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ن ي چنيه تخصصي، نشر زندانيگفتگوهان است و يموضوع کار مشترک همه مبارز

  . استيموضوع
خالصه کردن . سنده استيانگر نظرات نوي ب زندانيگفتگوها آثار و مقاالت مندرج در �
 که از يکسان. ه استي مقاالت برعهده نشري با حفظ محتوايافتيطالب درش ميرايو و

  . ما ارسال کننديل مقاله را براي فاماًيتوانند مستقيکنند، مي استفاده مي فارسيهابرنامه
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  درباره اين شماره: سخني با خوانندگان

  شده زن در ايران آمادههمت زندانيان سياسي شماره گفتگوهاي زندان بهاين
طرح، نوشته،  ۱۷ي زن، در اين مجموعه با ارائه  زنداني سياسشش .است

انداز  را از چشم، مسئله سرکوب، سرکوب طبقاتي و اجتماعيمقاله، سخنراني
   .کنندفردشان بيان ميتجربه منحصر به

ا  بهاشمي مينا  وارسي  مژده فرخنده، عباسي، ستاره هدايت، ماناکارهاي 
سلي از زنان  سرنوشت نبيان و ترجماِنهاي سودابه اردوان، ها و طرحنقاشي

دهد، که نفس حضورشان در جنبش کنوني، دست ميمبارز و آگاه  را به
 اما اين. جمهوري اسالمي است ستيزگر نظام پدرساالر، مردساالر و زنافشا

شمي، با  تمام تصوير اين نسل نيست، بيان ساده و صريح مينا هاسويه،
 بيمارستان،  شپزخانهآ کارگر  ؛هستم  مينا  من« :مخاطب هزار حرف ناگفته دارد

  » .کمونيستم  و  کار  محل  کارگري  شوراي  عضو 
 ديگر اين نسل از زنان "جرم بزرگ"هاي بزرگ انساني، بندي به آرمانپاي

من «: سازندايران است، که پيام رزا لوکزامبورگ را در ذهن ما دوباره زنده مي
که ...«نسلي از زنان : به تعبير مانا هدايت. »!بودم، من هستم، من خواهم بود

ها و  گاه گي به مخفي باز با يورِش تيره! برند در مي اي جان به هر بار از مهلکه
گي خاموش و ه يورش زمان، اين بار تير».شوند پستوهاي زمان رانده مي

ن مبارزي را  و انديشه چنين زناهاي حاکم است که حضورمرگبار رسانه
رو، بيش از پيش ضرورت دارد، که امکان انتشار و بازتاب تابد و از اينبرنمي

گفتگوهاي زندان اميدوار است که . هاي آنان را فراهم آوردنظرات و خواسته
شکال و سطوح ديگر ادامه يابد و ابه مشترک زندانيان سياسي زن، بهاين تجر

  . هايي از اين دست، در آينده نزديک بازهم فراهم شودوعهامکان انتشار مجم
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 بخش نخست به  کهبخش اصلي تقسيم شده استمجموعه فعلي به دو
  . پردازدبازگويي تجربه زندان مي

 سخن تا بگذارد بايد کسي چه " و  "آنان قراريبي حديث"مانا هدايت با 
و بيرون از زندان، مشکالت مشخص زندانيان سياسي زن در درون به" ؟بگويم

و نيز علل سکوت بخشي مهم از اين زندانيان در بازسازي و انتقال تجربيات 
-بنديان سابق خود را بههمهدايت، مانا   .پردازدخودشان به نسل بعدي مي

  . خواندشکستن اين سکوت فرامي
 شکنجه، زندان، " و" زندان در تجاوز " درباره، با ارائه دو مطلبعباسي ستاره

قاتي و تاريخ سرکوب طباز دهشتناک   تاريک ويهايگوشه "ودکشيخ
اين . گذاردران را با ما در ميان ميطور عموم زنان اياجتماعِي زنان مبارز و به

-الي روايته و در الب مجرد و کلي نيست سرکوب طبقاتي و اجتماعي؛تاريخ

و ، با جزئيات مشخص، مستند هاي خشک و بوروکراتيک غرق نشده است
 .دهدوجدان ما را مورد خطاب قرار مي .شودانساني، با ما در ميان گذاشته مي

 “هاتخت„: جنايت يک بازنويسي"فرخنده روايت سرکوب و مقاومت را با 
او با مطالب . کنددر پهنه ديگري تجربه زندانيان سياسي دهه شصت ترسيم مي

 مرگ با"و " دخورشي خوشه اي آفتاب اي سالم" چونو مقاالت ديگرش هم
، زندگي و "گذشت؟ چه!) آسايشگاه بهمعروف (اوين هايسلول در خميني

  .کندنگاري ميلحظهها مقاومت زندانيان سياسي زن را در اين سال
، پاسخ زندانيان سياسي مبارز را "رنگي چادر حرکت"مژده ارسي، با نگارش 

وار با ما در نمونه ايتجربهبه سرکوب زنان در درون و بيرون از زندان، در 
 از پاي مبارزه، اما، روايتي يک سويه نيست، بلکه آنان که. گذاردميان مي

هاي ديگر او،  نوشتهاند، درگر برخاستهدستياري بازجو و شکنجه بهافتند ومي
- ، مورد نـقد و بررسي قرار مي"است جرم فاشيسم، از دفاع"و " سازي تواب"

کار اي درهم شکستن زندانيان سياسي بهبان برانزند هايي که مکانيزم. گيرند
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تاکيد او بر اين است که . گيرد، تا آنان را از ادامه مبارزه طبقاتي بازداردمي
بانانش، دليلي بر کارهاي حاکمين و زندانوشناخت و شناساندن چنين ساز

زندانيان سياسي براي تن اين نيست که نقش و مسئوليت فردي مبارزين و 
اي تاوان چنين مبارزه. بها شوددستياري با دشمن، کم رنگ و يا بيبهندادن 

تجربه شخصي ، مژده ارسي "۱۳۶۷ کشتار "سخت و سنگين است و با روايت 
 . کندو سراسري بيان مياز اين کشتار بزرگ خود را 

ي زندانيان سياسي زن هاسخنراني و مقاالتبخشي از بخش دوم کتاب به
  . احتصاص دارد

 اسالمي جمهوري رژيم هايزندان از زن سياسي زندانيان کوتاه گزارش" 
مينا هاشمي . شصت است دهههايهمتايي از زنداننگاره فشرده و بي" ايران
ترکيبي از تجربه و " اجتماعي  هايعرصه   در  مقاومت   و   زندان   زنان،"در 

-ر به نمايش مياندازهاي زندان و زندگي زنان را در سيستمي پدرساالچشم

، از زندگي  و   کار   محيط   در  هادشواري تا هاخانواده  ت مقاوماز : گذارد
  و  مبارزه  به زندگي،اميد زندگي، تا  اجتماعي   و   فرهنگي   تنگناهاي

  .مقاومت 

ها بندي اين ويژگي براي طبقهاز مژده ارسي، تالشي "زنان زندان خودويژگي"  
 مبناي بر برخوردهايو نيز   حکومتي سيستم مجموع برخورد ساسابر

 مژده  وفرخنده کار مشترک" مقاومت و خودباوري. " استگراييجنسيت
 در کار هاياردوگاه و انواِع آن، با مقايسه تجربه مقاومت تعريف با ارسي

- هاي تجربيو جمهوري اسالمي، همسويي) ۱۹۴۵ تا ۱۹۳۲(آلماِن فاشيستي 

 در اين سرپيچي و همبستگي، خودبه کمک اشکال مختلف مقاومت، اي را از
  . گذارندنمايش ميها بهسيستم

بررسي رويکردهاي مختلف  بهارسي مژده نوشته" مجازات از معافيت عليه"
پردازد  در زمينه جنبش دادخواهي ميحقوقي و شناسانهروان، تاريخي، کيفري
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 الملليبين کنفرانس" در ،"قوميت و ژادن جنسيت، طبقه، با رابطه در زندان"و 
 توسط "جهان در سياسي زندانيان آزادي براي  مبارزه و دفاع همبستگي،

  . همين منظور آماده شده استي بهفرخنده براي کارگاه
ها در اين شماره از دليل محدوديت حجم کتاب، انتشار همه نوشتهبه

 در آينده نزديک جلد گفتگوهاي زندان ميسر نشد و تالش خواهد شد، تا
  . هاي زندانيان سياسي زن آماده انتشار شودديگري از آثار و نوشته

  گفتگوهاي زندان، 
  ۱۳۹۴ آبان، ۲۰۱۵ نوامبرچاپ نخست، 

  
 در چاپ کنوني، ضمن حفظ ساختار کتاب، رسم :توضيح درباره چاپ دوم

پ دوم در چا تايپي شتباهات برخي انيزالخط کتاب ويرايش دوباره يافته و 
  .اندتصحيح شده

  گوهاي زندان،گفت
۱۳۹۵ هشتيب، ارد۲۰۱۶مه 
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 تجربه زندان
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  مانا هدايت، قراري آنانحديث بي

  وضعيت زناِن زنداني سياسي در ايراناي به اشاره
  

  اند گِي سرد و ساکن، گير افتاده گي، زنده بنداِن زنده ها در يخ آن
  ا کنار زنيد،ها ر پرده! البرز، دماوند، زاگرس، دنا

بار به دن را، طنيِن صدا را دگرها لحظاِت دي بگذاريد از وراي مه و غباِر آن
  .تجربه نشينند

، اين نوشته سِر آن دارد تا از آن  مارس روِز جهانِي زن۸داشِت  ميدر گرا
باز با ! برند در مي اي جان به گاِن پويايي سخن گويد که هر بار از مهلکه زنده

از اوي خود . شوند ها و پستوهاي زمان رانده مي گاه به مخفيگي  يورِش تيره
  !خودم و بسياري از خودم. سخن خواهم راند
گاني که روزي تابو شکن بودند و هدر برد جان به. گانهدر برد و دوباره جان به

کشند و بر سر دِر زندان خانه  رشته ميگذرد که تابو به زماني مي ال مدتح
اي که بر  دانند سرمه گاني که خود خوب مي در برده به نجا. کنند آويزان مي
گاني  در برده به جان. ارمغان آمدهشان به ند از دياِر فراموشي برايکش چشم مي

اي با  گاِن مدفون شده در برده به جان. اند که در نقِل روايت خود نيز اَلکن مانده
زنند  خ را رقم ميخاطراتي که بخشي از تاري. باري از تجارب و خاطرات کوله

نشين شوند در کنار شور و انرژي و دانِش برنادالن  و تجاربي که اگر هم
-اي را در جامعه به ار و حساب شدهشم هاي اجتماعِي بي توانند حرکت مي

د کوِس رسوايي مذهبيوِن حاکم که هايي که قادرن حرکت. گذارند نمايش
نيادهاي اجتماع را بيش از بگران تمامي  اند و ويران واقع صاحباِن سرمايهدر

  .صدا در آورندبيش به
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دارد که براي هر کدام از ما پست اي خصوصي  ند هر متن حکِم نامهگوي مي
شود بر  يابيم و چون بر کاغذ نگاشته مي شود و ما خود را در آن مي مي

ها  آن. کنند اين سطور نيز همين قصد را دنبال مي. نماياند گان نيز روي مي همه
ها را بر آن  گان زنند و آنهبرد در واهند بر کلون در تک تِک جان بهخ مي

همان ساعتي که در بهمني . نددارند تا اوي خود را از وراي ساعت شني ببين
هاي سياه و سردش بر  گون ماسه ک محبوس مانده و ذرات تيغلناهو

نيا خواهد بر د ي جاري در اين جمالت مي و نيزانديشه. لغزد هامان مي مهره
فراموشي سپرده شوند  بهکردند گان هرگز فکر نميهدر برد هوار زند که جان به

ا در شرايطي قرار ها ر و آن. ايد شان کرده ولي حقيقت اين است که فراموش
گان نفس  در برده به اما هنوز اين جان. فراموش شدن بسپارندداديد تا تن به

هاي  اي که بايد سنگ گاِن مدفون شده زنده. ايم ما زنده. اند ها زده آن. کشند مي
  .سخت را کنار زنيم

  بر ما چه گذشت؟ بر ما چه مي گذرد؟
گذرد با همت و تالِش  چه بر زناِن زندانِي سياسِي ايران گذشته و مي آن

همان . شود گان آشکارتر مي روز بر همهبهگان روزهدر برد به بسياري از جان
اعِت شنِي روزگار نشدند و يا اگر شدند گاني که محبوِس س در برده به جان

گاني که با استفاده از قدرِت زبان و قلم بر هبرد در جان به. خود را رهانيدند
افکنند و در جهِت آشکارسازي و بيان  ها و پستوهاي زمان نور مي گاه مخفي
ي اخير  همان تاريِخ سه دهه. گيرند کار مي هايي از تاريِخ کشورمان به بخش

. ي فراموشي سپارند بوتهرا به د تا آننارگرايان و صاحباِن قدرت بر آنکه اقتد
هاي تحريف  خواهند هيچ روايتي بر جاي نماند جز همان روايت ها مي آن

بحِث بنابراين قبل از ورود به.  هستنداش اي از تاريخ که خود نگارنده شده
انديشاِن  آزادتنها اين سطور که تمامِيصلي بايستي خاطر نشان ساخت که نها
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جهان قدرداِن زحماِت زنان و مرداني هستند که در راه نفِي فراموشي و احياي 
  .دارند تاريِخ سترون شده گام بر مي

