِ گذشته بر آن بودند و هم دهه

بهتر : اینان خود را در  و یا به تعبیرِ –گیرد  یِ جهانی که به وفور در اختیارشان قرار می سرمایه

خواهند وانمود کنند و بر اذهانِ  می –دهند  ها سرویس می اختیارِ آنان قرار داده و به آن

 -وهفت و آن معرکه  یِ شصت یعنی تا پایانِ کشتارِ شصت گان حقنه کنند که دهه همه

ای که آخرین  ن لحظهو تا آخری 66راهپیماییِ عفوِ امام! زیرا حقیقت این است که  تا پایانِ سالِ 

بُرد، نه پرچمِ تسلیمی از آن نسل بر فرازِ زندان  سر می یِ شصت، در زندان به زندانیِ سیاسیِ دهه

اش را توانست تکمیل و رویِ مکدّرش را به  عیشِ منقّص« جمهوریِ اسالمی»برافراشته شد و نه 

 رنگ و حقّه و نیرنگ، تحویل نماید!
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 شصت یِ زندانیانِ سیاسیِ دهه

یِ  یِ شصت، در فراسویِ تعلقاتِ گروهی و باورهایِ فکری، به سه دسته زندانیانِ سیاسیِ دهه

 شدند :  عمده تقسیم می

 هد    یک. سر ِموضعی

؛ ب( هدیِ صنای سرِ موضعیشوند: الف(   این دسته، خود به دو دسته تقسیم می

 هدیِ سیدسی سرِموضعی

صورتِ سرِموضعیِ صنفی گذشت. مصادیقِ بیرونیِ  شصت، به یِ هایِ دهه بخشِ اعظمِ تاریخِ زندان

ها و تحمیالتِ  این ایستار، مواردی از این دست بودند : عدمِ تمکین به دستورات و درخواست

گانیِ جمعی، ورزشِ  بانان و مسئولینِ زندان؛ اقدام به تشکیلِ کمون و تداومِ زنده زندان

ها (،  مطالعه و کارِ فکریِ گروهی، برگزاریِ مراسم و  یجمعی، نماز جماعت ) در بینِ مذهب دسته

ها و جداییِ کامل از آنان و  هایِ مناسبتی مانندِ نوروز و ...؛ و البته : مرزبندی با تواب داشت بزرگ

 گونی از اِعمالِ بایکوت نسبت به توابین. اَشکالِ گونه

موما اَشکالی از سرِموضعیِ صنفی استثنایِ مواردی خاص، ع حصار و گوهردشت به هایِ قزل زندان

بندی  و پافشاری بر ایستارِ  هایی در شدّت و حدّت، استمرار و پای خود گرفت و با تفاوت  به

بودن، بروز و تجلّی « سرِموضعی » هایِ زندانیان، در بدین شکل از  ن سیاسی و باورها و آرما

 یافت. 
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سرِموضعِ  » ر فرهنگِ زندانیان : ست که د شکلِ دیگری از سرِموضعی بودن، همان شکلی

اند از :  تشکیالتِ سیاسیِ داخلِ زندان، اعالمِ موضعِ  نام گرفت و مصادیقِ آن عبارت« سیاسی

بانان و مبادیِ رسمیِ اطالعات، زندانیان را در شرایطی قرار  ویژه در مواردی که زندان سیاسی، به

کردند و از نظرِ زندانیان هم بنا بر شرایط  میشان را اعالم  بایست وضعیتِ فکری دادند که می می

هایِ  نمود؛ اعالمِ درخواست ناپذیر می و اوضاعِ  قرار گرفته در آن، این کار هم الزم و هم اجتناب

ها، ازجمله : رفعِ  هرگونه  سیاسی و صنفی به مسئولینِ زندان و مقاماتِ قضایی و امورِ زندان

و سیاسیِ زندانیان و برداشتنِ هرگونه شکلی از اَشکالِ  شکنجه و تضییعِ حقوقِ قضایی و صنفی

یِ  جهتِ استماع و مشاهده« حسینیه » تفتیشِ عقاید در زندان و... ؛ عدمِ شرکت در 

هایِ آغازینِ اعالمِ  درواقع، این مورد از گام« ! ) گرفتند می»هایی که از برخی زندانیان  مصاحبه

یِ موارد، شروع شده بود و تاریخِ آن حتا به زمانِ  مهتر از ه شود که پیش مواضع، محسوب می

گشت!(؛ اعتصابِ غذا و اعالمِ رسمیِ آن به بیرون ) مقاماتِ قضایی و  الجوردیِ  جالّد باز می

 هایِ صنفیِ مهم و سیاسیِ آشکار. مسئولینِ زندان( و طرحِ خواسته

اوین در سالِ «ِ گاه  آموزش» بندِ  0 بارزترین ساحَتِ بروز و تجلّیِ سرِموضع بودنِ سیاسی، سالنِ 

جا و  اش، در این هایِ بارز و تاریخی اش و خواست یِ یک ماهه بود که اعتصابِ قهرمانانه 6016

صورتِ دقیق و مشروح و درخورِ اهمیتِ تاریخیِ آن، اما به تلخیص و اشاره  اگرچه نه به –جا  آن

ساحل، مطرح شده و ثبت و ضبط گشته است.  بندیانِ رسته از زنجیر و رسیده به از سویِ هم –

سالنی که در آن هرکدام از جریاناتِ سیاسی، تشکیالتِ خود را داشتند و مواضعِ خویش را 
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برانگیز و تاریخی، روابط عمیقا  کردند. سالنی که با نظم و ترتیبی تحسین گی می نماینده

 دمکراتیک و پرباری را تجربه کرد!

 یِ پراهمیت اشاره کنیم :  و نکتهجا الزم است به د در این

که در برابرِ مدیایِ سرمایه غش   گان و آنان چه که برخی از واداده که: برخالفِ آن نخست این

کنند؛  جا و سرِ هر فرصتی از بسیاران فرصتِ در اختیارشان اعالم می جا و آن روند، این می

که برعکس : باید  شدند، بل را شامل نمیتنها گروهِ کوچک و تعدادِ اندکی  زندانیانِ سرِموضعی نه

یِ شصت به نحوی از انحاء و به شکلی از  تصریح کنیم که بدونِ تردید اکثریتِ عامِ زندانیانِ دهه

اشکالِ صنفی و سیاسی و به هر ترتیبِ ممکن و مقدور و بنابر شرایط و اوضاع و ادوارِ زندان، بر 

گاهِ سرکوب و شکنجه  گونِ دست برابرِ فشارهایِ گونه ها و اهدافِ خویش ایستادند و در سرِ آرمان

 سازی، مقاومت کردند.   و تواب

که به  بندیِ موردِ اشاره درخصوصِ زندانیانِ سرِموضعی، بیش و پیش از آن که: تقسیم دوم این

بندیِ زندانیان معطوف باشد؛ ناظر بر انواع و اشکالِ سرِموضع ایستادن و ایستارِ زندانیان  تقسیم

ترِ این  تر و ژرف منظورِ درک و فهم و شناختِ به رود و به شمار می شناختی به بوده و امری روش

مابینِ دو  یِ عمیق و غیرِ قابلِ عبوری فی تنها هیچ دره شود؛ وگرنه نه بندی می موضوع صورت

به  که بنابر اوضاع و احوال و با توجه مفهومِ سرِموضع بودنِ صنفی و سیاسی نبود و نیست بل

تغییرات در مدیریت و شرایطِ متغیّرِ زندان، مقاومت نیز از شکلِ صنفی به سیاسی و بالعکس 

یِ سرِموضع بودنِ سیاسی در  ست که مرحله یافت. بدیهی داد و ارتقا می تغییرِ شکل می
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گونه که اوجِ تبلورِ مقاومت بود نیز پرداخت، بهایِ  ناکِ شصت، همان یِ هول هایِ دهه زندان

 طلبید.  تری را هم می العاده سنگین فوق

 

 هد هو. بُرید 

شد که سرِموضعی نبودند، در میانِ زندانیانِ سرِموضعی و با آنان  بریده، به زندانیانی اطالق می

شدند؛ از حیثِ روحی و روانی موردِ حمایتِ  زیستند؛ از سویِ زندانیان، موردِ احترام واقع می می

هایِ  نبودند و ازشرکت در برنامه« جمع » گرفتند؛ معموال در میانِ  زندانیانِ سرِموضعی قرار می

 نوشتند. کردند؛ اما باری ... تواب نبودند و گزارش نمی جمعی پرهیز می

بودن، قعرِ خیانت و خطِ قرمزِ « دکل » و « آنتن شدن » یا « نویسی  گزارش» درواقع  

ست که هر توابی پیش از هرچیز  رفت. بدیهی شمار می ناپذیر، بینِ توابان با سایرِ زندانیان به گذر

 اش را کشی گی و حبس گذشت که طیِّ آن تواناییِ ایستاده ای می بود و از مرحله« بریده » یک 

ای لزوما  یافت، اما هر بریده گاه  به یک تواب استحاله می و  آن« بُرید  می» داد و  از دست می

 کشید.  شد و کارش به خیانت نمی تواب نمی

اکنون  شدند که یک سرِ آن افرادِ بسیار موردِ احترامی بودند که هم ها طیفی را شامل می بریده

کنند؛ و  اند و می ثمری را ایفا کرده یِ مثبت و مثمرِها هم بعضا در داخل و خارج از کشور، نقش
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کردند  جا کار می رفته و در آن« کارگاه »شدند که حتا به  در سرِ دیگرِ آن کسانی هم یافت می

 گری آلوده نشدند. اما هرگز به خیانت از نوعِ توابی

 در اینجا الزم است توضیحاً به نکاتی چند اشاره کنیم:

شد و ناظر بر  به وضع ثابتِ زندانیانی از این دست اطالق می« بُریده»که: صفتِ  نخست این

ی  یی در دوران اولیه عنوان مثال اگر زندانی گیری و یا حبسِ آنان نبود. به لحظاتی از دوران دست

چون سایرین مقاومت کند،  اش ضعف نشان داده بود و یا نتوانسته بود هم گیری و بازجوئی دست

وار ادواری و یا حتا در جریان قتل  شد؛ و یا اگر در جریان سرکوب شبیخون یداد نم بریده قلم

توانست بالفاصله و  رفت زیرا می شمار نمی کرد، بریده به عام شصت و هفت ضعفی از او بروز می

چنان در صف ِهویت و  یا طی روندی موقعیت و وضعیت خود را باز یابد و بازسازی کند و هم

گسست و به انتظارِ  کلی از وضع پایدار می به« بریده»رد. در حالی که جایگاه خویش قرار گی

 نشست. خالصی از حبس می

بندی بر هویتِ جمعی و  مفهوم پای به« جمع»که: حضور و عدم حضور زندانی در  دیگر این

یافت؛ و گر نه هر عدم حضوری در جمع  بازتابی از وضع او در برابر زندانبان بود که معنا می

خطِ »گی نبود! مثالً در مقطع و یا مقاطعی برخی از زندانیانِ «بُریده»دیِ خود به معنای خو به

دانستند، فُرادا  ها و مجاهدین می ها و اکثریتی ای چه که خود مرزبندی با توده به منظورِ آن« سه

سی پذیرفتند در حالی که نه تنها ک را نمی« جمع»راهی با  گیِ کمونی و هم زیستند و زنده می

 رفتند. شمار می ترین زندانیان نیز به دانست ، بلکه گاه از مقاوم ها را بریده نمی آن
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گی  اش، وضع واقعیِ زندانی را نماینده گی در تعریفِ درست«بُریده»که: صفتِ  و سه دیگر این

تافت.  خواهی و مِن عِندی را دستِ کم از سوی عام زندانیان بر نمی به کرد و هر اطالق دل می

« بریده»آموختند  عنوان مثال: مجاهدین در مقاطعی، زندانیانی را که زبان انگلیسی می هب

کار ناشی از تمایل و حتا دور اندیشیِ زندانیان بود و ربطی به موضوعِ   نامیدند در حالی که این می

 چنان که خودِ مجاهدین در مقطعی دیگر به فرا گیری زبان گی و یا پایداری نداشت هم بریده

 روی آوردند.

به هر  –و ناتوانی از ادامه راه « کشش»بایست ناشی از عدم ِ  گی می«بریده»که:  و سرانجام این

گیِ  گی و یا درهم شکسته علل و دالیلی نظیر فشار زندان و یا خانواده و وضع و موقعیت خانواده

است بوده باشند رسید و گرنه برخی ممکن  ی ظهور می بود و به منصه می –ای  روحی و روحیه

دالیل ادراکی ِخویش رسماً  ی سیاسی بنا به کلی باهرگونه فعالیت و مبارزه و یا هستند که به

 اند.   وداع کرده باشند که در این صورت از شمول معنای مورد نظر ذیل این عنوان خارج

در سر آغاز این عنوان بیان گردید نه « بریده»چه که در خصوص مفهوم ِ اصطالح  بنابر این آن

ست برای بازشناخت این اصطالح؛ اما  هایی ی تعریفی جامع و مانع، بلکه اشارات و نشانه ارائه

و هم سایر « بریده»ست که هم خودِ زندانیان  توان تردید داشت این چه در آن نمی آن

آگاه بودند و دچار اشتباهِ  -هم شهودی و هم تجربی-طرزی  ، به«وضع»نشان، به این بندیا هم

 شدند.     پایدار نمی
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 هد  سه. توّا 

هایِ  هایِ کرداری و ماهوی با مواردِ دیگر در زندان رغمِ برخی مشابهت گری، به تواب و توابی

اساسا از حیثِ شکل و شمایل و  های جنگِ هیتلری، ماقبلِ انقالب و حتا مواردی نظیرِ اردوگاه

یِ  هایِ دهه فرد در زندان اش، پدیداریِ منحصر به آسا و مخرب حدّت و شدت و تأثیراتِ شکنجه

شود و الزم است که ساختارِ این پدیده و کارکردهایِ این  شصتِ جمهوریِ اسالمی محسوب می

یِ  پژوهش قرار گرفته و تجربهجانبه بررسی و موردِ  پدیدار، به شکلی عالمانه، محققانه و همه

های آتی قرار گیرد.  بار و نسل کنونی و نسل بسیار تلخ و سهمگینِ آن، در معرضِ تاریخِ اندوه

 کنیم.  عنوانِ مدخلی بر این بحث اما  نکاتی را به اشاره مطرح می به

یک   یِ اصلیِ بسیار موثر در حبس و حیاتِ زندانیان و نیز ها طیفی شاملِ سه دسته تواب

یِ چهارمی بودند که از حیثِ تأثیر و تأثرِ مستقیم و فوری بررویِ سرنوشت و حیاتِ  دسته

« یِ زندانیانِ سیاسی  مسئله» زندانیان، در زمانِ موردِ بحث، فاقدِ ارزشِ قابل توجهی بوده و 

 رفتند. توابان طیفی شامل این چهار دسته بودند:   شمار نمی به

ها  ها، در بندها و اتاق نوشتند. این دسته از تواب هایی که گزارش می تواب :توابد ِ مُخبِر الف( 

شدند و علیهِ زندانیان  زیستند و یا به شکلِ مخفی تعبیه می صورتِ علنی می در میانِ زندانیان به

ها در اغلبِ موارد بسیار مضحک و سطحی و حتا پرت و پال بود  نوشتند.گزارشاتِ آن گزارش می

بانان و بازجویان که همانا استفاده از  نظرِ زندان  یِ موردِ قعیت هیچ تأثیری در نتیجهاما این وا

ها جهتِ اِعمالِ فشار و شکنجه و تشدیدِ میزانِ حکم و حتا کشانیدنِ زندانی تا پیشِ  مضامینِ آن
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اماتِ شد در دستِ مق ای می ها، حربه گونه گزارش یِ اعدام و پایِ دار، نداشت! درواقع این جوخه

شان را پیش ببَرَند و  سازی یِ تواب زندان و قضا و اطالعات، تا زندانی را به زیرِ اخیه بَرَند و پروژه

ها گاه  شناسایی و از بین ببرند! تواب« عناد» عنوانِ عنصرِ  که در این فرآیند، زندانی را به یا این

عنوانِ  ساختند و اگر به مطرح می کلّی دروغ را در گزارشاتِ خود  آمد که مواردی به حتا پیش می

گفت که اساسا این  ای می بانان زندانی وشتم و شکنجه توسطِ  زندان مثال در حینِ ضرب

کرد که به وضوح از منویّاتِ طراحانِ فرآیندِ  اند، گاه پاسخی دریافت می ها به کلی دروغ داستان

« لی خوب! شما راستش را بنویسید خی» گفتند :  ها می داد! آن گری خبر می سازی و توابی تواب

یِ  گری بودند. اساسا برنامه ! بدین ترتیب آشکارا در صددِ گسترشِ باتالقی به نامِ تواب و توابی

گونه یاد و یادگاری از آن اعتراضِ بزرگ و عنصری از مقاومت و  شان این بود که هیچ بردی راه

 داری نمانَد و نبینند. نشانی از پای

یارِ او  بان و دست هایی که بخشی از ساختارِ زندان و همراهِ زندان : تواببد  ا ( توا ِ زندب 

عنوانِ مسئولینِ بند و یا متصدیانِ امورِ دیگر، حضور  ها به شدند. این دسته در بند محسوب می

کردند.  کاریِ زندانیان دست داشتند و نقش ایفا می داشتند و مستقیما در اذیت و آزار و کتک

و  16هایِ  حصار در سال ناکی شده بودند که سرتاسرِ زندانِ قزل ه تبدیل به جانیانِ هولاین دست

هایِ مشابه را به جهنمی  ای از نقاطِ اوین در سال گاهی در پاره و نیز گه 10یِ اولِ  و نیمه 11

گری در این  ناپذیر برایِ زندانیان مبدل ساخته بودند! شدیدترین شکلِ تواب و توابی وصف

حصار گذشت. توابان در زندانِ  هایِ جمهوریِ اسالمی، در زندانِ قزل یِ زندان ترین دوره اهسی

ثباتِ این زندان و غیره؛  جمله وضعیتِ زندانیانِ اوین و شرایطِ بی اوین، بنا به دالیلِ متعدد من
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که  حصار، مجالِ عرضِ اندام بیابند. اما با این همه باید گفت چون قزل هرگز نتوانستد هم

طوری بود  ای بودند و به گونه المجموع، به حیث هایی از این دست و این دوره از توابیسم، من تواب

شعورِ جانی و  سوادِ بی دارانِ بی داد که با پاس که زندانی در رجحانی تلخ و طنزآمیز ترجیح می

گی نکند و مجبور به ها زند حتا با بازجویانش مواجه شود اما درکنار و در میانِ این دسته از تواب

تر و پلیدتر و  ها برابر بدتر و کثیف ها، ده زیستی و مواجهه با آنان نگردد! این دسته از توا ب هم

و ... محصولِ این دوره « تابوت » و « قیامت » دارانِ جانی بودند.  خوتر از پاس تر و درنده رحم بی

مقدارِ خود و خریدِ  یِ امکانِ تداومِ حیاتِ بیتنها برا ها نه ست. گویی آن گری سازی و توابی از تواب

پرداختد،  ها می یِ اجتماعی و مبارزان و آرمانِ آن شان، به فروشِ حقیقتِ مبارزه احتمالِ آزادی

داریِ سایرین را هم نفی و نفرین و طرد و تحقیرِ خود و وضعِ کنونیِ  که محضِ واقعیتِ پای بل

رزمانِ دیروز و  تر بر هم رحمی و شقاوتِ هرچه تمام رو  با بی دانستند و از این خویش می

جا خالی از لطف نیست که  تاختند! اشاره به این نکته هم البته در این بندیانِ امروزِ خود می هم

 اند!   مالی داده ای از توابان را گوش یِ شصت اگرچه دسته در تاریخِ زندانِ دهه

ترین  جا، محضِ نمونه و جهتِ بدیهی ر اینها د«بان زندان –توّاب » اسامیِ تعدادی از 

 شود :  ست؛ ارائه می شان که رسواییِ تاریخی مجازات

هاووه  حدج، انتصابی از طرفِ 10و 11هایِ  حصار در سال قزل 6واحدِ  1رئیسِ بندِ  ،ندهر تهدم

داشت.  کامل شراکتِ  مرگ تابوتِ و قفس یِ اداره و وشتم ضرب و شکنجه برده در . نامرحمدنی
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را برایِ تحتِ فشار قرار  1نیز بود که زندانیانِ تنبیهیِ بندِ  1زمان مسئولِ بندِ  چنین وی هم هم

 دادند! تر به این بند انتقال می دادنِ بیش

 حاج طرفِ از منصوب ،10و  11هایِ  حصار در سال قزل 6واحدِ  6 بندِ رئیسِ ،محسن آخوندی

داشت! وی بعدها به اوین منتقل و در  فعال شرکتِ زندانیان  سرکوبِ و شکنجه برده در نام داود.

گاه شد؛ سالنی که  آموزش 1جا مسئولِ بندِ منصوب از سویِ مقاماتِ زندان برایِ سالنِ  آن

 رفتند و بعدها به بندِ کارگاه انتقال یافتند. یِ آن به کارگاه می دهنده ترِ افرادِ تشکیل بیش

 در فعاالنه   10و  11و   16هایِ سال برده در حصار. نام قزل 6 واحدِ 6رئیسِ بندِ ، علی هدشمی

 داشت! شرکت  زندانیان سرکوبِ و شکنجه

برده در اذیت و  حصار منصوب از طرفِ حاج داوود. نام هایِ قزل رئیسِ یکی از بند، بهزاه نظدمی

زی را به کار رحمانه، و تحقیرآمی هایِ گوناگون، دردناک، بی یِ زندانیان روش آزار و شکنجه

کرد که این  ست که آمپولِ هوا به زیرِ پوستِ زندانیان تزریق می بُرد! ضمنا وی همان توابی می

انجامید! وی بعدها به زندانِ  بر دردناک بودن، به فلجِ نسبی و موقتِ زندانی می عملِ وی عالوه

ن بازویِ اصلیِ محسن چو مستقر شد و هم 66اتاقِ  1گاه، سالنِ  اوین انتقال یافت و در آموزش

 ( 6کرد .) آخوندی عمل می

بند  6 سالن در  10 سال در  636 اتاق خادم رضوی حسن سید» ، سید حسن رضوی

 و آمدند می انفرادی از تازه که کسانی برای بود قرنطینه اتاق  636 اتاق. آموزشگاه زندان اوین
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 آن در که شدیدی روانیِ فشار با که زندانیانی بودند. بود بازجویی زیر زندانیان به فشار محل

 و زندانیان سرکوب در رضوی حسن سید. دادند را خودشان اطالعات و آوردند کم بود اتاق

 دلیل همین به. داشت روانی فشارهای اعمال در زیادی توانایی و بود رحم بی خیلی فشار اعمال

 ( یادداشتی از وحید صمدی« ).بود شده انتخاب اتاق این از طرف زندانبان برای نیز

ی  رفت؛ زیرا در کمیته شمار می بازجو هم به -مآبی که هم تواب ، توابِ لمپناحمد رادمنش

 –مشارکت داشت؛ و هم تواب  سپاسی آشتیانیو  ای جیگارهی شهداء،  مشترک در شکنجه

ندانیان نقش بان، چرا که در ایجاد و اِعمال اتمسفر روانی ِ سنگین در زندان بر علیه ز زندان

» کرد و شعارِ :  یی حرکت می دست در پیشاپیش صف ورزشی پرچم به رادمنشفعالی داشت. 

داد که نظامِ الجوردی در  سر می« ی خمینی!  بسم اهلل، بسم اهلل ! به ما میگن دیوونه، دیوونه

رو صدای زندان اوین پس از ممنوع کردن ورزش جمعیِ زندانیان راه انداخته بود و با هیاهو و س

کرد. عدم مشارکت در این به  بلند همین ورزش را هم تبدیل به فشار روانی به زندانیان می

حساب آمده و برای  اصطالح ورزش، خود، از سوی زندانبانان دلیلِ سرِ موضعی بودن زندانیان به

ت در آن دلیل امتناع از شرک خوبی بیاد دارم که خود در این رابطه به ساخت. به آنان پرونده می

شدن « پیشانی سفید » عالوه همین موجب شناسایی و  نمایش چه مشقاتی را متحمل شدم. به

 گشت!  ی داخل زندان ما می ما و قطور شدن پرونده

شخصیت -رفت. نقش شیخ فضل اهلل نوری  شمار می از سوی دیگر تواب فرهنگی هم به رادمنش

کرد. الحقّ ُ و االنصاف  را او بازی می -فتحی  ی شیخ شهید به کارگردانی ِ حسن نامه اول نمایش
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هایی که مشغول ایفاء نقش  ی احواالت و زمان تواب، در همه –که فیزیک و اطوار ِ این لمپن 

ی سایر زندانیان  اش در زندان بود در عین حال موجب مضحکه و مستمسکِ خنده گری توابی

 ود!نم بار می دار و هم مصیبت شد! توابی که هم خنده می

پرداخت و هم برای شناسایی به  ؛ توابی که هم در بندها به آزار زندانیان زن میفریبا عمومی

رفت. سر  های آن سوی مشهد و شمال شرق کشورجهت شناسایی و شکارِ مبارزان می گلوگاه

بار و دردناک است. مادر  های توابان دیگر اندوه چون بسیاری از خانواده ی او هم نوشت خانواده

چون سایر مادران، از این زندان به  بایست در راه مالقات ِ فرزندانش هم ی وی از سویی می چارهبی

بندِ  بود و از سوی دیگر تیغِ نگاهِ  سایر  مادران و خواهران و پدران ِ زندانیان ِ هم آن زندان می

ها بر کرد که به حق از اذیت و آزاری که دخترش در بند دخترش را بر صورت خویش تحمل می

بندیان ِ فریبا میگویند که مادر ِ وی وقتی وارد سالن  ها داشتند! هم داشت شِکوِه آنان روا می

انداخت تا چشمش  به چشم ما  گذشت سرش را پایین می شد و از روبروی ما می مالقات می

وزگار ِ درد ِ دانند که در آن ر اند می اند و یا به مالقات زندانیان رفته نیفتد! کسانی که زندان بوده

شناختند و وقتی در سالن مالقات  دیگر را و حتا زندانیان را می ها هم فراگیرو طوالنی، خانواده

دیدند، از پشت  بند فرزندان و یا همسران و یا دختران و پسرانشان را می زندانیان دیگر ِ هم

توان تصور کرد  دادند. حال می کردند و دستی تکان می شیشه با رویی خوش سالم و علیک می

های سایر مادران با آنان شریک و  ی رنج کشید این زن، این مادر، که در همه که چه رنجی می

شد. مادرِ فریبا  تعریف  بایست متحمل می مشترک بود، دردِ داغِ خیانتِ فرزندش  را نیز می



 وزیر فتحی

36 
 

زی در کردند چی ها در خانه هم جرئت نمی رفته، آن کرده که وقتی فریبا به مرخصی می می

 ی خمینی و جمهوری اسالمی بگویند! باره

  

تدریج و یا  گفته را به یِ مراحلِ پیش هایی بودند که همه یِ سوم، تواب : دسته ( توا ِ بدزجوپ

گر و  شبه )!( طی کرده بودند و اکنون، خود، به بازجویانی مبدّل شده بودند شکنجه حتا یک

و در شکنجه و  –گیری  پس از دست –دست! این دسته در مراحلِ شناساییِ زندانیان  به شالّق

ای را که این دسته از توابان  که تصویری از عمقِ فاجعه کردند. برایِ آن رکت میبازجوییِ آنان ش

گر  که معلوم گردد که چگونه این توابانِ بازجو و شکنجه شدند ارائه دهم و برایِ آن موجب می

تر و فراتر از اضافه شدنِ عددیِ محض به تعدادِ  تر و ژرف تر و بیش شده، بسیار بسیار پیش

کردند و  عمل می«  جمهوریِ اسالمی »گاهِ سرکوب و گیر و دار و کشتارِ  دست گرانِ شکنجه

 ام : کنم که خود، تجربیده ای اشاره می جا به تجربه آفریدند؛ در این فاجعه می

در جریانِ اجرایِ قراری شکل گرفت که لو رفته بود. قرار،  16ماهِ سالِ  گیریِ من در بهمن دست

مرا لو داده بود، در بادیِ امر مقاومت کرده بود و قرارِ اصلی را سوزانده  که قرارِ زاپاس بود و آن

مندانه عمل کرده  بود و بنابراین در حد و مقیاسِ ظرفیت و تواناییِ خود، ایستاده بود و شرافت

ای را و در نتیجه تعدادی را لو داده بود  بود. متأسفانه و بسیار دردناکانه اما، در همان زمان، خانه

توانست نادیده بگیرد! بالفاصله پس  اش نداشت و می گیری هیچ ارتباطی هم به موضوعِ دست که

ام، فردی را با من مواجه کردند که خود تبدیل به  گیری و حتا پیش از آغازِ شکنجه از دست
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یِ زندانیان  گاهِ شعبه و شکنجه بازجویی شده بود که همکاریِ نزدیک و تنگاتنگی با دست

 –جا خوابیدم  هایِ شکنجه، جایی که من یازدهِ شب آن رویِ شعبه ه شبِ بعد در راهداشت. دو س

ها  از موضوعِ لو رفتنِ آن خانه و آن چهار تن، مطلع شدم. در همان روزهایِ نخست، دو تن از آن

جان، اعدام شد! نفرِ چهارم هرگز یافت نشد و  ها بعدا نیمه زیرِ شکنجه کشته شدند! یکی از آن

آخه اونارو چرا » ام پرسیم :  ی«بند  هم» ن هم خبری از وی در دست نیست! وقتی از آنتاکنو

همان توابِ بازجو[  رو دیدم که با کابل  - عبدس عدزمیوزیر! اصغر ] » ؛ گفت : « گفتی ... ؟! 

فهمیدم  م فرو ریخت! از هم پاشیدم! دیگه نمی چی زنه، همون اصغری که ...؛ همه داره منو می

مابینِ ما رد و بدل  ها فی شبی که این صحبت«. کنم ... تو رو هم لو دادم ...!  ار دارم میک چی

اش با اعالمِ  خواست فردای بندِ موردِ اشاره از تصمیمی مرا مطلع ساخت که بنابر آن می شد، هم

و  یِ خودش به بازجویان،  به خیالِ خودش موجباتِ اعدامِ خویش را فراهم سازد مواردی درباره

واقع به این ترتیب، انتحار کند! کاری که البته با خریدنِ خطراتش به جان، نگذاشتم انجام  در

اکنون زنده است و در اروپاست و در زندان هم اتفاقا روحیه و رفتارش را بازسازی  دهد و او هم

 رفت. شمار می مند به کرد و بسیار خوب ماند و از زندانیانِ شرافت

العاده  ناک بودند و نقشی فوق گر، بسیار وحشت شده و شکنجه ه از توابانِ بازجوبنابراین، این دست

ها  ها و به همراهِ گشتی یِ زندانیان، در خیابان بر مشارکت در شکنجه ها عالوه . آن مخرّب داشتند

ها و مبادیِ  کردند. اغلب، در گلوگاه می« شکار » زدند و مبارزان و انقالبیان را  هم پرسه می

دادند و  شناختند، لو می تنها کسانی را که می یافتند و نه ودی و خروجیِ کشور هم حضور میور

پرورد و آزموده و وحشی، درونِ اتوبوس  چون سگانی دست که هم سپردند؛ بل گاه می به شکنجه
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کشیدند و مبارزینِ درحالِ ورود یا خروج از کشور را شناسایی  رفتند، تو گویی بو می که می

 دادند! دند و به دشمن تحویل میکر می

 –هستند. اغلبِ این دسته از توابان « شده  شناخته» به اتفاقِ این دسته از توابان،   اکثریتِ قریب

یِ زندان به  که مسئولیتِ اداره و پیش از آنالجورهی  زمان با رفتنِ هم –شان  گی و شاید همه

 نیست شدند. به سر تحویل گردد، توسطِ الجوردی اعدام و منفظریاکیپِ 

 گردد : عنوانِ نمونه، ارائه می یان زندانِ اوین، به«بازجو –تواب » جا، اسامیِ چند تن از در این

ترین و  :  مخوف 6یِ  بازجویِ شعبه –معروف به حسین شیخ، تواب حسین شیخ االسالم،

 یِ بازجویی ِ زندانِ اوین.   ترین شعبه ترین و وحشی رحم بی

برده در لو دادن، شناسایی، و  معروف به ولی پونصد : مشهور بود که نام ،ولی اهلل صاوی

تن از مبارزین و مجاهدین، مستقیما دست داشت! اگرچه این یک اغراق بود  633گیریِ  دست

 اما عناصری از واقعیت را در خود نهفته داشت!