هاي  يهمان چه گذشت؟ چه شد که سا و اما بر ما زنان از فرداي آزادي
 هويت و شخصيت ما فرود آمد و  ، زبان ،انديشه ، سنگيِن قدرت سلطه بر ذهن

گري و شفرينگي، ضِد آ اخالِق بردهگي فرو نشاند؟ چگونه به  در تيرهاما ر
زنند تن داديم؟ چرا بسياري از  ها دامن مي  که حاکماِن اسالمي به آن چرايي بي

دنياي درون جويي به انه شديم که سکوت و پناهچنان با جهاِن بيرون بيگ ما آن
  تنها سپرمان شد؟

! ما آزاد شديم.  سال۲۳ تا ۱۸گين سني دختراني با ميان! ما آزاد شديم
هاي اعدام سپرده شده بودند و يا در  جوخهمان به که همسرانگاني جوان  بيوه

مان نيز با  زناني جوان که همسران! ما آزاد شديم. ها کشته شده بودند درگيري
کودکاني . مادراني جوان با کودکاني آسيب ديده! ما آزاد شديم. ما آزاد شدند

ها  مان از آن هاي مدتي را با ما در زندان سپري کرده بودند و يا خانوادهکه يا 
 هنگاِم مالقات با ترس و وحشت همان کودکاني که به.نگهداري کرده بودند

 در غِم خورده که حتا نتوانستيم مادراني سال! ما آزاد شديم. نگريستند ما ميبه
مادراني که در .  بنشينيمسوگواريدر زندان به مان از دست دادِن فرزندان

  !زندان مادِر همه بوديم جز خويش
همان . هاي اقوام خورده چه گذشت جز چشيدِن طعِم تلِخ کنايه بر مادراِن سال

همان . شان فنا کردِن فرزندانکردند به ها را محکوم مي ي که آننزديکان
گريستند و ن ها مي آن ي احترام به ديدههايي که شايد در کنِج خانه به يههمسا

ها چه کرده بودند جز بال گستردن بر  آن. ها گريزان در کوچه و خيابان از آن
جا  اين. جز درد و رنج فرو خوردن تا دِم مرگ. خانواده و حمايت از فرزندان

-چنان به ه افشاگري بپردازند و همن مادراني نيست که توانستند بآسخن از 

اين سطور البته قدردان و . دادندادامه هاي خود در اشکاِل مختلف  فعاليت
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جا سخن از مادراني است که اين امکان را  اين. هاست تا به ابد بوِس آندست
انيِن مادراني محصور در قو. هاي کوچک مادراني از شهرستان. نداشتند

اين قوانين تن دهند و طعِم مادراني که نخواستند به. و اقوامي عشيره  نوشتهنا
شان  ز دست دادِن فرزندان را چشيدند ولي پس از آزاديزهرآگيِن زندان و ا

هايي حکومتي را   روشاين نزديکان و دوستان بودند که نادانسته و ناخواسته
  .آزمودندها مي بر آن

طوِر   اسالمي بر مردم ما بهدهه است حکومِتهمان آييني که بيش از سه
همان . ر بيگانهگدي از بيش با يککند و ما را بيش غيرمستقيم ديکته مي

خورده  سوزي و محبِت اقوام و دوستان بر مادراِن سال ناِم دلرفتارهايي که به
وار نشدند در غم از دست دادِن  ها که حتا با آنان سوگ همان. روا داشتند

گاِن جوان اما شرايط بسيار  بر بيوه. گي شان، همان عاشقاِن زنده فرزندان
ها آزاد شدند با فرزنداني به  آن.  اما تنهاها آزاد شدند آن. تر بود ناک هول

. گِي مشترک يادگار مانده از دوراِن کوتاه و پر تالطم اما فراموش نشدنِي زنده
توانستند در مدرسه بگويند مرگ را همان متوليان سروِد  فرزنداني که حتا نمي

ها مورِد  بسياري از آن. .اند شان تحميل کرده گاهي بر پدرهاي ناديده صبح
بسياري براي قيوميِت . گرفتند شان قرار مي هاي همسران اهانِت خانواده

آميز از طرِف   در اين ميان نگاهي ترحم. رو بودند ا موانِع قانوني روبهفرزندان ب
هايي بودند که تا به امروز  ها همان آن. آميز ترحمي تحقير. دوستان و آشنايان

 بودند که در محيِط ييها ها همان آن. پندارند شايد خنده را بر خود حرام مي
ها  آن. گرفتند عنواِن يک بيوه زِن جوان مورِد تحقير و يا تهديد قرار مي کار به
ها که  همان. شدند تغييِر محِل کارشان مي بودند که هر بار مجبور بهييها همان

چون بقيه از داشتِن مشاغِل دولتي و خصوصِي مرتبط با دولت منع شده  هم
د هر بار فريا. سازي شده بودند شان نيز پاک ها که از مشاغِل قبلي انهم. بودند

ها را فرسوده  شان چقدر آن حقوِق شخصيزدن بر سِر کارفرماي متجاوز به
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خانه باز زير و متين به چند بار وقتي سربه؟ !؟ آماري در دست هست!کرده
توان است در خند زنان همسايه قرار گرفتند که چرا او ناگشتند مورِد ريش مي

هايي که اين بيوه زناِن  چه بسيار بودند آن!!! ناتواني. يافتِن مردي باالي سر
اما آيا ياِد . فراموش کردِن همسرانکردند به در برده را وادار مي به جواِن جان

؟ !شان گي، قابل فراموشي بوده و هست براي همسران ها، آن عاشقاِن زنده آن
خودي خود معضلي عميق است ولي براي  ي ما به رچه بيوه بودن در جامعهاگ

ها حتا  بود چرا که آن تر مي در بردگان مسئله باز هم بغرنج به اين جان
جا الزم  در اين. اند شان را چگونه از دست داده توانستند بگويند همسران نمي

. زنيم بعد حرف مي به۶۳هاي  م که ما از ايراِن سالاست خاطر نشان کني
و چه فرسوده . که بياِن زنداني بودن با مخاطراِت زيادي همراه بودهايي  سال

شان حکم  بسياري با همسران. گاِن جوان شدهاجبار بيوهشدند و ساکت، اين به
هاي رسمي و عاطفِي آنان  قراستي اگر آماري از طال به. آزادي را امضا کردند

 شوهران اغلب .شان آگاه شد   شرايطشد به در دسترس بود شايد بهتر مي
. کار، دوباره از صفر شروع کردن زندگِي مشترک سازي شده و بي پاک
برخي . همراه داشت باري ناگفته از خاطرات را هم به بار کوله گي که اين زنده

. ها خبري نداشته باشند بِق آنشان از سوا از آنان ترجيح دادند حتا فرزندان
شد تا ببينيد چندين  ها زده مي ها در اين سال گي آن کاش سري به زندهاي

بار نيز  و اين. ها محکوم شدند در بدبخت کردِن ديگري هزار بار هر کدام آن
و حتا در . ناکار آمديشدند به  زنان بودند که محکوم ميچون هميشه اين هم

شدند با  ها محبوس مي بسياري موارد همين زنان توسِط همسران در خانه
داند چند نفر از اين زنان شاهد قفل شدن   کسي مي!ي زن خانه نشان محترمانه

برخي . گاه و نتوانستند دم برآورند هر صبحشان بودند به  خانه بر رويدرب
. اندوزي بيمارگونهگي دنيا روي آوردند و مالهروزمربراي فرار از خود به

چنان دچار  برخي آن. تر برخي نيز درمان درد خود در فرزندان بيش
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خرافاتي که سيستِم . د که ناخواسته متوسل شدند به خرافاتسردرگمي شدن
هاي مديدي  زند و حال مدت تر دامن مي تر و گسترده حاکم هر روز بدان بيش

ي خرافات و  شده دانند در مرِز مخدوش است که بسياري خود نيز نمي
گوييم که  عنواِن نمونه از کسي مي فقط به. گذرانند واقعيات روزگار مي

گرايي مذهبي و حاال دير زماني که   تابوشکن بود و افشاگِر خرافهروزگاري
ما آزاد شديم ولي … سال همسايه بندد بر درخِت کهن ميي سبز  پارچه
ها و ادارات مدفون شد چرا که تا سر  مان در پشِت درهاي خانه يها انديشه

. گي مراقبان حکومتي و خانه. مان پر بود از مراقبان جنبانديم اطراف مي
حکومت اما سرخوش از اين . هايي نگران از تکراِر تجارب آن دوران خانواده

زد به  و چه بسيار مواقع که آگاهانه دامن مي. گم شدن ما در خودمان
با طوالني کردِن . ها بدوِن دليل با هجوم به خانه. تِر اطرافيان هاي بيش مراقبت

ها در  با رِد صالحيت. تبا ندادِن پاسپور. گي و ماهانه مدِت امضاهاي هفته
دست هم  و اين همه دست به. هاي گزينشي موسسات و اداراِت دولتي بخش

و . تر شويم ي خود و در مياِن مردِم خود بيگانه و بيگانه داد تا ما در جامعه مي
دختراني که . اما اکثريِت ما دختراِن جواني بوديم پر شور و سرشار از انرژي

ها  چرا که خانواده. دهيم و بسياري از ما نتوانستيمخواستيم ادامه تحصيل  مي
و آن تعدادي هم که موفق به اخِذ مدارِک . مان بودند نگراِن مستقل بودن

کاران جوان  بي. کاران قرار گرفتيم گاهي شديم اغلب در خيِل عظيِم بي دانش
و در . هاي اسارت ستاره. دار گاِن ستاره تحصيل کرده! و داراي سوِء پيشينه

هويتي گاه . گاه اما مجبور بوديم هويت ديگري از خود نشان دهيم دانش
ي   داشتِن سابقه)و اکنون نيز(يادمان باشد در آن دوران . متغاير با خودمان

 هاي و اما چه بر سِر زندگي. انگيز بود از ديِد ديگرانسياسي چقدر هراس
ي بخت رفته  خانههما دختراِن ب. ما دختراِن زيِرسوال رفته. مان آمد خصوصي

ي  زير سوال رفته؟ مسئلهاما چرا . دار شده و عروساِن مشکوک و زناِن خانه
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گي مطرح نشده  دختران و زنان در زندان در آن زمان بدين گستردهتجاوز به
. مردم چيزهايي شنيده بودند. اي از ابهام قرار داشت بود و هنوز در هاله

هر حال هر جنايتي که رژيم عليه  به. مبگذاريد مسئله را طوِر ديگري ببيني
کند بايستي افشا شود و بايستي روزي اين  زندانياِن سياسي اعمال کرده و مي

و براي آن محاکمه . گوي جناياتي که مرتکب شدند باشند اقتدارگرايان پاسخ
طرِف ديگر مردمي هستند که هنوز . ولي اين يک طرِف قضيه است. شوند
اين مردم . ره بودِن دختران بسيار قابل اهميت است باکي شان مسئله براي

تر دختران و زناِن زنداني را زير سوال  مخصوصا نه حکومت را که بيش
هايي که توسِط زندانياِن سابِق ساکن در  از طرِف ديگر افشاگري. برند مي

خارج کشور و فعاالِن حقوِق بشر در اين زمينه صورت گرفت بسيار حايِز 
روز  ها روزبه و البته همه خواهان آنيم تا اين افشاگري. هستاهميت بوده و 

ولي اين سطور از ديِد . سخن گشايندتري لب به تر شود و افراِد بيش هگسترد
. پردازد ها مي ديگري هم بدين مسئله و در واقع عوارِض جانبِي اين افشاگري

بي هم چرا که باالخره هر حرکتي براي تغيير همراه با برخي عوارِض جان
 تجاوز مطرح شده بود حتي قبل از ي مسئله. هست که گريزي از آن نيست

يا ما هم آزاد شديم و هيچ کس از ما نپرسيد که آ و ما .زادي بسياري از ماآ
! انگشت شمار شد! ايم يا نه؟ فقط تعداِد خواستگاران جزو قربانيان تجاوز بوده

ه برخي از کساني که خود و البت. برخي از آشنايان. برخي از اقوام بودند
بلکه توسِط . کرديم پس ما انتخاب نمي. داراي خِط فکرِي خاصي بودند

بگذاريد گريزي بزنيم به ! شديم شمار خواستگاران انتخاب مي انگشت
 چه اش تا شايد بهتر دريابيم بر ما اي از روِز ازدواج  برده در به ي جان خاطره
. زار بودمشتم از مراسِم سنتِي ازدواج بيداياد گفت از زماني که به مي. گذشت
 باشم و خيِل م بخواهم نگراِن زمان گِي مشترک  در اولين شِب زندهکه از اين

م گفت از خواستگارم که بسيار عاشق مي. سحر بيدار ماندهزناِن کنجکاو تا به



 

 ١٧   مجموعه مقاالت

اين مراسم ظارم نشسته بود خواستم تا تن به هاي زندان را هم به انت بود و سال
ام چقدر مترقي است و همراه  هد و او پذيرفت و من خرسند که شوهر آيندهند

از . شدت به گريه افتاد گفت در آن زمان ديدم که همسرم به مي. فکر من و هم
- بار بهام هزاران خانواده.  باشيکردم باکره او پرسيدم چه شده؟ گفت باور نمي

من خواستي که تن به و وقتي تو از . من سرکوفت زدند براي ازدواج با تو
ت افتاده ولي با تو ازدواج کردم دم که اتفاقي برايازدواِج سنتي ندهم مطمئن بو

و . ها نه عشق که ترحم سال. ها ادامه داشت و اين ترحم تا سال!! از سِر ترحم
شان شرمنده و غرق در  ي همسر هنوز در ميان مردماِن شهِر کوچک خانواده
ازدواج با دختراِن زنداني به رداِن جواِن داوطلبشارها بر مهمين ف. ناباوري
   د تا اين شوهران نادانسته دستباعث ش

! نشينان غريبي کنند در وادِي امِن خانه دست سيستِم غالب داده و ما را خانهبه
ديگر اقواِم سببي شديم ولي حتا  مان با يک هاي بسياري از ما در شهرستان

ي  خانواده.  داشته باشيم،مان را چون گذشته ي دوستانه توانستيم رابطه نمي
ها از هرگونه ارتباط ما با هم هراسان بودند و حکومت  همسران و خوِد آن

بسياري از ما حتا نتوانستيم يک لحظه از آن . افکني چه شادمان از اين تفرقه
شديم ! برخي که گفتيم از سر صداقت. مان وا گوييم دوران را با همسران

حتا برخي از همان . همان خاطرات شد چماقي بر سرمان. ه ابدمحکومان تا ب
هاي نظاِم حاکم در محيِط خانه  فکر و مخالِف زورگويي شوهراِن زندانِي روشن

گي قرار  هاي خانه برخي مورِد خشونت! گاِن قدرِت سلطه شدند نماينده مي
ها  ر دادگاهکجا؟ دبه. توانستيم برويم کجا ميآخر به. ياورديمنگرفتيم و دم بر

بسياري . بسياري از ما از استقالِل مالي برخوردار نبوديم. که جايي نداشتيم
هاي  گفتيم توسِط خانواده مان را ترک مي ي همسران هربار که با اعتراض خانه

بر سرمان پنداشتند پس از طالق چه  ها مي آن. شديم خود بازگردانده مي
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خارج رخي از ما راهي يافته و بهب. ذشتما چنين گخواهد آمد؟ و روزگار بر
ها و استعدادهاي خود  از کشور پناهنده شديم و در اين ميان توانستيم توانايي

برخي در کشور موفق . برد را شکوفا کنيم در محيطي که ما را زير سوال نمي
  شديم خود را برهانيم و دوباره 

 ما خصوصا کساني ولي بسياري از. مان بپردازيم هاي زندگي بازسازِي خرابهبه
بيش کنيم هر روز بيش از کرده و مي ميي کوچک زندگي  ها که در شهرستان

ه وقتي توسط قدر بيگانه ک آن. مان بيگانه شديم با خود و با محيِط اطراف
شديم، در پشِت دِر بسته  شب از خانه بيرون انداخته ميمان در نيمه ِهمسران

زديم تا در   ساعتي زنِگ دِر خانه را ميازريختيم و پس  اشک مي .ايستاديم يم
گشتيم و هنوز  ميمان بر زندانما خود با پاي خويش به. ن بگشايدما روي را به

ما تا بدان حد مشغوِل اموِر ! ها محبوسيم بسياري از ما در اين زندان
ندانستيم که گذِر . پيري نشستهديم که ندانستيم برسرمان اما گردداري ش خانه

ندانستيم که ما . ت ما چه کساني را شادمان و مسرور کردهايام و سکو
جمعي بيرون  گاِن پويايي باشيم که سر از گورهاي دسته توانيم همان زنده مي

مان همان خاطراتي که  مان با نقِل خاطرات آورده و با روايت گذشته و حال
 جنايِت. ند پرده از جناياِت حاکمان اسالمي برداريمااي از تاريخ گوشه

  .مان در پستوهاي زمان محبوس کردن
ها با تاريِخ تحريف  نآ. د آينده نيازمنِد نقل اين خاطراتنهاي جوانان و نسل

-محبوسان شايد بيش از همه نياز بهاما ما . راهه خواهند برد بيشده راه به

فراموشي سپردند اين حاکماِن سرمايه و ما را به. همراهي و کمک داريم
گوران  بههولي شايد اين سطور فريادي از زند. ود گم شديمو ما در خ. مذهب

  .فريادي براي نجات. فريادي براي رهايي. گان باشد شدهو فراموش



 

 ١٩   مجموعه مقاالت

 باز مان را هاي  بسياري چون من، بايد که حافظه"اوِي" من و اي "اوِي"اي 
نفِي مرِگ تحميلي و به. بازيابي خويش دست يابيمگذر به تا از اين ره. يابيم

- گاِن مدفون شده نياز به دهبر در به اما براي اين بازيابي ما جان. احياي خود

شناسي و مدافعاِن حقوق انساني  روان، ي متخصصيِن اموِر اجتماعي کمِک همه
گونه که بسياري  ما نياز داريم تا ما را با خودمان آشتي دهند همان. داريم

خودمان را . ها را منکر شويم ما بايد بگوييم و بنويسم تا خاموشي. توانستند
و برکنيم آن پوستيِن وارونه که از تاريخ بر . خاطر آوريم با نفِي فراموشي به
مان  باره را که بر پايهاي چند د و بگسليم زنجيِر اسارتان مان پوشانده تن

بايد که . فراموشي سپارند نگذاريم تا بيش از اين ما را بهنگذاريد و. اند بسته
  .ريم خود راخاطر آو به
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١تيمانا هدا م؟،ي بگذارد تا سخن بگودي بايچه کس
 

                           مي سخن بگوبگذار

 م؟ي بگذارد تا سخن بگودي باي کسچه  

  بگذارد تا درد درون سر باز زند؟دي باي کسچه

 نه

 نه: ميگوي متي قاطعبا

 ميگوي منم که سخن منيا
 ه و اجازه طلب کنمکه انگشت باال بردنآ بدون

  بگذارديکه کسنآ ي بميگوي سخن ممن

 زميوآي مني زمي به حلقهمن

 رميگي را محکم مدستش

 . مراتيبشنو روا: ميگويشوم و مي مرهي چشمانش خدر
 .چه بر ما گذشتنآ. مدآچه بر من نآ بشنو

 .ستين روا نآ است و رخصت بر خي درد تارني اکه
-يم .دهيچيپ در ملحفه يا سالهزدهيس.  اسارتم بردندن شب که بهآ از ميگويم

.  ازخودمميگويم. ها بحرانيفشارد در هنگامهي را ممي که گلوي ازقلبميگو
 .رسانديصبح مها شب را به در کابوسشتنشي که مدام با خويخود

 سلول را ين هنگام که کودکش گرماآ سلول و يکياز  تار . از اوميگويم
 .وردآيتاب نم

                                                 
 ۱۳ تا ۱۱ برلين، ايران، در سياسي زندانيان کشتار درباره سراسري گردهمايي ششمين در شده ارائه مقاالت از ١

   !بگويم سخن بگذار و ياران ياد بخش ،۲۰۱۵ سپتامبر



 

 ٢١   مجموعه مقاالت

اش را در  چند ماههنيتاخت و جني که بر کمرش مياانهي از تازميگويم
 .کرديخود مچاله م

سه . سه و سکوت. و سکوت .دو. و سکوت. کي: رهاي زنجي از صداميگويم
 . و سه سکوتري سه زنجيانفراد

سه سال است خواب مرا لگد وياها که سپن آ شدن دهي کشي از صداميگويم
 يتهين غروب و چمن خشک کمآ. ي جارنمي سرد را بر بالکنند و عرقيم

 يو صدا.  سرود گوهرادين فرآ. فيبند کثآن دستبند سفت و چشم. صحرا
 .ديچرخي و مديچرخي که دورم ميياپ
 .ديکاوي ما را مي خانوادگيهالبومآ که يصي حريها از چشمميگويم
 اسارتم يهار تمام سال را با من دني بر زمدني از مادرم که خوابميگويم

 .تجربه کرد
 . کارون را نداشتنداطي حيها که توان شکار موشييها از گربهميگويم
 شده بين صلآ بر ي که چون منيتخت. ام به تخت بستهيها از دستميگويم

 مي حاال درد مشترک شده بودي ولميشناختي را نمگرينه من و نه او همد. بود
 .شب را با ما گذراند کنجکاو تمام ي موشيوقت

.  با من همراه نشدندي بحرانچي در هگرياز زانوانم که د. ميقراري از بميگويم
همان زانوها که . لرزنديلرزند و مي ميجانيبا هر ه.  و نه در غمينه در شاد

 که ي الغر و زانوانتي به غايکليه. داشتيتعجب وا م هم بندان را بهيگاه
 .هاضطرابلرزاندند در اوج ايم بند را يتخت سه طبقه

غشته آ يخون عاشقان زندگ دادگاه بهي سلول عمومواري که دي از شبميگويم
- و چشمنهي فشرده در سياز زانوها.  محبوسي سالهزدهي سيهااز نفس. شد

 .گريکدي زل زده به يها
 مييگوي و مميگويم
 ميدانيدانم و ميم
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رواز از خاطر پدل است اما خسته. هاست بال گشودهمان سال داستانکه
 .نزدوده
ن عاشقان به ناحق خفته  آ يتجربه. هاست تجربهيلحظه لحظه بهمانداستان

 نام نشاني بيدر گورها

 ...نديآسخن  بهدي  که باييهانا گفته. ها دارند که ناگفتههاهمان

 مييگوي و مميگويم
 ميدانيدانم و ميم

 اند نگفتهياري بسکه

 اند شدهي ناتوانيموختهآ ياري بسهک

 اند خود چنگ انداختهري بر تقدياري بسکه

 مييگوي و مميگويم
 ميدانيدانم و ميم

 ستنديقدم نگان مدفون شده با خودِ  خود همهن جان بدر بردآ که

 ميدانيدانم و ميم
 شانيها دستکه

  رامانسرانگشتان

 شانياهاپ که

  رامانيهاکفش

 شان حافظهيت کرخکه

  گرم باورمان رانفس

 .طلبديم
 :زي عزدوستان

خورده و انبوه خاطرات حک شده در  زخميهاکرهيپ مشترک درد
 ، همسرانادي؛  رااراني ادي تا وردآيهم م هر ساله ما را گردمانيرهايضم



 

 ٢٣   مجموعه مقاالت

 ادي تا مييآيهم م گرد.مي بداريمان را گرامدرانپمادران و ،  برادران،خواهران
 شکنجه جان ري  در ز،رده شدند پ اعدام سيهاوخهج که به  راييهانآ يمتما

 يندهيآ دي تا شا؛ميدار را رقم زدند را زنده نگهشي خود مرگ خوايباختند و 
ها در کشورمان يعدالتي بخيتار ديتا شا.  رقم نخوردگونهني امانندگانيآ

  هي واگوانيجهان به راييهانآ ادي.  داشته باشدي کمتري گمشدهيهابرگ
 دادگاه کي  منتخب و لي وککي چون ما از حق داشتن که همميکنيم

 مرگ خوانده يهادادگاه را  که بهييهانآ باد  ادي .عادالنه محروم بودند
- ي زندان را ميشان روزها شدن حکمم در انتظار تماکهيشدند در حال

 .گذراندند
 .تکرار. تکرار .تکرار .مييگوي و ممييگويم. ميکني مهيواگو

 ي فراموشهي عليتکرار
 يشدگ مسخهي عليتکرار
 ي خاموشهي عليتکرار
 ي ماندگاري برايتکرار
  عامالني روز محاکمه ي برايتکرار

 ن بودهآ هماره شاهد خي که تاريتکرار

  کهنآ ي برايتکرار
 . نشودمانيهادهي نورسيندهيآ گذشته

.  خوردونديپهم  بهمانياه نگاهديتبع هجرت و يهاکوچهسپ در کوچه ما
ما در .  زدمي و خواهمي زدادي و با هم درد مشترک را فرميافتي را گريدهم

گاه خود چنگ آ خودتيهو مهاجر بهاي و يدي سردرگم تبعتي هويوانفسا
   “؟ استيتکرار مکرارت را چه سود„ تا مياانداخته

 در ميمدآهم گرد: ميادهيرد را در نوي متعددي قلمروهاام. ميچالش کشبه
 ي و نگارندهميدست گرفتهقلم ب .ها در کنگرهميمدآ گراني گرد د.هاشيهما



 ويژه زندانيان سياسي زن   ٢٤

ها  و داستانمي کردنينشهمپا زي گري را با خاطرهالي خيرندهپ. ميخود شد
نه ، خانهنه سفارت، نه دانشگاه ،نه موزه ،اباني نه خ.مي و شعرها سرودمينوشت

 ياپ از .ستنديشنا نآ نامانيالکاردهاپ با  ما و کدامچيه ،يونيزي تلويهاشبکه
ن آ يما گواهان زنده .ميستي چرا که ما فقط حامل درد خود نميننشست

 در اي و يجمع دستهيها که در گورهانآتک  تک.مي عاشقدگانيکشبر
 يها تا چشمخواننديماند ما را دهيمعلوم سر در خاک کش نايهاگورستان
 .ميها روشن سازنآ از يا را با خاطرهيا جامعهيشان و حافظهنوادهمنتظر خا

 ادي به ي را چه کس...حسن. ديناه. ديام. سودابه. نادر. نبيز. رجيا. گوهر
به بر اثر جراحات شکنجه   سودام؟يي تا ما نگو، تا تو،ورد تا منآخواهد 

او که با .  اوجز .انددي نمکسچي اعدام شد؟ هاي کرد؟ و يخودکش ؟کشته شد
 .کندي کمک مخيگم شدن سودابه در گرداب تارامروز بهسکوتش تا به