که  و درست پیش از آنگیریِ من  برده در زمانِ دست با نامِ مستعارِ اصغر، نامعبدس عدزمی، 

ام  ببندند، همراه با سایرِ بازجویانی که قرار بود از این اسیرِ تازه پوست  بررویِ تختِ شکنجه

هایِ  اش که نشان از شکنجه برکَنند، حاضر شد و با نشان دادنِ کفِ پایِ دوخت و دوز شده

بودند، از من اش بر خودِ وی اِعمال کرده  گیری بسیار شدیدی داشت که در زمانِ دست
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یِ هفتِ بازجوییِ  کنند! وی نیز در شعبه می« تعزیر»ام را بگویم وگرنه « مسائل»خواست که  می

 زندانِ اوین فعالیت داشت. 

دادند. این  یِ چهارمِ توابان را، توابانِ فرهنگی و هنری تشکیل می : دستهتوابد ِ فرهنگیت( 

چنان که  آن –قیم در حیات و سرنوشتِ زندانیان رو که نقشی فوری و مست دسته از توابا ن از آن

نداشتند؛ در زمانِ موردِ  –شده دیدیم  بان و بازجو نویس و زندان در کارکردِ سایرِ توابانِ گزارش

بندی صرفا در قیاس با تأثیرِ مخرّب و  رفتند اما این صورت شمار می بحث، جریانی فرعی به

کاهد. تعدادِ  وجه از نقشِ مسموم و پلیدِ آنان نمی ناکِ سایرِ توابان، پرمعناست وگرنه به هیچ هول

تر بود اما کیفیت و سطحِ خدماتِ  مگری، بسیار ک گونه توابان نسبت به جریانِ اصلیِ توابی این

بودِ  ویژه به هنگامی که از کم گاهِ جهل وجنایت و برطرف کردنِ نیازهایِ آن به ها به دست آن

 سزایی داشت.  بردند، اهمیت به چنین نیروهایی رنج می

رفتنِ را در زندان و برایِ زندانیان و با به بازی گ« شیخِ شهید»یِ  نامه کارگردانِ توابی، نمایش

، شیخِ اهلل نوری شیخ فض سایرِ توابان بررویِ صحنه بُرد و اجرا کرد که براساسِ آن، 

شود ! اردویِ ارتجاعِ مذهبی و  دار آویخته می  گان و اشرار، به ست که به دستِ وابسته شهیدی

ی خواهان، منف طلبان و آزادی نامه، نیروهایِ مثبت و اردویِ مشروطه روحانیت، در این نمایش

یِ کتابِ  گیری کارهایی در زمینه که پیش از دست نید محمدرضد شریایشوند!  نمایانده می

را « یِ سیاه  کارنامه» هایی را در این عرصه منتشر ساخته بود، کتابِ کودکان انجام داده و کتاب

برایِ سیستمِ الجوردی فراهم کرد که بر مبنایِ آن مخالفینِ جمهوریِ اسالمی، جالّد و 
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نوشت  می« کیهانِ هوایی»شدند! توابِ دیگری از این دست، مقاالتی برای  گر معرفی می جهشکن

مال  گانِ مخالف و خارج از مدارِ رژیم، تخطئه و لجن فکران و نویسنده که طیِ آن روشن

 شدند!  می

مکانیِ اجرایِ  –هایی بسته به اوضاع و احوال و شکل و شرایطِ زمانی  تأثیراتِ چنین خیانت

 –عنوانِ مثال : تئاترِ شیخِ شهید  انگیخت. به هایِ مختلفی را برمی ها، متفاوت بود و واکنش آن

یِ زندانیان  موجباتِ خنده –اهلل  ویژه با توجه به عنوانِ اتهام و فیزیکِ بازیگرِ نقشِ شیخ فضل به

ی، اثری در داخلِ زندان نداشت و هایِ مقاالتِ منتشره در کیهانِ هوای پاشی را فراهم ساخت! سم

چنان بر خود  ای آن گانش عِرضِ خود بردند و منّتِ تاریخ داشتند و روسیاهی نویسنده یا نویسنده

ست که مسئولیتِ خود را در این زمینه انکار  خریدند که از فرطِ ننگِ رسوایِ آن، دیری

هایِ دیگر در زندان از این کتاب  توابیِ سیاه اما، تأثیرِ مخرّبی داشت.  کنند! کتابِ کارنامه می

کردند. در بیرون از  برایِ تحریک و توجیهِ خود و مشارکت در جنایت و خیانت، استفاده می

هایِ جمهوریِ اسالمی را  یِ زندان فکرانی که البته  تجربه زندان هم در میانِ برخی روشن

 بودند! « دار مساله»این کتاب  هنوز  اند، به مواردی برخوردم که نسبت به مطالبی در متنِ نداشته

 –هنری  –است که آیا توابانِ فرهنگی   ست، این تری باره شایانِ تبیینِ بیش موضوعی که در این

هایِ خصوصی و غیره به رفقایِ ایامِ ماضیِ  صورتِ پیام چنان که برخی از اینان در مواردی به هم

دادن و ضربه زدن به جریانِ مربوطه یا سایرِ  نقشی اساسی در روندِ لو –شوند  بعید! مدعی می

که آیا در داخلِ زندان و طیِ دورانِ حبس، دست به  اند و نیز این جریانات داشته و یا نداشته
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جمهوریِ »کاهد.  اند یا نه، هیچ از ماهیتِ خیانت و نقشِ پلیدِ آنان نمی نویسی آلوده گزارش

هایِ به  یِ سینما و تلویزیون و پست و موقعیت ههم بعدها با در اختیار نهادنِ عرص« اسالمی

هایِ این دسته از  ها؛  الحق و االنصاف  نشان داد که چگونه خیانت آالف و الوف رساننده به این

تر پرداخت  شان را از خوانِ یغما، به سخاوتِ هرچه تمام دارد و مزدِ خدمات توابان را پاس می

 کند. می

جایِ  جا و آن ایِ مختلفِ توابان را از سایرِ انواع ِ مشابه در اینه چه که این گونه درواقع آن 

« همکارِ دشمن»و تبدیل شده به « چی راپرت»و « فروش آدم»تاریخی، با سیمایِ  –جغرافیایی 

ست که  ای نماید. در وجهِ مشترکِ خودویژه می« توّاب»چه که اساسا تواب را  سازد وآن متمایز می

ست از :  شود؛ این وجهِ مشترک  عبارت می« داغ»به آن « اسالمی جمهوری»این پدیده در 

در هر یک از اَشکالِ مستقیم و « سازی تواب»یِ  مشارکتِ فعالِ آنان در پروسه و پروژه

هایِ بازجویی؛ چراکه  غیرِمستقیم، جسمی و یا روانی، فیزیکی و یا فرهنگی، در بندها و یا شعبه

بایست تمامیِ  ای بود که بر اساسِ آن می ِ تواب سازی گری، پیش از هرچیز جریان توابی

و مشروعیتِ فلسفی « جمهوریِ اسالمی»و قیام به منظور و با معنایِ نفیِ « اعتراض»هایِ  نشانه

، محو و «مقاومت»یعنی  –یِ بدیهیِ آن  و ایدئولوژیکِ آن، و درنتیجه، نماد و دنباله –سیاسی  –

ای که  یِ جمهوریِ اسالمی و اهدافِ خمینیستی برنامهسازی براساسِ  نیست گردد! تواب

جا پیش  بایست تا بدان گیِ مسئولیتِ اجراییِ آن را بر عهده داشت؛ می الجوردیِ پلید، سرکرده

زار  نوردید و به لجن جا را درمی کس و همه ، همه رونده چون باتالقی پیش رفت که هم می

کارانه، به کینه و عداوتِ  یِ جنایت یابیِ این برنامه شهگیری و ری الیید! درست است که در پی آ می
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هایِ پیش از انقالب و اظهارِ  ناکِ ناشی از تحقیر و حقارتِ طراحان و مجریانِ آن در زندان هول

ی آن  لحظه رسیم و در لحظه می« سپاسِ آریامهر»یِ  ندامتِ معروف و رسوایِ آنان در برنامه

یِ سیاهِ حُقد و انتقامِ مجریان و طراحانِ  سازی، عقده وت و توابناکِ قیامت و تاب روزگارِ دهشت

بینیم؛ اما  واقعیت این است که این  وضوحِ تمام می این طرح در جمهوریِ اسالمی را به 

جمهوریِ »تری قرار دارد!  تر و صُلب مراتب سیاه ست که دالیلِ آن در ژرفاهایِ به حکایتی

خود را در تضادی آنتاگونیستی و نقیضینی با هرگونه  و فلسفه و موجودیتِ آن،« اسالمی

بیند و وجودِ حتا محضِ چنین جریاناتی و  جریانی خارج از مدارِ خویش و در مقابلِ خود می

 یارست! دانست و تحمل نمی نیروها و افرادی را نافیِ موجودیتِ خویش می

هایِ  کردند، فراهم ساختنِ زمینه نویس در این زمینه می چه که توابانِ گزارش بنابراین، اگر آن

بان، خود با  اِعمالِ  الزم برایِ زیرِ ضرب و شکنجه بردنِ زندانیانِ مقاوم بود، اگر توابانِ زندان

بار بر زندانیان و توابانِ بازجو با مشارکتِ فعال در بازجویی  شتم و تحمیلِ شرایطِ دهشت و ضرب

هنری نیز، با  –حاضر و ناظر بودند؛ توابانِ فرهنگی  سازی یِ زندانیان، در فرایندِ تواب و شکنجه

دهی به  و عقیدتیِ زندانیان و سرویس –سیاسی  –مشارکت در تحتِ فشار قرار دادنِ روانی 

 کردند! قوایِ غالب و خصمِ قاهر، در اختیارِ آن پروژه عمل می

 اند از :  گری عبارت وابیویژه در دورانِ ت هنری در زندان به –اسامیِ تعدادی از توابانِ فرهنگی 

در زندانِ « شیخِ شهید» کارگردانِ فعلیِ تلویزیون و سینما، کارگردانِ نمایشِ  حسن ففحی،

 بر عهده داشت! حمد راهمنشا اهلل نوری در این تئاتر را . نقشِ شیخ فضل6011اوین در سالِ 
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فعلی در سینما و «ِ یِ دیگر! خیلی کاره»یارِ کارگردان و  ، بازیگر، دستنیا محمدرضا شریفی

و تعدادی کُتُبِ دیگر برایِ « یِ سیاه کارنامه»برده در تدوین و تآلیفِ کتابِ  تلویزیون. نام

سزایی داشت! دالیلِ  یِ زندانِ اوین زیرِ نظرِ روابط عمومیِ دادستانی، نقشِ به خانه چاپ

برده یکی از  گیریِ نام چنین: شکلِ دست گیری، و هم ضعِ وی به هنگامِ دستگیری، سر و و دست

 ست! گویایِ مسائلِ تلخی  -زمان  هم –ست که در دلِ خود  هایی ترین صحنه کمیک

کاری  برده در هم نام«. المللیِ کتابِ حقوقِ بشر یِ بین جایزه»یِ کنونیِ  برندههوشنگ اسدی، 

کیهانِ »دهیِ مطبوعاتی به جمهوریِ اسالمی  از طریقِ  به سرویسحصار  با بخشِ فرهنگی ِ قزل

و « گی و ابتذالِ هنرِ معاصر زده درآمدی بر عللِ غرب»اشتغال داشت. « اطالعات»و « هوایی

 گریِ فرهنگیِ اوست.  حاصلِ دورانِ توابی« رومن روالن»اثرِ « گیِ تولستوی زنده»نقدی بر 
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 ادوارِ زندان، اَشکالِ مقاومت :دومبخشِ 

 

 

 ادوارِ زندان، اَشکالِ مقاومت 

داران و رهبرانِ مکار و  اند که سردم خدشه و انکارناپذیر مبیّنِ آن تمامیِ اسناد و شواهدِ بی

هایِ نخستینِ استقرارِ ننگینِ این رژیم و  کارِ جمهوریِ اسالمی، از همان روزها و هفته جنایت

نقالب و یِ نسلِ ا بینیِ سرکوبِ عظیم و گسترده وهفت، پیش یِ انقالبِ پنجاه زنانه سرقتِ راه

کردند و برایِ همین منظور،  هایِ آن را می ها و هرگونه نماد و نشانه نابودیِ انقالب و آرمان

دیدند و به عینه هم نشان دادند که هیچ  طوریِ جدّی و  در مقیاسی بسیار وسیع، تدارک می به

اخورِ اوضاع و به فر –اِبایی هم البته  از آغازِ سرکوب و بگیر و ببند و حبس و زنجیرِ آن نسل 

 از همان فردایِ انقالب، ندارند.   -احوال و امکانات و ممکناتِ موجود 

وانه داشت که مهارِ  انقالب اما از سویی، جوان بود و نیرویِ سهمگینی از نسلِ سترگی را پشت

ممکن نبود و جمهوریِ اسالمی هم  –رغمِ خواستِ جمهوریِ اسالمی  به –آن در اقدامی فوری 

ها  گاهِ روحانیت و در اختیار داشتنِ کمیته یِ دست نخورده و حاضر و آماده تشکیالتِ دست رغمِ به

هنوز از حیثِ امنیتی و « مجاهدینِ انقالبِ اسالمی»چون  کاری هم هایِ جنایت و سازمان

 رفت.  شمار می نایافته و درحالِ تدارک به تشکیالتی قوام
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رکوبِ نسلِ انقالب با بگیر و ببندها و حبس و زنجیرها یِ س تدریج به برنامه جمهوریِ اسالمی به

یِ عمل  هفت جامه و ها و کشت و کشتارِ آن نسل  و مآال : شکستِ انقالبِ پنجاه و  داغ و درفش

وهفت در سرتاسرِ  پوشید اما تاریخ، گواهِ آن است که نسلِ سِتُرگِ و انقالبیِ خالقِ انقالبِ پنجاه

که آخرین زندانیانِ سیاسیِ  - 6066تا پایانِ سالِ  6066کم از سالِ  دورانِ بلند و طوالنیِ دستِ

ها و تحمیالتِ جمهوریِ اسالمی و مقاماتِ امنیتی  یِ شصت در پیِ مقاومت در برابرِ خواست دهه

شده باشند و   یِ خصم که تسلیمِ خواست و اراده و وزارتِ اطالعاتِ آن از زندان آزاد شدند بی آن

دوره و وقت به وقت و منطقه به منطقه و  به   نشان دادند که دوره –ن تن در دهند به شرایطِ آنا

ناپذیر  شهر به شهر و کوه به کوه و زندان به زندان، به مقاومتی جانانه و تاریخی و وصف

 نگذاشتند.  پرداختند و در این راه از همه چیزِ خویش گذشتند و هیچ فرو

گی ِسرکوب و کشتار از سویی، و  اگرچه از حیثِ دو ویژه ،66تا  66یِ  ساله دورانِ چهارده

مقاومت و ایثار از سویِ دیگر، ماهیتی ثابت و یگانه داشت اما از حیثِ اَشکالِ اِعمالِ سرکوب و 

ها و تغییراتِ  متقابال اشکالِ مقاومتِ اسیران و زندانیان، براساسِ اوضاع و احوالِ متغیر، تفاوت

گرفت. ادوارِ زندان  ای صبغه و صورتی دیگر به خود می و هر مرحله چندی داشت و در هر زمان

ترین دورانِ تاریخِ معاصرِ ایران را بدین شرح  ترین و خونین و اَشکالِ مقاومت در این سیاه

 کنیم :  بندی می صورت

ست  ای : دورهمقاومت در مواضعِ نسلِ انقالب ؛9313خردادِ  33. از فردایِ انقالب تا یک

آن جمهوریِ اسالمی خیز خیزان در پیِ فتحِ تمامیِ سنگرهایِ انقالب، از قبیلِ : خیابان  که طیِ
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ریزی و تقویتِ نیروهایِ  زمان به پایه جات برآمده و هم گاه و مدارس و محالت و کارخانه و دانش

رشمرده گانِ سنگرهایِ ب شده تدریج از بازداشت ها را به امنیتی و اطالعاتیِ خود پرداخته و زندان

هایِ کُرد و ترکمن دست یازید و در  انباشت. در این دوران جمهوریِ اسالمی به کشتارِ خلق می

دستِ منطقه تحمیل کرد و از هیچ  کش و تهی بندرِ انزلی جنگی نابرابر را به صیادانِ زحمت

وعِ دادهایِ این دوران از آن جهت که مستقیما به موض ها و روی گی جنایتی فرونگذاشت. ویژه

   اند از : شوند، عبارت زندان مربوط می

دارانِ  هایِ چماق داران و دسته هایِ انقالبِ اسالمی و سپاهِ پاس الف( تشکیل و تقویتِ کمیته

گاهِ  محالت و ایجادِ نهادهایِ  جات و بسیج و پای هایِ اسالمی در کارخانه اللهی و انجمن حزب

دادستانیِ انقالب و سپس به وزارتِ اطالعات تحول ای که بعدها به  امنیتی اطالعاتیِ اولیه

هایِ قبل از  یافتند. سازمانِ مجاهدینِ انقالبِ اسالمی و عناصری از مجاهدینِ خلق که در زندان

ریزیِ تشکیالتِ اطالعاتی و امنیتی و سرکوبِ  انقالب به اردویِ ارتجاع پیوسته بودند نیز در پایه

ها و تجربیاتِ خود را در این زمینه  یِ توانایی شتند و همهجمهوریِ اسالمی مشارکتِ فعال دا

 کار بستند.  به

گیری و شکنجه و اعدامِ اعضا و هوادارانِ فرقان؛ در  جانبه و دست ب( شبیخونِ  همه

گونه اِعمال و مراعاتِ آیینِ  هایِ بدونِ امکانِ حقِ دفاع و اخذِ وکیل و بدونِ هیچ دادگاه بی

، جریانی بود که پیش از اضمحاللِ رژیمِ سلطنتی و استقرارِ جمهوریِ دادرسی کیفری. فرقان

« کار آخوندیسمِ تبه»گاهِ روحانیت که آن را  یابیِ ارتجاعِ مذهبی و دست اسالمی نسبت به قدرت
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نامید؛ هشدار داده و مخالفتِ نقیضینیِ خویش را با آن اعالم کرده و پس از نشستنِ  می

ثانی  واردِ عمل شده و «ِ  یِ مجازات کمیته»یِ قدرت، در هیئتِ  جمهوریِ اسالمی بر اریکه

کرد. جمهوریِ اسالمی در برخورد با  اقداماتی در راستایِ اَشکال و اهدافِ استراتژیِ خویش می

ای را  کارانه هایِ جنایت هایی از همان اَشکالی از سرکوب این جریان و اعضا و هوادارانِ آن گوشه

تر در برخورد با  تر و وحشیانه تر و پیچیده بعدها در ابعادی بسیار گستردهبه نمایش گذاشت که 

هایِ خود  گاه ها و اسارت یِ افراد، نیروها، و جریاناتِ سیاسیِ مخاف و نسلِ معترض در زندان همه

 به نمایش گذاشت. 

در آوردنِ  یِ انقالبیِ از پیش شناسایی شده و به اسارت پ(  اقدام برایِ شکارِ نیروهایِ زبده 

و اعدام و  -در صورتِ امکان  –برداریِ سیاسی  منظورِ بهره ها تحتِ عناوینِ مختلف به آن

که دریافتند منویاتِ پلیدشان با مقاومتِ این  شان به وقتِ مقتضی و مقدور و پس از آن تیرباران

در  سعدهتیمحمدرضد و   تقی شهرامها میسّر نیست.  رو گشته و امکانِ تحققِ آن اسراء روبه

هایِ تیرباران سپرده  این دوره توسطِ نیروهایِ کمیته و دادستانی شکار شدند و بعدها به جوخه

 شدند.

اعضایِ  –جُرجدنی ، و واحدی، تومدج، مخفومیِ  ت( بازداشت و تیربارانِ دزدانه و رذیالنه

ها بعد اما،  الو شانه خالی کردن از زیرِ بارِ مسئولیتِ این جنایت. س –ستادِ خلقِ ترکمن 

در  –کُشی در جمهوریِ اسالمی  آمیز به آدم گی و اشتیاقِ جنون این نمادِ دیوانه – خلخدلی

 مجلسِ این رژیم با افتخار گفت:  
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 ما... بود گنبد در ام انقالبی و برجسته کارهایِ از یکی و شدم وارد گنبد در قاطعیت با من»

 هرکسی. تا تا، پنج سه دوتا، یکی، .آوردند که بیاورند، باشد،  مسلّح که را کسی هر دادیم دستور

 ،مُصحَف آقایِ: دارم  زنده شاهدِ گویم می که را جریان این. کردیم اعدام ما آوردند، مسلّح که را

 آقایِ گنبد، دارانِ پاس سپاهِ رئیسِ ، هرویش آقایِ و کل دادستانِ مازندران، زمانِ آن دارِ استان

 نوروزی آقایِ بود، شرقی آلمانِ در ایران اسالمیِ جمهوریِ سفیرِ پیش چندی که ،هرازگیسو

 هدشمی آقای. شما برایِ بگویم چه و... ایالم دارانِ پاس سپاهِ رئیسِ ،بناشه آقایِ ، ... اصاهدنی

 یِ همه و منفظری آقایِ امام، خودِ حضرتِ شخصِ ،[خمینی] احمدآقد حدج ،[رفسنجانی]

 هم هوست رفیق آقایِ دانستند؛ می همه... قُدّوسی آقایِ و بهشفی دکتر مسئولین، آقایِ

 نفر 36کردم.  اعدام بنده را ها جرجانی، این مختوم، واحدی، توماج، جمله :  مِن نفر!36. داند می

 ترکمن خلقِ و شدم جریان واردِ گنبد در اسالمی قاطعیّتِ با من ! ...را نفر یک نه کردم اعدام را

 (.6010شهریور16 -گان  آزاده یِ روزنامه...« )کوبیدم جا آن در را

گیریِ کارمندانِ سفارتِ  یِ گروگان در همین دوران، در جریانِ پروژه عبدس امیر انفظدمث(  

ها در آن زمان  امامی که به خطِ -امریکا که به  طراحی و اجرایِ جناحِ چپِ جمهوریِ اسالمی 

صورت گرفت؛ در راستایِ از میدان برون  -تغییرِ نام دادند طلبان  مشهور بودند و بعدها به اصالح

گیر و به وی اتهامِ  ها، دست راندن و سقوطِ دولتِ موقتِ بازرگان و نهضتِ آزادی و لیبرال

تنها  جاسوسی نسبت داده شد؛ اتهامی که پس از سپری کردنِ بیش از بیست سال زندان، نه
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که جمهوریِ اسالمی و مقاماتِ قضاییِ آن مطلقا به  بل ای به اثبات نرسید هرگز در دادگاه صالحه

 صالح و علنی وقعی ننهادند. هایِ امیرانتظام برایِ برگزاریِ دادگاهی ذی دادخواست

اطالعاتی و  –یِ نیروهایِ امنیتی  ترین تمرین و تجربه ها، جمهوریِ اسالمی بیش بر این ج(  عالوه

جویان و  گیری و حبسِ دختران و پسران، دانش تبانیِ خود را در دس داری و زندان زندان

آموزانِ نسلِ انقالبی و جوانی آزمود و آغازید که در جریانِ اعتراضات و تظاهراتِ خیابانی و  دانش

داران به  ها و پاس چی داران و کمیته ها و چماق اللهی کارگری و یا در جریانِ حمالتِ حزب

این عناصر برایِ ممانعت از فروش و پخشِ نشریاتِ ها و یا حتا در جریانِ شبیخونِ  میتینگ

ترین تعدادِ زندانیانِ سیاسی در این دوران  شدند. بیش ها می یِ زندان گیر و روانه سیاسی، دست

ای از اینان مجاهد و فدایی بودند. اینان از  دادند. بخشِ عمده را همین جوانان تشکیل می

ودند که اغلب بدونِ محاکمه و یا با احکامِ اولیه، دورانِ نخستین زندانیانِ سیاسیِ پس از انقالب ب

قانونیِ مطلق ماندند که به  یِ شصت کشیده شد و چندان در زندان و در بی شان به دهه حبس

وهفت،  عامِ شصت شهرت یافتند. سرانجام جمهوریِ اسالمی، در جریانِ قتلِ« کِش ملی»زندانیانِ 

هایِ پیش  الب  از فردایِ انقالب درنظر داشت و در طولِ سالاز ماهیتِ حکمی که برایِ نسلِ انق

ها هم مترصدِ فرصتی برایِ صدورِ آن بود؛ پرده  کش کرد و برایِ ملی و پس از شصت اجرا می

ای که بودند؛  ها از هر جریان و با هر گرایش و اندیشه کش برداشت. اکثریتِ قریب به اتفاقِ ملی

 هایِ خویش را بر طنابِ دار بازگفتند. گی به آرمان  ن حکایتِ دلدادهعام، آخری در جریانِ این قتلِ
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، مقاومتِ علنی و 13خردادِ  03تا  66هایِ  در این دوران، یعنی مابینِ سال شک ِ مقدومت:

هاست. رهبران و اعضایِ فرقان، مقاومتی  سرِموضعیِ سیاسی شکلِ اصلیِ مقاومت در زندان

گذار و مسئولِ اولِ  پیش آمد خصمِ زبون را رسوا ساختند. بنیانجانانه کردند و اگر فرصتی هم 

کردِ این جریان پرداخت.  فرقان در تمامِ دورانِ بازجویی و زندان به دفاع از مواضع و عمل

به حدی بود که در انتشارِ مرکزِ اسنادِ انقالبِ اسالمی نیز  -حتا بعدها  –مقاومتِ فرقان 

محمد اند که :  عنوانِ مثال زبونانه اذعان کرده تِ آن طفره روند و بهنتوانستند از اعتراف به واقعی

اش تنها یک سطر بازجویی پس  یِ نظامیِ فرقان، در طولِ تمامِ دورانِ بازجویی ، فرماندهمفحدی

داد و مطلب نوشت. تقی شهرام صالحیتِ دادگاهِ جمهوریِ اسالمی را نپذیرفت و زیرِ بارِ فشارها 

برداری از وی علیهِ جریاناتِ سیاسی و تحریفِ تاریخ  یعاتِ زندانبان برایِ بهرهو تهدیدات و تطم

هایِ بعدی، مواضعِ سیاسیِ علنی و روابط و  کش خردادِ شصت و ملی 03نرفت. زندانیانِ پیش از 

 مناسباتِ جمعی و تشکیالتیِ خویش را حفظ کردند و مواضعِ روشنی داشتند.

تعیّنِ مقاومتی اساطیری در برابرِ امر ِ به  ،9313سالِ  تا اواخرِ 13خردادِ  33. از هو

ترین و  رحمانه ترین و بی هایِ جمهوریِ اسالمی از خونین یِ دومِ زندان دوره تسلیم :

هایِ  که سرتاسرِ تاریخِ زندان تنها جمهوریِ اسالمی، بل هایِ نه ترین ادوارِ زندان مندانه شقاوت

برانگیزترین اَشکالِ سرکوبِ سیاسی و  ها از تأمل دادها و پدیده یای از رو ایران و از حیثِ پاره

گرایِ جمهوریِ  ست که طیِ آن ضدِ انقالبِ واپس ای رود. دوره شمار می داری به بانی و زندان زندان

و نسلِ « انقالب»ای را بر  جانبه عیار و همه جایِ کشور یورشِ تمام اسالمی با تمامِ قوا و در جای



 وزیر فتحی

52 
 

هایِ آن، بُرد و به صغیر و کبیر و زن و مرد و کودک و باردار رحم نکرد و  نحاملِ آرما

فوج، گرفت و بست و درید و کشت و تیرباران کرد و به دار  گروه و فوج دسته و گروه دسته

با  -یعنی شکنجه    -« تعزیر»اش حکمِ اسالم را  القضات ست که در آن  قاضی ای آویخت. دوره

جا بود که از پوست بگذرد، گوشت را بدرّد، و  اش تا بدان ست که حد و مقیاسدان انواعِ کابلی می

تا،  تا ده زندانِ اوین ده 6عنوانِ مثال : پشتِ بندِ ست که در آن به ای ره استخوان را خُرد نماید. دو

کردند و  هایِ شب تیرباران می تا ، و صدتا صدتا زندانیانِ سیاسی را در نیمه تا بیست بیست

رسما ارتکاب به این جنایات را اعالم « صدا و سیمایِ جمهوریِ اسالمی»اش نیز از  یفردا

به »ترین و برومندترین نسلِ تاریخِ معاصرمان را  ترین و بالنده که این آگاه کردند و با بیانِ این می

مان  یِ زخمِ قلبِ مادران و خواهران و پدران و برادران اند بر شکافِ شکفته کرده« درَک واصل

هایِ شب تنها با شمردنِ تعدادِ  ست که زندانیانِ سیاسی در نیمه ای . دوره پاشیدند نمک می

گانِ این نبردِ نابرابر را بر  شان، آخرین کشته بندیان رزمان و هم شده بر هم هایِ خالصِ شلیک تیر

انقالبی و  ریزانِ نسلِ ستُرگِ کردند. فصلِ بلندِ برگ شان ثبت می هایِ مجروح یِ سینه صفحه

سو بود اما نه در اردوهایی  هایِ از انقالبِ مشروطه به این یِ نسل رادیکال، نسلِ برآیندِ همه

گاه و زندان بود که شکنجه و  که در اسارت یِ نبردی آراسته و رویارو بل کشیده در جبهه صف

 شدند.  تیرباران می

سازی  بود چراکه در همین دوران بود که توابترین ادوارِ تاریخِ زندان نیز  یِ سیاه این دوره، دوره

 –یِ ظهور رسیدند. تواب  گری و تابوت و قیامت و حاج داوود و الجوردی به منصه و توابی
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ها در همین زمان شکل گرفتند.  بازجو –وجود آمدند، تواب  ها در همین دوره به زندانبان

 مین دوران رواج یافتند. هایِ رذیالنه در ه گیری هایِ تلویزیونی و اعتراف مصاحبه

یِ کامال متفاوت و در هرکدام  توان در دو جبهه مقاومتِ زندانیان و اسیران را در این دوران می

نیز در اَشکالِ متناسب با آن موردِ بررسی و ارزیابی قرار داد. درواقع اَشکالِ مقاومت از سویِ 

شد. مراحلِ  ایِ مدِ نظرش تعیین می زندانیان، تابعی از اَشکالِ تهاجمِ دشمن و اهدافِ مرحله

 اند :  یِ این دوره  بدین شرح دوگانه

منظورِ درهم  : زندانیان در این مرحله اساسا به؛ پدیداری هر زیر بدزجویییِ اول مرحله

ها، تحتِ فشار قرار گرفته و شکنجه  گاه یِ شکنجه شکستن و تسلیمِ اولیه و معمول در همه

زنی و  ها از قبیلِ : کابل کارگیریِ انواع و اقسامِ شکنجه گران، با به شدند. بازجویان و شکنجه می

، «اسم»هایِ روانی و غیره. صرفا و مطلقا  ابی دادن و فشارخو قپانی و آویزان کردن و فوتبال و بی

فعالیتی، قرارِ  تیم و هم رزم و هم خواستند. اسمِ هم گیرشده می را از فردِ دست« خانه»و « قرار»

یِ تیمی یا هر خانه و  کننده در قرار، و خانه تشکیالتی و ساعت و محلِ اجرا و فرد یا افرادِ شرکت

توانستند به مبارزین و مخالفینِ  کشفِ آن نیروهایِ امنیتی و اطالعاتی میمحلِ سکونتی که با 

گی به هر روش و  تری دست یابند. ماهیتِ مقاومتِ زندانی در این مرحله، متقابال، ایستاده بیش

ست از حفظِ اطالعاتی که در  تاکتیکِ ممکن و مقدوری بود که طیِ آن هدفِ اصلی عبارت

ها به رفقا و  گیری یِ ضربات و دست ها  عرصه شکنجه و شکارچی به آنیابیِ قوایِ  صورتِ دست

ترِ تشکیالتِ جمعی را  به همراه  شدنِ بیش یافت و متالشی تری گسترش می رزمانِ بیش هم
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تواند موضوع و مضمونِ پژوهشِ مستقلی باشد  داشت. تجربیاتِ مقاومت در این دوران خود می

ای  ناپذیر اشاره ای وصف ست اما دریغ است و حیف اگر به تجربهجا مجالی برایِ آن نی که در این

نکنیم و آن این است که هیچ لذتی، هیچ رضایتِ باطنی و هیچ شعفِ خاطری برایِ یک زندانیِ 

نظیری قابلِ مقایسه  یِ استثنایی و بی گیر شده و تحتِ شکنجه قرار گرفته با آن لحظه تازه دست

جوییِ مربوطه، مأیوس و سرافکنده، انتقالِ زندانی را به بند تأیید یِ باز نیست که بازجو و شعبه

اند و در پسِ آن همه شکنجه و تعزیر محفوظ  رزمانِ شما در بیرون کند درحالی که رفقا و هم می

 اند.   مانده

ایِ جمهوریِ اسالمی و قوایِ  بنابر ضرورتِ زمانی و اهدافِ اصلی و مرحله 6013در سالِ 

یِ  وقفه منیتی و سرکوبِ آن که عبارت است از تارومار کردنِ فوری، سریع، و بیا –اطالعاتی 

راه انداختنِ رودِ خون و  جمله به قیمتِ به نسلِ معترض و انقالبی و رادیکال به هر قیمت و من

ها با اسیران و زندانیان؛ اَشکالِ برخورد و  یِ ایران به زندان و ماالمال کردنِ زندان تبدیلِ همه

خوانی داشته و  صورتی بود که با این مرحله هم هایِ شکنجه و حذفِ نسلِ  انقالب نیز به شرو

روست که در این دوره حتا در مواردِ بسیاری  ها را برآورده سازد. از این منویاتِ خونینِ آن

شان  ای برای که شناسایی شوند و حتا پرونده زندانیان و اسرایی بودند که با اسمِ مستعار و بی آن

شان مشخص شده باشد به  های یِ قضایی تشکیل و یا حتا کم و کیفِ فعالیت به مفهومِ پرونده

 هایِ تیرباران سپرده شدند. جوخه

 



خواهانآرمان  

55 
 

 :مقدومت هر بندهد؛ یِ هوم مرحله

ها در  زمان با فروکش کردنِ آتشِ مقاوت تدریج اما هم : به مقدومت عمومی زندانید الف. 