 . بگذارمانيخواهم امروز با شما در ميچه است که م آغاز آنني او
گر  سرکوبمي رژيها از عمرمان را در زندانييها کدام از ما سالهر
ماند يم. مي حذف کن بخشني را از اينترنتياگر فاکتور ارتباطات ا. مياراندهگذ

 از عي فجانيو نقل هم. س از مهاجرتپما و نقل روزگارمان در زندان قبل و 
 در ي درستارمآ قاعدتا من .برنديسر مه که هنوز در کشور بيطرف کسان

 هم گرفته نشده باشد؟ اما چند يقيمار دقآ تاکنون دي شاايدست ندارم و 
 ترک شي خولي با ماياجبار و ه به ک۶۰ يه دهيزاد شدهآ انيصد از زنداندر

ها نآاند؟ حجم خاطرات وطن کردند در مورد خاطرات خود صحبت کرده
 است؟ چه تعداد از جان بدر سهيحد قابل مقا  صورت گرفته تا چهعيبا فجا

اند؟ چه شان اقدام کرده دوستاناي به نقل خاطرات خود و رانيگان در اهبرد
 نشياند؟ چه تعداد گزر زمان فراموش شده از خاطرات بر اثر مرويحجم
 نمانده چرا که يشان باق نقلي براي مجالگريها دنآ از ياند؟ و چه تعدادشده

ها و کتاب،  چه تعداد از مقاالتست؟ي ناتي حدي در قگريدربرده دهفرد جان ب



 

 ٢٥   مجموعه مقاالت

ها مهر سکوت نآ؟ چه تعداد از دهي رسراني به دست مردم انارهايمباحث سم
 بندان ما را شکسته؟ و همنايزندان

 چگونه ي روانيحسيانفعال فعال چگونه در ما شکل گرفت؟ ب، گري طرف داز
 چگونه شد که م؟ي شدي ناتوانيموختهآ از ما ياري شده؟ چگونه بسجاديا

 م؟ي دادحي ترجيزادآ را بر تيامن

غاز آ خود را ي ساختاريها انقالب سرکوبي سرکوب از همان ابتداستميس
- ي مشيپگام  شده بودند و گام بهيزير که کامال برنامهييها سرکوب.کرد

 يشهيکردند که اصال انديداران مرتبا تکرار م خود زمامکهيدر حال. رفتند
. دنديگزبرها را نآ مردم بودند که ني در سر نداشتند و اينيچن ني ايحکومت

 را که ييهاالعملساند تا عک حفاظت از انقالب مجبور شدهي با ادعانيچنهم
 نرود که نسل جوان ادماني.  انجام دهندانينفع مردم است در مقابل شورشبه

 انقالب يدهيدپ داشت و تا چه اندازه با يزمان اگاه نآما تا چه اندازه در 
- چگونه رشتهين خودسانسورآاز سپ باشد که سانسور و ادمانيو . تيسنخ

 که ارعاب و فشار مي نبراديو از . سست روشنگران و مردم را گني ارتباط بي
گان را هدربرده جان بمي بهتر است بگوايزاد شده آ اني زنداننيچگونه ارتباط ب

 . قرار دادريتاثتحت
چقدر .  حجاب زنان بوديلهئ نظام مسي ساختاريها سرکوبني از اوليکي

. مدآ شيپ نه اي يرآ ينهي سرکوب مقاومت شد؟ بعد گزنيدر مقابل ا
 ي اقدامات برانيدر مقابل تمام ا. يجمهوراستيانتخابات ر. نتخابات مجلسا

 و ييدها از چه ترفنم؟ي ما چقدر توان مقابله داشتشتري بيتسلط و خودکامگ
 يها گروهي حتاي مردم و ي تا تودهمي استفاده کردي متنوعيهاکيتاکت

زستان هم صحرا و کردستان و خو ترکمنيهي  قضم؟يورآهم مخالف را گرد
 سالح سرکوب شمرد که نيتوان بهتري مزي جنگ را ن.ن رقم خوردآ يپدر 

 در همان سطح ميتوانستي مايآ . کردليهشت سال سکوت را برهمه تحم
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 ني در ام؟ي شکاف کنجادي مردم رخنه کرده بود ما اانيگسترده که نظام در م
. شديها افزوده منآ و کشته شدن ياسي سانيروز بر تعداد زندانه روز بانيم

 و ياسي سياغلب نوجوان و جوان با سابقه. چون شما . چون منيانيزندان
- ي را ميچه تعداد از ما سرکوب ساختار.  به عمر خود انقالبيمطالعات
 يها از طرف گروهييکارها؟ چه راهرانآ چه تعداد راه مقابله با م؟يشناخت

 شيپ شده يزير و برنامهنهاي وحشيها سرکوبني خواه در مقابل ايزادآ
توان با وجود امکانات و سطح ي را ميتري عمليگرفته شد؟ چه راهکارها

 نين نوشتار مد نظر است ايچه در انآکار گرفت؟ ه  باالتر اکنون بيعلم
 مي نتوانستيزادآاز سپگان هدر برده از ما جان بياست که تعداد قابل توجه

 سرشار از يتوکس. ميسکوت داد و تن بهمي را بشناسيگانگي از خود بنيا
 ستمي سني اني ننگي سرکوب و کارنامهخيها که اگر گفته نشوند تارناگفته

 يهاشهي ردين است که بگوآ يپ در ر نوشتانيا. سرکوب ناقص خواهد ماند
 با  راستانيها را شناخت و در همن آ.وردآ خاک در ري از زديسکوت را با

 .ها اقدام کردشهي رني ا تمام در خشکاندنتيجد
س از چند سال پ ي برخ.مي فورا مهاجرت کردي برخ.ميزاد شدآ از ما يتعداد

 از بدو .مي هنوز در وطن هستياديو تعداد ز. مي شدديمجبور به انتخاب تبع
 ماني ما را برايانزوا  وداشتن ما ساکت نگهيها اما نظام سرکوب راهيزادآ

 فقط نيا. مي مدفون شديگري در زندان دميه بدانکنآرقم زده بود و ما بدون 
ها و  بلکه خانوادهمي عوارض سرکوب شده بودني که دچار اميما نبود

 شده ري سرکوب اسستمي کنترل نامحسوس سني ندانسته در ازي نمانانياطراف
 .مدن را نداشتندآشت در زندان پ توان گري از ما دياري بسيها خانواده.بودند

 اد يبه . سکوت و سکوت.دياي نانيم بههان سالآ از ياصال سخنس بهتر که پ
اد يبه  مد؟آجا چه بر سرتان نآ در ، باشنددهيرسپ چند نفر از شما ديآوريم

 مشتاق يزادآس از پو من . مي داشتيزي عزاري بسي دوست خانوادگ،دارم
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.  خانواده اصرار از من و انکار از.در را داشتپ حکم مي که برازي عزني اداريد
ام را از چه خانواده نآاما .  رفتمدارشاني خودم راه افتاده و به درهتا باالخ

 بودن ي در زمان زنداندميناميدرش مپ؟ همان که ها دور کرده بود چه بودنآ
   .رونديها به زندان م فقط فاحشه،ام گفته بودبه خانواده

 اني؟ اطرافزده شده بودها  حرفلي قبنيا  مايهاخانوادهاز چند درصد به
. قي دقيزير حاکم با برنامهستميورند و سآيها فشار مناخوداگاه به خانواده

 چي؟ همينيرا ببگر يد هميراحته بميتوانستي ميزادآس از پچه تعداد از ما 
 به شياپ دني نرسيرا که برا مميکالس قد را که هميرود روزي نمادمي وقت

، ورده باشمآجا  را بهماني حق دوستگردن گرفتم تا را بهزهاي چيليزندان خ
اش مدهآچشمان از حدقه در در ذوق کردم بدون توجه بهچق. دميدر کوچه د

 من بر ميبردم تا بگويمان مکشان به خانه بودم و کشاندهيدستش را چسب
و او بدون . ميما دوباره دوست. مياهيما دوباره همسا . هستمنجايمن ا. امگشته

 .فرار. او از من فرار کرد. دميرا ند  اوگريرفت و د.  رفتيالمک
خانه هجوم مرتب به. ميا را هنوز فراموش نکردهيامضا دادن روزانه و هفتگ

اه و پسمان به دوباره خواندن۶۷يس از واقعهپ.. . ماندهادمانيها را وردنآ
 يبه همه. يارکياخراج از مشاغل و ب. دانشگاهمنع ورودمان به. دادگاه را

  . کرد دي را هم اضافه باي زندگلي البته تشکهانيا
 اني مشترک ما زندانيهاي ناموفق بودن زندگينهي در زميکاش کسيا

؟ ما ن دوران ما بشنوندآ داشتند از ليهمسران ما چقدر تما. کردي مقيتحق
 .ها خاطرهيزنسپسکوت و . شديتر مقيمان عمو سکوت. ميافتييشنونده نم

 ني  در ماهنامه صلح درباره ا" سادهقتيحق" يسندهينو  برادران ي رهيمن
 يشناس رواني اصل عمومکي ني اقتيدر حق ":ديگوي خاطرات ميزنسپ

 که نينه ا .زندسپ را ياتي خاطرات و تجربني دارد چنليهست که فرد تما
 درد و انگار که همان اتيياش با جز دوبارهيورآاديفراموش کند اما 
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-نآ ي است و ما همگي دفاعستمي سکي نيالبته ا ". کندي را تکرار متيوضع
 در شهي که البته هميفرار از خاطرات. يزنسپ خود .ميشناسيرا در خود م

- يهمه م.  از مااني و اطرافميکرديما از خود فرار م .ها با ما همراهندکابوس
  .زانيم گر از هي ولميدر کنار هم هست. ميرانيهمه ح .ميدو
کند تا يشناسد و تالش مي را مي دفاعستمي سني ايخوبهگر ب سرکوبستميس

ردازد تا فرد را در خود فرو پ سرکوب بقي افراد از طرري به تحقشتريهر چه ب
 تي سرکوب و اهميشناسروان" ي در مقاله"ي قهارمانينور ا" دکتر .ردب

-شهي رهدقت به کرده و ب مورد صحبتني در اليصتف به" نقش قهرمانيبررس

زا  وحشتعي که وقايزمان: ديگويجا که منآ .رداخته استپ عوارض ني ايابي
 گر،ي ديعبارتشوند، بهي رقت تکرار ماي افرادند و با شدت هتجربه هر روز

طور ه ب»ي روانيحسيب «ي دفاعزمي است، مکانينيبشي وحشت قابل پيوقت
کند تا بتواند در ي مک به فرد کمي دفاعزمي مکاننيا. شوديخودکار فعال م

 که در مقابل سرکوب و يمردم. اوردي دوام بي با وحشت متوالرویارویی
 همانند، سرانجام به مرحلي در دفاع از خود عاجز مري و فراگيپ دريِ  پريتحق
 شده لي تحمطي رفتار خود با شراقي و تطبرشي پذ،ي شدن حس ناتوانيدرون

 به يي رهايکند که تالشش برايتحت سلطه باور مِ نسان ايوقت. رسنديم
 يرسد و از تالش برايم»  فعاليانفعال« به د،ي مثبت نخواهد رسياجهينت

 که يانسان. مينامي مي را آموختن ناتواندهي پدنيا. کشدي دست مييرها
 بقاء، ياو در تقال برا. سپاردي مطيدست شراهآموزد خود را بي را ميناتوان

 يشناس آلمان روان" فرومشيار"که او، چنان. کندي را فراموش مشاتيدرف
 يتي امنند،يگزي را بر م"تيامن" ،ي آزاداي تيداشتن امن بهلي تماني ب:گفته است

. ديآيدست مه ب"اشيخود واقع" از يگانگي بمتيقکننده که بهراکد و مسخ
 از خود ي مردميدو نابو چپاول ت،يگران، کنترل و هدا سرکوبيالبته برا

- هشان محروم هستند و بي فردتي ندارند، از هويخي که حافظه تارگانهيب
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 “.تر است آساناريشود بسي شده با آنان رفتار مري تحقياعنوان توده
 و عدم گران،ي نسبت به دياعتمادينفس، باعتماد به عدم،يعجز، ناتوان...„

 ي درونراتي از تاثي خود برخيهاييا مثبت از خود و تواني به درکيابيدست
 و ي رشد روابط اجتماعي در چگونگراتي تاثنيا. شده سرکوب هستند

تداوم و استمرار . کنندي مجادي مشترک اختالل ايها حل به راه يابيدست
سازد، حس انزوا در افراد را ي که دولت بر جامعه حاکم ميوحشت و سکوت

.  کندي ملي را به آنان تحميدياام مکرر نه از تجربياکند و چرخهي مديتشد
 که يانسان.  استي فردي به بقادنيشي و اندمي سرکوب روزانه تسلنيحاصل ا

.  استيگريزند کمتر به فکر نجات ديپا مو خود دستي فردي بقايبرا
 يسو به آرزوها، انسان را بهافتني دست ي براي ناتوانه هر روزه تجربنيهم
 و ي فردتي در موقعريي تغرگراي تقدنسانا. دهدي سوق مييرگرايتقد

 خود يي بر تواناهي و نه با تکگري دياش را تنها از راه دخالت قدرتياجتماع
 او يعمليها برهاند، بي او را از سختگري دي قدرتکه نيانتظار ا. ندي بي مسريم

 “...کندي مديرا تشد
 از يگانگيب. تي به امنلياتم. يموختن ناتوانآ. انفعال فعال. ي روانيحسيب