ویژه  هایِ جمهوریِ اسالمی و به ای در زندان ها  برنامه ا و جنگله جامعه و در شهرها و کوه

هایِ ایران و  موردِ اجرا گذاشته شد که در تاریخِ زندان حصار و اوین، طراحی و به هایِ قزل زندان

مانند  ای که زندان را تبدیل به جهنمی واقعی و بی نظیر بود! برنامه از برخی جهات، جهان؛ بی

وجه به تارومار کردنِ نسلِ انقالب و فتح و اشغالِ کاملِ  اسالمی به هیج کرد. جمهوریِ می

نماید که  جات و ادارات و محالت قانع نبود و چنین می ها و کارخانه ها و دبیرستان گاه دانش

توانست هم قانع باشد زیرا اکنون وجودِ انبوهِ همان اسیران و زندانیانی که بنابر مصالحِ  نمی

منظورِ   ها و به ها و گروه عاتی و برایِ تکمیلِ چارتِ تشکیالتیِ احزاب و سازمانامنیتی و اطال

مانده   داشتنِ تصویری از میزان و مقادیرِ تارومار شده و متالشی گشته و نیز میزان و مقادیرِ باقی

ورِ و جسته از تیررسِ حمالتش از سویی، و نیز برایِ فروخواباندنِ التهابِ جامعه و دمیدن بر شیپ

داشته   ها نگه چنان و هنوز در زندان بارِ خود و اعالمِ وضعیتِ عادی از سویِ دیگر؛ هم فتحِ خون

 تافت.   کرد و مطلقا برنمی بود را نافیِ موجودیت و مشروعیتِ خود تلقی می

دادند، به  بایست تغییرِ ماهیت می یِ این پروژه، زندانیانِ سیاسی می بنابر اهدافِ تعریف شده

ها و مطالباتی که اساسا به  تنها از خواست کردند و درنتیجه نه ها و عقایدِ خویش پشت می انآرم

گیر شده بودند، دست  ها و مطالبات دست مال ساختنِ آن خواست منظورِ سر کوب کردن و پای

ها و مطالباتی وجود  که به این ترتیب صورت مسئله حذف و چنین خواست کشیدند بل می
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گانِ آن نسل که اکنون اسیرانِ این نبردِ  مانده قید و شرطِ  باقی یمِ مطلق و بیداشت. تسل نمی

یِ پلید به  هنگام و نابرابر بودند، خواستِ جمهوریِ اسالمی بود که در طیِ این پروژه نابه

کشِ قصابی که خطِ دباغیِ آدمیزاد را در  این آدم –گیِ الجوردی  گی و نماینده سرکرده

شد. براین اساس زندانیان  پیش برده می –راه انداخت  ییِ زندانِ اوین بههایِ بازجو شعبه

آتشِ ما از چه در بیرون »کردند که :  ترین حاالتِ خویش هم زمزمه می بایست حتا در نهانی نمی

یِ تمامیِ  که تخلیه سازیِ زندانیان، بل تنها نادم سازی نه تواب«. آتشیم افروزِ دلِ پُر فسرد / شعله

تنها به دردِ مبارزه  که واقعا تواب شد، دیگر نه انسانی از شخصیتِ اوست. تواب، پس از آن وجوهِ

 شود.   کلی تهی می که از انسانیتِ خویش هم به خورَد، بل نمی

گردد :اگر  مقاوتِ زندانیان، در این مرحله به روشنی پیداست که معطوف به کدامین اهداف می

اند که هویتِ تاریخی و موجودیتِ  ای قرار گرفته و قرار گرفته زندان و زندانیان در مرحله

شان در معرضِ تهدید به اضمحالل قرار گرفته است؛ تردیدی نیست که حفظِ این هویت  انسانی

بردِ این  هایِ پیش هاست. اَشکال و روش این موجودیت، استراتژیِ اصلی و اساسیِ آن و بقایِ

 شوند.  اند و برآن اساس تعیین می یِ دشمن استراتژی اما تابعی از اَشکال و جهاتِ حمله

سر  بایست از هم گسسته و زندانی اتمیزه شده و در تنهاییِ مطلق به روابطِ جمعیِ زندانیان می

و غیره، جرم « دهی خط»نفره و حتا دونفره با اصطالحاتی ازجمله  هایِ چند صحبت می بُرد.

دنبال داشت. نماز  رفت و زیرِ ضرب رفتن را به شمار می به« تشکیالت»یِ  محسوب و نشانه

همراه داشت.  وشتمها و تنبیهاتِ شدیدی را به ممنوع بود و ضرب –ها  در بینِ مذهبی –جماعت 
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« مصاحبه»شد. شرکت در حسینیه برایِ استماعِ  یِ جمعی ممنوع می هورزشِ جمعی و سفر

پذیرفتند،  هایِ زندانیانی که در زیرِ شکنجه و یا پیش از آزادیِ احتمالی انجامِ مصاحبه را می

بایست  شد. زندانیان می یِ روانیِ سایرِ زندانیان اجبارا اِعمال می یِ یکی از اَشکالِ شکنجه مثابه به

سپردند.  یِ داخلیِ زندان چشم و گوش می هایِ آموزشِ ایدئولوژیکِ شبکه وز به برنامهدر طولِ ر

 آمیز بودند. دار، و همیشه آزاردهنده و شکنجه آور، اغلب خنده هایی که معموال خواب بر نامه

ها، تداومِ هرنوع و هر  به روشنی پیداست که عدمِ شرکت در حسینه برایِ استماعِ مصاحبه

اعتنایی به  روی، بی هایِ منظمِ ورزش و پیاده گانیِ جمعی، حفظِ برنامه کالِ زندهشکلی از اش

بان بود علیهِ  چه که برخالفِ منویاتِ زندان یِ ویدئوییِ زندان، و اساسا هر آن هایِ شبکه برنامه

شد. زندانیانِ غیرِتواب آشکارا خارج  رفت و مقاومت محسوب می شمار می سازی به یِ تواب پروژه

سازی، از منظرِ حاج داوود و الجوردی و عوامل و ایادیِ آنان نظیرِ  هایِ تواب یِ بر نامه از چرخه

شدند.  محسوب می« سرِموضعیِ تیر»و غیره  عبدس ففوتو مجید قدوسی و  هاووه لشکری

ز از شدند،  با که از این گردونه خارج بودند و تواب نمی جایی و منفعل نیز از آن« بریده»زندانیانِ 

شد؛  جا  خالصه نمی آمدند. واقعیت اما به همین حساب می موضعی به منظرِ مقاماتِ مزبور، سرِ

پناهی را که در جریانِ  سازیِ الجوردی و حاج داوود، آن دسته از زندانیانِ بی گاهِ تواب دست

را اغلبِ دانست زی شدند را نیز سرِموضعی می پاشیِ روانی می فرسا دچارِ فرو هایِ طاقت شکنجه

که در مواقعِ بروز و عودِ حمالتِ  شدند، بل تنها تواب نمی قریب به اتفاقِ این دسته از زندانیان نه

گرفتند  بان، موضعِ مخالف و معترض می عصبی و یا در برابرِ تفتیشِ عقایدشان توسطِ زندان

شما »ه شد که طوری که بارها و بارها این جمله از حاج داوود و عباس فتوت و غیره شنید به
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وری  کنید، چرا این وری قاتی می شید، اون کنید و روانی می چرا وقتی هم که قاتی می

 06وشتمِ زندانیانِ اتاقِ  شخصا شاهدِ ضرب 11یِ اولِ سالِ  و نیمه 6016در سالِ « یایید؟! نمی

ولِ حبس شده در زیرِ شکنجه و در ط گی از زندانیانِ روانی گاه بودم که همه آموزش 6سالنِ 

ها و  تازه شکنجه شده  –ها  که به اتاقِ تعزیری – 03 –تشکیل یافته بودند و ما از اتاقِ مجاور 

 شنیدیم. شان را می معروف بود آه و ناله و فریادهای  -ها  زیرِ بازجویی

و  11هایِ  سازی در این دوران، در سال یِ تواب ترین و دشوارترین مرحله رحمانه ترین و بی شدید

رحم، با  چون هیوالیی وحشی و بی حصار جریان داشت. حاج داوود هم در زندانِ قزل 10

پا کرده و جهنمی  ، قیامتی در زندان به«دونی قیامت و تابوت و گاودونی و خوک»اندازیِ راه

گری، تمامیِ هم و غمِ زندانیان مصروفِ طی  سازی و توابی ساخته بود. در این مرحله از تواب

بانانِ  ها و زندان کشی در بندهایی بود که مقدراتِ آن را تواب متِ آزمونِ صعبِ حبسکردنِ  سال

کردند. تمامِ همّ و غمِ زندانیان گذارِ سالم از قیامت و تابوت بود و بازگشتِ  وحشی  تعیین می

سازی صحیح  یِ تواب آمیز به بند که این موفقیت معنایی نیز جز این نداشت که از کوره موفقیت

 سالم و بی تسلیم شدن بیرون آیند.و 

ترین  ترین ادوارِ زندان در تاریخِ ایران و دشوارترین و صعب حکایتِ این دوران، حکایتِ سیاه

گنجد  ها و عناوینِ آن نیز در این مجال نمی روزگارِ اسیرانِ نسلِ انقالب است که بیانِ حتا گوشه

ده تأکید کنیم و در برابرِ تاریخ شهادت دهیم؛  دا هایی روی عنوانِ واقعیت اما باید بر نکاتی به

 نکاتی از این قرار: 
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هایِ  هایِ برخی از آنانی که در طیِ این همه سال گویی ها و دروغ نمایی : برخالفِ وارونهاوال 

سویی با مُدعّایِ مدیایِ  گوییِ زندان در هم نویسی و تاریخ یِ تاریخ گویی در عرصه تازی و یکه یکه

دهند و زندانیانِ مقاوم و سرِموضع را  مایه، مقاومتِ زندانیان را نفی و یا ناچیز جلوه میجهانیِ سر

شکسته  هم نمایانند و مابقی را یا در با نزدیک کردنِ انگشت سبابه و اشاره به هم بسیار اندک می

د دا نمایانند و یا تواب و تسلیم شده حتا پیش از آن مرحله قلم در زیرِ کابل و شکنجه می

ترین ادوارِ زندان را  ترین و سخت کنند؛ اکثریتِ عظیم و غالبِ زندانیانِ سیاسی در این سیاه می

دادند و اگر زندانیانِ بریده و منفعل را نیز بنابر معیارِ  زندانیانِ سرِموضعی تشکیل می

آوریم  شمار در این دسته به –حق هم  و به –گری  سازی و توابی ناپذیری به جریانِ تواب تسلیم

دادند که  ها تنها شمارِ بسیار اندکی از زندانیان را تشکیل می باید به ضِرسِ قاطع گفت که تواب

 بان، قدرت یافته بودند.   یِ زندان وانه اما در این دوران به پشت

تر  : در تمامِ این دورانِ سیاه و سخت، اگرچه فشارها بر زندانیان روز به روز و دم به دم بیشثانیا 

که سیستمِ  تنها پایان نیافت و در هم نشکست بل گشت، اما مقاومتِ زندانیان نه تر می بیشو 

تدریج دریافت که این پروژه اگرچه برایِ  به  -و مالًا جمهوریِ اسالمی  -الجوردی و حاج داوود

اما با  همراه دارد عضو و اختالالتِ روانی، تلفاتِ سنگینی به میر و نقصِ و زندانیان، از حیثِ مرگ

یِ  مقاومتِ زندانیان و تغییرات در اوضاع و احوالِ درونِ حاکمیت و عروجِ طیفِ منتظری، پروژه

سر آمده  گریِ حاج داوودی و الجوردیستی به حالِ شکست است و دورانِ توابی سازی در تواب

یِ دومِ  نیمه طوری که از دور نماند به بین زندانیان نیز به است و این واقعیت البته از چشمِ تیز

گاهِ زندانِ اوین  هایِ دربسته در بندِ آموزش زندانیانِ اتاق 6010ویژه از سالِ  و به6011سالِ 
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بان  هایِ گروهی را احیا و در برابرِ خواستِ زندان گانیِ جمعی و ورزش تدریج اَشکالی از زنده به

 کردن .    ها مقاومت می برایِ رفتن به حسینیه و استماعِ مصاحبه

شان از دادستانی و مدیریتِ  و سرانجام این دوران با برکناریِ الجوردی و حاج داوود و خروج

و آمدنِ اکیپِ منتظری به زندان و در دست گرفتنِ مدیریتِ آن  6010زندان در اواخرِ سالِ 

ها گام  و آغازِ دورانِ دیگری از مقاومت در زندان 6016سر رسید و به این ترتیب به سالِ  به

هایِ اعدام و تیرباران  بازجوها را به جوخه –یِ تواب  ادیم. الجوردی پیش از رفتن اما همهنه

یِ آن اطالعاتی را که گویایِ اسرارِ جنایاتی مگو بودند، با خود دفن  سپرد تا به همراهِ خود همه

 کنند. 

، زندانیانی نیز زمان با آن موازات پایداری عمومی زندانیان و هم : بهمقدومت خدصِ زندانید .  

شان، سر موضعی  تشکیالتی –گیری و به فراخور موقعیت سیاسی  بودند که از همان آغازِ دست

ها بود  از همین نمونه رضا سپاسی آشتیانی علی عنوان مثال، آمدند. به شمار می علنی و سیاسی به

 و مردیانعلیرضا زو  محمد صبوریو  رضا قریشیرفت.  شمار می و سمبلی در این خصوص به

محمد عنوان مارکسیست و کمونیست موضع گرفته بودند.  از همان ابتدا بهمحمد علی پرتویی 

ی تلویزیونی  از همان آغاز موضع مشخصی داشت و هرگز هم زیر بارِ انجام ِ مصاحبه باقر برزویی

کدام از  از همان ابتدا هیچ 6چون ... ترِ  زندانیان نیز کسانی هم های بعدی نرفت. در میان حلقه

را نپذیرفته بودند. وی درهمین دوران در شعبه هفت به  –منجمله مصاحبه  –بان  شرایط زندان
                                                            
ی شصت  داند، نام این زندانی دهه خویش را خالف شأن ِ فروتنی انقالبی می)توضیح: زندانی مورد نظر در قید حیات است و نام بردن از  1

 محفوظ است (
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اند! در همین «نظام را برایش جا بیانداز» گر :  ی شکنجه«هاشمی» کابل بسته  شد تا به قول 

گران  از شکنجه« اسالمی»ی هفت هنگامی که توسط  در شعبه  1...دوران، زندانیِ دیگری  ...

و « کنی؟ مصاحبه می» گرفت، اسالمی پرسید:  ی مخوف  مورد شکنجه قرار می نام این شعبه به

اش  گیری ی بازجویی در زمان دست این در حالی بود که طی دو مرحله پس از مراحل اولیه

فته بود و بدین اش لو ر های جدید،  مجدداً مسائلِ زیادی از پرونده گیری ،اینک و پس از دست

شده « تخیله اطالعاتی»القاعده  ترتیب به استثنإ مواردی که برای همیشه محفوظ ماندند، علی

طور معمول، ضرورتی به اِعمال  شد و بنابراین، به حساب آمده و عمالً برای دادگاه آماده می به

نمود اما  نی میمع شکنجه برای اخذ اطالعات در این مرحله نبود و این کار به خودیِ خود بی

مفهوم و آشکار بود: فشار   –هردو  –ست که معنای آن فشار برای بازجو و زندانی  واقعیت این

ی عملیِ آن هم پذیرشِ انجام مصاحبه بود که  جهت اعالم ِ تسلیم و تغییر مواضع! و اولین نشانه

گیری در سرتاسر  ازِ دستاند که از آغ چنین گواه صراحتاً نپذیرفت. هم بندیانِ آن روزگارِ وی  هم

ساز  اصطالحِ خمینی« جرمت چیه؟» اش که:  دورانِ زندان هرگز در برابر پرسش مربوط به اتهام

گشایی و ایراد ضرب و  گاه نیز که برای عقده کارنبرد و هرآن را به« منافقین» پرداز ِ  و الجوردی

نام کامل و درستِ جریانی را که  طورِ کامل عنوان کند، اش را به کردند  اتهام شتم  مجبورش می

عنوانِ پیامدی بدیهی)!( نیز،  آورد و البته به گیر شده بود را بر زبان می در ارتباط با آن دست

 خرید!  های متعاقب  را هم به جان  می ها و ضرب و شتم کتک

                                                            
ی شصت  داند، نام این زندانی دهه فروتنی انقالبی می أن ِ از خویش را خالف ش دنزندانی مورد نظر در قید حیات است و نام برتوضیح: ) 2

 محفوظ است(
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ها  ، اینی آنان در این فرصت نیست اما زندانیانی از این دست بسیاراَند و جایِ پرداختن به همه

صورت عمومی  که پایداری زندانیان به موازاتِ این هایی بود برای تآکید بر این واقعیت که به نمونه

شان در این  های گوناگون ها و کم و کیفیت ی طیف و ترکیب جریان داشت و زندانیان با همه

ی مقاومت، ها مقاومت حضور داشتند و در میان آنان زندانیانی هم بودند که با فراز و نشیب

آمد؛ اما در همین زمان زندانیانی هم  رفت و فرود می شد و فرا می پایین می –مواضعشان باال 

گیری و تا پایانِ زندان، اساساً سر موضعیِ علنی و سیاسی بودند و  بودند که از همان آغاز دست

 فراز و فرود شرایطِ زندان تآثیری در شکل و کیفیتِ ایستارِ آنان نداشت. 

: ارتقایِ مواضعِ زندانیان از صنفی به سیاسی؛ دورانِ تبلورِ هویتِ  14و  12هایِ سال .سه

و اکیپِ منتظری واگذار و الجوردی انصدری  و میثمست که مدیریتِ زندان به  : دورانیزندانیان

 گاهِ کتابی در زندان دایر و برایِ ، نمایش اند. در این دوران و حاج داوود از زندان برکنار شده

روز نبودند و   ها اگرچه عموما به رسی پیدا کنیم. کتاب هایی دست بار توانستیم به کتاب نخستین

ساخت تا برخی  شده تعیین شده بودند اما همین خود، فرصتِ مغتنمی فراهم می شدت غلبیر به

سیاسیِ  القوانینِ منتسکیو، قراردادِ اجتماعیِ ژان ژاک روسو، احزابِ آثارِ مرجع از قبیلِ : روح

یِ ویل دورانت و تاریخِ انقالبِ مشروطیتِ ایرانِ  موریس دوورژه، لذاتِ فلسفه و تاریخِ فلسفه

صلحِ تولستوی را خریداری و  و چون : ژان کریستفِ رومن روالن و جنگ هایی هم زاده و رمان ملک

ی دیوانِ دست به دست و نوبتی مرور و مطالعه کنیم. در همین دوران بود که در کمالِ شگفت

ها یافتم و گرفتم و دیگر هرگز از خود  الیِ کتاب اشعار  ِ فارسی  ِعمادالدین نسیمی را در البه
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در  ها و تالطمات به بارترین روزها و ادوارِ زندان نیز از شبیخون دورش نکردم و حتا در فاجعه

از زندان تعدادی از  آوردمش و سرانجام هم با خود به بیرون از زندان منتقل کردم. در این دوران

شان پایان یافته بود، آزاد شدند. موضوعی که بعدها،  یِ محکومیت و حبس زندانیانی که دوره

نگرانیِ خود را از  مراتبِ ناخرسندی و دل –در اواخرِ این دوران  -ای به منتظری  خمینی در نامه

شمار  ه استادِ مسلّمِ آن نیز بهآن با  ادبیات و فرهنگ  ِ ماکیاولیستی و کذّابانه ای که خود البت

کنم با اشخاصِ آشنا به امورِ کشور  تقاضا می»نویسد :  دارد و چنین می رفت؛ اعالم می می

یِ چندصد منافق به دستورِ هیئتی  رویه مشورت نمایید. پس از آن ترتیبِ اثر بدهید ... آزادیِ بی

«. ترورها و دزدی ها را باال بُرده است شان واقع شد، آمارِ انفجارها، که رقّتِ قلب و حُسنِ ظن

که  تنها به آزادیِ زندانیانِ سیاسی نمی اندیشید ، بل خمینی و مالًا، جمهوریِ اسالمی، اساسا نه

گان و اسیران و کنیزان، به چیزِ دیگری  قید و شرط و قبول شرایطِ برده جز به تسلیمِ بی

 ت. یِ اسیرانِ آن نسلِ سِتُرگ اعتقادی نداش درباره

گیر شده نه  ی زندانیانِ تازه دست جا یادآور شویم که در همین دوران، درباره الزم است در همین

گونه تغییری صورت نگرفته بود بلکه  ها هیچ ها  و شدت ِ شکنجه تنها از حیثِ نوع بازجوئی

 گرفت.  خود می شدیدتر هم گشته بود و تنها شرائط داخل زندان تغییراتی به

گیری  هایِ نخستین ادوارِ بازجویی و دست یاسی که در این دوران از فشارها و شکنجهزندانیانِ س

اند و تجاربِ فراوانی را در  سازی و جهنمِ قیامت عبور کرده فرسایِ تواب و دورانِ تاریک و طاقت

اماتِ دارها و مسئولین و مق ها و پاس بان اعم از نگه –بان  مقابله با توابیسم و در برخورد با زندان
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سیاسیِ خویش را بازیافته و  –تدریج موقعیتِ صنفی  اند؛ به اندوخته –زندان و شعبه و اطالعات 

 دهند.  هویتِ خویش را در کیفیتی متناسب با شرایطِ جدید شکل می

تدریج به تجدیدِ سازمانِ صنفیِ خویش  مقاومتِ زندانیانِ زندانِ گوهردشت در این دوران که به

شوند، کیفیتی دیگر یافته و اَشکالی از مقاومتِ  پرداخته و از حالتِ دفاعیِ محض خارج می

هایِ   جمعی و سفره هایِ دسته گیرد. در این دوران زندانیان ورزش معترضِ صنفی به خود می

یابند. زندانیانِ زندانِ اوین  اندازای کرده و هویتِ جمعیِ خویش را باز می ی را بارِ دیگر راهجمع

دهیِ خود پرداخته و کامال بر حقِ تعیینِ امورِ صنفیِ خویش  تدریج به سازمان در این دوران به

ناشیِ از خطِ کنند. زندانِ اوین که همواره بنابه دالیلِ متعدد ازجمله : عدمِ ثباتِ  پافشاری می

گاه و ورودِ نیروهایِ محکوم به اعدام و یا  به هایِ گاه هایِ جدید و آزادی گیری دایرِ دست همیشه

محتمال اعدامی و وجود و حضورِ زندانیانِ زیرِ بازجویی و درحالِ طیِ دورانِ شکنجه،موضعی 

ر این دوران برایِ حصار و گوهردشت داشت؛ د بان در قیاس با قزل باالتر در برخورد با زندان

هایِ جمهوریِ اسالمی شاهدِ تبلور و بیانِ مقاومتِ تاریخیِ نسلِ  بار در تاریخِ زندان نخستین

داریِ سیاسی و اعالمِ  یِ اَشکالِ مقاومت به پای انقالب و انقالبی و رادیکال بود و ارتقایِ همه

ذاشت. اوجِ این تحولِ سیاسی را به نمایش گ –هایِ صنفی  مواضع و اعتراض و طرحِ خواست

بینیم.  گاه زندانِ اوین می بندِ آموزش 0یِ شصت را در سالنِ  هایِ دهه اساسی در تاریخِ زندان

گیری  مدیریتِ زندان در این دوران بنابر تحلیلی برآن بود که زندانیانِ سیاسی به هنگامِ دست

هایِ  رو در نخستین گام . از اینشوند از زندان خارج می« کادر»شوند و  واردِ زندان می« هوادار»

یِ بازمانده از کشتارهایِ پیشین را به  بُردِ اهدافِ خود براساسِ این تحلیل، کادرها و اعضا پیش
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گاه جمع کردند تا از امکانِ  آموزش 0در یک سالن یعنی سالنِ « سرِموضعِ تیر»همراهِ زندانیانِ 

عمل آورند. تشخیصِ  بندها از اینان جلوگیری به تأثیر قرار گرفتنِ سایرِ زندانیان در سایرِ تحتِ

یِ اکثریتِ قریب به اتفاقِ زندانیانِ این سالن  درست بود اما بسیاری از  باره مدیریتِ زندان در

بان و مدیریتِ  ها و بندهایِ دیگرِ زندانِ اوین هم خارج از شمولِ تعریفِ زندان زندانیانِ سالن

نبودند. تفکیک و ترکیبی از این دست، اما موجبِ « هایِ تیر سرِموضعی»زندان و اطالعات، از 

یِ شصت  تن از زندانیانِ سیاسیِ دهه 616دست با تعدادی نزدیک به  شکل گرفتنِ بندی یک

ایدئولوژیک و تشکیالتی،  کمابیش و عموما در  –هایِ سیاسی  یِ تفاوت رغمِ همه گردید که به

ست که  همان سالنی 0کردند. سالنِ  دست عمل می طه یکبرابرِ مدیریتِ زندان و مقاماتِ مربو

ای را  ست که اعتصابِ قهرمانانه همان سالنی 0ها را به سالن راه نداد و بیرون ریخت. سالنِ  تواب

ماهه را  پیش بُرد و در برابرِ واکنشِ شدیدِ دشمن مبنی بر تحریمِ غذایِ زندانیان، مقاومتی یک

هایِ بسیار و شهادت یکی از  ها و انتقال به انفرادی ارها و شکنجهرغمِ فش دهی کرد و به سازمان

؛ این تحریم غذا  را بدونِ تسلیم و  -سالنِ پنج   –یِ تدارکات  بندیانِ همراه در جبهه هم

نشینی و پذیرشِ  پیروزمندانه به انجام رساند.  مدیریت و سازمانِ زندان را وادار به عقب

ان و مدیریتی که نشان داد در کارِ سرکوب و تحمیلِ شرایطِ هایِ خویش کرد.  سازم خواست

ست اما  هایِ متفاوتی نسبت به دوران و مدیریتِ الجوردی معطوف به تسلیم، اگرچه دارایِ شیوه

در این تحریم غذا، نقشِ تدارکات و  6ای با سیستمِ  وی  نداشت. سالنِ  هیچ تفاوتِ ماهوی

تن میسر  633گیِ نزدیک به  غذایی و گرسنه ها بی ود. هفتهنم را ایفا می 0بانیِ سالنِ  پشتی

 6یِ سالنِ  شده هایِ ذخیره هایِ نانِ خشک و انجیر و کشمش و شور و جیره شد اگر محموله نمی
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یافت. تداومِ این مقاومت برایِ  انتقال می 0نبود که در شرایطی دشوار و خطرناک  به سالنِ 

 نمود. براین اساس، و مآالً جمهوریِ اسالمی غیرِ قابلِ تحمل میمدیریتِ زندان و وزارتِ اطالعات 

شدت زیرِ فشار بردند و از او خواستند تا ضمنِ  را به 6، از مجاهدینِ سالنِ علی انصدریو 

به بند برگشته و براساسِ طرح و  -عنوانِ توّاب  یعنی به -همکاریِ علنی با مدیریتِ زندان

زندان، تشکیالتِ زندان را به دژخیمانِ اطالعات تحویل نماید. علی یِ اطالعات و مدیریتِ  برنامه

هایِ شربتِ  انصاریون در همان شبِ بازگشت به بند در سرویسِ بهداشتیِ بند با خوردنِ شیشه

بان و اطالعات را نقشِ  یِ زندان ها و حلبی و سر کشیدنِ واجبی نقشه سینه پس از شکستنِ آن

هم  0ها و جانیان و زندانیانِ خطرناک به  سالنِ  . آوردنِ التبر آب کرد و به شهادت رسید

نتوانست این بند و زندانیانِ آن را به تسلیم وادارد. زندانیانِ این بند پس از مقاومتی جانانه در 

ها را پذیرفتند که اوال  برابرِ انتقالِ زندانیانِ مذکور به بندِ خویش، سرانجام به شرطی ورودِ آن

طورِ قطع و کامل از قوانینِ بندِ مصوّبِ  یک طرفِ بند سکنی گزینند و ثانیا : به  هایِ دراتاق

گونِ  هایِ گونه یِ روابطِ دمکراتیک مابینِ گرایش تبلورِ تجربه 0زندانیان تبعیت کنند. سالنِ 

ها و حتا  ها و سازمان یِ جریاناتِ سیاسی و احزاب و گروه زندانیان در دورانی نیز بود که همه

یِ خود را داشتند. قوانینِ بند در  حافل و افرادِ مستقل؛ تشکیالتِ سیاسی و مواضعِ مربوطهم

نهادات از سویِ مسئولِ اتاق و نشستِ اتاق پیرامونِ موضوع و  فرآیندی شاملِ اعالمِ دریافتِ پیش

صفِ رسید. مسئولِ بند با رأیِ اکثریتِ ن گیری در کلِ بند به تصویب می گیری و سپس رأی رآی

های زندانیان  ی چالش شد و البته در ادامه گانی تعیین می گیریِ همه یِ یک، در یک رای عالوه به

جا با تغییر ترکیب  منتقل گردید؛ در آن 016عمالً به بند  0و نظام ِ حاکم بر زندان، سالن 
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یت بودن و دلیلِ در اکثر واره  به زندانیان از آن پس و تا انتقال زندانیان به گوهر دشت، هم

شد و معاونِ  درنتیجه رأیِ باالیِ مجاهدین، مسئول بند از میانِ زندانیانِ این جریان انتخاب می

شد. براساسِ توافقی نانوشته و  بند نیز معموال از میانِ زندانیانِ چپ و مارکسیست برگزیده می

اقلیت و راهِ کارگر و  -ی طورِ معمول برایِ مسئولیتِ معاونتِ بند، زندانیانی از جریاناتِ فدای به

ها و شرایطی به  شدند و رأیِ جریاناتِ خطِ شریعتی هم متناسب با مؤلفه خطِ سه کاندید می

گرفت. البته رأیِ مثبتِ زندانیانِ حزبِ توده و اکثریت  در تعیین  یکی از این کاندیداها تعلق می

به نحوی بود که امکان و  –و معموالً  تاریخاً –نهاییِ معاونِ بند بسیار مؤثر بود اما فضایِ زندان 

هایِ مهم و مؤثرِ بند؛ منتفی  اکثریت، برایِ مسئولیت –تصورِ هرگونه طرحِ نامزدیِ زندانیانِ توده 

ی چنین فرایندی از روابط دمکراتیک، اثراتی پایدار داشت و گاه به تجاربِ ارزنده  بود. تجربه می

هایِ مربوط به تعیین مسئول و معاون  ثال: در جریانِ بحثعنوان م انجامید. به و قابل تآملّی می

آموزشگاه را مدتی پس از پایان  0جایی که زندانیان سالن  016باالی  0بند در بند 

جا منتقل کرده بودند، جریاناتِ چپ در شرایطی قرار  آمیز آن اعتصاب بزرگ به آن موفقیت

دیدند  بار مشکل و ناممکن می خصی را  اینداشتند که در میان خود توافق بر سر کاندیدایِ مش

دست و  رو به همراهِ جریاناتِ خطِ شریعتی  با رأیی نسبتاً یک رسیدند. از این ای نمی و به نتیجه

مرا به معاونتِ بند  -رغمِ اکراهِ خطِ رسمیِ اکثریت و توده و علی-گانی، و اجماعی باال  همه

زودی و با مواجه شدنِ بند با خالءِ مسئولِ  بند به یِ معاونتِ انتخاب کردند. مسئولیت و وظیفه

ی با «شصت»بند به علتِ استعفای مسئول بندی که خود با کنار آمدن ِاکثریتِ مجاهدینِ 

؛ بر اساسِ  -های مجاهدین برگزیده شده بود  ئی63های مجاهدین، از میان  ئی63اقلیتِ  
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الءِ این مسئولیت در شرایطی که بند به سرعت و به منظورِ پر کردنِ خ ی بند، به نامه اساس

زمانِ مسئولِ بند را نیز  رفت، افزایش یافت و مسئولیتِ هم سمتِ اعتصاب دیگری پیش می

شامل گردید و بنا بر این مدتی مسئولیت معاونتِ بند و مسئول بند را توأمان بر عهده داشتم، 

تنِ دیگر از  66زندان مرا به همراهِ  البته اما این مسئولیتِ دوگانه چندان نپائید و  مدیریتِ

هوشی مجدداً به سلولِ انفرادی  شتمِ تا سرحدِ بی و گاه انتقال و پس از ضرب بندیانم به آسایش هم

مرا به همراه تعدادی  0تر نیز چند روز پیش از آغاز آن تحریم غذای بزرگ سالن  انداختند! پیش

جا و پس از  گاه برده و در آن انیان به آسایشتن دیگر از زند 63و یا  66باز در همین حدود 

هوش بودم و با بدنی خونین به سلولی در بند  ضرب و شتم بسیار شدید در حالی که بی

بندیانم  گاه انداختند و الجرم از همان انفرادی و با بدنی کوفته و مجروح با اعتصابِ هم آسایش

ندان کتباً اعالم داشتم. انتقالِ ما به انفرادی همراهی کردم و اعتصابم را به مقاماتِ ز 0در سالنِ 

مابینِ زندانیان و مدیریتِ زندان شده و همین  هایِ فی در آن زمان خود موجبِ تشدیدِ تنش

 یِ زندانیان مبدل گشت. هایِ مطروحه بازگرداندنِ ما به بند نیز خود به یکی از خواست

العاده  مکراتیکِ زندانیان در این دوره فوقهایِ د گیری زیستیِ رفیقانه و تصمیم یِ هم تجربه 

تواند موضوعِ  نماید  و می هایِ معاصرِ ایران بسیار برجسته می مند است و در تاریخِ زندان ارزش

 جا بیش از این اشاره بدان، مجالی نیست.  هایِ ژرف و بااهمیتی باشد که البته در این پژوهش

سازی فراتر رفته  گی در برابرِ تواب رزِ دفاع و ایستادهمقاومتِ زندانیان در این دوران از حد و م

چون :  هایی هم سیاسی ارتقا یافته بود. خواست –هایِ صنفی و صنفی  بود و به طرحِ خواست
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وشتم و به رسمیت شناختنِ حقِ وکیل و حقِ دفاع در دادگاه  رفعِ هرگونه شکنجه و ایرادِ ضرب

بان و مدیریتِ زندان در  عقاید و عدمِ دخالتِ زندان و حقِ استیناف و خاتمه دادن به تفتیشِ

یِ داخلیِ بندها و غیره در این دوران مطرح گردید. به روشنی پیداست که این تداوم همان  اداره

پارچه و با تمامِ وجود در برابرِ سرقتِ انقالب و  ست که نسلِ انقالبی و رادیکال؛ یک مقاومتی

گاهِ روحانیت و ارتجاعِ سرمایه  و اختناق و سرکوب در جامعه  استیالیِ جمهوریِ اسالمی و دست

ها گذر از آتشِ سرخ و آهنِ داغ  و خون و  از خویش به نمایش گذاشت و اینک از پسِ سال

خدنگ و قیامت و تابوت، سرافرازانه سر برافراشته و در هیبت و هیئتِ اسیرانِ پیروز در نبردِ 

ای که خود و  گیرد. خشم و غضبِ خمینی پلید را به سُخره می اخالق و آرمان؛ فتحِ حقیرِ فاتحانِ

بارها و بارها نابودی و اضمحالل و انحاللِ « جمهوریِ اسالمی»عواملِ سیاست و سرکوبش در 

ای و در هر فرصتی  یِ بودها و نمودهایِ مخالف را از هر منبر و رسانه جریاناتِ سیاسی و همه

توان از خاللِ جمالتِ پیشینِ وی خطاب به منتظری  ، می کشیدند؛ از این وضعیت عربده می

زنان و  یِ راه این سرکرده –در جامعه را « دزدی»جایی که افزایشِ آمارِ ویژه در آن دریافت. به

زندانیان « یِ رویه بی »گیِ خود،  به آزادیِ  هایِ همیشه با شارالتانیسم و هوچیگری –گران  غارت

یِ اقبالِ منتظری  زمان با افولِ ستاره هد. بدین ترتیب همد نسبت می« چندصد منافق»و 

و  0درآسمانِ حاکمیتِ جمهوریِ اسالمی مدیریتِ زندان مجددا تعویض و اغلبِ زندانیانِ سالنِ 

وشتمِ فجیعِ این زندانیان  ای دیگر از زندانیانِ سایرِ بندها به گوهردشت انتقال یافتند و ضرب پاره

بانانِ وحشیِ مسلح  بانان و زندان داران و نگه انِ گوهردشت در تونلی از پاسدر اثنایِ ورود به زند
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به کابل و چوب و چماق و زنجیر و شلنگ، نشان از آن داشت که دورانی دیگر از آزمون و 

 ابتالیِ اسیرانِ نسلِ انقالب درآغازیده است. 

یِ  یِ برنامه شتار، و اجرا، تدارکِ ک : تجدیدِ حمالت به زندانیان 17و  11هایِ  .  سالچهدر

تنها زندان و زندانیان،  ترین ادوارِ نه کننده سازترین و تعیین : در این دوران شاهدِ سرنوشتعام قتلِ

که نسلِ سترگِ انقالبی و رادیکال هستیم. خمینی و وزارتِ اطالعات و نظامِ زندان و  بل

اطالعاتیِ وی پس  –امنیتی  –اسی بانیِ جمهوریِ اسالمی و کارشناسانِ چپ و راستِ سی زندان

یِ  سازیِ بقیه هایِ دار و تیربارانِ بسیاری و خُرد بردِ طرح ها تالش در راستایِ پیش از سال

سازی و واداشتِ  ترِ طرحِ تواب تر و سبعانه رحمانه یِ هرچه بی زندانیان در زیرِ شکنجه و اجرا

هایِ خونین  یِ این برنامه بارِ همه فضاحت یِ شکستِ یِ اسیرانِ آن نسل به تسلیم و مشاهده همه

و  16هایِ  یافته و متبلورِ زندانیانِ سیاسی در سال رحمانه و ضدِانسانی در مقاومتِ هویت و بی

اش  یِ ناخجسته رغمِ تکمیلِ سرقتِ انقالب و گسترشِ سیطره تنها به کرد که نه ، احساس می16

که  ای برایِ وی هنوز قطعی نیست، بل ها، پیروزی بر جامعه، با این مقاومتِ متبلور در زندان

ای برایِ وی و نه شکستی برایِ خویش را به  اسیرانِ آن نسل و آن نسلِ اسیر نیز نه پیروزی

 شناسند.  رسمیت می

ای که در خمینیسمِ «اَلحَقُ لِمَن غَلِبَ»یِ  برخالفِ تصورِ جمهوریِ اسالمی و فلسفه 

یافت؛ در سپهرِ واقعیت، وجود و حضورِ انبوهی  نیتِ خونینی مییِ این مکتب، عی کارانه جنایت

خویش را «ِ شکستِ حقانیت»در حد و مقیاسِ یک نسل از اسیرانی که تحتِ هیچ شرایطی 
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اند؛ غیرِ قابلِ انکار و  نیافراشته اند و عَلَمِ تسلیم را فرا نکشیده اند و پرچمِ مقاومت را فرو نپذیرفته

 -از سویِ دیگر  -داریِ این زندانیان در زندان نیز  نمود. تداومِ نگه مکن مینادیده گرفتنِ آن نام

یِ جمهوریِ اسالمی و تصمیم به  خود، سندی بر بطالنِ هرگونه مشروعیتی بر سلطه و سیطره

آورانِ تغییر و انقالب و رادیکالیسم به  سازیِ بخشی عظیم از پیام معنیِ رها  شان نیز به آزادی

سر نهاده و اکنون  هایِ آغازینِ انقالب را پشتِ ناکِ سال که دورانِ حیرتِ شُبههست  ای جامعه

حالِ اِحساء و  که در بَرَد بل تر از پیش به ماهیتِ این جمهوری و حاکمیتِ آن پی می تنها بیش نه

  باشد.   یِ خویش می ها و مطالباتِ معوقه بندیِ خواست فهرست

ای که بر سریرِ خون نشسته بود و برایِ  ایِ خمینیتردید، بر وضعیتی از این دست، بی

از  –یِ جمهوریِ اسالمی  گانِ سلطه و سیطره گانِ ارکان و پایه کننده گان و تقویت سازنده

هایِ چپ و خطِ امامی و راست  ها و کارشناسانِ آن گرفته تا جناح ها و نهادها و شخصیت سازمان

سال فریب و سرقت و جور و جنایت، بر قدرت و که اکنون از پسِ این همه  -اش  و فقاهتی

رفتند تا نظامی متضمنِ این نابرابری و انباشتِ سرمایه و فاقدِ  ثروت چنگ انداخته بودند و می

اش را  تری دهند و سقف و دیوارهای یِ آن را استقرارِ بیش ها آزادی را گسترش دهند و پایه

یِ او و آن  ل نبود و حتا تصورِ آن هم در مخیّلهوجه قابلِ قبو تر کنند؛ به هیچ قطورتر و محکم

ای را طراحی و تدارک  کارانِ تاریخ برنامه ترین جنایت چون شقی رو هم گنجید. از این قوم نمی

ترین چالشِ تاریخیِ فرارویِ خود و جمهوریِ  بایست به این بزرگ یِ آن می دیدند که با اجرا

 اند:  یِ این برنامه به این ترتیب گانه سه دادند. مراحلِ شان فیصله می جهل و جنایت
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عیدر به زندانید  به منظورِ هر هم شکسفنِ مواضعِ  پی و تمدم هر ( حمالتِ پیالف

:  به محضِ  16و  16هایِ  نشینی به شرایطِ پیش از سال ها به عقب و وادار ساختنِ آن زندانید 

ها و  شتم و ها و ضرب انتقالِ زندانیانِ زندانِ اوین به گوهردشت، یکی از شدیدترین انواعِ سرکوب

بانان، شروع و در نخستین  داران و نگه تحتِ فشار قراردادنِ زندانیان توسطِ مقاماتِ زندان و پاس

نگذاشته بودند از تونلِ گام و درحالی که هنوز زندانیانِ سیاسی پا به درونِ بندهایِ خویش 

محابایِ کابل و  بلندی عبور کردند که در دوسویِ آن قوایِ سرکوب و توحّش با ضرباتِ بی

بسته  شلنگ و چماق و پوتین و دمپایی به سر و تن و صورتِ زندانیان به جانِ این اسیرانِ چشم

در این مجال  –کان نیز تازه در صورتِ ام -ها  هایی را خلق کردند که توصیفِ آن افتاده و صحنه

نشست و زندانیان  آمد و بر هرجایی از تن و اندامِ اسیران می گنجد. ضربات از هرسو می نمی

شوند و کدام  سو و با کدام ابزار موردِ حمله واقع می دانستند از کدام دویدند و درحالی که نمی می

داران و  یافتند زیرا چماق نمی گیرد؛ راهی هم برایِ فرار شان موردِ هدف قرار می قسمت از بدن

بندِ زندانیان، تا انتهایِ آن  گانِ در تاریکیِ  پسِ پشتِ چشم دستان و ضربه زننده شلنگ و کابل به

تر از  گاهی، لحظاتی، لحظاتی کم رویی که گویی انتهایی نداشت، به صف، در کمین بودند. گاه راه

دیدهای را که نقشِ بر زمین شده بود از  یببندِ بیمار و آس شدیم تا آن هم ها، خم می ثانیه

دنبالِ خویش بکشانیم تا در زیرِ ضرباتِ لگدهایِ مسلح به پوتینِ  اش بلند کنیم و به جای

یِ  گانِ نظامِ آیه و سرمایه له نشوند اما همین توقفِ آنی خود به معنیِ افتادن در محاصره درنده

بود. هرگز  تر می تر و خطرناک پار شدنِ بیش و بانِ وحشی و لت دار و نگه چندین و چند پاس

ای داشتیم که در زندان و در اثرِ شرایطِ بدِ تغذیه و شکنجه و  بندی کنم که هم فراموش نمی
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معده داشت. ما از او مصرانه خواسته بودیم  فشارهایِ روانی به بیماریِ گوارشی مبتال بود و زخمِ

گی و اتخاذِ موضعِ واحد با  بسته تنها به ابرازِ هم که در اعتصابِ غذایِ ما عمال شرکت نکند و

پذیرفت. هنگامی که به گوهردشت منتقل شدیم،  بندیانش اکتفا کند و این زندانی نمی سایرِ هم

رو و گذرگاهِ شکنجه و شالق  گی در اعتصاب بودیم و ضعیف و در همان حال نیز واردِ آن راه همه

بر ضرباتِ کابل و  وشتم، عالوه سومِ گذرگاهِ ضرب همان یک بندِ نازنینِ ما در شدیم. اسیر و هم

یِ شکم  هایِ مختلفِ بدنش و ضرباتِ دمپایی بر صورتش، از ناحیه شلنگ و چماق بر قسمت

ریزی افتاد.  داران قرار گرفت و نقشِ بر زمین شد و به خون موردِ هدفِ لگدِ پوتینِ یکی از پاس

گیر پدیدار شد که خود گویایِ  هایی دردناک و نفس لحظاتی اگرچه بسیار کوتاه از صحنه

بندیان در مسیرِ دریافتِ ضرباتِ سهمگین و  ست : تعدادی از هم بسیاری از حقایقِ تاریخی

کردند و با خود  زنجیرِ خود را از زمین بلند می شدند و هم سو خم می سو و آن دویدن به این

داران رهایش  یِ پاس تحمل و فشارِ محاصره کشیدند و پس از دریافتِ ضرباتِ غیرِ قابلِ می

هایِ انتهایِ  که سرانجام و در نزدیکی کرد تا این کردند و نفرِ بعدی همین کار را تکرار می می

شدت در معرضِ  کشان و فریادزنان و درحالی که به رو چند تن از زندانیان وی را کشان راه

 .  ضرباتِ سخت و سنگین بودند، از مهلکه دورش کردند

شتمِ در گذرگاهِ وحشت ختم  و وجه به همین ضرب بانان و مقاماتِ زندان به هیچ یِ زندان حمله

دار برایِ  جانبه و دامنه دادهایِ بعدی نشان دادند، این یورشی بود همه گونه که روی نشد و همان

ها  ن به سلولیِ شصت. بالفاصله پس از ورودِ زندانیا در هم شکستنِ موضعِ زندانیانِ سیاسیِ دهه

دسته از بند  تک و گاه، دسته به دفاع ترتیب داده شد: تک ها، حمالتِ دیگری  به اسیرانِ بی و اتاق
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زدند تا اعتصابِ غذا را بشکنند و چون  قدر می کشیدند و آن ها زندانیان را بیرون می و اتاق

را در زیرِ ضرباتِ شلنگ و  کردند، تا قطعِ اعتصاب ، درد و رنجِ زیادی زندانیان عموما مقاومت می

زنان اکنون که  متحمل شدند. لشکرِ فاتحانِ حقیرِ جمهوریِ جانیان و راه« فوتبال»شتمِ  و ضرب

دیدند و معنایِ شکست و پرچمِ تسلیم را در  این همه را کافی و وافی به مقصودِ خویش نمی

گیِ ذاتیِ مکتبِ فلسفی و مناسباتِ  وار و گاه مضحک و با تمامِ فرومایه یافتند؛ دیوانه زندانیان نمی

هایِ آن نسلِ اعتراض را هم  هدف گرفتند تا اساسا  ها و مشخصه ها و نماد شان، رنگ اجتماعی

و  لشکری هاووهشان را نیز نفی و انکار کنند.  هایِ ظاهری وجود و حضورِ آن نسل با شاخصه

دند و هرکه را که سبیلِ بلندی داشت و ش و پاسدارانِ پلیدِ زندان، واردِ بند و اتاق می ندصرید 

اش  و سپس بیرون« لبِ باالت کو؟!»دادند که :  یا اساسا سبیل داشت موردِ خطاب قرار می

آمیزی  طرزِ ناموزون و تحقیر گردادند درحالی که به کشیدند و پس از دقایقی به بند برمی می

آمیز بودنِ این عمل،  زانِ شکنجهسبیلِ زندانی را کوتاه کرده بودند. امروزه شاید اصل و می

برایِ مبارزان و انقالبیانِ « سبیل»ست در نظر بیاوریم که  چندان قابلِ درک نباشد؛ اما کافی

چنان که  شان بود هم اجتماعی –ایران و حتا خاورمیانه در آن زمان نمادی از ایستارِ سیاسی 

جمهوریِ اسالمی و به طریقِ اولیِ  روست که برایِ مثال ریش درکوبا و امریکایِ التین؛ از این

سازمان و مقاماتِ زندان و اطالعات و امنیتِ وی، سبیلِ زندانیِ سیاسی نشان از سرِموضعی 

بودنِ وی داشت و سرِموضع بودنِ وی نشان از عدمِ پذیرشِ شکست و عدمِ تسلیم و درنتیجه 

 نمود.  ناپذیر می تحمل
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یِ مقاوم و  ر و شوق بودند و تحتِ هر شرایطی روحیهیِ شصت سراپا شو زندانیانِ سیاسیِ دهه

ای نکاتی برایِ  بردند و در هر اتفاق و ابتال بخشِ خود را از یاد نمی هایِ بشاش و رفتارِ روح چهره

هم از این قاعده مستثنا نبود و نیست. « تراشی سبیل»جُستند. جریانِ همین طرحِ  خنده می

صورتی  بانان به را هم که از منظر زندان« پ اندر قیچی چ» های تراشی زندانیان، همین سبیل

های گپ و گفت و شوخ و  دادند را به یکی از سوژه مضحک و برای تحقیر زندانی انجام می

 کردند!  شنگی مبدل می

هایِ دیگری را نیز در بر  ها و بهانه یافت و عرصه چنان ادامه می شتم و فشار و شکنجه هم و ضرب

هایی ازجمله نوع و شکل بیانِ اتهام و عقاید، و  یانِ مجاهد و مذهبی به بهانهگرفت. زندان می 

شان را هدف  ئولوژیک هایِ دیگری که هویتِ ایده زندانیانِ مارکسیست و کمونیست هم به بهانه

گرفتند. هدف از این همه یورش و فشار و شکنجه، اما موضوعی  داد، تحتِ فشار قرار می قرار می

بود و آن عبارت بود از درهم شکستنِ مواضعِ زندانی و بازگردادنِ وی به موقعیتِ  یگانه و واحد

بار تا محوِ کاملِ هویتِ سیاسی و تاریخی و طبقاتیِ  روی این و پیش 16و  16هایِ  پیش از سال

 یِ شصت.  اسیران و زندانیانِ سیاسیِ دهه

ریتِ زندان به زندانیانِ از پیش بان و مدی ها و حمالتِ زندان زمان با این حمالت، یورش هم

تری به خود گرفت. زندانیانِ گوهردشت  مستقر در زندانِ گوهردشت هم شدت و حدّت بیش

گرفتند.  گیِ جمعیِ خویش را پی می اساسا و عمدتا اَشکالی از سرِموضعیِ صنفی داشتند و زنده

زندانیان را به وضعیتِ پیش از جانبه درصدد برآمدند تا ایستارِ این  مقاماتِ زندان با یورشی همه
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شدتِ هرچه  بازگردانند و به همین منظور از ورزشِ جمعی شروع کردند و زندانیان را به 16سالِ 

هایِ انفرادی و غیره قرار  وشتم و ضرباتِ کابل و شلنگ و انتقال به سلول تر موردِ ضرب تمام

کنجه آغاز کردند و سپس به بیرون دادند. در این خصوص نیز از همان گذرگاه و تونلِ شالق و ش

هایِ مسلح به  ها با استفاده از کابل و شلنگ و لگد بررویِ آن« فوتبال»ها و انجامِ  کشیدن از اتاق

 پوتین و غیره استفاده کردند و ازکور کردنِ چشم زندانیان با ضرباتِ کابل هم دریغ نکردند. 

رغمِ  چنان ادامه داشت و زندانیان به گون هم چنان و به اَشکالِ گونه مقاومتِ زندانیان اما هم

چنان در  هایِ گسترده و سهمگین؛ هم تحمیلِ شرایطِ بسیار سخت و دشوار و تحملِ محدودیت

داشتِ هویتِ نسلِ انقالب و اسیرانِ نسلِ  یِ اصلیِ آن حفظ و نگاه مواضعِ خود که آهنگ و مایه

طورِ کلی و  ها، به ها و تاکتیک جزئی  در روش معترض بود؛ ایستاده بودند و سوایِ از تغییراتِ

 نشستند.  کننده عقب نمی تعیین

دادهایی در زندان جریان  روی6011: اواخرِ پاییز و اوایلِ زمستانِ  تدارکِ کشفدرِ زندانید ب( 

ها در جریان  دهیِ زندانیان در زندان یافت که حکایت از آن داشت که تغییری شگرف در سازمان

نمود اما به روشنی  چه دامنه و دورنمایِ آن برایِ زندانیان مبهم و نامکشوف میاست و اگر

ایِ مدیریتِ زندان و مآال جمهوریِ اسالمی تفکیکِ آشکارِ زندانیان و  دیدیم که هدفِ مرحله می

ست. تفکیکِ زندانیان از سه جهت صورت  ها به شکلِ جدیدی بندیِ بندها و زندان ترتیب

 زندانیان، هویت، ایدئولوژیک، و میزان، محکومیت:گرفت : مواضع  می
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که از نزدیک با زندانیان در چالش و  -دارانِ بند  یِ پاس کارگیریِ مشاوره با به داوود لشکری 

برایِ تفکیکِ زندانی از طریقِ   -شناختند  کشمکش بودند و زندانیان و ایستارِ هرکدامِ آنان را می

یا « گروه»یا « سازمان»، «اتهامت چیه؟»پرسیدند :  نوع و کیفیتِ ایستار و موضعِ وی می

یِ نظامِ ] جمهوریِ اسالمی [ چیه؟ نظام رو قبول  باره نظرت در»، «را قبو ل داری؟ ت«حزب»

ها و سازمان]و یا جریانِ سیاسیِ مربوطه[  حاضری انزجارات رو کتبا از گروهک»، «داری یا نه؟

« حاضری همکاری]اطالعاتی[ بکنی؟» ، « یِ تلویزیونی بکنی؟ حاضری مصاحبه»، «اعالم کنی؟

کردند و براساسِ  را مطرح می« خونی؟ نماز می »یِ :  ها پرسش ویژه مارکسیست و نیز برایِ

تعیینِ هویتِ ایدئولوژیکِ زندانی، ابتدا زندانیانِ مذهبی را از مارکسیست جدا و سپس برمبنایِ 

را از « سرِموضعِ تیر»دارانِ بند، زندانیانِ  هایِ دریافتی و نظراتِ مشورتیِ پاس نوع و کیفیتِ پاسخ

 66تا  63سال را از زندانیانِ باالیِ  63کردند و در نهایت زندانیانِ زیر  تفکیک می« سرِ موضع»

سال به بعد و ابد را از هم تفکیک کردند و به بندهایِ جدید انتقال دادند و برایِ  66سال و از 

ها و اسامیِ  رهکه تمامِ اطالعاتِ زندانیان از ترکیب و جغرافیایِ زندان را در هم بریزند، شما آن

کشِ اوین را به  بندها را تغییر دادند. زندانیانِ دارایِ حکمِ ابد را به اوین و زندانیانِ ملی

 گوهردشت منتقل کردند. 

شان سپری شده  یِ محکومیت ماهِ همین سال هم روندِ آزادیِ تعدادی از زندانیانی که دوره اسفند

ان هم از قبیلِ : سپردنِ وثیقه و ضامن، طی شده بود شان از زند و مراحلِ اداریِ مربوط به آزادی

شان چند ماهِ بعد  هایِ آنان هم گفتند که وضعیتِ زندانی را به تعلیق درآوردند و به خانواده

 وهفتی شدند. شود. پنج ماهِ بعد تعدادی از همین اسرا، شصت روشن می
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اسی و اسیرانِ نسلِ انقالب پیش عامِ زندانیانِ سی به این ترتیب کارِ تدارکاتِ کشتار و قتلِ

کُشان، گوش به فتوایِ خمینی  کاران و آدم رفت و جمهوریِ جور و جنایت و جمهوریِ جنایت می

 نشست.  به انتظارِ فرصتی تاریخی می  –زنان  یِ جانیان و راه کرده این سر -

ن به جمهوریِ یِ نظامیِ این سازما تردید این عملیاتِ فروغِ جاویدانِ مجاهدین و حمله بی

چنان که خطوطِ  آن -هفت گردید،  و عامِ شصت قتلِ« منشاءِ»و « موجب»اسالمی نبود که 

یِ آن یعنی مدیایِ جهانِ سرمایه درصددِ  رویِ سکه رسمی و غیرِرسمیِ جمهوریِ اسالمی و آن

این دست  گران هم به ادراکی از هایِ نادرست در تحلیلِ برخی از تحلیل القایِ آنند و گاه گرایش

گونه که به شرحی که تفصیلِ آن گذشت، دیدیم جمهوریِ اسالمی و  که همان بل –اند  متمایل

وهفت در پی و  عامِ شصت کم از دو سال پیش از قتلِ بازویِ قضایی و وزارتِ اطالعاتِ آن دستِ

ابینِ آزادی و م یِ شصت، این اسیرانِ نبردِ نابرابرِ فی درصددِ آن بودند که زندانیانِ سیاسیِ دهه

کم هفت سال بود که در برابرِ  برابری و انسانیت با روحانیت و سرمایه و سبعیت، را که دستِ

گران  یِ دژخیمان و شکنجه هایِ جسمی و روحیِ متصور و ممکن در مُخیلّه یِ انواعِ شکنجه همه

سان نه  و بدینشدند  کردند و تسلیم نمی داری می هایِ تیرباران پای ِ دار و جوخه و تا پای

عام  شناختند؛ قتلِ موجودیتِ جمهوریِ اسالمی و نه  شکستِ حقانیتِ خویش را به رسمیت نمی

یِ روزگار محو و به این  را از صفحه –زندان  –کرده و عمال تمامیِ آن نسل و نمادِ مقاومتِ آن 

انِ سیاسیِ توان گفت زندانی ست که می مسئله را حذف نمودند. و این واقعیتی ترتیب صورت

اند،  را در زندان سپری کرده 16و  11هایِ  ویژه آن دسته از زندانیانی که سال یِ شصت و به دهه

بر آن اجماع و اتفاقِ نظر دارند زیرا سوایِ بر تأییدِ وقوعِ آن  تدارکاتِ شوم  و یادآوریِ آن 
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هرگز از  -عام  قتلِ چون مقدماتِ هم –ها و سؤاالت  بندی تحوالت در زندان و تغییرات و ترکیب

البداهه و منبعث  عام را فی ام که آن قتلِ یِ شصت نشنیده بندیان و زندانیانِ دهه کدام از هم هیچ

از عملیاتِ مجاهدین ارزیابی نمایند.  اگرچه خصمِ حقیرِ این عملیات را فرصتی مغتنم شمرد تا 

یِ  لِ کار و برنامهکشید تسهی در نماز جمعه عربده می موسوی ارهبیلی چنان که هم

 (  6کشی را پیش بَرَند. ) یِ نسل عامِ زندانیان بدانند و آن پروژه شده از پیشِ قتلِ طراحی

 :  هات و عدمِ شصت قف ِپ( 

 آبِ سیه از زمین برآمد 

 مرگ از درِ آهنین درآمد 

 بارید به باغِ ما تگرگی 

 (  1وز گُلبُنِ ما نماند برگی )

هایی  بارم، روزها و شب بار و اندوه هایی که مشغولِ نوشتنِ این تاریخِ خون در این روزها و شب

بندیان و رفقا و  رزمان و هم گذرند و هم ام می چهار سالِ پیش از برابرِ چشمان و زمان در بیست هم

هایِ کوه،  پایه شان بسانِ هاشان بسانِ چشمه، زالل و پاهای آورم که چشم یاد می ام را به دوستان

وشانی که پای در زنجیر هم،  خواند و شیر هاشان قناری می استوار بودند. پردالنی که در سینه

گی و خونِ  داری را منطقِ زنده هایی که مبارزه و پای دادند. آن باج به شغاالن و کفتاران نمی

تند و در دلِ خواس دانستند و رفقایِ خویش را پیش از خویش می هایِ آن می جاری در رگ
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هایِ  یِ سلول افروزِ دلِ پرآتشِ خویش بودند و در گوشه بندها شعله هایِ پسِ پشتِ چشم تاریکی

 کردند. زیستند و زیرِ کابل و شکنجه، وفا را تفسیر می تنهایی در جمعِ مردم می

ر هایِ خویش نگاه خواهم داشت و د ام را برایِ خلوت های بسیار دشوار و سخت است؛ اما اشک

ناک را  دادِ هول ست، حقیقتِ آن روی که تحلیلی و تبیینی نگارشِ این تاریخ که کاری نه نقلی بل

که به یُمنِ  به استدالل پیش خواهم نهاد تا چنان چون خورشید از پسِ دود و دمِ نامبارکِ آنان

گی و  وادادههایِ دوربُردِ جهانِ سرمایه دیرگاهی هست که  دریغ به رسانه رسیِ فراوان و بی دست

دهند و آن تابستانِ مقاومت، تابستانِ حماسه و  تسلیمِ خود را به تمامیِ آن نسل تعمیم می

کنند؛  عنوانِ تابستانِ سیاه، تابستانِ یأس و تابستانِ تسلیم تأویل می تابستانِ البته تراژدی را به

گان و  ین قلیلِ وادادهدر پُرگوییِ ا -فشان  یِ آن نسلِ جان رفته برون تابد و پیام به محاق

ست به نسلِ حاضر  داری را که همانا تابش و گرمایش و امید و پای –خاموشیِ ما کثیرِ خاموشان 

 هایِ آتی، برافشانده و منتشر سازد.    و نسل

بندیانِ رسته از  یِ شصت و هم الیِ خاطراتِ زندانیانِ دهه ناک در البه عامِ هول جزئیاتِ آن قتلِ

یم، کمابیش  آمده است و این مجال را جایِ پرداختن به آن به تفصیل نیست زیرا آن کشتارِ عظ

گونه که اشاره رفت و از سیاقِ مطلب نیز پیداست، هدفِ این مقاله معطوف به بازخوانی و  همان

تر و  یِ تصویری هرچه بیش یِ شصت و ارائه هایِ دهه بازتعریف و تحلیل و تبیینی از تاریخِ زندان

کشِ آن به نسلِ حاضر و  داریِ انبوهِ اسیرانِ نسلِ انقالب است و پیش از واقعیتِ پای تر تمام

چه بر آن نسلِ سترگ گذشت و واکنشی که آن نسل از  یِ آن ست تا در پرتو هایِ آتی نسل
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خویش به نمایش گذاشت؛ خویشتن را بیابند و بشناسند. بنابر سیاقِ مطلب، اما باز به اختصار، 