   .نداشتن درک مثبت از خود. حس انزوا. يناتوان. عجز. خود
 مرور ي و دردناکيدي مکرر نااميتجربه. گرانيد نسبت بهياعتماديب

 از يادين شدند که تعداد زآ علت گري از عوامل دياري بسدي شاايخاطرات و 
 و دي در وطن و چه در تبعچه.  بماننديگان در سکوت خود باقهدر بردهجان ب

 از شي بي که با عمري سکوت.چند ساله شده استوي که سي سکوت.مهاجرت
 .ادهايها و  ناميفراموش. وردهآهمراه ه را بي فراموشگريدهه دسه

 و تابو ري اخيها گسترده و متنوع در سالينترنتي وجود ارتباطات  االبته
 دي نسل جد.را شکسته سکوت ي از مهرهايلي خدي نسل جديهايشکن

 ياري  به بسيشنا نباشند ولآ ما ي برايلي خدي خود را دارد که شايهاروش
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 تعداد ديشا. ود گفتشي باور را داده که مني ا۶۰يگان دهههدربردهاز جان ب
دانستند که ي شرکت کردند نم۸۸ که در جنبش سال ي از جوانانيريکث

 جا نيهم. اند بودهياسي فعال ساي و ياسي سيشان قبال زنداندرانپ ايمادران و 
 که در يي دستاوردهاي نکته نفني ااني که مقصودم از ب اشاره کنمدانميالزم م

  بلکه . ستيباال بر شمردم ن
اند تا مهر دست هم دادهر نشان کنم که چقدر عوامل دست درخواهم خاطيم

 تالش و ترفند گان بنشانند و چه مقدارهدربرده جان بيهاسکوت را بر لب
 ارتباطات ني همقي ما خود از طر. مهرها شکسته شوندنيالزم است تا ا

   نينان که از اآاما  . ميابي را بگرمانيبندان د همميتوانست
بندان خموش  همياري بهشيپ از شي بدياند با شدهخارج سکوت يحلقه
 .شان کمک کنند خاطراتيورآاديها را در نآ و نديايخود ب
 از ي شاهدان بخشهانيا.  توانمند شوندديگان خموش اما باهدر بردهب جان
 که مرتب يشاهدان . خود باور ندارنديرويخود و ن که بهيشاهدان. نداخيتار

-ي لحظات زندگنيتر در شادياما حت. ن دورانندآزدن خاطرات سپدر حال 
 بلکه خيارت ثبت ينه فقط برا. اندها در کنارشان نشستهن خاطرهآ هم شان

 به دي است که باي خودباوريباي حس زيبرا ،ها رها شدن از کابوسيبرا
 .گان توجه کردهدربرده جان بيسازتوانمند
. ي ساختاري در مقابل سرکوبستي ساختاري شاهدان راهکاريسازتوانمند

 مطرح يي گردهمانيخواهم در اي است که من ميشنهادي بقاي دقنيچگونه؟ ا
 ياما نگارنده.  استريتک د تک بهيساز توانمندي براديي بگوديشا. کنم
در گردهمايي متن توسط رفيق ستاره  [ مقالهني اي مقاله توسط خوانندهنيهم

 بتواند نفرکي اگر ي حتکهچرا . دي رسيخود باور به.]عباسي قرائت شد
 از يمارآ که يشدگان زنده کردن خود و کشتهيعنيورد آ اديخاطراتش را به

 ياهژروپصورت ه شاهدان بيساز توانمندني و اگر ا.ستيها در دسترس ننآ
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-  گستردهي بازتاب عملنائ شود مطميزير برنامهني و با کمک متخصصريگيپ

 که تا مينکناقدام  ييها کار گروهليبه تشک جانيچرا هم.  خواهد داشت يتر
 دهند هي ارا خود راشرفتيپ بتوانند گزارش ي بعديي و در گردهماگريسال د

 ردازند؟پگان بهبرددرهتر سکوت جان بقي عميابيشهي به رايو 
غاز آهاست که  سالايها در دن از حوزهياري شاهدان در بسيسازکارتوانمند
 ني اي جنسيزارهاآ زنان و تجاوزات و ليدر خصوص مسا. شده است
 و مردان رساندن بهيگاهآ بخش به ني ايحت.  صورت گرفتهيتوانمندساز

 از خشونت يريعنوان شاهدان خشونت در جلوگهنان بآتوانمند ساختن 
 ي تجربهنيبنابرا.  مردان کار کرده استهي مردان علي زنان و حتهيمردان عل

 را در خصوص توانمند کردن ربه تجني است ما ايفقط کاف .ستي نيديجد
 فروزان شهيم هاراني اديتنها  تا نهميريکار گهگان خاموش بهدر بردهجان ب

شان تک اعمالمقابل تک در دي هم بدانند که باتيبماند بلکه عامالن جنا
 حکم حبس ابد ي لبچيه.  ناشناس نماندهي گورچيتا بدانند ه. اسخگو باشندپ

 .آورديسکوت را تاب نم
  تشکربا
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  يستاره عباس، زندان در تجاوز

 زنان، از يوزرين نبود که در مراسم هشت مارس، روز جشن پيا قصدم
شان هيو علم ييم، تا نگوييها را نگونياما تا ا. ميها بگوها و شکستيزشت

 يبرا  هستندي چون امشب فرصتييهاشب. م شديروز نخواهيم، پيمقابله نکن
ن يترهيبدون اول دوار،ي اما ام،ييتنها شصت، بهي که در دههيگفتن از زنان
. نديتجاوز برآ دان، تجاوز و ترس ازکردند از پس زني، تالش ميامکان حقوق

 ي جمعين دهه را از حافظهي ايهاتي دارد جناتالش ياسالميجمهور
م يم از آن روزها خواهيم و تا هستيان آن دهه هنوز هستيما زندانا ام. ديبزدا

 .شوديمشمول زمان نم تيجنا. گفت
روزها در چرا که . کنم، همه از تجاوز استيف ميرا که امشب تعر يخاطرات
تان را تلخ نخواهم دانم اوقاتيم. ده شده بودين وحشت بزرگ تنيبا ا زندان،

م اگر تجاوزها بازگو نشوند، اگر تجاوزگران محکوم يدانيکه همه م چرا .کرد
 تکرار تجاوز، در يعني، يو فراموش. ها فراموش خواهند شد آنينشوند، همه

 .ميخواهينمچ کدام از ما ين را هيا که. گري ديزمان
 زندان يادهايم من با يست اگر بگوياما اغراق ن. اندي از زندگيبخش ادهاي

 دردناک يا سخت، که مرا در چنبرهيا از دههيبا خاطرات. کنمي ميزندگ
 آن زمان که يحت. دار استيشه در من بين دوره هميخاطرات ا. گرفته ست

 يا خلوتي از سکوت اد بعديک فريدن يآواز، شن کي دنيشن. امدهيخواب
ک جمع ي آشنا، ازدحام يا رنگ چشميلبخند  کيلم، يک فيدن ي، ديطوالن
- يبرد و در زندان ميبا خودش ما  کوچک مرييک پرنده در فضايدن يو پر

 جوان يايک دنيان ينشاند، مي ميچارگيب ان ترس ويبرد و ميمرا م. نشاند
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دها و يان امي، ميدگ و سرخوريشانيان پريقشنگ، م يهمراه با آرزوها
 .ن تجاوزيسنگ يان تابوي بلند و ميغرورها

 که او را در زندان اهواز يروز. راز بوديتا اهل شيآز. دانهمه جا با من ادهاي
ن يها که در ايها و چه مهربانييبايار به خودم گفتم چه زياختيب دم،يد

 بادکرده يچشمانکبود و  ي آن روز با صورتيفردا. انددام افتادهکده بهزشت
 يي بازجويرا مرتب برا تاي بعد هم آزيروزها. ييبود بازجو رفته. دمشيد
: دمياز او پرس. گشتيم شتر به زندان بازي بيبا درد و هر روز. بردنديم
ته ي کمي بازجوينيگفت که حس »؟يشوي مييبازجو تا، چرا تو هر روزيآز«

 خودش برود و با يد با پايا بايد يگويم. کنديد به تجاوز ميمرتب او را تهد
از رک . د شونديش سفيدارد تا موهايش ماقدر در زندان نگها آنياو بخوابد 

 يويدار کردن ديتجاوز، مثل ب چرا که صحبت از. تا تعجب کردميبودن آز
تجاوز؟ تو چه «: دميپرس. کرد داريو خفته را بين ديصالح نبود ا. خفته بود

اش  بادکردهيها لبيرو شکلي بيلبخند» تا؟ي آزي، تو چه گفتيکنيم
گذارم به ياما نم. شوند م مثل برفيمانم تا موهايبهش گفتم م«: گفت. نشست

 ».يمن تجاوز کن
 يخواهيفهمم، ميم سکوتت را«: او اما نگاهم کرد و بلند گفت. نگفتم يزيچ

 آن... تايآز يتا بيآز م،يتصميم بي به تخت ببندنم، آن وقت تصمي وقتييبگو
 ».درست است. ن استيهم: و آرام ادامه داد» .ارادهيوقت اراده ب

 حرف بزند، يگريا با ديکه با من  نيقبل از ا. خوان بود کتابيدختر تايآز
ت يش از همه از صادق هدايب.  کالمش بوديسنده مزهيک نوي  ازياجمله

 ...ل خوره هست که مثييها زخميدر زندگ: معروف ين جملهيگفت و ايم

جان ما زنان زندان افتاده  تجاوز و ترس از تجاوز بود که بهخوره همان و
 يدختران. گذراندنديان هراس ميشان را در ميکه نوجوان يدختران جانبه. بود

که . سال نبود  که مال آن سن وييهاي کودکانه و دلواپسيکوچک، با شرم
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به امروز از او  ندان رفت و من تا از زيتا بعد از مدت کوتاهيآز.  نبوديانسان
  . خوردي چون خوره مرا باز مي که گاهيخبري بينوع. خبرميب

   يين بار بازجوي چندمياهواز برا   ي در دادسرا۶۴ر ماه ساليت در
 زندان  ي که زمان ي اتاق، بردندي مرا به اتاق کبوترييبازجو شدم، بعد ازيم

 معموال ما زنان ،واري دط در وسياچهي نسبتا بزرگ با در ياتاق. کبوتران بود
شب قبل از . وردندآين اتاق مي چند ساعت به اي برايي را بعداز بازجويزندان

را  ياري کهن بختيها از داستان" يت يماه ت"ها داستان  بچه ي من براييبازجو
 سبز و درشت يبا با چشماني زي دخترياز ماجرا  کهنيستاناد ف کردم،يتعر

 شود،يو ميا همان دي ير االزنگيخواهرش اس۶همراه با  ار که سرشيو هوش
  نجات دهد،يخواهرش را از دست االزنگ۶توانست خود و   يت ياما ماه ت

ش يبايدم با همان چشمان سبز زي را د يت يشدم ماه ت ي وارد اتاق کبوتر يوقت
   من از ده بود، گفتم نترسيد ترسيدن من از جا پريد  با،شانياما مچاله و پر

 ساله بود، ۳۸، ۳۷  يت يماه ت م،يکرد يپرساحوال سالم و ام،ي خودياهبچه
 .گفتي ميزيمدام با خودش چ همسر،  مادر بود و،با بوديز

 خاص ينوع از  جانيت يماه ت ياما نگران. ده بودميان را دي زندانينگران
شرم . تنگف يزيقدر خراب و درهم است؟ اولش چ نيدم که چرا ايپرس. بود

  از حال و روزيمن شروع کردم و کم. کرديداشت و احساس حقارت م
راه رفتنش .  راه رفتياو بلند شد و کم. خودم گفتم تا اعتمادش را جلب کنم

دم که با يپرس. زد گرشيک دست پشت دست ديناگهان با . درد همراه بود با
من ه بهيار ثانمدت سه چهستاد و بهيا. کردهي مي همکارياسيسازمان س کدام

، به من يفهم يم .»اندبه من تجاوز کرده«: ع گفتيسپس بلند و سر. شد رهيخ
 .کردند تجاوز
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گلچهره «: گفتم. دهمباش يد دلداريخودم گفتم بااما به. دلم از جا کنده شد
 گفت،. » مثل شالق خوردن استيزيچ.  شکنجه ستين هم نوعيجان، ا

  .دميپاچه شده بودم خجالت کشدست ؟تجاوز مثل شالق خوردن است
: دميدوباره پرس» م؟يام چه بگوجواب همسرم را چه بدهم؟ به خانواده« :گفت

ن بوده که يگفت که گناهش ا» ؟يا داشتهي همکارياسيکدام سازمان س با«
ن يآخر ا«: ه کرد و گفتيگر. اش جا دادهک هفته در خانهيرا  پسر برادرش

من خودم . که راهش ندهم توانستمينم. برادرم است جرم است؟ پسر
به همسرت از تجاوز   جانيت يماه ت«: گفتم» .ستمين يا نبودم، کارهيسازمان

. ديش را گزيهالب» .کن پنهان. داندي نميزيچ. او که خبر ندارد. نگو
اگر ... زهيچ... حاال«: گفت ون نشستي زميرو دستانش را در هم قفل کرد و

 يا. ن کاره باشنديها انيکردم که ايهم نم رش را؟ اصال فکيحامله باشم چ
ن و لگد يبا پوت«: اش اشاره کرد و گفتيزنانگ به آلت. »...ي وايوا... يوا

 ». سوزميدارم از درد م. امله و لورده. ام کرده انديزخم
ده بودم و يصورتم در هم کش. د، به خودم آمدميچيام پيکه در زنانگ درد