 کنیم :  ناک اشاره می آن جنایتِ دهشتبه ماوقعِ 

نفره  دشت هیئتی سه در زندانِ اوین و هشتمِ همین ماه در زندانِ گوهر 6016ماهِ  ششمِ مرداد

یِ  عنوانِ : حاکمِ شرع و دادستان و نماینده به ترتیب، به پورمحمدیو  اشراقیو  نیریشاملِ 

شدت و  یِ رئیس و دادیارِ زندان، به وقفه بیکننده و  وزارتِ اطالعات در معیّت و همراهیِ تعیین

تر مشغولِ کشتارِ زندانیانِ سیاسی بودند. رئیسِ زندانِ گوهردشت در زمانِ  سرعتِ هرچه تمام

بودند و با  –کنونی ایِ مقیسهقاضی – ندصرید وقوعِ آن کشتار داوود لشکری و دادیارِ زندان، 

بردند و  فرستادند و از این کار لذت می مسلخ میتر زندانیان را به  تمام حرص و اشتیاقِ هرچه

شد. در اوین از پنجم  عام در خفایِ کامل انجام می رقصیدند. قتلِ لِی می خوردند و لِی شیرینی می

یِ بندِ کارگاه و  استثنا به–ها را از بندها  و در گوهردشت از ششمِ مردادماه تمامیِ تلویزیون

ها را قطع و هواخوری را به  صدایِ رادیو و تحویلِ روزنامهآوری کرده بودند و  جمع –ها تواب

یَکُن اعالم کرده بودند. زندانیان را که در این  لَم ها را کَاَن حالتِ تعلیق درآورده و مالقاتِ خانواده

طورِ کلی،  تک و برمبنایِ پرونده و سپس به به در مواردی تک –اساسا از مجاهدین بودند-دوره 

بردند و در  ساختند و به صف نزدِ هیئت می هیچ مبنایی و صرفا از بندها خارج میگروه و بر  گروه

هایی مختلف به آنان داده و از جمله به زندانیان  صورتِ پرسشِ زندانی از ماهیتِ هیئت پاسخ

ست برایِ عفوِ عمومی و تشخیصِ زندانیانی که صالحیتِ عفو و آزادی  گفتند که این هیئتی می

که درصدداند زندانیان و درنتیجه بندها را براساسِ مواضعِ  زندانیان تفکیک  این را دارند و یا

ست؟ سازمان را قبول دارید؟ نظام را قبول دارید؟  ها از این قرار بودند: اتهامت چی کنند. سؤال
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ها را محکوم بکنید؟ حاضرید  یِ تلویزیونی بکنید و سازمان و گروهک حاضرید مصاحبه

تان ابرازِ پشیمانی و  ها را محکوم و از مواضعِ گذشته سید و سازمان و گروهکانزجارنامه بنوی

گیِ پاسخِ هر زندانی، وی را به سمتِ راست و یا چپِ  گونه ندامت و توبه کنید؟ براساسِ نوع و چه

کردند. زندانیانی که اتهامِ خود را سازمانِ مجاهدین گفته و از  یِ زندان هدایت می راهرو

کردند و یا زندانیانی که انجامِ  استنکاف می« منافقین»یِ  ساخته اصطالحِ خمینی کاربردنِ به

کردند به  پذیرفتند و به گذشته و عقایدِ خویش پشت نمی مصاحبه و اعالمِ کتبیِ انزجار را نمی

یِ محلِ اعدام  نفره به سوله 03و  13و  63هایِ  جا در گروه سمتِ چپ هدایت شده و از آن

شده به سمتِ راست اما به  شدند. زندانیانِ رانده دار آویخته می جمعی به جا دسته آن منتقل و در

شدند که دیگر لزوما بندِ سابقِ خودشان هم نبود تا مبادا اخبارِ  بندهایی بازگشت داده می

بندیانِ خویش منتقل کنند. در مواردِ زیادی همین  دادِ در جریان را به هم دادگاه و بی بی

 -توسطِ زندانی-یِ نخستین  بار از شروطِ پذیرفته را مجددا به نزدِ هیئت برده و این زندانیان

گذاشتند که تا سرحدِ امکان  تری را در برابرِ آنان می تر و عمیق رفتند و شرایط سخت فراتر می

ن به عامِ مجاهدی عام نیابند. هیئتِ کشتار در شهریورماه و پس از کشتار و قتلِ راهِ گریزی از قتلِ

سراغِ زندانیانِ مارکسیست و کمونیست رفت و ضمنِ طرحِ سؤاالتِ مشترک با مجاهدین، 

یِ این زندانیان را هم طراحی و در برابرِ آنان قرار داد که به هویتِ ایدئولوژیکِ این  سواالتِ ویژه

« فطری مرتدِ ملی و مرتدِ»یِ فقهیِ  کارانه شد تا بر مبنایِ احکامِ جنایت اسیران مربوط می

زیرِ ضربِ  -گانه از حیثِ زمانی و دفعاتِ سه–طورِ نامحدود  بخشی را اعدام و بخشی دیگر را به

اساس  کابل و شکنجه بَرَند تا از ایستار و هویتِ ایدئولوژیکِ خویش برگشته و نماز بخوانند. براین
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آیا مارکسیست  پرسیدند: هایی از این قبیل از زندانیانِ چپِ مارکسیست و کمونیست می سؤال

بار هم شده  خوانید؟ آیا تاکنون حتا برایِ یک اند؟ آیا نماز می هستید؟ آیا پدر و مادرتان مسلمان

هایِ  کردند و چارچوب عام دریافت می هایی که اعضایِ هیئتِ قتلِ اید؟ بنا بر پاسخ نماز خوانده

مرتدِ فطری و مسلمان و  انگیزی که برساخته بودند این دسته از اسیران و زندانیان یا نفرت

که در –اند  شدند که از اسالم روی برگردانده و به آن کافر شده ای تشخیص داده می زاده مسلمان

رفتند که در این  شمار می و یا مرتدِ ملی و غیرِمسلمانِ جَداندرجَد به -شدند این صورت اعدام می

ه بر مجاهدین و زندانیانِ چپِ شدند. عالو صورت با ضرباتِ شالق به نماز خواندن وادار می

الیِ جریانِ این  ها در البه نیز در شهرستان« خطِ شریعتی»کمونیست، تعدادی از زندانیانِ 

 دار آویخته شدند.  کشتار به

و دقیقا تا سیزدهمِ شهریورماه که خمینی  6016یِ اولِ شهریورماهِ  هیئت ِ کشتار تا پایانِ نیمه

عام، سراسیمه فرمانِ قطعِ کشتار را صادر  دنِ تشتِ رسواییِ آن قتلِیِ از بام برافتا با مشاهده

یِ شصت و انبوهِ اسیرانِ نسلِ انقالبی و رادیکال و  کرد، اکثریتِ عظیمِ زندانیانِ سیاسیِ دهه

چنان که  رفت تا هم دار آویخته و یا تیرباران کرده بود و می  خواه و چپ و کمونیست را به آرمان

اش اعتراف کرد اوضاع را به حالتِ پیشین بازگردانَد و جریانِ  ا در خاطراترفسنجانی بعده

یِ قضاییه بسپارد که البته همانا چیزی جز تداومِ  گیری را به وزارتِ اطالعات و قوه تصمیم

توانست باشد و بعدها عمال هم دیدیم  و روتین نمی« معمول»هایِ  آویزکردن ها و حلق تیرباران

 که جز این نیست.
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 گد   قف  عدم شد 

نظر از تعلقاتِ تشکیالتیِ حزبی  عام شدند، صرف ای که در آن کشتارِ عظیم، قتلِ زندانیانِ سیاسی

هایِ سیاسی و باورهایِ ایدئولوژیک ولی با تأکید بر نوعِ واکنش و  و سازمانی و گروهی و گرایش

 شوند: تقسیم میداد، به چند دسته  ایستارشان در برابرِ هیئتِ مرگ و لشکرِ بی

اطالع بودند و از جریانِ  ست که از ماهیت و اهدافِ هیئت بی : شاملِ زندانیانییِ اول دسته

دلیلِ  بسا هم به شان را به هیئت دادند و چه های طورِ طبیعی پاسخ عام خبر نداشتند و به قتلِ

بُریده در یک بند قرار خواستند در جریانِ تفکیکِ مجددِ بندها با زندانیانِ تواب یا  که نمی آن

هایی  پاسخ –راهی و فریبِ زندانیان به وجود آورده بود تصوری که هیئتِ کشتار برایِ گم–گیرند 

کرد که وقتی که پس  تعریف می شدلگونی اکبر تر به هیئت داده بودند. تر و شفاف هرچه صریح

را « مرتدِ فطری و مرتدِ ملی»خود موضوعِ   به از بازگشت از دادگاه که در آن با تیزبینیِ مخصوص

نشینی نکرده بود خود را غیرِمسلمانی  که از هویتِ ایدئولوژیکِ خویش عقب دریافته و ضمنِ آن

اش را از  اند معرفی کرده و به این ترتیب وضعیت اش مسلمان نبوده که هرگز نه خود و نه والدین

و در سمتِ چپ در میانِ زندانیانِ  شمولِ حکمِ مرتدِ فطری خارج ساخته بود، در راهرویِ زندان 

عادل چه »پرسد :  شود. اکبر رو به عادل از او می می عدهل طدلبی کلخورا دادگاه رفته متوجه 

عفوه اکبر! »گوید :  و عادل در پاسخِ اکبر با لبخندی می« دونی جریان چیه؟! کار کردی؟ می

که بسیار  نها نسبت به آناناکبر با آن تندی و عصبانیتی که ت« کنن! دارن آزادمون می
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مسّب سیز ... آی ی ی یازیق! »گوید:  داشت، خطاب به عادل می شان داشت روا می دوست

چیز نگفت! ساکت شد و عمیقا به  عادل هیچ»گفت :  ( اکبر می0« )موورتدِ جریانی دی! قیریلّار!

آرزوهایِ بردار رفت!...  ها به میعادگاهِ هفتی و و لحظاتی بعد در صفِ کاروانِ شصت« فکر فرورفت!

ها بعد وقتی از زندان درآمدم، به اردبیل رفتم و در همان روزِ نخست، ساعاتی را از  سال

رفتم و با آن رفیقِ   -گاهِ عادل روستایِ خاست –خویشانم جدا شدم و به تنهایی به کلخوران 

جدیدِ عهد کردم. برگِ نسترن لطیف؛ ت چون گل ای بود و قلبش هم زنی حرفه عزیزم که مشت

ست که در هنگامِ مواجهه با هیئتِ کشتار، اطالعی از  ای از زندانیانی باری ... عادل طالبی نمونه

 عامِ در جریان نداشت. قتلِ

زندانیانی بودند که به نحوی از انحاء یا از موضوعِ کشتار باخبر شدند و یا به  یِ دوم: دسته 

هایِ تاکتیکی و  نشینی پی بردند و تالش کردند با عقب غیرِعادی بودنِ وضعیت و خطرِ در کمین

یِ آن  ویژه در بحبوحه موقت، آن موج را پشتِ سر بگذارند. واقعیت این است که در زندان و به

هایِ سیاسی،  ها و احزاب و گروه کشتار، هیچ خط و ربطی از بیرون از زندان و یا توسطِ سازمان

ت هم برسد و مواضع و ایستارِ زندانیان در زندان را تعیین توانس رسید و نمی به زندانیان نمی

توانست هم تعیین نماید و برخالفِ ادعاهایِ مقاماتِ جمهوریِ اسالمی، زندانیانِ  کرد و نمی نمی

یِ شصت در اغلبِ مواقع و تقریبا همواره، به تشخیص و تحلیل و اجتهادِ خویش  سیاسیِ دهه

ای بود که طیِ سالیانِ دراز در  و این شیوه، حاصلِ تجربه کردند گرفتند و عمل می تصمیم می

دست آورده بودند و البته کاری بود درست، زیرا این تنها خودِ اسیران و زندانیان  ها به زندان

آمده بر خویش را درک و تحلیل و  توانستند موقعیت و زمان و مکان و حوادثِ پیش بودند که می
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ها و الزاماتِ خویش تصمیم بگیرند. به این ترتیب  نات و تواناییتببین نمایند و برمبنایِ امکا

ِ ماجرا شدند و درصدد برآمدند آن کشتار را پشتِ سر گذارند، هرکدام بنا به  زندانیانی که متوجه

هایی دست زدند و شروطی را پذیرفتند و  نشینی فراخورِ حال و کیفیتِ تصمیمِ خویش به عقب

در بردند. هیئت اما در  یِ تیغِ کشتار، جان به سان از چرخه هم بدینای از این زندانیان  پاره

یِ شکلِ  ای درباره کشید : اگر زندانی رفت و شروطِ دیگری را پیش می تر می بسیاری موارد پیش

نشست، ابرازِ انزجارِ بلندباالیِ مکتوبی را از وی  آمد و عقب می بیانِ اتهامش کوتاه می

یِ ویدئویی و در حضورِ  پذیرفتند، انجامِ مصاحبه انی ابرازِ انزجار را میخواستند؛ اگر زندانی می

بردند که دیگر جایی  جا پیش می طلبیدند و این تعقیب را تا بدان جمعِ زندانیان را از وی می

بایست با جانِ خویش به سمتِ دشمن و  ماند و او می نشینیِ زندانی باقی نمی برایِ عقب

یِ  ای را منتظری در نامه بُرد. نمونه اش حمله می افراشته هایِ دارِ بر نابای تیرباران و ط جوخه

ای عام نیست و زندانیان  نویسد که اگرچه نمونه می 16مردادماِه 66دومش به خمینی به تاریخِ 

ست که تا  یِ گویایی بر این دسته از زندانیانی کردند اما، نمونه نشینی نمی حد عقب عموما تا بدین

نشینی کردند و تاکتیکِ از سر گذراندنِ موجِ کشتار را در پیش گرفتند اما با  عقب مراحلی

رحم و حقیر، رو به سمتِ او بازگرداندند و ایستادند و بر ایستارِ  رویِ خصمِ درنده و بی پیش

 خویش تا فرازِ دار پیش رفتند:

 –اطالعات یا دادستان  گفت : مسئولِ هایِ کشور می سه روزِ قبل، قاضیِ شرعِ یکی از استان»

موضع است یا نه، پرسید : تو  که سرِ از یکی از زندانیان برایِ تشخیصِ این –تردید از من است 

حاضری سازمانِ منافقین را محکوم کنی؟ گفت : آری، پرسید حاضری مصاحبه کنی؟ گفت : 
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ضری رویِ مین آری، پرسید : حاضری برایِ جنگ با عراق جبهه بروی؟ گفت : آری، پرسید : حا

شود تو هنوز  یِ مردم حاضرند رویِ مین بروند؟ ... گفت : معلوم می بروی؟ گفت : مگر همه

قمعِ زندانیان و  و یعنی به صفِ اعدام و قلع« یِ سرِموضع انجام داد... سرِموضعی. و با او معامله

د یافتنِ توجیهی بایست یادآور شویم که در تعقیب زندانی تا سرح جا می اسیران فرستاد. همین

کاری  آیا حاضری هم» که  را هم یعنی این« همکاری»برای اعدام، در این مرحله، حتا 

ست که زندانیانی هم در این مرحله گرفتار شده و در دفاع از  کردند! بدیهی سؤال می«بکنی؟!

 گفتند و بر طناب دار بوسه زدند.« نه» شرفِ انسانی و حیثیتِ انقالبیِ خویش 

عام اطالع یافتند و هرکدام بنابر  : آن دسته از زندانیانی بودند که از جریانِ قتلِسوم یِ دسته

دادگاهِ هیئتِ  دالیل و تحلیل و تبیینی، آگاهانه و مصممانه از هویت و مواضعِ خویش در بی

 –هایِ تاریخی  یِ آرمان غصه یِ پر دار سپردند و قصه کشتار دفاع کردند و سرافرازانه سر به

هایِ مجروح بر طنابِ دار گفتند و رو به تیرهای آتشینِ  اتیِ نسلِ خویش را با حنجرهطبق

 هایِ تیرباران سرودند.  جوخه

گانِ آنان، همان  گیِ شماره داریِ این دسته از زندانیانِ سیاسی و گسترده واقعیتِ پای

هایِ دوربُردِ  رسانهکه در برابرِ  یِ مقاومت و زندان و آنان گانِ عرصه ست که واداده حقیقتی

برند و یا  روند یا به محاق می هایِ تلویزیونیِ آنان غش می هایِ امپریالیستی و دوربین قدرت

دهند تا آن تابستانِ مقاومتی را که نشان داد اسیران و زندانیانِ  اهمیتش جلوه می کوچک و کم

در برابرِ هیوالیی به نامِ تنها در کارِ اعتراضِ بزرگ و قیامِ سترگِ خویش  انبوهِ آن نسل نه
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داری و پافشاری بر حقانیت و  یِ پای که در عرصه شگفتی آفریدند، بل«  جمهوریِ اسالمی»

ها واداشتند را تابستانِ تسلیم  هایِ خویش هم فاتحانِ حقیر و دشمنانِ زبون را به شگفتی آرمان

 یافته جار زنند.   داریِ آن نسل را تمام بنمایانند و کارِ پای

مان، در جریانِ تکوین و نگارشِ این  ی آسا هایِ سهمگین و سخت بندیانِ آن سال رفقا و هم

ناک و رویی گشاده به دعوتم برایِ بازنویسیِ خاطرات و مشاهداتِ خود از  کتاب، با دلی اندوه

اول  هایِ دستِ اند و روایت ایستار و تصمیمِ مصممِ این دالورانِ نسلِ جاویدان، پاسخِ مثبت داده

شوند تا  ها و دالیلی موجب می جا منتشر سازم. محذوریت اند تا در این ام فرستاده خویش را برای

شان محفوظ  یِ این مشاهدات بپرهیزیم اما امضای بندیانِ نگارنده از ذکرِ نامِ برخی از راویان و هم

خودِ این رفقا گونه که  شان نیست. ضمنا همان است و تردیدی در صالحیتِ آنان و صحتِ روایت

بایست سندی تاریخی و شهادتِ مکتوبِ  اند؛ متنِ این روایات را می بندیانم نیز تأکید کرده و هم

 این شاهدان دانست :  

عام به دفاع از  یِ مجاهدینی که با آگاهیِ کامل از جریانِ قتلِ باره لویی در محمدعلی خدابنده

هایِ دارِ برافراشته و  یِ منتهی به طناب رو هویت و مواضعِ خویش پرداختند و سمتِ چپِ را ه

 نویسد:  هایِ تیرباران را برگزیدند، می جوخه

 و مرداد محاکماتِ در شد خواهند اعدام که این به علمِ با  کسانی که اسامیِ] تعدادی از[»

 اند[ : سازمانِ مجاهدینِ خلق دفاع کردند ]بدین شرح مواضعِ از وهفت شصت سالِ شهریورِ
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هایِ  یِ انفرادی پله روزِ هفتمِ مرداد، من در راه –: شاهد، خودِ من هستم حسن فدرسیـ 6

کرد و  گاه جدل می دارِ آسایش گاهِ اوین متوجهِ حضورِ حسن فارسی شدم که با پاس آسایش

پرسی  دار از او دور شد، به او نزدیک شدم و احوال اش بود. وقتی پاس خواهانِ وسایلِ شخصی

نست که فرصتِ کمی دارد و فوری گفت : من امروز دادگاه بودم و از مواضعِ سازمان دا کردم. می

 روم . دفاع کردم و همین حاال هم برایِ اعدام می

؛ -6016نُهِ اوین، اوایل شهریورماهِ  و سلولِ دویست –علی سینکی : شاهد، مجید طدلقدنیـ 1

یِ شهدایِ جنگِ رژیم قرار  و در جرگه یِ جنگِ ایران و عراق کشته شده بود پدرِ مجید در جبهه

داشت و نیّری در محکمه به مجید گفته بود : حیف از آن پدر که پسرِ منافقی مثل تو دارد! 

خواهیم آزادتان کنیم. آیا حاضری تعهد بدهی که بعد از آزادی، با منافقین رابطه نزنی؟  می

شه داشته که آزاد شود و به مجاهدین نویسد. احتماال نق ای می نامه کند و تعهد مجید، قبول می

هایِ اخیر صراحتا از مجاهدین دفاعِ علنی  بپیوندد، زیرا که مجید جزوِ کسانی بود که در ماه

ها به مجید  رفته، یکی از بچه گاه می کرد. در برگشت به سلول در صفی که به سمتِ آسایش می

یِ زیادی اعدام  ن است و تا حاال عدهیِ زندانیا گوید : این محاکمات برایِ اعدامِ گسترده می

دار  رسد، به پاس گاه می اند. مجید که تازه متوجهِ قضایا شده بود، وقتی به سلولِ آسایش شده

ها  جا ببریم، آن توانیم کسی را آن گوید : ما نمی خواهم نیّری را ببینم. پاسدار می گوید : می می

گوید : پس یک کاغذ بده تا من  جید میدهند. م اگر خودشان کسی را بخواهند، لیست می

کند : به  طور شروع می اش را این آورد و مجید نامه ای به نیّری بنویسم. پاسدار، کاغذی می نامه

نامِ مسعود و مریم ... من سازمانِ مجاهدین و مشیِ   نامِ خدا و به نامِ خلقِ قهرمانِ ایران و به
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خواند و  بعد، نیری، مجید طالقانی را به محکمه فرامی یِ آن را قبول دارم و .... . روزِ مسلحانه

رانی با شور و حرارتِ  پرسد : تو این نامه را نوشتی!؟ مجید هم در پاسخ شروع به یک سخن می

نامِ خدا و به نامِ خلقِ قهرمانِ ایران و به نامِ مسعود و مریم ... .   گوید : به کند و می زیاد می

رانی  عریف کرده بود که وقتی با شور و حرارت درحالِ سخنمجید خودش به علی سینکی ت

هایِ من گوش  بار در دادگاه حاکم شده بود و همه با تعجب و دقت به حرف بودم، سکوتی مرگ

جا این ماجرا را برایِ علی  برند و در آن می 133کردند. مجید را سپس به سلولِ انفرادیِ  می

پرسد : در بندِ چهار که بودی، چه کسی از  کی میکند و سپس از علی سین سینکی تعریف می

گوید : به محمد سالم برسان و بگو  آورد. مجید می هایِ ما را دیدی؟ علی اسمِ مرا می بچه

رویِ آن حک شده بود را « کربال»یِ  رنگ را که کلمه مواظبِ خودش باشد و یک تسبیحِ زرد

ا به محمد بده. سپس، ساعتِ مچیِ دستش را گوید این ر دهد و می عنوانِ یادگاری به علی می به

دهد. علی سینکی بعد از چند روز به بند برگشت و در  کند و به خودِ علی سینکی می هم باز می

جا تسبیحِ مجید را به  مان تعریف کرد و همان هایِ سلول، این داستان را برای یِ بچه حضورِ همه

 من دا .

نُهِ اوین. حمید جاللی در  و هایِ دویست : شاهد، خودم هستم. مردادماه؛ سلولحمید جاللیـ 0

یِ اعدام برده شده بود و  بار هم در همان سال به جوخه گیر شده بود و یک سالِ شصت دست

هایِ  اعدامِ مصنوعی شده بود و خودش شاهدِ اعدام )تیرباران( ِتعدادی از زندانیان در پایِ تپه

از فعاالنِ سیاسی  علی صادیی حسنیِ اعدامِ مجاهدِ شهید  مله تا آخرین لحظهج اوین بود؛ من

و زندانیانِ سیاسیِ زمانِ شاه، با او بود. حمید در محاکمه به نیری گفته بود : من هفت سال 
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گیری کنم.  شان قضاوت و موضع است در زندانم و اطالعی از مجاهدین ندارم که بخواهم در باره

بخش تشکیل  دهم، تو موضع بگیر : مجاهدین ارتشِ آزادی : اطالعات را من مینیری گفته بود 

خواهند جمهوریِ اسالمی را سرنگون کنند؛ چه  اند و می اند و تا نزدیکِ باختران آمده داده

شان دارم. نیری با عصبانیت  اند، قبول گویی؟ حمید گفته بود: اگرکه برایِ سرنگونیِ شما آمده می

کنیم. حمید  ات می بار حتما اعدام تواند به کمکِ تو بیاید، این ر نکن عمویت میگفته بود : فک

وقت در زندان به امیدِ کسی نماندم که حاال به امیدِ عمویم باشم. جهتِ  گفته بود : من هیچ

میرحسین یِ  اطالع : عمویِ حمید شخصی به نامِ سرهنگ جاللی وزیرِ دفاعِ سابقِ کابینه

 یِ پیشینِ هوانیروزِ رژیم بود. حمید در اواخرِ مردادماه برایِ اعدام برده شد. و فرمانده موسوی

ونهِ اوین. مجید  هایِ دویست : شاهد، خودم هستم. مردادماه؛ سلولمجید عبداللهیـ 6 

گیر و هردو به  سه یا ]شصت و[ چهار، دست و هایِ شصت همراهِ برادرش در سال عبداللهی به

عام، شهید شده بود و نیری  دند. برادرش امیر، در همان روزهایِ قتلِحبسِ ابد محکوم شده بو

ایم و تو شانس داری که زنده بمانی به شرطِ  در محکمه به مجید گفته بود برادرت را اعدام کرده

که از مجاهدین اعالمِ برائت کنی. مجید را چندبار نزدِ هیئتِ مرگ بردند ولی قبول نکرد. در  این

 رایِ اعدام برده شد.اواخرِ مرداد ب

دوبار »ونهِ اوین. مجتبی  هایِ دویست : شاهد، خودم هستم. مردادماه؛ سلولمجفبی آرامـ  6

عنوانِ پیکِ مجاهدین از پاکستان به ایران  شد. برایِ بارِ دوم به محسوب می« گیری دست

گیر شده بود. به هشت سال زندان محکوم شده بود. در حضورِ هیئتِ مرگ  برگشته بود و دست
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عنوانِ پیک  که برایِ بارِ دوم و به وقتی از او پرسیدم : با وجودِ این از مجاهدین دفاع کرده بود.

طور هشت سال حُکم گفتی؟! جوابِ مجتبی این بود : هشت سال ]حکم[  ای، چه گیر شده دست

 «دانستند باالخره روزی مانندِ چنین روزهایی اعدامم خواهند کرد! دادند چون می

در  انگیزی از آن کشتار جان به طرزِ شگفت ه خود نیز بهک« ت.د »  بندیِ دیگرِ ما: رفیق و هم

یِ این  بندیانِ دیگرش درمیان بگذارد؛ در باره بُرده و واردِ بند شده و توانسته بود ماوقع را با هم

 نویسد:  بار با هویتِ کمونیستی می دسته از زندانیان و این

 همراهِ نیّری به که شکل این رسید. به ما به عام[ خبرِ]قتلِ ها روزِ اعدام صبحِ آخرین اولِ درست»

 به موُرسِ نوری طریقِ از خبر. است اعدام برایِ اند، اما آمده عفو هیئتِ عنوانِ به اشراقی

 جدّی : مسئله که گفتم همه به من. بودند رسانده ما به را خبر ها آن و بود رسیده ها کش ملی

 گان؛ گرایشِ سوسیالیستی( مرکزیِ رزمندهیِ  )عضوِ کمیتهقریشی  رضد چندی از پس. است

 را خبر گفتم: او به بکنیم؟ چه : آقا پرسید من از و( بود سلول هم من با رضا) آمد من نزدِ

. کنند می اعدام فطری مرتدِ عنوانِ به هستی مسلمان که نگویی اگر گفتم : آری! گفت گرفتی؟

 پرسیدم( بود رشتی ها صحبت تمامِ. )مسلمانم من بگویم توانم نمی که من : آقا گفت من به رضا

 اش چهره هنوز. کمونیستم من که داند می او و بوده بند هم من با شاه نیّری، زمانِ گفت : : چرا؟

 دیگر و رفت که رفت او. ما هردویِ کردیم سکوت. نویسم می دارم که حاال است، من مقابلِ در

مسلمانی،  نگویی اگر گفتم: هاشم!( اقلیتی)مشهدسری طدلبی هدشم به. ندیدیم را دیگر هم

 دیدار؟ کنی؟! کدام می شوخی گفتم. دیدار امیدِ به گفت: من به. میشی اعدام و شوی می مرتد
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 نیری به که شنیدم دادگاه از را( اقلیتی)محمدرضد صدایِ. رفت هم هاشم. کنند می اعدام دارند

 »گفتند:  ها آن و من کمونیستم گفت هستی؟ مارکسیست که گفتند او به ها آن وقتی اشراقی، و

 را اش فامیلی. شد اعدام هم محمدرضا «.بگویی را حقیقت کن سعی همیشه پسرم آفرین

 دارم درست کنم می احساس و است حرف دنیا یک. نویسم می تند دارم خیلی. ام کرده فراموش

رقصید.  می او و بودند داده نهار برایِ پنیر و داغ نانِ ما به که هنگامی بینم می را ناصریان لِیِ لِی

 ! بگو عزیزم خمینیِ»: خواند می و کرد می ها بان نگه به تعارف و بود دستش شیرینی که هنگامی

 به دیگر مسلمانم من که گفت می ناصریان به رضا اگر: قریشی رضا به راجع «.بریزم خون که

 او به که هایی آن و کرد می چین دست همین برایِ داشت عجله ناصریان. رفت نمی دادگاه

 باز اما دانستیم می ما که است عجیب. فرستاد نمی دادگاه به را ها آن خوانند می نماز گفتند می

 ما نفرِ 60 حدودِ بودیم نفر 60. نرفتند دادگاه اصال ما از نفر ده .... نیستیم مسلمان گفتیم هم

 «شدند! اعدم

را « سرنوشت » ست که با علم ِ به واقعیتِ قتلِ عامِ جاری،  یکی دیگر از شهدائیعباس رئیسی 

بندیانِ او درهمان دورانی که  آگاهانه به کناری زد و خود، سر گذشتِ خویش نوشت! یکی از هم

 گوید:  کشتار جریان داشت می

و به همین خالو! ]عباس ، بوشهری بود » گن:  وقتی خبر اعدام رو به عباس میدن و می» 

گه:  می« ... کنن !  خونم، اعدام می کردند [ اگه بگی نماز نمی مناسبت بچه ها خالو صدایش می

خونم ! میرم و هر  من توی موقعیتی ]از نظر اجتماعی و تشکیالتی[ نیستم که بگم نماز می» 
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کنم که  یگم! ولی توصیه نم اونچه که اعتقادمه ]او مارکسیست و از سازمان پیکار بود [رو می

و به این ترتیب عباس !«  کسی از من پیروی کنه ؛ هر کس بنا به تشخیصِ خودش عمل بکنه 

 هم رفت ! یرئیس

و  16هایِ  یِ سال بندیانِ سالنِ سه یِ شصت و از هم که رفیقِ دیگری که از زندانیانِ دهه« ن. م»

جعار یِ  رده است؛ دربارهدر ب ما هست و خود ذیلِ عنوانِ مرتدِ ملی از آن کشتار جان به 16

 نویسد : عام و واکنشِ او در برابرِ هیئتِ کشتار چنین می هایِ آن قتلِ و هفتی از شصت بیدت

سر  داشت به جریان ها زندان در که عامی قتلِ آن از مطلق خبریِ بی و انتظارِ در که روزهایی»

 دارد مقابل بندِ از شخصی گفت و کرد بیدار صبح 1 هایِ نزدیک مرا بیات جعفر بردیم، شبی می

 را مورسش کنم می تالش که است ساعت 1 االن من و نیست وارد هم زیاد گویا و زند می مورس

 باال بندِ از صبح بخوابم. روم می و شدم خسته من بگوید. خواهد می چه نیست بخوانم؛ معلوم

 چون بودند معتقد کنند. همه می ما صدا بندِ از را نفر سه 6 ساعتِ حدودِ گیرم. صبح می را خبر

 سابق روالِ رویِ زندان اداریِ کارهایِ و اند کرده صدا دادیاری برایِ شده تمام شان حکم ها این

 نماز: » کند می سوال کنند. ناصریان می منتقل پایین یِ طبقه به را نفر سه است. آن برگشته

 بندِ ما در هر سه زندانیِ هم ارید؟د قبول را اسالمی جمهوریِ کنید؟  می خوانید؟ مصاحبه می

خوانم و  یعنی : نماز نمی «ندارم. نه! و نظری نه! و:» گویند  ها به ترتیب می به پرسش جواب

 درِ پشتِ به ها آن ترتیب یِ جمهوریِ اسالمی هم نظری ندارم. به این کنم و درباره مصاحبه نمی

 و اشراقی نیری دیدنِ و بند چشم برداشتنِ و اتاق به ورود از بعد شوند و می منتقل دادیاری اتاقِ
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در این هنگام مرا  شود. می اثبات بود، صحتش رسیده که و نقیضی ضد خبرهایِ آن تمامِ.... و

 پدرت آیا» « خیر!»شنود :  پاسخ می« خوانی؟ می نماز: » کند می شروع نزدِ هیئت بردند. نیری

 «ندارم! نظری»پاسخ : «  داری؟! قبول را جریانت»  « خیر!»پاسخ : « خواند؟ نمی نماز هم

 کدام یک از اعضایِ هیئت دانم نمی« ندارم! نظری»پاسخ: « داری؟ را قبول اسالمی جمهوریِ»

نفر از  سی من از شدم. بعد منتقل رو راه چپِ سمتِ به« چپیه! سمت»که گفتند :  بودند

 ناصریان 61 جا بودیم. ساعتِ در آن هرظ 61 ساعتِ تا کردند. منتقل چپ سمتِ به زندانیان را

 که اسمِ این تا کرد بود آمده چپ سمتِ به که نفری آخرین ترتیبِ به اسامی خواندنِ به شروع

 من و شدند منتقل رو راه انتهایِ به و شدند صف به نشد. همه خوانده نفر بودم  اولین که من

 منتقل چپ سمتِ هایی به بعدازظهر، مجددا زندانی 1 ساعتِ یا6:03 ساعتِ که این تنها تا ماندم

 مرا تا بود. جعفر  بیات این گروه از زندانیان، جعفر نفرِ سومین یا دومین کنم می فکر که شدند

 دارند»گفتم : « چیست؟! جریان دانی می: » گفت و من رساند را به خودش دید بند چشم زیرِ از

 کردی؟! مادرت فکراتو»پرسید:  گفتم. را ماوقع شرحِ که« گفتی؟! چی»گفت : « کنند! می اعدام

 صبح که اتفاقاتی تمامِ حین همین در «.بله!: » گفتم« داری! همسر و دارد را تو تنها و است پیر

نفره را برایِ اعدام بردند. در  که آن گروهِ سی دادم و این شرح او به را بود افتاده چپ سمتِ در

دادن کرد مبنی بر  توضیح به شروع بلند صدایِ رسید. جعفر با تن 66 به این هنگام جمعِ جدید

در  کنند. می اعدام دارند و بردند و کردند صف به 61 ساعتِ را نفر سی جا صبح، این که : این

شمالی گفت  یِ لهجه با بود زندان در 66 سالِ از و بود فداییان از ها که بندی هم از یکی او جوابِ

 غذا : بگویید و بزنید بردند، در که انفرادی هایِ سلول به فقط کنند؛ می تفکیک را ما نه! دارند:»
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:  گفت پاسخ در جعفر رفیق«  بشویم! خبردار هم از و بشنویم را دیگر هم صدایِ که نخوردیم

ترتیب: من، خودش  به که رفقایش از پس از آن «. بود درست خبرها و کنند می اعدام نه! دارن»

 از  میرهدشمی ، مهرهاهسهند جریانِ از  محمدزاه  محمدها، و  یِ کمونیست از اتحادیه

 هم به را مان دستهای کرد بودیم؛ تقاضا نشسته کار؛ حزبِ ازالید    حجت انقالبی، کارگرانِ

و در عنفوانِ  6063کرد. جعفر بیات که از سالِ  انترناسیونال سرودِ خواندنِ به شروع و بدهیم

ها واردِ زندان شده و در زندان رشد یافته بود و مدتِ  یِ کمونیست جوانی در ارتباط با اتحادیه

هایِ گوهردشت  گذرانده بود و سپس داوود لشکری  سه سال از دورانِ حبسش را در انفرادی

بیایید :»ها گفته بود  هایِ انفرادی ای دوره یرِ همشان را باز کرده و به او و سا روزی دربِ سلول

شان کرده بود؛ بسیار آهنگِ :  گاه به بندِ عمومی منتقل و آن«بیرون! شما رویِ ما رو کم کردید!

بنان را دوست داشت و همواره آن را « ِ تنها ماندم، تنها رفتی / چو بویِ گل به کجا رفتی»

آیندی  طرزِ ناخوش یِ ناشی از سن و سالش به دورگهخواند و چون با صدایِ زیر و بمِ  می

اش  دانست، همواره درحالِ خواندن، لبخندی هم بر لبان خواند و خودش هم این نکته را می می

مند است.  قدر به این تصنیف و آهنگ عالقه نشست. هرگز از او نپرسیده بودم که چرا این می

خواند و  انگیزی قشنگ می طورِ شگفت خواند، به ا میبار اما وقتی داشت سرودِ انترناسیونال ر این

 لیستِ با داری پاس نشست. خواندنِ سرودِ انترناسیونال هنوز به پایان نرسیده بود که  به دل می

 به شد خوانده اسمش جعفر رفیق که کرد. هنگامی اسامی خواندنِ به شروع و سررسید اسامی

 من و رفتند شد. رفقا خوانده ا اسامی رفت. مجدد و داد فشار را پایم دستش با خداحافظی رسمِ

 بردند. در برابرِ را ها که آن عصر بود  یِ دقیقه 6:03 چپ. ساعت  سمتِ رویِ راه آن و ماندم
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، «کنیم؟ کار چه آقا! این را حاج:»که  مبنی بر این لشکری از داوود دار پاس یک تکلیفِ کسبِ

آن  بخواند. نماز تا زنید می شالق یِ ضربه 63 وعده هرانفرادی،  برید می:»  داوود لشکری گفت

 «بود. 6016شهریورماهِ  3 روزِ روز،

 رزمانِ هم و رفقا از یکی - ابراهیم مشهدی حسین م غالجا از  جایِ آن است که در این

 دچارِ« مستضعفین آرمانِ»اش  مربوطه تشکیالتِ ،16 و 13 هایِ سال در که کنم یاد - ام جاودانه

 همراهِ به و ما بود بازمانده فعالیت از و شده واقع اسالمی جمهوریِ هجومِ موردِ و شده انشعاب

 سر پشتِ را دشواری و مخاطره پر هایِ ماه و ها شب و روزها و بودیم هم همراهِ  دیگری ِ رفقای

 گیری دست خطرِ و تیغ زیرِ از را رفقا سایرِ و او ام گیری دست جریانِ در گاه و آن بودیم نهاده

 رفیقِ ازجمله و اش رزمان هم از دیگری تعدادِ با ماه هفت از پس او این همه و با بودم رهانده

 از خروج درحالِ و مجاهدین با ارتباط در بار این و میربدقری اسمدعی  جاویدمان و مشترک

 و نیری. برند می کشتار هیئتِ نزدِ گوهردشت زندانِ در را حسین. بودند گیر شده دست کشور

  یِ باره در وی از نیری و پرسشِ دادگاه بی به حسین ورودِ لحظاتِ نخستین همان در حسین

 چرا و چیست؟ منافقین یِ باره در نظرت:  پرسد می نیری. شود می بلند شان صدای سر و اتهامش

 و کند می تفسیر را« منافقین» وی پاسخِ در حسین و کنی؟ نمی یاد منافقین عنوانِ به سازمان از

 مشهدی غالمحسین. کند می داد قلم منافق را آن دارانِ سردم و اسالمی جمهوریِ آن طیِ

روحِ یک  به لطافتِبود  شیردلی حسین. داشت قلبی حادِ بیماریِ. بود خانواده فرزندِ تنها ابراهیم

. نشست می دوزی گل به ها شب و کرد می کارگری روزها سیاسی، فعالیتِ بر عالوه ! قناری

 کارِ این:  کرد نخواهد باور بیننده که است مانده یادگار به او از بنفشه نقشِ با هایی دوزی گل
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 به شان تهدی و کشتار هیئتِ برابرِ در که لطافت این به روحی با ست هنرمندی مردِ دستانِ

     نگریست. آنان به اندرسفیه عاقل ای زد و خنده اعدام،

ناپذیر از زندانیانِ  یی که بخشی بزرگ و جدا تنها استثناء نیستند بل هایی از این دست نه نمونه

شان در برابرِ هیئتِ مرگ و لشکرِ  هفتی هستند که واکنشِ آگاهانه و و شصت  ی شصت دهه

اهِ شان در این آخرین آوردگ یِ رویارویی داد، نشان از عزم و تصمیمِ آنان برایِ گزینشِ نحوه بی

 بزرگِ تاریخیِ نسلِ انقالبی و رادیکال داشت. 

 

 گد   بدزمدند 

تمام عیار بود و از « ِ قتل عام » یک  16گمان کشتار زندانیان سیاسی درتابستان سال  بی

خواه را هدف گرفته بود، یک نسل کشیِ  که آن کشتار، تمامتِ آن نسلِ سترگ و آرمان جایی آن

بایست با همین عنوان  ی هولناکِ آن می و با آن رویداد و پروندهآشکار و غیر قابل انکار است 

ست که تعدادی از زندانیان، از آن قتل عام،  برخورد کرد و به داوری  نشست. واقعیت اما این

 بریم.  نام می« گان بازمانده»و یا « گان در بُرده به جان»در بردند که از آنان به  جان به

در  چه کسانی بودند و چرا و چگونه از آن کشتار هولناک جان بهگان آن قتل عام   بازمانده

ست که این  شود که خود مبیّن آن هایی مطرح می گاه در مناسبت ست که گَه بردند؟ این پرسشی

که اما؛ بدین پرسش پاسخ دهیم، الزم  طلبد. پیش از آن مساله، تآمل و پردازشی در خور می
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در  به یان را ارائه دهیم؛ زیرا اساسِ دالئل زنده ماندن و جانی قتل عام زندان است شرحی از شیوه

مربوط  –یعنی متدِ قتل عام  –بردنِ تعدادی از زندانیان از این کشتار، درست به همین موضوع 

 شود:  می

: تمام قرائن و شواهدِ خدشه ناپذیر ِ روند آن کشتار، متد قتل عام در کشتار شصت و هفت

تر در  شدت و جدیتِ هر چه تمام حاکی از آن است که خمینی و ماالً جمهوری اسالمی اوالً : به

ها  همین دلیل هم بود که مالقات صدد آن بودند که این کشتار در سکوت مطلق انجام شود. به

مابین زندانیان با  ها و منافذ هر گونه تبادل اخبار فی و راه ها را از بندها اخذ، را قطع، تلویزیون

دیگر را مسدود  های ارتباطی زندانیان با هم سو؛ و نیز راه ها با زندانیان را از یک بیرون و خانواده

کردند. دقیقاً به همین سبب نیز در زندان گوهردشت که بر خالف اوین امکان تیرباران بی سرو 

آویز و اعدامِ زندانیان استفاده  ی حلق یشان فراهم نبود، از طناب دار و شیوهصدای زندانیان برا

گی تام داشت به این انسداد و سکوت! اما آیا این  ی کشتار بسته کردند. موفقیتِ کامل برنامه

توانست ادامه یابد و آیا ممکن  فرماییِ سکوت، تا کی و تا کجا می انسدادِ  منافذ خبری و حکم

دلیلِ ممکن و محتملی این سکوت شکسته شود و طشتِ رسوائیِ این جنایتِ در  نبود به هر

که چنین نیز شد و تضادهای  چنان جریان، از بامِ خاموشی با صدایی مهیب بر زمین بیافتد؟! هم

ویژه و تاریخیِ روحانیت، که در بیانِ منتظری تجلی -ها و منافعِ خود درون سیستمی و انگیزه

دلیِ  های شخصیتیِ منتظری، چنین کرد و به همراهِ پریشان گی ه ویژهیافت، به همرا می

 بار را در هم شکست.  های آنان، این تاریکیِ سیاه را درید و سکوت مرگ ها و پیگیری خانواده
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کردند و  بینی می وزارت اطالعات و طراحانِ این قتل عام مسلماً چنین احتماالتی را پیش

 ان را نیز دایر بر:ش های امام منویّات و خواست

 . پیشبردِ کاملِ کشتار ؛ یک 

 اِعمالِ سکوتِ مطلق ؛  هو.

کردند و درنظر داشتند. عالوه بر این ضرورت دیگری هم شرایط خود را بر روند  را درک می 

بینیِ  طلبید و آن پیش خبری و حتا فریبِ زندانیان را می کرد و سکوت و بی کشتار تحمیل می

یافتند، ممکن بود  ناگزیر اطالع می« ِ قتل عام»در صورتی که زندانیان از  این احتمال بود که

ست که دستِ کم زندانیان حکمِ ابد و یا زیرِ  دست به اقداماتی زده و حتا شورش کنند. بدیهی

کِش که سر موضعی ِ علنی هم بودند، در صورت اطالع از  چنین زندانیان مجاهدِ ملی حکم و هم

ای گوسفند، دسته  چون گله ایستادند تا هم ته جمعیِ خود، سر به زیر نمیتصمیم به کشتار دس

 گرفت. ی زندانیان را در بر می جمعی سر بریده شوند! بلکه به اَقرب ِ احتمال، شورش همه

های طناب دار مثالً  بایست عدم تناسبِ تعداد زندانیان با میزان حلقه ها می ی این عالوه بر همه

نفری  13- 63های  صورت گروه را نیز افزود که ضرورتِ اعدام زندانیان را بهدرزندان گوهرداشت 

بَر بود و از سوی دیگر  کرد و این خود، از سویی زمان بر روند اجرائیِ طرحِ کشتار تحمیل می

 طلبید! باری می خاموشی و سکوت مرگ
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رده و برای آن ی این احتماالت را پیشاپیش بررسی ک طراحان این کشتار، طبعاً همه و همه

توان  رو متدی را برای این کشتار در پیش گرفتند که آن را می ریزی کرده بودند و از این برنامه

های  گیران و کشتی گونه که ماهی نامید! همان« گیری متد ماهی»  وحید صمدیبه تعبیر 

تر تا به  گیری در سفر دریایی و برای صید ماهی؛ مرحله به مرحله از تورهای حلقه بزرگ ماهی

جا و در  کنند تا سر انجام انبارهای کشتی پُر شوند؛ در این تر استفاده می کوچک و کوچک

جریان آن کشتار نیز بنا بر دالیل پیش گفته و به منظور در نظر داشتنِ احتماالتِ بر شمرده، 

بر اساس طراحان و مجریانِ قتل عام، زندانیان را هم بنا بر عناوین و تعلقات تشکیالتی و هم 

های  بندی کرده و بر اساس اولویت های چندی تقسیم کیفیت و موقعیت شخصِ زندانی بر دسته

 خود به کشتار پرداختند: 

ی نخست قرار دادند و زندانیان چپ و  اوالً: زندانیانِ با تعلق تشکیالتیِ مجاهدین را در مرحله

ی نهایی قرار دادند. چنین  ی بعدی و سایر زندانیان را در مرحله کمونیست را در مرحله

تشکیالتیِ این جریانات برای خمینی و  –یی با موقعیتِ اجتماعی و سیاسی  بندی اولویت

شناخت، در  خوبی می اَش را به های مخالف و رویاروی اَش که جریان کارگزارانِ جمهوری اسالمی

 آن دوران، تناسب داشت.

قعیت سیاسی و تشکیالتی را بر اساسِ گزارش داخل ثانیا ً: زندانیان از حیث بار تئوریک و یا مو

و  -شان مستقیماً به نزد هیئت  های اتهامی زندان و دادیار زندان، وردست ِ هیئت و نیز پرونده
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صورتِ بند به بند و  ی بعدی به خواندند. و در مرحله فرا می -« دادگاه » در اصطالح ِ زندانیان 

 بردند! کشیدند و نزد هیئت مرگ می بیرون میهایشان  دسته جمعی از بندها و اتاق

های طراحان و  بینی یی از این دست، با آن متدِ اجرائیِ قتل عام و اهداف و پیش بندی اولویت

هایی را پدید  خوانی داشت، اما، در روند قتل عام رخنه مجریانِ کشتار، اگرچه تناسب و هم

حله از آن کشتار دسته جمعی از البالی آورد که موجب گریز تعدادی از اسیران در هر مر می

در بردنِ  ، جان به16شهریور سال  60شد و با قطع ناگهانی کشتار در ظهر روز  ماشینِ کشتار می

گان، عمالً محقق  شده و زندانیان و اسیرانی از این دست به ترتیبِ زیر از آن قتل  این بازمانده

 عام، برون جَستند:

شان را تعدیل کرده و  ند که با اطالع یافتن از واقعیتِ موضوع، مواضع: زندانیانی بودی اول دسته

با پذیرفتن شرایطی ازجمله نوشتن انزجارنامه و یا انجام مصاحبه ، و ... در  سمت راستِ 

شد و به این  ی اعدام منتهی می راهرویی به صف ایستادند که سمت چپِ آن راهرو به سوله

 شان عمالً منتفی گردید. قطع کشتار، موضوع اعدام ترتیب موقتاً زنده ماندند و با

: زندانیانی بودند که گم شده بودند! این دسته از زندانیان خود از دو گروه تشکیل دسته ی دوم

ها گم  گیِ بندها، در خود بندها و سلول هم ریخته زندانیانی بودند که در به گروه اولیافته بودند: 

ریان آن کشتار، زندانیانی که بنا به دالئل برشمرده، از فرایند که؛ در ج شده بودند. توضیح این

گشتند، لزوماً به بند سابق خود باز  بر می« دادگاه »بردند و به اصطالح از  در می قتل عام جان به

ها و بندها  و در هم  ها و اتاق گیِ آرایشِ سلول هم ریخته شدند و این مساله، عمالً به گردانده نمی
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که یافتن زندانیِ معیّن، وقت و  جایی ساخت و از آن بخشی از زندانیان را فراهم می گیِ آمیخته

خوانی نداشت، موقتاً از پیگیریِ  طلبید که با ضرورتِ سرعتِ عملِ قتل عام، هم فرصتی را می

وجوی  نظر کرده و سرعت و عدم انقطاعِ روندکشتار را بر جست صورت مشخص صرف زندانی به

دادند. مطابقِ تصور و طراحی کشتارگران، لزومی هم نداشت وقت و  رجیح میگیرانه ت نشانه

ی زندانیان طبق برنامه مشمول قتل عام  کنند، زیرا به هر حال همه« تلف»فرصت خود را 

 شدند و دیر و زود داشت و سوخت و سوز نداشت! می

در بردنِ خودم از آن  گی، شرحی کوتاه از جان به ای از شکلی از این گم شده عنوان نمونه به

بینم: زمانی که قتل عام آغاز شد، ما در بندی از زندان  فایده نمی جا بی کشتار را در این

گذشت. ساختمان این بند از  گوهردشت بودیم که از استقرارمان در آن بند، چندی نبود که می

یعنی بندِ کارگاه قرار « بندِ جهاد» ی بندها منفک و در کنار  جغرافیایی تقریباً از بقیهنظر 

گذاشته بودند. « 1بندِ جهادِ »یا « بندِ کنارِ بند جهاد» همین دلیل، نام این بند را نیز  داشت. به

به  مان طور جدی  و صراحتاً خواستار بازگشت همین موضوع سبب اعتراض ما شده بود و ما به

بندهای سابقمان بودیم. اعتراضات ما در ادامه به دالیل و مسائل دیگری از جمله به کیفیت و 

های گوناگون از جمله تحریم  و اعتصاب غذا و نافرمانی کشید تا به این  کمیت غذا و  و شیوه

ایی که جایی خودمان به بند دیگری کنیم. درست در روزه بان را عمالً وادار به جابه ترتیب زندان

قتل عام آغازشده بود، ما بی خبر از آن کشتارِ خاموش، دیگِ غذا را بیرون گذاشته و اعالم 

خوبی  تحریم غذا  کرده بودیم که از نظر عرفِ زندان تنها گامی با اعتصاب غذا  فاصله داشت! به

» سید: زده پر ای درهم ریخته و شگفت وارد بند شد و با چهره  داوود لشکرییاد دارم که  به
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دونید چه بالیی  کنید؟! می ها! توی این شرایط دارید اعتصاب می شماها ! بدبخت و بیچاره

می دانید چه بالیی داریم بر »از این جمله این بود که:  داوود لشکریمنظور « سرتون میاریم؟!

ز محابا و ناخواسته از دهانش جسته بود، اما یکی ا که احتماالً بی« آوریم ؟!  سر شما می

تقریباً « مگه شرایط چیه؟ چه شرایطیه؟!»های عقبی زندانیان پرسید:  های ما از صف بندی هم

» آوریم، گفتیم:  کنیم و  فکرمان را به زبان می طور دسته جمعی، گویی که بلند بلند فکر می به

 شکریداوود ل«. تون! گی زنید و سلول انفرادی و کارهای همیشه برید و شالق می اش بازم می فوق

ها ! بردارید بخورید  بیچاره» مان  گفت:  های جمعی بندیِ ما و زمزمه بدون توجه به سؤال آن هم

و سپس در پاسخ به اعتراض مابه اینکه کیفیت و کمیت غذا « اید!  و خداتونو شکر کنید که زنده

رفت  ه میگاه در حالی ک قابل قبول نیست، دستور داد سریعاً دو دیگ غذای دیگر بیاورند و آن

دار و مریز  اعتراض و تحریم غذای ما باز هم کج«. بینیم!  دیگرو می باشه! به زودی هم» گفت: 

ادامه داشت. در همین روزها و درست زمانی که کشتار مجاهدین در جریان بود که ناگهان، 

خورده ای پریشان و یکه  یکی از زندانیان مجاهد با چهره جعفر تراب پرویزیدرب بند باز شد و 

که از جریان عملیات فروغ جاویدان و  گی دور او را گرفتیم و با توجه به این وارد بند شد. همه

ای خبر داشتیم و اوضاع را غیر عادی  چنین از  شعارهای نماز جمعه ی مجاهدین و هم حمله

دمان دیدیم؛ از او و از طریق او در پی اخبار زندان و هر گونه خبری از فضای بیرون از بن می

کرد که ناگهان  سرعت تعریف می بودیم. جعفر جریان دادگاه و هیئت مرگ را با هیجان و به

وزیر! دو روز بود » گی و نگرانیِ آشکاری گفت:  زده چشمش به من افتاد. بالفاصله با هیجان

 اند، تو هایی که توی صف پرسیدند ببینند بین بچه خوندند! می داشتند توی راهرو اسم تو رو می
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ی اتهامی  درنگ فهمیدم که بر اساس پرونده بی« خواستن! هم هستی یا نه! تو رو برای دادگاه می

سردی به جعفر گفتم:  اند، اما با خون گشته دنبالم می طور مشخص به ی  داخل زندان به و پرونده

« ای!  زده دونم ؟! تو هیجان ای بوده! یا فتاحی! یا چه می کنی! شاید یه فتحیِ دیگه اشتباه می» 

خواستن! وزیر فتحی ! مگه ما تو زندون چن تا  خدا ! تو رو می نه! مطمئنم به» گفت: 

داد که یکی از  زده و نگران، به سخنانش ادامه می طور هیجان جعفر همین« داریم؟! «وزیر»

ر دیوا» ی پای او، او را متوجه حساسیتِ موقعیت کرده و خطر  بندیانمان با لگد گرفتن پنجه هم

دونم!  چه می» جا جعفر تغییر لحن داده و گفت:  را به او گوشزد کرد و در این« و موش و گوش

به این ...!« ها رفتند  راست میگی! شاید هم یه فتحیِ دیگه و یا چیزی مثل این بوده !... بچه

در بردم. عدم پذیرشِ هر گونه شرطی در آن شبِ  ترتیب از آن کشتار در آن مرحله جان به

، درست در هنگامی که کامالً از قتل عام خبر داشتم، تردیدی باقی 63گی در بندِ  دامِ ساختهاع

رفتم، اما در صورتی که در همان روزهای  گذارد که اگرچه خود به استقبال مرگ نمی نمی

باری را  شدم، قطعاً امروز چنین تاریخ خون نخستِ کشتار، به نزد ِهیئت ِ مرگ برده می

 شهادت داد و نوشت!توانستم  نمی

در  ی گم شدن در بندها جان به واسطه به 16از همین زندانیانی که در جریان کشتار  گروه ِ دوم

برده و از فرایند کشتار بر کنار ماندند، زندانیانی بودند که در بندهایی غیر از بندهای تفکیک 

 عنوان بردند! به سر می ئولوژیکِ خود، به شده در پیش از قتل عام بر اساس نوع اتهام و تعلق ایده

نام ببرم: « احمد رئیسی» بندی شریف ما   توانم از هم مثال و برای توضیح چنین مواردی می

اقلیت، برای  –های فدائی خلق ایران  احمد رئیسی، مارکسیست و از کاندیداهای سازمان چریک
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توانست  مجلس در استان سیستان و بلوچستان بود و از این نظر موقعیت حساسی داشت و می

دنبالش باشند! قضا را اما،  به« ای  پرونده»صورتِ  هیئتِ مرگ باشد و به اصطالح به نشانِ-شکار

و در « بندِ  کنارِ بندِ جهاد»زمانی که کشتار مجاهدین در جریان بود، اگر چه در  احمد رئیسی

داشت و در « نشرِ اکاذیب » که عنوان اتهامیِ مبهمِ  دلیل این میان زندانیان مجاهد بود اما به

کُشی شروع شد  چنین زمانی هم که چپ گنجید؛ و هم ارچوب عنوان اتهامی مجاهدین نمیچ

عنوان اتهامیِ احمد رئیسی باز هم از عناوین اتهامیِ زندانیانِ چپ خارج بود؛  نتیجتاً و به  این 

 در بُرد. بختانه جان به ترتیب از فرایند کشتار برکنار ماند و خوش

ها نرسید! زندانیان چپ و  ند که اساساً سیالبِ قتل عام به آنزندانیانی بود ی سوم: دسته

درزندان گوهردشت در راهروهای منتهی به  6016شهریور ماه  60مارکسیستی که در روز 

کنند که در ظهر ِ  در صف انتظار ِ رفتن به محل اسقرار هیئتِ مرگ بودند؛ تعریف می« دادگاه»

سرعت محل  ناگهان بساط خود را جمع و به مراهش بهاند که نیّری و هیئتِ ه همان روز دیده

مرگ، «کیک و شیرینیِ » را ترک کردند. ناصریان که هنوز از آن همه « دادگاه»استقرار خود و 

کرد  و  خون ِ جاری ِ اسیرانِ در بند، سیراب نشده بود؛ دستپاچه و آزمندانه اصرار و التماس می

قط اینارو هم بزنیم، بعد تشریف ببرید! اینا از اون سر تا ! ف سی –حاجی ! فقط این بیس » که: 

همونی که دستور داده بود همین » و نیّری در جواب گفت : ...!« موضعی های تیر ِ معاند اند 

االن و بدون فوت وقت بکُشینشون ! االن دستورش رسیده که همین االن و بالدرنگ قطعش 

اگر چه از نظر زندانبانان و حتا رؤسای کشتار، و به این ترتیب قتل عام متوقف شد و « کنید!

حکمِ امام، پابرجاست و باالخره » کردند  گفتند و گوشزد می که همواره بعدها به ما می چنان هم
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، اما روزگار طور دیگری رقم خورد  و این ما زندانیانِ « خوریم  تونو می دور بعدی حلوای همه

 امامِ جالّدشان را خوردیم! بازمانده از آن قتل عام بودیم که حلوای

گونه که گفتیم، سبب شد تا زندانیانی اساساً به  توقف جریانِ کشتار شصت و هفت، همان

گانِ  در بُرده به و هیئت مرگ نرسند و به تعبیر بهتر: تیر ِ کشتار به آنان نرسید. جان« دادگاه»

 بندی نمود:  توان به دو دسته تقسیم این مرحله از کشتار را می

زندانیان چپ و کمونیستی که در آن مرحله، جریان کشتار هنوز شامل آنان بود و این  :نخست

چنین زندانیانی که بنابه هر دلیلی  زندانیان بودند که در صف رفتن به نزد هیئت مرگ بودند. هم

ا را گی در بندها از فرایند قتل عام برکنار مانده و جَسته بودند. چنانچه خود م شده جمله گم مِن

شدیم را از بندها جدا کرده و تحت عنوان  زندانی چپ تشکیل می 60زندانیِ مذهبی و  6که از 

گوهردشت منتقل کردند تا در مرحله یا مراحل  63به بند « اید  اشتباهی زنده مانده» که  این

 کنند! « ملحق»مان  بعدی به رفقای رفته

 مراحل در چپ و مجاهد زندانیانِ دیدیم، که گونه همان ی زندانیان مانده باقی:  هوم

و  زمان که جایی تا نیز ترتیب همان به و داشتند قرار کشتار اولویتِ دومِ و نخست

 سند و دلیل هیچ اما کردند کشتارشان اسالمی، جمهوری قصابانِ داد، می اجازه موقعیت

 کشتار به تصمیم که کند اثبات قاطعانه که ندارد وجود قرائنی و شواهد و مدرک و

 قتل این از را زندانیانِ  مانده وباقی شد می چپ زندانیان و مجاهدین شامل تنها زندانیان،

 موضوع طبیعیِ یافتنِ پایان معنای به کشتار ناگهانیِ توقفِ .ساخت می مستثنا عام
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 بسیار اقتضائاتی و ضروریات که هست و بود آن معنای به اساساً بلکه نبود عام قتلطرح ِ

 تحمیل اسالمی جمهوریِ  کارگزاران و خمینی بر را خود مقتضیات حیاتی، و مهم

 کشتار درنگِ بی و فوری ساختن متوقف به را عام قتل آن طراحان و آنان و اند کرده

 زندانیانِ سایر کشتار، ماشین های نقاله تسمه که آن از پیش  اساس این بر! اند واداشته

 باز حرکت از ای دکمه فشار با برسانند، کشتار گیوتینِ استقرارِ محل به را مانده باقی

 ! گشت متوقف کشتار ترتیب این به و ایستادند

 اطالعات وزارت و زندان مسئولینِ  بیگاه و گاه بیانات ازجمله قرائنی و شواهد عکس؛ بر

 و یکسان بندهای در زندانیان از دسته این نگهداری عام؛ قتل از پیش  های سال در

 با یکسان برخورد شصت؛ ی دهه های زندان آغاز از چپ و مجاهد زندانیان سایر با همراه

 و ها شتم و ضرب اِعمال و ها در بازجویی ها شکنجه اِعمالِ و ها بازجویی و بندها در آنان

 از تعدادی اعدام حتا ها؛«قیامت »و ها«تابوت» و ها سلول و بندها در فشارها و تضییقات

 و رحم هیچ که آنند مبیّنِ گی همه... و 0 هفت و شصت کشتار صفوف البالی در آنان

                                                            
 کشتار البالی در و خالل در  شریعتی خط طیف زندانیان  ازجمله زندانیان همین از تعدادی هفت، و کشتارشصت جریان در) 0

 ، هم «ماهیگیری» ی شیوه همان در گوئی.  شدند باران تیر یا و دارآویخته  به خودِ طیفیِ  اولویت پیشا مراحل در و

 به را تورِ  اقتضاء و طرحِ  اولویت ، رسیدند می چشمگیری و درشتِ   ماهی به زمانیکه ، حیوانِ  آدمخواران و انسانِ  شکارچیان

 برابری و آزادیِ  راه جافشانان این از شماری اسامی!  میکشیدند دندان و سیخ به و گرفتند می نیز اینان از و نهادند می کناری

 شهدای تصاویر و نامه وصیت ، زندگینامه ، مشخصات ، اسامی ؛ جانفشانان:  به کنید نگاه.  ام آورده عنوان همین با کتابی در را

   : کتاب دانلود لینک – شریعتی خط

http://newprocess1363.files.wordpress.com/1360/31/janfeshanan.pdf  
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 را احتمال این چه آن این بر عالوه. نبودند قائل زندانیان از دسته این برای را استثنایی

 سومِ دورِ برای طراحان بندیِ اولویت اساس بر زندانیان از دسته این که کند می تقویت

 ویرایش شکلی ترین دقیق به و کوتاه غایت به ست گزارشی بودند؛ شده ریزی برنامه کشتار

 آن به بایست می که رفسنجانی خاطرات از یافته سطرتنظیم دردو و شده بندی جمله و

 از و پرداخت آن تحلیل به دقت به و نگریست استثنایی و مهم نهایت بی سندی چون هم

 تشکیل از خود خاطرات از بخش این در رفسنجانی! کرد رمزگشایی آن های واژه کلید

 توقف از پس روز 10 یعنی 6016 مهر 6 تاریخ در مصلحت تشخیص مجمع ی جلسه

  نویسد: می و دهد می خبر کشتار

.  شد مذاکره انقالب ضد مجازات مورد در.  رفتم مصلحت تشخیص مجمع ء جلسه »