، آماده باش م زدي پاسدار نگهبان صدا يوقت .دادميم فشار مهرا به ميهادندان
 را سخت در  يت ي از جا بلند شدم، ماه تيسختبه زندان کارون،  يبرگرديد با

-تا به  سوار اتوبوس شدم ي، وقتيشتاگذيم نميکاش تنهايا  گفت فشردم، بغل

در کنار  ه بود که بر دوشش افتاد يني را با بار سنگ يت يگردم ماه تزندان بر
 .زندان بردماندم و او را با خود بهخود نش
با سوسن را به يار زيدن هر چشم درشت سبز بسين دو خاطره که دينه تنها ا

 .درآويادم مي
ها، مجاهدها، يتيشامل اقل نخوزستا ياسي سيهاشتر بچهيک بيو سال شصت

ن، ياحسي، يضربتات يعمل نياسم ا. ر شدنديها دستگياهيها و اتحاديکاريپ
صد زن يبا سيما تقر. ته و سپاه پاسداران انجام شدي کميبود که با همکار
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 . به نام کارونيدر زندان. مي بوديهم در دو سالن زندان  بايگم که همهيبود
 کارون ي کارگري هر دو در محله،اتيعمل تهيزندان کارون و کم

- نيلِ ز صبح تا شب دروسطکارگران ا يپت پايها که بچه يامحله ؛قرارداشتند
  . زدندياد مي را فر يها زندگ
 ي و جواني، نوجواني کودکيها بود که در تمام ساليانام رودخانه کارون
 يجا برا. ميديلوليهم ممان درهمه. ميشلوغ بود. ان داشتي جرييبايزمن به

م  اهواز انجايها در دادسراييبازجو. دني خوابينبود تا چه رسد برا نشستن
 يي بازجوي برايدم که از انفراديد ام رايده همشهريجا من حم همان. شديم

ک ينوا از ي، بيشناسيرا که م  سوسنيراست«: ده گفتيحم. دوباره آمده بود
بردار، از  بابا، دستيا«: گفتم» .ديي هم زايپاسدار زندان حامله شد و دختر

بعد از تولد، نوزاد . دم بويانفراد  با سوسن دريمدت«:  گفت»؟ييگويکجا م
که بچه را از  نيتا ا. يانفراد يهمان جا تو. ش من و سوسن بوديک هفته پي

، من و سوسن در يزيي پايهااز شب يشب ».رون بردنديندان ب زاو گرفتند و از
 خنک يهوا کم . بخوابد و نه من نه او توانسته بود. مياط زندان نشسته بوديح

با هم درد  م وينشست. آمديم سربستان داشت به تاي جهنميشده بود و گرما
  دلم . مين طرف و آن طرف حرف زدياز ا. ميدل کرد

 يش کاريخواستم برايم. از زبان خود سوسن بشنوم خواست ماجرا رايم
 ييزهايده در موردت چياز حم«: دمياز او پرس دل دل کردم و باالخره. کنم
زد و جسته يد تا او اشک برن بس بويهم ؟ و»ام، سوسن، درستنددهيشن
 همان ي دوبارهيش تجربهيتلخ، برا يگفتن از ماجراها . خته حرف بزنديگر

 .ماجرا بود
 ۶۶کردند و سال رشي دستگ۶۱سال. ن بوديهوادار سازمان مجاهد سوسن

فتد، سرنوشت دهشتناک يزندان بر شود و بهيکه دستگ نياز ا قبل. آزاد شد
 که با همسرش يمشکالت خاطرسوسن به. دکرده بو  را هم تجربهيگريد
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 بود که يازدواج پسر نيحاصل ا.  زده بوديبه خودسوز داشت، با نفت دست
آن . گردنش بود ي هنوز رويآثار سوختگ. بعد از طالق سهم پدرش شده بود

 گذاشت و گردنش را فشاري گردنش ميشب وقت حرف زدن، دستش را رو
 .داديم

سوسن به . کنديجه چند بار به سوسن تجاوز مزندان هنگام شکن پاسدار
بازجوها اما . ستادهد که فالن پاسدار به او تجاوز کرده يم بازجوها اطالع

به . هاستن مدل حرف زدن کار فاحشهيند ايگويم. کننديفاحشه خطابش م
چرا که او در زندان . سپرند که مواظب سوسن باشنديها هم ميتمام زندان

ن زندان باورشان گذرد باالخره مسئواليم  کهيمدت. کندي ميگرفاحشه
. شوديجه مثبت مينت. برندي ميباردار شي آزمايسوسن را برا. شوديم

د قبل از زندان حامله يکه بگو کننديم اششکنجه. زننديدوباره کتکش م
خ يبازجو گفتم تاربه«: د گفتي حرفش که رسيجا نيسوسن به ا. بوده

. ستي نياز آبستن ترقي دقيزي که چيفهميچرا نم. داننديه م مرا هميريدستگ
-يشتر نميب: ش را پاک کرد و گفتيباي زيچشمان چمن ».م استي تقويآبستن

. شده باشد رميبانگي گرين همه بدبختيشود که ايباورم نم. توانم ادامه دهم
م دل« :اط زندان نگاه کرد و گفتيد و به آسمان کوچک حيجا دراز کشهمان

 ادامه يبعد از مکث کوتاه. »کنديدلم دود م. ش گرفتهيچاره آتي بي بچهيبرا
 دختر من ،چارهيدختر ب نيا ايدخترم؟ آ.  دخترم تنگ شدهيدلم برا«: داد

 »است؟
دم که به او هم ي را دي زني اتاق کبوتريتو«: گفتم. اش بدهميدلدار آمدم

بلند ره بلند سوسن اما دوبا.امخرسند بودم که کمکش کرده» .شده بود تجاوز
هر . سرنوشت استگر هم با او همي ديخواست بشنود که زنينم. کرد هيگر

 ياري بختلهجهام گذشت و به   شانهيسوسن سرش را رو .ميکرديه ميدو گر
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ده واستم، بار غم واسته سرم يخورم غم زيگودوم غم ن خوم" خواند، يشعر
 ".نترم ورستم

 فکر يبه دختر کوچک. دار بودميچنان بمن هم. ردب ه خوابشيان گريم سوسن
 سوسن يدلم برا. ان بودي عريتجاوز و خشونت کردم که محصول چنانيم
دخترم؟ به : ديا بگويخطاب کند » دختر «دانست نوزاد رايسوخت که نميم

وار يها نشستن و به دبه ساعت. کردمي زندان فکر ميها و بلبشوهايسردرگم
 کوچک و يهاياد سرگرمي. ها افتاده بودميدردهم ها ويدلاد همي. زل زدن

بچه چه بود؟ نه سوسن اسم اسم دختر يادم افتاد که راستيناگهان . مانييابتدا
ست؟ انگار ناخودآگاه يکه اسمش چ دميو نه من از او پرس او را به من گفت

 .ستياسم ن قيال  ن موجود اصاليم که ايفکر کرده بود
کردم و به يبه گلچهره فکر م. ديکشيکردم که آرام نفس ميسوسن نگاه م به

 دخترم يدلم برا. ديکشير ميب تي شکمم عجين روي سزاريجا .شيدردها
 کالس ي از انشايااد جملهيقدر بزرگ بود که سکوت آن. تنگ شده بود

 :دهم افتادم
سکوت در تنها . ..ستي نياديفر... مي که خود بافتيرياند به زنجها بستهدست"

 ".ين خاموشيدل ا
- روزها قهقهه آن. دميشني بلند فرزانه را ميهادر متن تمام خاطرات، خنده

د را يتا ام. ميشاد باش يتا لحظات. داشتي ما را به خنده واميش همهيها
 .ميفراموش نکن
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  يستاره عباس، يخودکش شکنجه، زندان،

.  را با مرگ آلوده بودندي زندگيشان اسالمياندکيتار. و همه جا مرگ بود
 يهامرگ در زندان، مرگ در خانه.  گذاشته بودي زندگيش را رويمرگ پا

   ...ها وها، مرگ کودکان در جبههابانيها و خ، مرگ در کوچهيميت
چنان که مرگ عمق آن. رفتي راه ميگه روزمريپابه پا. و مرگ همه جا بود

جا که  تا آن. رفته رنگ باخت رفتهياش را از دست داد و زندگيدردناک
 يزيتنها راه گر. با و بزرگي زييايول شد به ريتبد. ل به آرزو شديمرگ تبد

  .  پردرديهاهمه شکنجه  و نجات از آني روحيهاشد از آن مخمصه
- يي رها شدن از بازجوي شد براي بزرگيگر فاجعه نبود، که ناجيمرگ د! بله

ست که ه ياسي سيتر زندانکم. و پرخطرر کننده، پرآزار ي، تحقيشي فرسايها
ط يا در شراي .افته باشدي مرگ به جان و ذهنش راه نيها آرزودر آن سال

ن کار اقدام يا بهيا حتي فکر و يها به خودکشييسخت شکنجه و بازجو
  . اش رايالتي تشکيخود را نجات دهد و رفقا تا. نکرده باشد

نام و نشان و ي بيهاگاهکنجهها و ش در زندان۱۳۶۳ و۱۳۶۲يهادر سال
ام، يق زندانيات، من و رفي عمليتهي صحرا، کميتهي اهواز، کميفراموش شده

 از عواقب  فراريم برايديد يزگاهي و مرگ را تنها گريسارا، خودکش
  .فرسا توانيهاوحشتناک زندان و شکنجه

ن بار ي آخرنيو ا. رفتمين بار بود که لو ميدوم.  دوباره لو رفتم۱۳۶۲سال
.  از مناطق اهواز، بردنديکي در پادادشهر،»  صحرايتهيکم«مرا به . نبود

خواستند، دنبال آدرس يها را م اسلحهيجا. ها دوباره شروع شدندييبازجو
 ي صحرا برايتهيدر کم. ر نشده و روابط لو نرفته بودندي دستگيکارگرها

 شناخته شده يهابر شکنجهعالوه . گرفتن اطالعات سنگ تمام گذاشته بودند
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هم اضافه » کمد«و » اتاق گرم«ر ي نظييهار کابل و ضرب و شتم، شکنجهينظ
-ارزانو با چشمهک ماه چي. ارزانو نشستهشد چيفقط م» کمد«در . شده بود

 ۵۰ تا ۴۰يبا گرما. بردند» اتاق گرم«از آن مرا به بعد. بند در کمد نشستم
و تازه . روز در اتاق گرم گداخته شدم۴۰. فذ بدون منيدر اتاق.  اهوازيدرجه

اتاق ... »اتي عمليتهيکم« در ي بعديها شکنجهي بود برايان مقدمهيا
  !کيتار

 اهواز در يتحمل گرما. گذشتيام ميريماه از دستگهشت.  بود۱۳۶۲سال
- يساعت از ظهر م۲که  نيآن روز با ا.  شکنجه بودييتنها زندان بهيبندها

. ه نشسته بودم پهن شديسر سفره.  نبوديوز از ناهار خبرگذشت، اما هن
ا يبساطت رو جمع کن و ب از برويمقدار« :سراغم آمدتواب مسئول بند به

 :م گفتميهايبندگشتم و به همبر. امدانستم که دوباره لو رفتهيم! ...آخ »رونيب
  ».گردمينمگه برين دفعه ديکنم ايفکر م«

 صحرا يتهيد، مرا دوباره به کميو اعترافات جدها يري دستگيجهيدر نت
، مادر يري اول دستگيخالف روزهابار برنياما ا. ييکشاندنم به بازجو. بردند

جاد ي متوجه شدم که به اتهام اييدر بازجو.  نخواندندييو برادرم را به بازجو
ه يها تکبازجوها به گزارش تواب. شوميالت در داخل زندان محاکمه ميتشک

ها و شکنجه آن شد که ييحاصل آن بازجو. شکنجه شدم. کردندياستناد مو 
 يم را برايصدا. کشاندنديطرف مطرف و آننيدار به ا چرخيمرا با صندل

  . روز از دست دادم۱۰مدت
اشتند، به داخل م ورم ديها، مرا که هنوز دست و پان شکنجهيروز بعد از ا۱۵

گذشت که ي دوپا نشستن در کمد ميو روارزانو هروز از چ۲۰. کمد انداختند
ن يها مرا تا آخر در همکردم که آني فکر ميوقت.  فکر کردميبه خودکش

 .ديذهنم نرس و رهاشدن بهي جز خودکشيزيکمدها نگه خواهند داشت، چ
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نفسم بند آمد و دستانم شل . دمي و سفت کشاندمچيپدستمال را دور گردنم 
  .من زنده بودم. نه. شدند
روز مچاله شدن در کمد، مرا همراه با ساک ۳۴، بعد از ۱۳۶۳د ماه سالخردا

 يليخ... خوشحال بودم .رون آوردنديجا بام از آنرانهيکوچک و حق
. برنديام و حاال مرا به بند مکردم که راحت شدهيراستش فکر م... خوشحال

ابتدا فکر . دينوبت به شکنجه در اتاق گرم رس. اساس بوديالم باطل و بياما خ
ن بود که بعد از ي هميبرا. اندآن اتاق گرم منتقل کردهکردم که مرا موقت بهيم

: بان گفت زندان»مانم؟ينجا مي من ايتا ک«: دميچند ساعت در زدم و پرس
  »!يجا مهماننيحاال حاالها ا! بمان«

 که شباهت نداشت اتاق يزيتنها چاما به. م اتاق گرمي اسمش را گذاشته بود
ز توان  خارج ايدر آن گرما.  نداشتياچ روزنهي هيوارين چارديا. بود

 يک قوريک پارچ آب سرد و يدرجه بود، تنها ۵۰خوزستان، که باالتر از 
 يي دستشويدر اتاق را فقط سه بار در شبانه روز برا. دادنديما م بهيچا

بعد در . مي ادرار کنيم داخل قوريشدياغلب مجبور م. کردنديرفتن باز م
افتاد، يها ميمان به قورن که چشميهم. ميخوردي ميها چايهمان قور

  . شديبه هوا بلند می ما هاقهقهه
اد يو نگهبان فر. کردميس ميم را خيرفتم، سر تا پاي مييشودستهربار که به

در آن گرما دچار اسهال و » .د آب از بدنت چکه کندي، نبايو نجست«: زديم
-شدم، لباسينشستم، بلند ميد چه کار کنم؟ ميدانستم باينم. استفراغ شدم

 کف اتاق يهاي کاشيرو. ستادميايآوردم و ميرون مي بيکي يکيم را يها
م يدست و پاها. آمديشدن مو ولز و کباب جلزيصدا. اما نه. دميکشيدراز م

حس . اده بودعرق از تمام بدنم راه افت. اندا آب نشدهينم آيکردم ببيرا نگاه م
-يم را ميموها. زدميخودم را کتک م. ن ذوب خواهم شدکردم که االيم

-ين ميخودم نفربه. انداختم تا خودم را خفه کنميبه گردنم چنگ م. دميکش
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تنها . سراغم آمد دوباره بهيفکر خودکش. کردم و لعنت که چرا جان سختم
اما حاصلش مرگ . دمتالش کر. امي چادر بود و روسري خودکشي برالهيوس

  . ات بردندي عمليتهيروز مرا از اتاق گرم به کم۴۰بعد از .  نشد
ک ي تاريهان بار مرا از اتاق گرم به اتاقيا. موردم کوتاه بودي بيخوشحال

.  استخر باشگاه شرکت نفت بوديهاک همان رختکني تاريهااتاق. بردند
ک ي ي به اندازهياز روزنهنور ا. بود ي ولوله و شادي صدايجا که زمانآن

در، خود  ريآب زر سقف بود و از سوراخ کوچک راهيآجر کوچک که در ز
-ي که بلندييها غروب مارمولکيهايکينزد. کرديزور وارد سلول مرا به

-ياتاق مر سقف بهي زيد، از همان روزنهيرسيد به پنجاه سانت ميشان شا
- يکه منيمحض او به. شدي تنگ مآمدند، دلمير مي که دييروزها. آمدند

. اندر آمدهيکردم و بعد هم دعوا که چرا آن روز ديشان، اول سالم مدميد
 غل يک روز عصر در بند ناگهان با صداي. ها بودمن اتاقي ايل تنها زندانياوا

از . خوشحال شدم.  زنانه رد شديي با دمپاير در کسياز ز. ر باز شديو زنج
از کجا . گرفتميطور شده از او خبر مد هريبايحاال م. دم درآمده بوييتنها

 ساعت ده يهايکي آمده؟ نزديهيکه تنب نيا اير شده يا تازه دستگيآمده؟ آ
جا ني اي، کسييد برم دستشويبا« : دمياد کشيفر. دميدر کوبکه بهشب بود 

حالم خوب «: نگهبان گفتمبه.  بردييدستشونگهبان آمد و مرا به» ست؟ين
م يکه نگهبان تنهانيمحض ابه ». تا من راحت بتونم کارم رو بکنمست، بروين

  :دميآرام پرس. را باز کردم» تازه وارد« سلول يچهيدم و دريگذاشت، دو
  »؟ي؟ از کجا اومدي هستيک«

  »امين مياز او. سارا هستم«:با درد گفت
  »؟ي کجا هستي؟ بچهيار شدهيتازه دستگ«:دميپرس

  »مال آبادانم«
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او هم از آنجا که اعتماد نداشت، . دمي مهم را پرسيهادر فرصت کم سئوال
بار کي. ميد که هر دو به هم اعتماد کردي نکشياما طول.  دادي کلييهاجواب

  »!يچه ماست ترش! اه«: دم که سارا گفتيشن. مان ماست آوردنديبرا
 که دست ي او نگه داشتم و در فرصتيمن ماست خودم را که ترش نبود، برا

  .او دادمچه بهيداد، آن را از در
: دم، جواب دادياسم همسرش را که پرس. ر شده بوديز دستگيهمسر سارا ن

: گفتم. شناسميا او را ميد که آيپرس »؟يتو همسر مهران! ا«: دميپرس »مهران«
  ».مي با هم بودي ورزشيهايدر مسابقات و باز«

 يبه مسابقات آموزشگاه. گشتيمسال قبل از آن بر۱۰ با مهران به ييآشنا
 با ييآشنا.  نمونه بوديمهران ورزشکار. شدياستان که در اهواز برگزار م

روز روز به.  من و سارا در زندانيق شدن دوستي عمي شد برايمهران، پل
  .ميهم اعتماد کردشتر بهيم و بيهم عالقمند شدشتر بهيب

 يپسر سه ساله.  فرزندش بودداشتن سارا ازاز مشکالت آن روزها، جدا نگه
، که اسم ر در با پسر سارايمن از ز. داشتندي راهرو نگه ميسارا را تو

او غذا  ها بهنگهبان. ديپلکياو در راهرو م. زدميمستعارش البرز بود، حرف م
م اخاله، حوصله«: گفتيه ميکرد و با گرير در ميسرش را ز. دادنديم

و شروع » .تو هم به هوا بپر. خونميمن م.  حاضر شوالبرز«: گفتميم» .رفتهسر
  : کردم به خواندنيم
  : شدي البرز بلند ميکه ناگهان قهقهه»  . خستهيصحرا  با تنرم بهيم«
 او شعر کودکان يچه سارا براياز در» .ي صحرا بريتونيآخه خاله تو که نم«
اما » ...خبر کرد محله رو يمرغا...  دريشب زن مش ماشاال بيد: خوانديم
- يحمام مبار بهکيما را دو هفته . کردي نمي را راضيچکدام البرز زندانيه

. رفتيحمام مک هفته با من بهيک هفته با مادرش و يپسر سارا . بردند
 در من يحس مادر. کردم، سرشار از لذت بودمي که البرز را حمام ميروز
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ق کم با هم يدر آن دقا. شستميسر و تن البرز را خوب م. ديرسيبه اوج م
بلند افتاد، بلندي صابون قرمز لزج از دست البرز ميوقت. ميکردي ميآب باز

در . رفتيشد و با آب ميدنش اندوه از تن من شسته ميبا خند. ديخنديم
ک روز راه ي. ش ما آوردنديآذر را پ۱۶ان يهمان روزها بود که سه نفر از جر

حمام  بهيقرار شد ما را همگ. جا باال زد همهو کثافتفاضالب گرفت و آب 
د يچادراتون سرتون کن«: همان موقع بازجو آمد و داد زد.  صحرا ببرنديتهيکم

سارا  » بود؟يالبرز ک«: ديگاه با داد و قال از سارا پرسآن» .ديبند بزنو چشم
 که همراه بازجو بود يپسر ». دونمي نميچيمن ه.  ندارميمن اطالع«: گفت

ها رو حمل م که تو و مهران اسلحهاگفته. ما رو گفتهيمن همه چ! نيبب«: فتگ
  »نيکرد

 داد تا سارا مجبور به يشترياما او اطالعات ب. ديگويسارا گفت که او دروغ م
- به من گفت که تمام مدت به. ت کردحال سارا سکونيبا ا. حرف زدن شود

  .گر بوده استي ديهافکر مهران و بچه
اگر سارا را . بردندي صحرا ميتهي حمام کردن به کميد ما را برايبا! ي بار
 صحرا يهتياما سارا در کم.  بودي نبرده بودند، خودش تنوعيي بازجويبرا

تواند شکنجه را ين بار ميا ايفکرش بودم که آتمام وقت به. شدي مييبازجو
گر يراه با سه نفر دجا همآن. ته بردنديتحمل کند؟ ما را با آمبوالنس به آن کم

.  سارايآمد و صداي بازجو ميصدا. ها نشسته بودم و منتظر حمام پلهيرو
ن رابطه داشته؟ و ي در ايد که مهران چه نقشيپرسياد از او ميبازجو با فر
- يهر کدام از هم م. ميهمه به فکر سارا بود. کرديز را انکار ميسارا همه چ

ش ين را براين همه فشار برخواهد آمد؟ و اين بار از پس ايا ايم که آيديپرس
م، سارا را هم ي منتظر آمبوالنس بوديبعد از حمام وقت. ميکرديآرزو م
-يبندش را باال زد و گفت که م چشميها نشست و کم پلهيرو. آوردند

  . نديبار آسمان را ببني آخريخواهد برا
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نو امشب بنداز يا«: س، بازجو آمد و به نگهبان گفتدر راه برگشت، در آمبوالن
دست سارا را محکم گرفتم و .  پر درآوردمياز خوشحال» .تو سلول ستاره

  .ف خواهد کرديم تعريگفت که بعدا برا»  شد؟يچ «:دميپرس. فشار دادم
 بغل يقيگر را دقايهمد. دميديک مين بار او را از نزدي اوليدر سلول برا

! ن سارايبب«: گفتم »کنم؟بگو چه . بدبخت شدم! اره جانست«: گفت. ميکرد
ها  همونيرو...  نگويد بگي که نبايي بگو و اوناي بگيتوني رو که مييزايچ

 اگه حرف يول.  نبودياشد مسألهيخودم ختم ماگر ماجرا به«: گفت ».نبمو
ر ضرب ي زيهمگ. گهي ديهه خانواديطور نيهم. شهيبزنم، مهران اعدام م

  ».شنيم مها هم اعدا آنيهابچه. رنيم
ک سر دستمال ي و يشه کمکم کنيه؟ مي چينظرت در مورد خودکش«: ديپرس

  »؟يريرو تو بگ
ام يحاال ب. م، هنوز ناراحتما را له کردهيرکيرجيده جيبار نفهمکي! ؟يچ«: گفتم

  . اما من مجبورم«: التماس کرد و گفت» تو رو بکشم؟
. خطر بندازم رو بهيگريترسم ديم. ترسم تاب شکنجه رو از دست بدميم

  »ا مرگ چند نفر؟ينه يک نفر سنگيمرگ . خودت بگو ! آخه ستاره جون
 استدالل سارا را ياز طرف. دميلرزيم. د و ترس مرا گرفته بوديتناقض و ترد

. قم کمک کنم تا خودش را بکشديتوانستم به رفي نميدم و از طرفيفهميم
 :د گفتيلرزيکه از ترس م ييبا صدا .ک باشميتوانستم در مرگش شرينم
  »ستي نياما کاف. خورميقرصامو م. من قرص دارم«

ها را آن. ۱۰م پازايقرص د۱۰.  فکر کردم که با خودم داشتميبه چند قرص
 که من هم توان ي زمانيبرا.  روز مبادايبرا.  خودم نگه داشته بودميبرا

ن کار رو يد ايبا«: من کرد و گفتدوباره رو به. ممقاومتم را از دست بده
 ياام، عدهي و شکنجه برنيياما اگه از پس بازجو. ک نفرميمن . بکنم، ستاره
  » .کمکم کن ستاره. اهند شدهالک خو
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گر آن ياما مرگ د. ها را به سارا بدهم، سارا خواهد مرد اگر قرصدانستميم
 يعنين مرگ يا. م قتل نبودين مرگ برايا.  نبود که از آن هراس داشتمييواليه

قم يرفن شانس را بهيد اي خودم گفتم بااب. مرگ برابر با شانس بود. يآزاد
ز بگذرم و يم نيهاگذرم، از قرصيم ميطور که از سهم غذاد همانيبا. بدهم

-همان. توان بلند شدن نداشتم. کنم قم لطفيرفد بهيبا. قميرفها را بدهم بهآن

آن را باز کردم . م کشاندمطرف ساک کوچکطور که نشسته بودم، خودم را به
  .دميرون کشي پنهان کرده بودم، بي جورابيها را که توو قرص

 زرد بود، يهااش را که پر از برگياهن قهوهارين فاصله سارا پي ايتو
گفت که . مه بلندش را شانه کردي نيموها. شناختميراهنش را ميپ. ديپوش

از برادرش، از . گفت خودش ياز زندگ. رديباتر بميخواهد هر چه زيم
ن يا.  که با آن بزرگ شده بوديفقر و ي کارگريهانيش در ِليهايبچگ
 که بعد از مرگ يهمه بدبخت به آن. مادرش فکر کردمهب. شناختمي را ميزندگ

رو . گذاشتيالبرز آرامم نم. دميديمادرش را جلوام م. شديبش ميسارا نص
ها را برداشت قرص. مه باز کردميا نمشتم را ت. ميگر نشسته بوديکدي يروبه

وجودم شده بود پر از .  سکوت بوديالحظه. شيها قرصيو گذاشت رو
. دانمينم. شانشناختمي که تا آن زمان نمييهاپر از حس.  ناشناسيهاحس

شه دردناک که حاال او را ي هميقتيجز آن حق. ان نبودي در ميد هم حسيشا
سر و . دميشنيم ميهاکوبش قلبم را از گوش يصدا. ميآرام فراخوانده بود

اد بزنم يخواستم فريم. شدميده ميبه آتش کش. گرفتيصورتم از خشم گر م
ناگهان ترس از مرگ تنم را مثل . اما در من توان نه گفتن نبود.  نه. نه.نه