 اخیر حوادث از قبل معمول مطابق شد قرار.  اند کرده محول مجمع به را تصمیم امام

  (013و016 صص بازسازی آغاز ، دفاع )پایان.« شود عمل

 ضد» مجازاتِ مورد در «تصمیم ، امام»  کشتار توقف از پس روز سه و بیست:  اوالً یعنی

 ! اند کرده محول مجمع به را «انقالب

 تصمیم نه و اند کرده محول مجمع به را «انقالب ضد» ی درباره  گیری تصمیم:  ثانیاً

 تصمیم!  اند کرده جعل مجاهدین، برای که ست اصطالحی که را «منافقین» ی درباره

                                                                                                                                                                                          
 از که طیف اینِ  زندانیان از تعدادی که آنست مؤید که کشورداشتم از خارج و ازداخل پیامهایی و ها ایمیل ، کتاب این انتشار از پس   

 تکمیل از پس ام داشته اعالم نیز پیشتر که همانگونه که است نیامده کتاب این در ، اند رسیده شهادت به هفت و شصت عام قتل در جمله

 ( کنیم منتشرمی و درج آنجا رادر آنها مشخصات و اسامی ، کتابِ  بعدی انتشار در اطالعات این
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»  زندانیانِ ی درباره تصمیم نه و اند کرده محول مجمع به را «انقالب ضد» ی درباره

  اند. داده اختصاص خود چپِ مخالفینِ برای که ست اصطالحی که را «ملحد

 از پس سال دو تا  کم دستِ – اطالعات و زندان مسئولینِ مؤکّدِ اظهاراتِ چنین؛ هم

 اعالم و« دیگریِ  طوفان» بودنِ پیش بر در مبنی  -هفت و شصت عام قتل شدنِ سپری

 و است کاره نیمه ها آن نظر از کار که آنست گرِ بیان« جاست بر پا امام حکمِ» که این

  شود. می تلقی ناتمام

 مدارک و اسناد که زمانی تا بررسی، قابلِ و ممکن احتمالیِ  عنوان به کم دستِ این بنابر

 منتشر و است مانده اسالمی، پنهان جمهوری خونین های دست در عظیم کشتار آن

 زندانیانِ جمله از و زندانیان ی مانده باقی کشتار بودنِ پیش در به بایست می شوند، نمی

 که نگریست وهفت شصت عام قتل سومِ دورِ و سوم اولویتِ در شریعتی خطِ طیفِ

 .بردند در به جان عام قتل آن از نیز زندانیان از دسته این کشتار، توقفِ دلیلِ به

 

 

 ؛ اهامه ی مقدومت  ۳۱تدبسفد  

  

 – داری پای تابستانِ. نبود تسلیم تابستانِ. نبود سیاه تابستانِ نبود، یأس تابستانِ 16 تابستانِ  

 بود. – تیرباران هایِ جوخه برابرِ در و دار برفرازِ که بل دار، پایِ تا تنها نه
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 بود. طلب برابری و خواه آزادی و و رادیکال خواه آرمان و انقالبی و سرخ نسلِ سرخِ تابستانِ 

 و انقالبی و انقالب نسلِ. ست تراژدی همواره همراهِ حماسه بود. تراژدی البته و حماسه تابستانِ

 این تاریخیِ آوردگاهِ ترین عظیم این در آنان که چه کمونیست، و سوسیالیست و رادیکال و چپ

 طرزی به آنان که چه و گفتند« نه» انقیاد، و تسلیم و فتوایِ فرمان به و فشاندند جان نسل

 هایی بخش گی همه بردند؛ در به جان عام قتلِ آن از هایی تاکتیک اتخاذِ با یا و اتفاقی

 عامِ قتلِ آن درطولِ نه و شصت یِ دهه تمامیِ طیِ در نه که هستند نسلی از ناپذیر جدایی

 به رسمیت خویش، حقانیتِ برای شکستی و حقیر فاتحانِ برایِ حقانیتی هرگز ناک هول

 سرخِ نطقِ در برابرِ را مرگ هیئتِ  که حیرتی و بهت آن رازِ و رمز این است. نشناختند

 برایِ شده اگر حتا کشتارگاه قدمیِ یک در و طناب و تیر گانِ پرستنده حضورِ در مان شهیدان

 شهادتِ در که چنان آن بود. کرده منکوب و کوب میخ خود جایِ بر لحظاتی، و دقایقی

 دیدیم. مان شاهدان

جا و هر جایِ زندان به طریقی  جا و آن همه قلع و قمع، اما در این رغمِ آن پرچمِ مقاومتِ آشکار به

رویِ فاتحانِ حقیر تا به زانو در آوردنِ زندانیان و مدافعان  چنان برافراشته بود و جلویِ پیش و هم

یِ کشتار هرچه داد که هیچ فرصتی را برا گرفت. قشونِ بی و محوِ هویتِ نسلِ انقالب را می

روز در حالِ قلع و قمع اسیرانِ دست و پای بسته و  داد و شبانه ترِ زندانیان از دست نمی بیش

چنان  هایِ نسلِ فریاد بود در حالی که هم ها برایِ دفن در خاوران ها در کامیون حملِ جنازه

عامِ جاری،  به منظورِ  برداری از فضایِ آن قتلِ مشغولِ کشتار بود در صدد بر آمده بود تا با بهره

تر و  یی هرچه سهل در هم شکستنِ مواضعِ زندانیان و واداشتنِ آنان به تسلیم و کسبِ پیروزی
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ها و در حالی که دیگر جریانِ قتلِ عام  دردِسرتر واردِ عمل شود. به این ترتیب در اوجِ اعدام بی

اکنون از شروعِ « بندِ کنارِ جهاد»ا برایِ زندانیان آشکار شده بود و زندانیانِ بندِ یکِ جهاد ی

واردِ بند شدند و با خود  ناصریانو  داوود لشکریها آگاهیِ کامل داشتند.  یِ اعدام گسترده

کرد و  هایِ سیاسیِ دیگر را از زبانِ زندانیان محکوم می طوماری را آوردند که مجاهدین و جریان

ها و عقاید و هویتِ  ه ها و مبارز شته و فعالیتنمود و نسبت به گذ نسبت به آنان اعالمِ انزجار می

ست که در  کرد. بندِ مذکور همان بندی ئولوژیکِ زندانیان ابرازِ ندامت و توبه و پشیمانی می ایده

اطالع از جریانِ قتلِ عام در حالِ اعتصاب و  همان روزهایِ آغازینی که کشتار به راه افتاده بود بی

چاره! شما تویِ این شرایط  هایِ بی بدبخت»گفت:  به ما می یداوود لشکرتحریمِ غذا بود و 

موضوعِ غذا و امکانات هم البته « آریم! بینید چه بالیی سرتون می کنید؟! باشه! می اعتصاب می

« بندِ کنارِ جهاد»یا « بندِ یکِ جهاد»موضوعی ثانوی و فرعی بود و مشکلِ ما این بود که عنوانِ 

به آن منتقل کرده بودند و جغرافیاییِ ایزوله داشت و با سایرِ بندها را برایِ بندی که ما را 

رو خواهانِ بازگشت  کردیم و از این پذیرفتیم و تحمل نمی توانست ارتباط داشته باشد، نمی نمی

خیلی وقت »به سخن درآمد و گفت:  ناصریانبه بندهایِ سابق و یا انتقال به بندی جدید بودیم. 

دیگه خبر دارید که داریم  …اش پیش اومده! تونو بزنیم! حاال فرصت یم همهبود که برنامه داشت

و سپس طومارِ انزجار « ِتون رو خودتون روشن کنید حاال تکلیف …کنیم تون می به دَرَک واصل

عام از  را برایِ امضایِ زندانیان پیش کشیدند. شمارِی از زندانیان با آگاهیِ کامل از جریانِ قتلِ

 ومارِ کذایی سر باز زدند.امضایِ آن ط
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هایِ مداوم با استفاده از فضایِ قتل و کشتار و بویِ مرگ و جنازه برایِ  عملیاتِ روانی و شبیخون

یِ زندان حتا پس از قطعِ کشتار هم تداوم یافت. جمهوری اسالمی و  مانده شکستنِ باقی درهم

ران و تمام و کمالِ آن نسل بسته بود، عامِ زندانیان و اسی تنها قتلِ توز کمر به، نه خمینیِ کینه

گانِ آن کشتارِ عظیم، هستی و بود  گان و بازمانده مانده خواست با به زانو درآوردنِ باقی که می بل

طورِ  هایِ او را هم برایِ همیشه و به و هویت و هرگونه نشانی از موجودیتِ او و در نتیجه آرمان

 تاریخی دفن سازد!

رمی را در اختیارِ بندهایِ زندانِ گوهردشت قرار دادند که نهایتِ در پاییزِ همین سال فُ

بست قراردادنِ زندانیان و واداشتنِ آنان به  گی و البته رذالت را برایِ محاصره و در بن پیچیده

پذیرفتند باید جلویِ نامِ  کار برده بودند. مطابقِ این فرم زندانیانی که مصاحبه را نمی تسلیم به

زدند. معنا و مفهومِ این کار هم چیزی نبود جز تابلو شدن و پذیرشِ رسمی و  یخود عالمت م

چنان پابرجاست و هرگاه بخواهیم  گفت بر مبنایِ حکمِ امام هم می ناصریانیِ اعدامی که  آگاهانه

یِ  کنیم. پاسخِ صریحِ شماری از زندانیان و نتایجِ این فرم مبنایِ تفکیکِ تازه مجددا عملی می

زندانِ گوهردشت گردید. زندانیانِ این بند که با احتسابِ « 63سالنِ »ان و تشکیلِ زندانی

 لشکریو  ناصریان رسیدند دایما از سویِ تَن می 63شده به ما به  زندانیانِ کرمانشاهیِ ملحق

 شدند. اند، تهدید به اعدام می عنوانِ کسانی که به اشتباه زنده مانده به

زده و دقیقا در ساعتِ دو و  ریزانِ نسلِ خزان هایِ فصلِ برگ هایِ یکی از همین شب نیمه

رسید  الموت به گوش می هایِ سنگینِ ملک چنان صدایِ گام یِ بامداد درحالی که هم دقیقه بیست
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 داوود لشکریو  ناصریانو بویِ خون و جنازه هنوز از فضایِ فرازِ زندان رخت برنبسته بود و 

چرخیدند و به  گانِ آن دشتِ قتلِ عام می چنان چون دژخیمانی تیغ به دست بر فرازِ کشته هم

تر و یا مادری  پرداختند. صدایی به مهربانیِ صدایِ برادری بزرگ گان می وارسی و کشفِ زنده

یِ یِ شصتی به آرام دمی دهه بند و هم تر؛ صدایِ هم تر و واقعی سوز، یا نه، به تعبیرِ درست دل

وزیر! وزیر جان! وزیر جان »گفت:  بود که می وحید صمدیتر از خواب بیدارم کرد.  تمام هرچه

چه  خیز بلند کردم و آن ای سرم را نیم فقط لحظه«. بیدار شو. تموم شد! باید بریم! نوبتِ ماست!

مِ صف شدیم و پیش رفتیم. تما ام حالجی کردم. فوراً برخاستم و به شنیدم در ذهن را که می

هایی که با دورانِ قتلِ  سازی رفتارها و گفتارها و جَو و وضعیتی که فراهم ساخته بودند و شبیه

گذاشت که اکنون نوبتِ ما فرا رسیده و شبِ الحاقِ  مان تردیدی باقی نمی عام کرده بودند، برای

محمد رفت.  سنگین و استوار پیش می اکبر شدلگونیهاست!  ما به کاروانِ شصت و هفتی

رفت که گویی  برایِ  طوری راه می یحیی پرکدرداشت.  ، مصمم و باوقار گام برمیتبریزی

هایی  رفتم. لحظه رود. وحید جلوتر از من بود و من پشتِ سر او می گین پیش می نبردی سهم

به تصویر   –کردم سان که در آن لحظه تخیل می آن–ام  یِ اعدام را پیشِ چشمان تمامِ صحنه

تر  هایی بیش ها و یا ثانیه  یِ اعدامِ وحید را بتوانم ببینم و حتا لحظه که صحنه این کشیدم. تصورِ

ام کرده بود:  نمود. فکرِ دیگری هم به شدت مشغول ام تحمل ناپذیر می زنده بمانم برای

ست. اما از  دانستم که وحید هم زیرِ بارِ شرایطِ تحمیلی نخواهد رفت و بنابراین رفتنی می

گیِ شدید داشتند تحملِ  اش هم به او وابسته او ازدواج کرده بود و مادر و خواهران جایی که آن

درنگ تصمیمم را گرفتم و در  نمود. بی تر می اش برایِ وی نسبت به من مشکل یِ انتخاب نتیجه
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هم زدم و جلویِ وحید قرار گرفتم. تصورم این بود که اگر زودتر به  فرصتی به سرعت صف را به

ه بروم، زودتر در صفِ اعدام قرار خواهم گرفت و این کار برایِ وحید این پیام را خواهد دادگا بی

. لشکر ِحقیرِ جنایت و ناصریان و داوود  …گرفت تر تصمیم می داشت که تنها نیست و سهل

لشکریِ فرومایه، از این ترفند هم طرفی نبستند و جز تعدادِ اندکی از زندانیان که در این شبِ 

ی زندانیان در برابرِ  هایی دست یازیدند، باز هم با پاسخِ منفیِ بقیه نشینی ک به عقبنا هول

رو شدند. تنها پس از بازگشت به بند و با  پذیرشِ اعالمِ انزجار و انجامِ مصاحبه و غیره روبه

 مان معلوم گشت. سازی بودنِ آن شبِ دادگاهِ مصنوعی برای شدنِ آن شب تازه شبیه سپری

جمهوریِ جور و جنایت و فاتحانِ حقیرِ  فند، نمدیشِ مضحکِ عاوِ عمومی:آخرین تر

یِ فرمان و  کشان و صادرکننده یِ آدم این سردسته –گاهِ اسیران و زندانیان، و خمینی  اسارت

دیدند که اگرچه در طولِ دستِ  اکنون در فردایِ آن کشتارِ عظیم، به روشنی می-عام  فتوایِ قتلِ

گین، تمامیِ آن نسلِ سترگ را به  ویژه در همین سال و با این جنایتِ سهم کم هفت سال و به

اند و از حیثِ فیزیکی از  بُرد قلع و قمع کرده تعبیری که رفسنجانی در سالِ شصت به کار می

اند اما متحملِ شکستی تاریخی، شکستی اخالقی، و شکستی  یِ روزگار محو ساخته صفحه

که تا زمانی که آخرین گروه و آخرین دسته و آخرین نفر  آن بدتر ایناند و از  ئولوژیک شده ایده

کشند نه  اند و با پرچمِ هویتِ خویش حبس می چنان و هنوز در زندان از این اُسرا و زندانیان هم

ست و نه از پایانِ کارِ تاریخیِ  کشان دارایِ معنا و مفهومی زنان و لشکرِ آدم صحبت از فتحِ آن راه

اندیشند تا با اجرایِ آن  رو در صدد برآمدند تدبیری بی توان سخن گفت. از این آن نسل می
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شان سازند و کارِ آن نسل  یِ زندانیان را از هویتِ خویش خلع، و بی طناب و تیر، اعدام مانده باقی

 یافته اعالم کنند.  را خاتمه

ای رد و بدل کردند و  نامهبینِ وزارتِ اطالعات و خمینی  ما فی 6016براین اساس در بهمن ماهِ 

یِ جمهوری اسالمی برایِ جریاناتِ  که نامِ خود ساخته-یِ زندانیانِ گروهکی را  عفوِ عمومیِ همه

اعالم نمودند. جمهوریِ اسالمی اما در همین اعالمِ پر طمطراقِ عفوِ عمومی  –مخالفِ خود بود

ده نساخت و شماری از زندانیان را اش را توأمان از هر تعداد از آن نسل، پوشی هم وحشت و کینه

ها را  وزیرِ اطالعاتِ وقت تعدادِ آن ری شهریاز شمولِ عفوِ عمومی مستثنا ساخت. شماری که 

ها شرکت  ها و شرارت نفر اعالم و از آنان به عنوانِ زندانیانی که عمیقاً در ارتکابِ جنایت 333

گیرد وقتی  ام می چنان خنده ریخ هستم، هماند یاد کرد. اکنون که در حالِ نوشتن  این تا داشته

شد  یِ عفوِ عمومی از تلویزیون خوانده می ای را که وقتی بیانیه آورم آن لحظه که به یاد می

فرسا دچارِ مشکالت  هایِ طاقت بندِ مجاهدمان که در جریانِ شکنجه هم– سیدحسین اصغری

  -یت و هویتِ خویش آگاهیِ کامل داشتو تألّماتِ روانی شده و اما با این اوصاف نسبت به موقع

شنید، با قرائت  نگریست و بیانیه را می در حالی که در کنارم نشسته و به دقت به تلویزیون می

اش در چنین مواقعی دستی به بینیِ خود کشید  گی آخرین جمالتِ بیانیه، مطابقِ عادتِ همیشه

این کوچولویی، تویِ تاغارِ ماست به  به! یه موش به»و روی به طرفِ دیگری برگرداند و گفت: 

سید حسین! ما موندنی »اش زدم و گفتم:  ای بلند دستی به شانه و بعد از خنده« این بزرگی!

 و این گمان هم البته به واقعیت نشست.« هستیم!
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چنین بود که در پایانِ زمستانی طوالنی، زندان و زندانیان در برابرِ آزمون و ابتالیی دیگر  و این

بار از جهاتی دشوارتر از پیش قرار گرفتند. ناصریان وارد بندهایِ زندانِ اوین که اینک  ر و اینبا

خواهد آزاد شود  جا انتقال یافته بودند شد و اعالم کرد که هر کدام از شما که می زندانیان به آن

یا شرکت »ت: گف پیماییِ انزجار و سمینارِ عفوِ عمومی شرکت نماید و به صراحت می باید در راه

حکمِ امام پا برجاست و هر »چرا که « یِ باروت. پیمایی و سمینار و یا نشستن بر بشکه در راه

روزی بسیار « کنیم. تون می زنیمتون و به درک واصل زمان و در هر فرصتِ بعدی باز هم می

را بندیانِ ما شرکت در آن مراسم  نهایت دشوار! شماری از زندانیان و هم سخت و شبی بی

رفتند و هشدار  آمدند و می اندرکاران مرتباً می پذیرفتند. ناصریان و سایر مقامات و دست

تعدادی هم در جریانِ همین « گیم ها! خود دانید! دیگه کسی نیست؟! داریم می»دادند که:  می

 هایِ شب، هایِ روانیِ ناصریان و مقاماتِ زندان، شرکت در سمینار را پذیرفتند. در نیمه یورش

زدند و نام خود را برایِ شرکت در همایش و  بندیانی هم بودند که دربِ بند را می زندانیان و هم

 دادند.   بانان می آزادی از زندان به زندان

 برایِ را خود تدابیرِ و ها شیوه اطالعات، آخرین وزارتِ روانیِ جنگِ کارشناسانِ و ناصریان

 واقعیتِ دفنِ و پایداری و مقاومت آثارِ هرگونه کاملِِ محوِ درنتیجه و تسلیم به زندانیان واداشتنِ

 به برایِ پلید شگردهایِ این از ای نمونه. بستند می به کار رادیکال، نسلِ انبوهِ اسیرانِ و زندانیان

داریِ زندانیان در آن شرایط  نویسد و بر پای صمدی چنین می وحید را زندانیان واداشتنِ تسلیم

 دهد: چنین شهادت می ناها، این ها و تنگ ترفندها و مخمصهو در برابرِ آن 
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 بندِ چپِ زندانیانِ ناصریان. بود کرده اعالم عمومی عفوِ خمینی و بود  16 سالِ ماهِ بهمن اواخر»

 آخرِ گروهِ جزوِ من. کشید می بیرون بند چشم با نفری 13 هایِ دسته در را اوین باالیِ 6

 اصطالح در. نبودم اش های سوال و ناصریان برابرِ در گرفتن قرار به مایل. بودم بند در مانده باقی

. بودند رفته بیرون تکلیف تعیینِ برایِ زودتر داوطلبانه زندانیان از برخی. رفتم می زیرآبی زندان

 کنارِ در صف به ،6بندِ  بیرونِ در. مستولی زندان بر هنوز اعدام شبحِ و بود سختی روزهایِ

 و کشیدن شانه و شاخ از پس وی. بود نشسته آهنی میزِ یک پشتِ ناصریان. ایستادیم دیگر یک

 جا آن از و کنید می شرکت پیمایی راه یک در: »که داد قرار خطاب موردِ را ما ها اعدام یادآوریِ

 حال. آزادی ور اون و است باروت یِ بشکه جا این دونید می که شما خودِ. رید می تون خونه به

 طرفِ در و باروت یِ بشکه بر نشستن و ماندن آن، سمتِ یک در که غریبی وضعیتِ «.دانید خود

 حاال»: گفت ادامه در ناصریان! تسلیم نایِ تنگ به زندانی در حبس و زندان این از خالصی دیگر،

 معموال این از پیش... گذشت لحظاتی!«  جلو بیاد قدم یک نیست، مصاحبه به حاضر که کی هر

 مصاحبه به حاضر که را کسانی اگر. کردند می را جدا بودند مصاحبه به حاضر که را زندانیانی

 بداند خواست می. طلبید می مبارز ناصریان بار این اما. بود تر ساده خیلی کار کرد، می جدا بودند

 برایِ. زد می دامن ترس بر رذالت با. شود می باروت یِ بشکه بر نشستن داوطلبِ کسی چه که

 زندانیان پاهایِ به بند چشم زیرِ از. باشم اول نفرِ خواستم نمی. نبود زیادی فرصتِ گیری تصمیم

 آن در کثیفی، ترفندِ چنین در برابرِ واکنش. بودند ایستاده خشک زندانیان یِ همه. کردم می نگاه

 واقع در شدن، تابلو بر عالوه رفتیم، می جلو اگر که چون. بود دشوار بسیار روزها آن و لحظات

 قدم االن همین اگر که کردم فکر خودم با. شد می دیر داشت کردیم. می امضا را خود مرگِ جوازِ
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 خودِ قولِ به بود. خفت. بود نخواهم گی زنده یِ ادامه به قادر بمانم، جایم و سرِ نگذارم جلو

 کردم می احساس. رفتم جلو قدم یک. نبود ای چاره .....شدم می اآلخره و خَسَرَالدنیا بازجوها

. آمد جلو هم چپ سمت نفرِ که بودم نگذاشته زمین بر را دیگر پایِ هنوز. هستم تنها تنهایِ

 کنارِ برید»: گفت ناصریان. روم نمی بشکه باالیِ تنهایی به که بودم خوشحال. شدیم نفر شش

 ادامه ما به خطاب ناصریان. گرفتیم قرار دیوار به پشت زندانیان مابقیِ رویِ روبه. «بایستید دیوار

 نفر شش از یک هیچ «کند؟ شرکت پیمایی راه در است حاضر یک کدام شما بینِ از»: که داد

! جایی بی سوالِ چه»: داد ادامه است احمقانه اش سوال که بود فهمیده که ناصریان. نداد پاسخی

 اصلیِ رویِ راه سویِ به را ما داری پاس سپس «!رند؟ می پیمایی راه کنند، نمی مصاحبه که ها این

. ایم نپذیرفته را شرایط نفر شش ما تنها بند کلِ از شاید که بود این تصورم. کرد هدایت بندها

. کردم می مرور را ام گی زنده برق سرعتِ به شرایطی چنین در. داشتم را اتفاقی هر انتظارِ

 اتفاق ثانیه چند طیِ و ذهنم در ها این یِ همه. ببندم را خودم یِ پرونده تا کردم می بندی جمع

 دیوار به رو زندانیان از دیگری تعدادِ که شدم متوجه گرفتیم، قرار اصلی سالنِ در وقتی. افتاد می

 به را ما. داشتن همراه و نبودن تنها بود بخش لذت چه. نشاندند ها آن کنار در را ما. اند نشسته

  «شد می نفر  63 حدودِ چیزی اتاق دو مجموعِ ...کردند منتقل 0 و 1 هایِ اتاق باال 1 بندِ

که اکنون در -صبحِ روزِ معین فرا رسید و تالطمی برخاست! زندانیانی که شرایطِ آزادی را 

صف شدند.  م.ا و ب.ج،  پذیرفته بودند به –شد پیمائی و سمینار خالصه می همین شرکت در راه

بندیانِ  مانده آمدند و هم ای کوتاه و در دقایقِ پایانیِ فرصتِ باقی بندیانِ ما به فاصله دو تن از هم

پذیرفتند و قرار بود تا دورانی  که اینک شرایطِ آزادیِ اعالم شده را نمی-سالیانِ سالِ خویش را 
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رزمان و  هزار تن از رفقا و هم-گاهِ هزاران ند که قتلچنان در زندانی بمان نامعین هم

چه  هایی در گلو در آغوش گرفتند و آن هایی در چشم و بغض ؛ با اشک-بود شان می بندیان هم

کردیم تا در این هنگام و این هنگامه  خواستند بگویند را با سکوت و آه، گفتند! ما تالش می می

هایی  چشم قرار نگیریم تا کار را برآنان دشوار نکنیم! با آن در بندیانِ خود، چشم با این رفقا و هم

کردیم. اکثریتِ  رویی وداع می گشتند تا خداحافظی کنند، به خوش که به سمتِ ما برمی

بندیانِ بسیار شریف و باارزشی بودند که سالیان سال در  اتفاقِ این زندانیان، رفقا و هم به قریب

اصالتِ انسانی و شرافتِ انقالبی خویش، مقاومت و پایداری کرده هایِ گوناگون با حفظِ  زندان

شدند، خیانت  می« آزاد»بودند. امروز هم که به این ترتیب و با شرکت در آن همایشِ مضحک، 

جستند؛ راهی که البته زندانیانِ بسیارِ دیگری پای  کردند، راهی به ساحلِ نجات می که نمی

نشستن را بر آن ترجیح دادند و « یِ باروت بشکه»چنان بررویِ  نهادن بر آن را نپذیرفتند و هم

گفتند و پرچمِ پایداری و مشعلِ « نه»چنان  سان به فرمان و فتوایِ تسلیم و انقیاد، هم بدین

ها برافراشته داشتند و در ادامه خواهیم دید که چگونه  چنان و تا سال هویتِ نسلِ خویش را هم

هایِ خود  شرط سرانجام در برابرِ آن نسل با کوتاه آمدن از پیشاین جمهوریِ اسالمی بود که 

قیدوشرط  شان از قبیلِ اعالمِ انزجار و انجامِ مصاحبه و با تن دردادن به آزادیِ بی برایِ آزادی

سان تا مرزهایِ  ، زانو زد و بدین6066و 6063های  گانِ آن نسلِ سُترگ در سال آخرین بازمانده

ی و حذفِ فیزیکِی نسلِ رادیکال عقب نشست و از خیرِ تالش برایِ تشکیالت–شکستِ سیاسی

 تحمیلِ شکستِ آرمانی و حقانیتِ آن نسل در گذشت!
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هایی  ها و زمزمه پیمایی و حتا در همان روز و ساعاتِ نخستین، نشانه در جریانِ آن سمینار و راه

فت! به عنوانِ نخستین وادادگی هم بروز و ظهور یا پراکنی و ترویج طلبی و دروغ از فرصت

کنم که اکبر شالگونی در زمانی که در ترکیه در  طلبی، به موردی اشاره می هایِ این فرصت جلوه

یِ برخی موضوعات صحبت  ام تعریف کرد: روزی با اکبر درباره زیستم برای جویی می حالتِ پناه

انِ خود کردیم و خاطراتِ بندی کردیم که مطابقِ روالِ زندانیانِ سیاسی، یادی از سایرِ هم می

شناسی  استرالیاست و ... را که می»... کردیم که به مناسبتی از اکبر پرسیدم:  زندان را مرور می

اووو ... هووو ...اونو همیشه »یِ پُرمعنایی کرد و گفت:  اکبر در پاسخ، خنده« و یادت هست؟

یِ اطالعاتِ دورانِ زندان  جینهاکبر گن« کنم! وقت فراموش نمی خاطرم هست ... این یکی رو هیچ

ها را ننوشت و  اش آن ویژه بندهایِ چپ و مارکسیستی بود که متاسفانه پیش از خاموشی و به

دانستم که این لحنِ بیانِ او حاویِ  اساس و با شناختی که از وی داشتم می منتشر نساخت. براین

این طرف، ...، تویِ »گفت: ...« ه؟ طور مگه؟! ... جریان چی چه»ست! پرسیدم:  ای یا نکاتی نکته

رو دیده بودند و  یِ ما این پیمایی رفت. کاری نداریم. خانواده اون سمینارِ کذایی شرکت کرد و راه

طور  طور شد اومدید؟ چه پرسند: اکبر، چی شد؟ ... فالنی؟ ... این؟ ... اون؟ ... شما چه ازش می

اومدند! همه   همه»گه که:  ِشون می د؟! بهپیمایی[ شرکت کردی شد تویِ این ]همایش و راه

یِ ارائه شده، تنها  نمونه« ... شرکت کردند! اکبر و بقیه هم میان! اونا سری پشتِ سرِ ما هستن!!!

ست که بعدها در شکل و شمایل و سیرت  طلبیِ حقیری هایی از شروعِ آن فرصت سر آغاز و بارقه

گرم به مدیایِ جهانیِ  شمار اما پشت انگشت تری توسطِ تعدادی هایِ پیچیده بندی و صورت

هایِ این دسته از  پردازی یِ ظهور رسید. براساسِ تئوری داریِ جهانی به منصه سرمایه و سرمایه
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یِ شصت را در سالِ  نفس، کارِ زندان و زندانیانِ سیاسیِ دهه به وادادگانی که با قیاسِ

پیمایی  زندانیانِ سیاسی در آن راه« یتِ مطلقاکثر»زنند، همه یا  یافته جار می وهفت تمام شصت

یِ شصت در برابرِ هیوالیِ  و زندانیانِ دهه« زندان»سان  و همایش شرکت کردند و بدین

ست که این جماعت با  جمهوریِ اسالمی تسلیم شد و پرچمِ تسلیم را برافراشت! واقعیت اما، این

خود را در قلم و گفتارِ خود « نتخابِا»این ترتیب، خود را و واقعیتِ وادادگیِ خود را و 

دهند. تاریخِ زندانی که نه با آنان  یِ زندانیان و کلِ تاریخِ زندان تعمیم می تابانند و به همه بازمی

 آغاز شده بود و نه با خروجِ آنان از زندان خاتمه یافت!  

جا  ت نکردند. در اینپیمایی و سمینار شرک ست که بسیاری از زندانیان در آن راه واقعیت اما این

آنکه بخواهیم واردِ بحثی آماری شویم،  باید بر این حقیقت تأکید ورزیم که بسیاری از  بی

یِ باروتِ زندانِ ناصریان و داوود لشکری نشستن را بر آن آزادی و شرکت  زندانیان بر آن بشکه

که نسبت به  بودند بلای ناچیز ن ها نه تنها دسته پیمایی ترجیح دادند و این در همایش و راه

رغمِ این واقعیت و حتا  شدند. به عام، جمعیتِ وسیعی را شامل می زندانیانِ بازمانده از قتل

ست که مقاوت و پایداری حتا با وجودِ تنها یک زندانیِ سیاسیِ  نظر از آن راستی را این صرف

 ت! وهفت در زندان، ادامه داش هایِ پس از کشتارِ شصت یِ شصتی در سال دهه

شرطِ آزادی به  هایِ مقاومتِ آرام و تحمیلِ لغوِ پیش ؛ سال79و  73و  11و  14هایِ  سال .6

سال است که قلیلی از  : سالیانِگان یِ آخرینِ بازمانده جمهوریِ اسالمی و آزادیِ سرافرازانه

نِ سرمایه و هایِ خریدارِ آیاتِ یأس و بیّناتِ نومیدی از جها گرم به اَبَررسانه گانی پشت واداده
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و  16یِ شصت در سالِ  گویند که زندان و زندانیانِ دهه نویسند و می داریِ جهانی می سرمایه

ارزش، پرچمِ تسلیم را باال برد و تسلیم شدند!  پیماییِ مضحک و بی ویژه در جریانِ آن راه به

ماندن در زندان؛  و  مابینِ اختیارِ)!( اتوبوسِ مرگ، یعنی گویند که زندانیان، فی نویسند و می می

گی را  ؛ اتوبوسِ زنده«سمینارِ عفوِ عمومیِ امام»پیمایی و  اتوبوسِ زندگی، یعنی شرکت در راه

جار « اکثریتِ مطلقِ زندانیان»گویند و خود را در این میانه  نویسند و می کردند! می« انتخاب»

و کارِ « قیاسِ به نفس»را که با چه  گویند تا مبادا آن زنند و از پایداریِ زندانیان هیچ نمی می

پوشی نیست، مشکلی  اند، پنبه نسازند! مشکل، تنها، حق خوبان را قیاس از خود گرفتن برساخته

جاست که اینان، زندان و ماال واقعیتِ پایداری را  فلسفی و ادراکی هم هست. مشکل این

وقتی که نسلی در نبردی کنند! در حالی که در نگاهی تاریخی و حقیقی،  ارزیابی می« آماری»

نابرابر و شبیخونی تاتاروار، به اسارت رفته است، تا آن هنگام که آخرین نفر، آخرین بیرقِ مبیّن 

توان به  داشته است، نه از فتحِ فاتحانِ حقیر می هستی و موجودیتِ مدافعان را برافراشته نگه

شکستِ حقانیتِ مدافعانِ  چنان و هنوزِ کمال سخن گفت و نه به رسمیت نشناختن هم و تمام

حالِ خود را »جاست که اینان  توان نادیده گرفت! مشکل این حقِ آزادی و انسانیت را می

ست که  ( اصالت از آنِ آن نوع برخوردی6«!)گوئیم معنی می»واقعیت را « گویند گویند و می می

رغمِ  اند و به خویش مانده هایِ تمامِ عمرِ خویش و دورانِ پایداریِ زندانیانِ شریفی که بر پرنسیپ

یِ خویشتن به تلوین و تقبیحِ شکار و  پیمایی یا پذیرشِ مصاحبه، هرگز برایِ تبرئه شرکت در راه

پردازند. اصالت  اند و نمی پنهان و مصّرح و تلویحیِ زندانیانِ پایدار و ایستاده بر پایِ دار نپرداخته

دار و حساب  ه وقتی در برابرِ این سؤالِ هدفست ک کاری از آنِ آن اخالقِ پهلوانیِ آن ورزش
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 در تان شرکت یِ درباره نظری چه شما: که فارسی سیِ بی ایِ بی یِ آن مجریِ حرفه شده

 واقعیت: داد پاسخ! دارید؟ نشاهی شاه زندانِ ندامتِ خود در اظهارِ و تلویزیونی یِ مصاحبه

 کند نمی تبلیغ و تأیید را کار این و است داده نشان ضعف و است کرده اشتباه که ست این

جاست که  مشکل این ! تسلیم نه و است مقاومت بر اصل اما است بوده فشار تحتِ که هرچند

نویسند  گویند و نمی گویند، اما نمی نویسند و می هایِ سرمایه، می نشینانِ بساطِ رسانه این بست

گان چه کردند و  اسیران و بازماندهگانِ  مانده ناک چه شد و باقی عامِ هول که پس از آن قتل

گونه به راهِ خویش ادامه دادند و حبس کشیدند و سرانجام آیا همین جمهوریِ اسالمی و  چه

اش برایِ آزادیِ  های ده ساله نشینیِ از پیش شرط بربریتِ موحشِ آیه و سرمایه نبود که با عقب

حتا در مواردِ زیادی کاری و مصاحبه و  هم«ِ خیر»نظر کردن از  زندانیان و صرف

یِ شصت، این  یعنی این زندانیانِ سیاسیِ دهه« هایِ عناد شرِ این جرثومه»نویسی؛ از  انزجارنامه

–گانِ نسلِ سُترگ؛ گذشت و در برابرِ آن نسل به این ترتیب زانو زد و شکستی اخالقی بازمانده

ت. این سخن، مقالی به ئولوژیک را برایِ خویش گذاشت؟ مجالی به تفصیل نیس فلسفی و ایده

که پس از  بندیانِ ما و به ویژه آنان طلبد. باشد که رفقا و هم ای فراخورِ تاریخِ زندان می گستره

اند، هر کدام به فراخورِ حالِ خویش و تا هرزمانی که  سر برده وهفت را در زندان به عامِ شصت قتل

 ها، اجمال سخن، شد معنا بر اهلِ»به سیاقِ:  جا دانند، بگویند و بنویسند اما، در این اند و می بوده

 برای که داریم کنیم و اطمینان ای مجمل می تاریخِ پایداری اشاره از دوره این به ؛«ها تفصیل

 اشاراتِ این در کنند، نمی تبلیغ را تسلیم و اند نداده تغییر را خویش اردویِ و اند وانداده که آنان

 توان یافت. میروشنی را به تفصیل  حقایقِ مجمل،



خواهانآرمان  

125 
 

که صِرفِ حضورِ   ست توان بر آن تأکید کرد این نخستین حقیقتی که در این عرصه به جرات می

گی در برابرِ  ناک و ایستاده عامِ هول یِ شصت در زندان پس از آن قتل زندانیانِ سیاسیِ دهه

طالعات و در نتیجه بانان و ا هایِ زندان ها و یا حتا برخی از فرامین و خواسته تحمیالت و خواست

یِ آخرین مدافعانِ آن  رود. آخرین قلعه شمار می انگیز به جمهوریِ اسالمی، مقاومتی شگفت

شود و مدافعانی  ساله درهم کوبیده می ای هفت دورانِ حقانیتِ داد و برابری و آزادی در محاصره

گروهی از این مدافعان  شوند؛ و اکنون هم که تنها عام می اند، قتل ست، خود، اسیران که دیرگاهی

یِ تصرف شده به دستِ قوایِ مهاجمی که در جایِ مدافعان، دزدان و  هایی از این قلعه در گوشه

درصد از  اکنون تنها پنج»زنند که  اند و جار می قاتالن و قوادان و شیادان را ماالمال کرده

بندند،  تنها به هویتِ خویش پایاند؛ نه  ؛ بازمانده«دهند زندانیان را زندانیانِ سیاسی، تشکیل می

چنان و هنوز هم،  فاتحانِ حقیر را در درگاهِ این هویتِ تاریخی به توقف و امید دارند!  که هم بل

« بودن و ایستادن و پایداری»گین و صعب، خود مالکِ  آیا تحمل کردن و گذارِ این شرایطِ سهم

 نیست؟!

گان  خواست و از همه بود که میها  ، خمینی مُرد. همان که سال6016*خردادماه 

تا انقالبِ »ها به دعا و نیایشِ فریاد برآوردند و بخواهند:  طلبید تا بر آسمان می

بارش را تداوم دهد  وی زنده بماند و حیاتِ ننگین و جنایت« مَهدی، حتا کنارِ مهدی

ار یانش، عمری هز یِ اسالف و پیشین یِ همه سان بارِ دیگر بر سنت و سیره و بدین

گفت:  خواست و می هایش می بان ها و زندان طلبید! همون که از زبانِ ناصریان ساله می

؛ «خوریم تونو باالخره می حلوایِ همه»و « تان پابرجاست حکم مهدورالدّم بودن»
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ناک، چگونه  گانِ آن تهاجمِ تاتار و آن کشتارِ هول اکنون نبود تا ببیند که ما بازمانده

خوریم! روزِ سومِ مرگِ  چون عسلی بهاره می اش را هم«شکر تعمداً بی»حلوایِ 

جز  اتفاقِ بند و در واقع به به  خمینی، مراسمی را در بند برگزار کردند. اکثریتِ قریب

هنگام از بلندگو بانگِ دعا  چند نفر، در آن مراسم شرکت نکردند. مقاماتِ زندان، شب

شد. اکثریتِ  راسمی برپا میبایست در سالنِ بند م و نیایش پخش کردند و می

و چند نفرِ دیگر از  کیانوری هایِ خویش رفتند و تنها اتفاقِ زندانیان به اتاق به قریب

عام آورده شدند و در سالن نشستند.  مراسم  بندِ خود به بندِ زندانیانِ بازمانده از قتل

که موجبِ  ایی کننده و حقیر از شکل و شمایل و مضحکه وهوایِ فقیر از شرکت و حال

کردیم تا شلیکِ  شد و به سختی و گاه، ناموفق، خودمان را کنترل می یِ ما می خنده

 مان مشکلی پیش نیاورد!  اختیارِ خنده بی

اش در کلِ  گان کننده یِ اوین برگزار کردند که شرکت مراسمِ دیگری در حسینیه

زندانیانِ سیاسی بازمانده از تر نبودند و اکثریتِ  نفر بیش زندان بنابر تخمینی بیست

یِ مقاماتِ زندان و ایجادِ جوِ روانیِ سنگین،  هایِ گسترده رغمِ تالش عام باز هم به قتل

گین بود و  در آن شرکت نکردند و این آشکارا به معنایِ پذیرشِ تبعاتی سخت و سهم

اتلِ یاران و زندانیان، آگاهانه این پیامدها را بر شرکت در مراسمِ سوگواریِ دژخیم و ق

 دادند! بندیانِ خویش ترجیح می هم
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ناک  کشیِ هول روزِ آغازِ آن کشتارِ عظیم و نسل ، درست سال6016مردادماهِ  *ششم

یِ ریاست جمهوریِ اسالمی تعیین کردند  اُمین دوره پنجم« انتخاباتِ»را، برایِ انجامِ 

تاریخ بارِ دیگرِ شهادت  تا با بر کرسیِ صدارت و قدرتِ نشستنِ رفسنجانی و سرمایه،

داد را بر سر و جانِ جامعه بر او  گونه و چرا: آیاتِ تبعیض و بیّناتی بی دهد که چه

گذرانند تا  خواهان را از دمِ تیغ می کشند و آزادی بارند و بر صورتِ آزادی تیغ می می

شغول سرانجام نابرابری را بگسترانند و سرمایه را تضمین کنند و به انباشتِ ثروت م

 شوند!

والیتِ »گرفتند که  را پی می« اصالحِ قانونِ اساسی»پرسی  یِ همه زمان، برنامه هم

؛ «مجلسِ شورایِ اسالمی»کرد و مجلسِ شورایِ ملی را  می« والیتِ مطلقه»را « فقیه

خواهان  تا فاتحانِ حقیری که کشتارِ نسلِ انقالب را فتحِ آخرین دژِ آزادی

« جمهوریِ اسالمی»بارِ  یِ سیاه و نکبت ورانِ تکمیل ِسلطهدانستند؛ بر آغازِ د می

 تأکید ورزند!

حیا و در کمالِ گستاخی! اما، باز  شرم و بی هایِ رأی را به زندان آوردند! بی صندوق

گیری شرکت نکردند و با این کار، تُف  و رأی« انتخابات»هم اکثریتِ زندانیان در آن 

گانِ کشتارِ  انداختند! تنها زندانیان و بازمانده رویِ فاتحان و سیستمِ حقیرشان به

هایِ شکسته و  وهفت هستند که با گوشت و پوست و ضربانِ قلب ناکِ شصت هول

گمانِ  کنند اما، بی ناکیِ تصمیمِ خود را حس می مجروحِ خویش دشواری و سهم
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ند و در کن شنوند و احساس می بینند و می که می یِ آنان درکِ این واقعیت برایِ همه

 اند؛ امرِ مشکلی نیست. وجویِ حقیقت جست

 

رغمِ  ی ِزندان، به مانده رفت، زندان و باقی شمار می عام به که فردایِ قتل 6016سالِ 

ابراهیم شدنِ  تحمیلِ شرایط مضیّقِ امکاناتی؛ هرگز تسلیم نشد و به استثناءِ تواب

گین را پشتِ  از مقاومتِ سهمای  ای که زندان اساساً دوره ( در زمانه6)-غازی ملکیِ

کار، مقاماتِ  بازی نبود و حتا این سازی و تواب سر نهاده بود و دیگر جایی برایِ تواب

گونه آثاری از تغییرِاساسی در  هیچ –داشت زندان و اطالعات را هم به تعجب وامی

ده هایِ برشمر که طیِّ نمونه چنان شود. برعکس اما، هم مواضع زندانیان مشاهده نمی

شدنِ آن زندانی حتا برایِ سایرِ  چنان ادامه یافت. تواب دیدیم، مقاوتِ زندانیان هم

رسید و موردِ تمسخر  نظر می ای عجیب و غریب به بندیانِ ما،  پدیده زندانیان و هم

شدنِ وی  هایِ بیرونی و درونیِ روندِ تواب گرفت اگرچه بررسیِ مؤلفه قرار می

ست که البته مجالی مستقل  توجه و شایانِ ارزیابیموضوعی بسیار مهم و قابلِ 

 طلبد! می

 

ست که وزارتِ اطالعات و در واقع ،جمهوریِ اسالمی، مأیوس از  سالی 6013*سال 

از قبیلِ انجامِ مصاحبه و حتا اعالمِ کتبیِ –تحمیلِ شرایطِ آزادی بر زندانیانِ زن 

شان،  س تأیید و تصویبِ آزادیبازگشت و سپ با فرستادنِ آنان به مرخصیِ بی –انزجار
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هایش در برابرِ بخشی از آن نسل  شرط ترین پیش در واقعِ عقب نشست و از اصلی

دست برداشت! ممکن است برخی از این زندانیان به هنگامِ امضاءِ حکمِ آزادیِ 

هایِ  بار و پس از ماه خویش چند سطری هم تعهدنامه و انزجاری نوشته باشند اما این

اعتنایی به دستورات و فراخوانِ اطالعات و  یی که طیِ آن با بی رخصیمتمادیِ م

گشتند و در اغلبِ موارد هم، عمال بازگردانده  مقاماتِ زندان، به زندان بازنمی

ها ارزش و اعتبار و کارکرد و اثری در قیاس با ادوارِ قبل و  شدند، این برگه نمی

 شرایطِ پیشینِ زندان و زندانیان نداشتند.  

ونُه؛ سالِ تالش مدیریت زندان برای  تحمیلِ لباسِ زندان به زندانیان و  سالِ شصت

ها به زندانیان بود تا  جایِ تحویلِ پولِ نقدِ ارسالیِ خانواده سالِ تحمیلِ بُن به

عام  وسه و بازگشته در این دورانِ پس از قتل شده در سالِ شصت الجوردیِ رانده

ها، از این طریق هم  اش در سازمانِ زندان اندوزی ایِ ماله بتواند در کنارِ سایرِ طرح

به تجمیع و انباشتِ ثروت و سرمایه بپردازد؛ اما زندانیان در این سال هم به مقاومتِ 

معطوف بر حفظِ اصالت و هویتِ خویش ادامه دادند و هیچ نشانی از تسلیم را از خود 

ادامه یافت و زندانیان به  بروز ندادند. کشمکش بین مدیریت زندان و زندانیان

پوشیدن لباس زندان تن در ندادند. در این سال، تنها تنی چند از زندانیان، به  بندِ 

کارگاه رفتند و مدتی در آن بند ماندند! که البته اوالً این مورد به تنهایی به معنایِ 

 ست. رفت و ثانیا موضوعی قابلِ تحلیل و ارزیابی شمار نمی تواب شدن به

 زند  و مقدومت زندانید ِ ز   بندِ
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ترین و  دهند، بخشی از اصیل گانی که تاریخ مقاومتِ زندان را وارونه جلوه می واداده

ی شیر زنان ِ  گی و پایداریِ جانانه مندترین مقاومتِ آن نسل را که در ایستاده ارزش

ری که گیرند. امید که این دسته از زنانِ استوا یافت، نادیده می اسیر تبلور می

ی آن روزگارانند، خود   چنان حیّ و حاضراَند و شاهدان زنده بختانه هم خوش

ناچار به  جا به بنویسند و بگویند و این بخش از خالء تاریخی را پر کنند. در این

کنیم که بخش قابل توجهی از  زندانیان زن چپ و کمونیست  قدر بسنده می همین

چنان در  هم 6013شهریور و مهر ماه سال دلیل عدم پذیرش شرایط آزادی، تا  به

چون  های انفرادی بودند. این شیر زنان دالور به شرایطی هم زندان و بعضاً در سلول

چون: مریم قاضی،  دادند. تعدادی از این دختران ِ عصیان هم مصاحبه تن در نمی

دشمن ای هم به  توران قائدی، فرخنده آشنا ... نه تنها مصاحبه بلکه انزجار نامه

شهین یی که آزاد شد:  ها آزاد شدند. آخرین زن زندانی ندادند و در همین ماه

 ؛ دختر کارگری بود که سر افرازانه از زندان اوین به کرمانشاه رفت.سمیعی

 

ست  ست. سالی هایِ جمهوریِ اسالمی سالی بسیار مهم در تاریخِ زندان 6063*سال 

یِ کمیسیونِ حقوقِ  یِ ویژه نماینده–یندوپل که در آذرماهِ آن، سرانجام رینالدو گال

بارِ سوم با سه تن از زندانیانِ  پس از دوبار سفر به ایران، در این -بشرِ سازمانِ ملل

وگو کرد و زندانیان توانستند بر  یِ شصت دیدار و گفت سیاسیِ سرِ موضعِ  دهه

آن جنایتِ  دهند و بروقوعِ  عامِ اسیران مستقیما گواهی شهادتِ شهیدان و قتل
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ناک تأکید ورزند. گالیندوپل و کمیسیونِ حقوقِ بشر و سازمانِ ملل که  هول

گیری کنند، در گزارشِ خود بر موضوعِ  خواستند موضوعِ آن کشتارِ مهیب را پی نمی

تداومِ حبسِ زندانیان انگشت گذاشتند و به صراحت، اسامیِ زندانیانی را هم منتشر 

پذیرند،  که انجام مصاحبه و نوشتنِ انزجارنامه را نمی ساختند که صرفا بنابر این

 اند! داشته شده چنان در زندان نگه هم

خواست زندانیان در  وزارتِ اطالعات و به طریقِ اولی جمهوریِ اسالمی که نمی

خواند و با آنان  جریانِ موضعِ ضعفِ رژیم قرار گیرند، مرتبا زندانیان را فرامی

کاری  که آیا هم« پرسید می»کرد و از آنان  دار می یِ هدفگو و یعنی گفت« برخورد»

کنید؟ و اگر این  بگویید! و یا آیا مصاحبه می« بله»کنید؟ و حتا اگر شده لفظا  می

گاه به معنایِ  هیچ« برخورد»کدام نه؛ آیا حاضرید انزجارنامه بنویسید؟ ...  همه هیچ

مونی و  جا می پس! همین»تند: گف پرسشِ محض نبود و در برابرِ پاسخ منفیِ ما می

را به تأکید « هست»و این « دونی سرجاش هست! پوسی! حکمِ امام هم که می می

 گفتند!  می

زندانیانِ مجاهد که عموماً اعالمِ انزجار را پذیرفته بودند، برایِ مصاحبه؛ و از این 

« برخورد»ردِ کاری مو کم لفظاً مصاحبه را پذیرفته بودند، برایِ هم که دست میان آنان

 شدند.  واقع می

ها و سؤاالت، «برخورد»گونه  ای توضیح دهم که این جا الزم است با ذکرِ نمونه همین

هایی که هنوز الجوردی بود و  از چه سنخی بودند و چه ماهیتی داشتند. در آن سال
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یِ زندانیان در شُرفِ آزادی یا ظاهراً در شرفِ آزادی؛ و یکی از  حسینیه و مصاحبه

رفتند، رفتن به حسینیه و مشاهده و استماعِ  مواردی که زندانیان زیرِ بارِ آن نمی

کار را برایِ آن زندانیان و خویشتنِ شکنجه و  چرا که این–یِ زندانیان بود  مصاحبه

یِ زندانیان  واردِ بند شد و از همه عباس فتوتبار  ؛ یک-دانستند زجری مضاعف می

نیه آماده شوند. یکی از زندانیان به وی گفت: آیا خواست تا برایِ رفتن به حسی

مردی نبرده  که برخالفِ نامِ مستعارش بویی از فتوّت و جوان-ست؟! فتوت   اجباری

تر کرد و  اش را بم اش را درّاند و صدای در پاسخ، چهره درهم کشید و چشمان –بود

و این، « نیست!ه! اصالً! اجباری  ه ه نه»سرش را به چپ و راست چرخاند و گفت: 

 «!هست»ی بود بسیار بدتر و تهدیدآمیزتر از هرچه  «نیست»

 

هایِ کوتاه  قیدوشرط را پذیرفتند و زندانیان را به مرخصی هایِ بی تدریج مرخصی *به

 مدت فرستادند.

ای  تدریج و در پاره مانده را پس از زندانیانِ زن، به زندانیانِ چپ و کمونیستِ باقی

چون زندانیانِ زنِ چپ و کمونیست، در  موارد با اخذِ چند سطری انزجارنامه؛ و یا هم

« هایِ ضدانقالب گروهک»کاری با  همان دورانِ مرخصی و با اخذِ تعهدنامه و عدمِ هم

آزاد کردند.  13و اوایلِ سالِ  16شکیالتِ مربوطه در اواخرِ سالِ سازمان و ت»و احیاناً 

اغلبِ زندانیان خطِ شریعتی که تا سالِ هفتاد در زندان بودند و با ما برایِ برخورد به 

اتفاقِ این  به شدند، انزجار را نپذیرفتند و اکثریتِ قریب وزارتِ اطالعات فراخوانده می
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و تا پایانِ  6013تدریج و در اواخرِ سالِ  رفتند. بهپذی زندانیان مصاحبه را هم نمی

 دسته از زندانیان هم از زندان آزاد شدند.  این 6063سالِ 

 

*پذیرشِ لفظیِ مصاحبه از سویِ مجاهدین را هم وزارتِ اطالعات و مقاماتِ زندان  

نهادند.  را پیش می« کاری هم»شرطِ پذیرشِ  دانستند و پیش می« خط تشکیالتی»

دانستند که تا زمانی که آخرین سنگرِ  اتِ زندان و وزارتِ اطالعات خوب میمقام

شان است  را فتح نکرده باشند و  مدافعان که حفظِ هویتِ تاریخی و هستی شناختی

وکمال وادار نساخته باشند،کار، ناتمام است و  قیدوشرط و تمام آنان را به تسلیم بی

ست که در هر جنبش و  ! و این واقعیتیبارشان تکمیل نیست پیروزیِ پلید و خون

عنوانِ مثال در  ست. به هایی از تاریخ، جاری حرکتِ اجتماعی و طبقاتی هم در برهه

یِ هشتاد، خود به خوبی و از  هایِ دهه یِ نخستِ سال یِ هفتاد و نیمه طول دهه

ش  نزدیک شاهد و حاضر و ناظرِ مبارزات و اعتراضاتِ کارگران در آخرین سنگرِ خوی

اتفاقِ اعتصابات و اعتراضات در عسلویه و ماهشهر و سدِ سلمان  به بودم. اکثریتِ قریب

داد که  چون ایران برَک و الکتریک و غیره، هنگامی روی می جات هم و برخی کارخانه

افتاد و  ماه به تعویق می 3ماه و حتا  6حقوقِ کارگران برایِ مدتی طوالنی و گاه تا 

شد و یا در معرضِ فروش و خطرِ اخراجِ کاملِ کارگران قرار  ییا کارخانه تعطیل م

شد که با مرگ  و  به روشنی، آخرین سنگرِ کارگران محسوب می جا گرفت و این می

ِ  منظورِ طرحِ خواست ندرت اعتصاب و اعتراضی به شان ارتباط داشت و به گی زنده
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دانستیم و  ولی می گرفت مطالباتِ حتا معیشتی و یا صنفی و قراردادی صورت می

هایِ ماهشهر و طرحِ  ها بعد هم با اعتصاب در پتروشیمی دانند و سال دانیم و می می

مفهومِ تسلیم نیست!  تر، دیدیم که دفاع در سنگرِ آخر به ها و مطالباتِ عالی خواست

عدمِ »یِ شصت و یا بخشی از آنان در آخرین سنگرِ خویش یعنی  دفاعِ زندانیانِ دهه

نیز چنین معنا و مفهومی داشت.  موجودیتِ زندانیان و دفاعِ نسلِ انقالبِ « کاری هم

و آرمانی آنان بود که با این مثال و  –طبقاتی–اما تنها در کیفیتِ عالیِ تاریخی 

ها متناسب با موضع و ایستارِ  شرط نمونه تفاوت داشت. سرانجام هم، تمامِ آن پیش

سروصدا آزاد  تدریج اما خاموش و بی نیان بهزندانی، به کناری نهاده شدند و زندا

 (1شدند.)

 

بانان و مقاماتِ زندان هم نسبت به زندانیانِ سرِ موضع و بازمانده از  *رفتارِ زندان

راه بود و گویی در برابرِ  هایی کرده بود و با نوعی احترام هم یِ شصت تفاوت دهه

آورم که یکی از  یاد می خوبی بهباره خود به  همه مقاومت کم آورده بودند. در این آن

ای به سمتِ  ها پس از انتخابِ خامنه گاهِ اوین مدت پاسداران قدیمیِ بندِ آموزش

ای فحشِ  کرد و به خامنه اَم ناله می در فرصتی پیش« رهبری»و « والیتِ فقیه»

باز »گفت:  کرد و ضمناً می اش را  انکار و وی را تمسخر می داد و صالحیت رکیک می

تون رو کشیدید و باالخره همین روزها، یا دیر یا زود از  حالِ شما! حبس به خوشهم 

شه! خداییش شما زندانی نیستید،  جا عمرمون تلف می رید و ما همین جا می این
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ام تعریف  بندیِ اقلیتیِ ما برای شهیر هم تقی دلجوی«. م! یِ ابدیی اید، ما زندانی موقت

زندانِ اوین برایِ تحویل و تحولِ سند و وثیقه  رفته به  6061کرد که وقتی سالِ  می

اش به مقامی در زندان  که حاال موقعیت-گاه  بود، یکی از مسئولینِ بندهایِ آموزش

دوست داری یکی از رفیقا »گوید: آیا  وی را شناخته و به وی می  -هم ارتقا یافته بود

دهد.  اشتیاق پاسخ مثبت میو تقی با شگفتی و « تو ببینی؟! هایِ قدیمیِ بندی و هم

آورند و این دو دیدار و مالقاتی  را پیش تقی می جمع مجید صاحبدقایقی بعد 

کند که وی را به  اند. مجید تعریف می استثنایی و سرشار از احساسات با هم داشته

اش برایِ رفتن به عراق و  به جوانی از خویشانِ نزدیک« دهی خط»اتهامِ ترغیب و 

 اند! بخشِ مجاهدین به زندان باز گردانده تش آزادیپیوستن به ار

 

 موخره 

چنان برپا بود و برعلیه  یِ شصت اگرچه هم و سرانجام دستگاهِ داغ و درفش در پایانِ دهه

دسته از زندانیان، و با  کردنِ این کرد و با سر به نیست گیر شده عمل می زندانیان دوباره دست

–هایِ نسلِ رادیکال  گیری هایِ تیرباران برایِ آخرین دست وخهبرافراشتنِ دار و ترتیب دادنِ ج

کشید؛ اما با آزاد کردنِ  حضورش را به رخ می –چون اعضایِ سازمانِ مهاجرین خلق ایران  هم

ای که دیگر مبدل به  به ترتیبی که گذشت و یا حداکثر با اخذِ انزجارنامه -اکثرِ زندانیان بازمانده

سان با عقب نشینی از مواضع در  و بدین–نمود  ارزش می ده بود و بیای فرمالیته گردی برگه
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تنها نتوانست پرچمِ تسلیمِ نسلی از مدافعانِ  کاری؛ نه هایش از جمله: مصاحبه و هم خواسته

که عمالً و به این ترتیب و  ببیند، بل –یعنی زندان-یِ آنان  آزادی و برابری را برفرازِ آخرین قلعه

چون متنِ  هایی که هم شرط نشینیِ خاموش از پیش آزادیِ زندانیان و با آن عقب با تن دردادن به

نمود، در برابرِ آن نسل، زانو زند و  هایِ سال بود الیتغیّر می مقدسی برایِ جمهوریِ اسالمی، سال

قدری که برایِ آن نسل به مفهومِ تثبیتِ تداومِ پایداری و عدمِ به رسمیت شناختنِ  این همان

زمان  هست؛ هم -تا آخرین سنگر و تا آخرین نفر–هایِ خویش  حقانیتِ خویش و آرمان شکستِ

 ست.  ، شکست و خفتیِ تاریخی«جمهوریِ اسالمی»قدر هم  برایِ  و همان
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 :اه نوشت پی

 -بند بوده یِ شصت که مدتی با بهزاد نظامی در زندانِ اوین هم یکی از زندانیانِ دهه-ر.د -6

 نویسد:  هایِ آخری که این تواب در زندان بوده و عاقبتِ کارِ وی، چنین می یِ ماه درباره

از  مرا که از این بعد ...: آخوندی و محسن بهزاد نظامی هایِ به نام ها دو نفر از تواب به  راجع»... 

به  من)شدیم  چهارده اتاقِ دو دادند، واردِ سالنِ انتقال گاه آموزش به پائین سه اتاق بندِ یک

با  (نیست دقیقاً خاطرم اش یا میرزایی، فامیلی زمانی حجت به نامِ اراک هایِ از بچه یکی همراهِ

 مشعشع خیلی داخلِ اتاق در که چیزی اولین .وچهار نفر رسید سی به اتاق ورودِ ما تعدادِ نفراتِ

 کنارِ قفسه، چپ، سمتِ اتاق، یِ گوشه در که کیلو بود صدو ده، بیست وزنِ به حضورِ فردی  بود،
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ها  بچه !هست مان اتاق تویِ جانوری چه شدیم متوجه بود که نگذشته چند ساعتی. بود نشسته

 تعریف ام ها برای بچه. بودانزوا  حالتِ در یک اتاق تر کنجِ گرفتند و بیش نمی اش زیاد تحویل

 هایِ زندانی داود در حقِ حاج همراهیِ پاسدارِ دیگر به با یک کثافت این جنایتی چه کردند که

 گونه هیچ شخصه به من .نشسته اتاق یِ در گوشه موش یک و حاال مثل داده حصار انجام قزل

 در ضمن .بکنیم وعلیک مسال با وی اتاق در حتا متنفر بودم و باور کن با اون داشتم برخوردی

 به من ویک آذرِ شصت هفده چهارشنبه هست یادم که اتاق این به بودم تر نیامده بیش چند روزی

 که را هم هفت یِ شعبه)شعبه  را صدا زدند و بردند اسمم شب یازده ساعتِ دادند و شب مالقات

چند  برگشتنم. اتاق به روز برگرداندند مرا بردند و بعد از حدود سی (شناسی می خوب خودت

مزدور  این آزاد شده، اما با رفتنِ فهمیدیم بعدها را بردند که مردک این نکشید که روز طول

 1سالنِ  6016اسفند  66] .شد دو عمومی سالن باشد خاطرم بعد اگر درست حدودِ دو هفته

  «. سالن شد مسئولِ آخوندی محسن آقایِ فرازونشیب بعد از کلی عمومی شد[ که

امروز  «تقلیدِ عِمرج»این  وقت و رِکشو عالیِ دیوانِ اهلل موسوی اردبیلی، آن رئیسِ آیت -1

  :گفت تهران می یِ نماز جمعه هایِ طلبان؛ در خطبه اصالح

ها  دانند. مردم علیه این تر می از حیوان پست ها را دانند که مردم این ها نمی ها آمدند. این این»

ها اعدام  عمومی که چرا این بسیار سخت افکارِ قضائیه در فشارِ یِ قوه چنان آتشی هستند.

م اعدام شوند، قاضی از گویند: آقا باید از دَ شوند ... مردم می شان زندانی می شوند، یک دسته نمی

تر من باید از  عمومی، از همه بیش افکارِ ... از این طرف فشارِ یک سلسله مسائلِ آن طرف گرفتارِ
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ما را آسان کرد. ما ده تا ده تا، بیست تا بیست تا محاکمه  ر کنم که کارِاین بدبخت تشک

اش  کاش همه ش از بین رفته، ایا گویند خمس کنیم. پرونده بیار، پرونده ببر. متأسفم می می

 (6016 شهریور 3رسالت  یِ )روزنامه« ازبین بروند یک مرتبه مسئله تمام شود

 نظامی گنجوی  -0

 کنند!  ی مرتده! دارن کشتار می چاره! قضیه، قضیه ی ... بی ی المصّب ... ای -6

 «مقاالت»گیری از شمس تبریزی در  تعبیری با وام -6

تا سالِ  -مجید صاحبِ جمع–بندیِ مجاهدِ ما  یِ شصت از جمله هم چند تن از زندانیانِ دهه -1

سر  ی تازه در زندان بهها و اتهام چنان در زندان بودند اما هرکدام به دالیل و بهانه هم 61

 بردند. می
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