کرد که ي مي بود که مرا راضي ذهنم حسيآن گوشه. کردي ميخي ياگلوله
 کرده بودم که حتما سارا توان يخودم را راض. کنميکمک مدارم به سارا 

 دار خواهد يپاها را بهيليداند که خيحتما م.  دوباره را نداردييبازجو
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م را يهاهم خوردن دندان بهينم را گاز گرفته بودم تا جلوييلب پا. کشاند
  . رميبگ

قال  با آب پرته رايآب که تمام شد، بق. ها را دانه دانه قورت دادسارا قرص
» ؟يداريبعد از من البرز را نگه م! ستاره«: دستم را گرفت و گفت. خورد

شد ياما م. ک بودياتاق تار. ه داديوار تکيدسرش را به. دستش را فشار دادم
 ي درشت و کوچک عرق رويهادانه. ده بوديرنگش پر. ديصورتش را د

م عرقش را پاک يهابا دست. شديگرمش م. صورت و گردنش نشسته بود
! يوا. انداختميش مي پاهاي خودم هم رويپتوها. شديسردش م. کردميم

 سارا يمرگ آمده بود و مثل دوست.  نشسته بوديکيمرگ آمده بود و در تار
صورت سارا را .  شد که بوديتر از آنکيناگهان اتاق تار. را بغل کرده بود

. شوديهوش مي که دارد بدانستميم» ! سارا؟يهست«: صدا زدم. دميدينم
دل کردم که بروم و  دل».بمون سارا.  سارايهست. سارا«: ش زدميدوباره صدا

. فکندي بيآزارتر از آن بود که در ما هراسياما مرگ ب. نگهبانان را صدا کنم
. تا صبح کنارش بودم. ن دراز خواباندمي زمياو را رو. هوش شديسارا ب

س عرق بود، دسته يش را که خيموها. گرفتمينبضش را م. کردمينوازشش م
صبح  .دمشيبوسيم. زدميزار م. کردميبغلش م. دادميتکانش م. کردميم

  ».دار کني بيي دستشويسارا رو برا«:  نگهبان گفتييموقع دستشو. شد
زور زدم و . ن شده بودي که افتاده بود، سنگي و اتفاقيزبانم از ترس و بدبخت

ع يسر.  رفتمييبه دستشو» .دارش نکنميگفته که ب. دهيخوابشب نيسارا د«: گفتم
 يي دستشويظهر در سلول برا۱۲ساعت . دوباره کنار سارا نشستم. برگشتم

گفت که » .ن که هنوز خوابهيا! ا«: نگهبان با تعجب گفت. ن باز شدرفت
خورد و يچ مي دلم پي تويدرد. ام کرده بودهول و هراس مچاله. دارش کنميب

سمت دم بهيع دويو سر» .کنمين کار رو نميمن ا«: گفتم. وع داشتمحال ته
 ي را برايگري ديزندان ».سارا مرده«: نديتوانستم بشنوم که بگوينم. ييدستشو
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د بچه ييايب... ديبرس. سارا مرده«: اد زدياو ناگهان فر. دارکردنش صدا کردنديب
به . ها آمدندآن.  کردندها بالفاصله بازجو را خبرنگهبان ».سارا مرده... ها

- سارا را به .ش زدنديصدا. ش را گرفتندانبض. صورتش زدند، تکانش دادند

د يزمان پزشکان متخصص باالجبار باآن . سپاه بردندييمارستان صحرايب
دانستند يها مآن. ردندکي کار مي درمان پاسداران در مناطق جنگي برايمدت

خونش را عوض .  او تالش کردند نجات جانيبرا. ستيکه سارا زندان
  .اش را شستشو دادندکردند و معده

. رون بردندي سارا بي خودکشي در بارهيي بازجويعصر همان روز مرا برا
 قرص تو رو تو يها کرد؟ ما پوستهي خودکشيسارا چه جور«: دنديپرس

  ».ميادا کردهي پييدستشو
گفتم که من . او ندارم ي با خودکشيچ ارتباطيب کردم و گفتم که من هيتکذ

: اد زدند و گفتنديفر. ده بودميآور خورده بودم و تمام شب خوابخودم خواب
  » .ي او شدي که باعث خودکشي تو بودسخنا«

روز سوم بود که . همان شب مرا به کمد بردند و سه روز آنجا نگهم داشتند
ل به يمد تبدناگهان ک. من داده بودندا را بهيانگار دن. دمي سارا را شنيصدا
بازجو . ک گفتميخودم تبربه. چقدر خوشبخت بودم. ن شديبا و دلنشي زياتاق

گفتم «: اد زدميمن هم فر. دوباره به سراغم آمد و همان سئواالت را تکرار کرد
ش يروهايته ن. دي مرا شنيسارا صدا» من چه؟ سارا بهيخودکش. دونميکه نم

دست از سرش .  من ندارهيودکش خي تويچ نقشياو ه«: را جمع کرد و گفت
بغلش کردم و او را در .  تخت نشسته بوديرو. ش سارا بردنديمرا پ »نيبردار

 »رم؟ي بميچرا نگذاشت«: ديکردم که پرسيداشتم نوازشش م. آغوش گرفتم
  »؟يمت هستي تصميمگر هنوز رو«: دميپرس

  ».معلومه، آره که هستم«: گفت
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سرش را از آغوشم . د زنده بماندي نباداند کهيفکر کردم که سارا حتما م
ن کار يبا برق سه فاز کولر ا! نيبب«: برگرفتم و باز آدرس مرگ را به او گفتم

 يدستا... نياريبند ب؟ دستيگفتي بهش ميچ«: اد زديبازجو فر ».رو بکن
تر ثياز تو خب«: من کرد و سفت و محکم گفتو بهبعد ر» .نيسارا رو ببند

  ».ستي نيکس
. ن برگشتم، مرا به زندان کارون آوردنديسال که از اوکي بعد از حدود !يبار
م و يگر را بغل کردي همديقيدقا. شوازم آمد، سارا بودي که به پين کسياول

گرچه .  نکردهيکه خودکش. خوشحال بودم که سارا زنده است. ميديبوس
-ن قرصاش را بعد از خورد حافظهياديدکترها گفته بودند که سارا تا حد ز

 و يي بازجويگر براين بود که سارا را ديهم. م از دست داده استزپااي ديها
 را که سارا ترس داشت باعث ين جمعيچنهم. سارا زنده ماند. شکنجه نبردند
  . مرگشان شود

- يش ميصدا. سارا با من است.  من شدي از زندگين خاطره بخش بزرگيو ا
     .ا تا ببوسمتيب! سارا.  کنميامشب هم تو را صدا م. کنم
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  هفرخند، "ها تخت": تيجنا کي يسيبازنو

ان ي در رابطه با زنداني اسالميم جمهوري که رژيشماريات بياز جمله جنا
ا تابوت  يها شود مساله تختي زن انجام داد و همواره از آن صحبت مياسيس

 را در آن يود مدت که خيکسان. ده بودمين را شنآ ياز زبان افراد متفاوت. است
. ان نبرده بودندي مجدد آن را به پايي از جمله بازجويليدالگذرانده بودند و به

ل در من بود ين تمايهمواره ا. کردنديده بودند و نقل مي که آن را شنيا کساني
خ شکنجه يد در تاريژه که شاي ويها از شکنجهيکيعنوان ن مساله بهيکه ا
  .دد ثبت شويژه باشد بايهم و

ان آن را از ي که از آغاز تا پاي دست داد تا با دوستيباالخره فرصت
 يان مسالهي چنيادآوريدانستم يم.  داشته باشميداريگذرانده بود دسر
ن ماحصل آن گفتگو يو ا.  نبودياش شکنجه دوباره خواهد بود اما چارهيبرا

  :است
 زندان يهاز بچه اياد عدهيانتقال جدو ک نقل يدر .  بود۱۳۶۲ل سالياوا
در . ت مقرارات به زندان قزل حصار منتقل کردنديل عدم رعايدلن را بهياو
 و هابند تواب  ،۳ن زمان زندان زنان قزل حصار مرکب از چهار بند بود؛ بنديا

 که به مرور در اثر انتقال ۸ و بنددد موقت بوبن ،۷بند.  بوديعموم، بند۴بند
ن ي هوادار مجاهديها از بچهياعده. ل شديها تبد به بند چپ،ها به آنچپ

  .گذراندندين بند زندان خود را ميخلق هم که تواب نبودند در ا
داشتند و اعالم کردند که  دربسته نگهيها منتقل شده را در سلوليهاينياو
-هم. ها حرف بزند حق ندارد با آنيالصحبت هستند و کسن افراد ممنوعيا

 يعنيد سکوت مطلق حاکم باشد ي هوا بايکياز تارن اعالم شد که بعد يچن
ن زمان ورزش کردن هم يکه در انيگر اي حق حرف زدن ندارد، ديکس

از موارد .  هم ممنوع اعالم شديگذشته از آن ورزش صبحگاه. ديممنوع گرد
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 يها شدن گوش دادن به مصاحبهين زمان اجباريگر مطرح شده در ايد
  .ه بودزندان بود که در آغاز دلبخوا

 يا موافق و عدهياعده. ا نکردن مقررات در گرفتيت کردن يبحث برسر رعا
. ت مقررات اعالم شده مخالف بودي جو غالب با رعايمخالف آن بودند ول

ها که چشم و ن امر توسط توابيا. کردنديت نميمخالفان مقررات را رعا
کردند به ي مين زندگي مجاهديهام در بند بودند و در سلوليگوش رژ

کردند که شامل يه ميها را تنبيل بعضياوا. شدين زندان گزارش ميمسئول
 مدت بود که به يستاندن طوالنيوار ايمشت و لگد؛ سرپا نگهداشتن و رو به د

ها يهي تنبيآمد و اساميس زندان مي داوود رئيحاج: شديق اعمال مين طريا
هوا سرد بود و . بردي آزاد مي هوارون بند دريها را به بکرد و آنيرا اعالم م

ت در يک پي يي دستشويبرا.  گرم کردن خود نداشتندي برايزيها چآن
ها زد و آنيها سرم داوود به آني حاجيهراز گاه. دادنديها قرار مار آنياخت

- يها را به بند برمصبح آن۴سپس حدود . گرفتير مشت و لگد ميرا ز
در هر سلول کوچک : ر برقرار بوديط زيشراحصار  قزل۸در بند. گرداندند

 ي بود که جلويکه راهي مانده باري باقيفضا. ک تخت سه طبقه قرار داشتي
 يرو. کردندي مي نفر زندگ۳۰ تا ۲۵ن يدر هر سلول ب. تخت قرار داشت

 که به ي طنابيشان را رويها پاهاآن. دنديخوابيتخت طبقه سوم قدبلندها م
ن ي زمي روياعده. نفر بود۵تعداشان . دادنديدند قرار موار بسته بويطرف ددو
  دري نفر جلو۶حدود . گذاشتندير تخت ميشان را زيدند که پاهايخوابيم

 و توالت سه يياستفاده از دستشو.  بوديفتيدن شيرا خوابيستادند زيايپا م سر
. شتدر بند تواب وجود ندا. بار بود کي يانوبت در شبانه روز و حمام هفته

ن بند بودند ي در هميعنيکردند ي ميها زندگرون سلوليان مجاهد در بيزندان
ت مقرارات زندان يجو غالب در بند عدم رعا. اما در سلول در بسته نبودند

 .گرفتي مواضع انجام نميبود اما بحث رو
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رون بند برد و شروع به کتک يها را به ب بچهي رحمانين شب حاجيدر آخر
کردند که يکردند و اعتراض ميت ميگر حمايها از همدبچه. دها کرزدن آن

ادها باال يفر. کرديتر ميها را جرن امر آنيد؟ ايزنيها چرا کتک ميجان
 يحاج. رون آمدنديها هم نگران شده بودند و به ب توابيگرفته بود، حت

ها را به سلول برگرداند و گفت هرکس که مقررات را  صبح بچهيرحمان
 درصد در صف ۹۹حدود . ه آن طرفيستد و بقين طرف بايکند ايت ميرعا

ر هشت ي آن ها را با کتک به زيحاج. ستادنديت مقررات زندان ايعدم رعا
ن که يها افتاد و با پرسش در باره ادر آن جا با کابل و لگد به جان بچه. برد

 فرستاده يديها به مکان جدا نه و جواب نه بچهي يکنيت ميمقررات را رعا
ها از قبل آماده شده تخت.  شد مشهور“تخت„ا ي “تابوت„شدند که به 

 بودند که با فاصله از هم قرار ييهاها عبارت از تخته چوبتخت. بودند
. ندي توانست به صورت چهارزانو بنشيک نفر مين فاصله يدر ا. گرفته بودند

دانست چه ي نمچ کسيدر آغاز همه چپ ها در کنار هم قرار داشتند اما ه
ها نشسته ها که دائما با چشم بند و چادر و چهارزانو در تختد کرد؟ بچهيبا

- يها که کار مراقبت را انجام متواب. گرفتنديبودند با مورس با هم تماس م
ار يها بسهيروح. دادندي ميکردند و به حاجيادداشت مي آن را ي اسامددادن

 شب يهامهين.  نداشتيريدر آن تاثوم  مدايهاباال بود و کتک خوردن
کار کتک زدن . کرديدار ميآمد و با کتک همه را از خواب بي داوود ميحاج

.  بودي و گاه مورديها گاه عمومکتک زدن. ان داشتيالبته در تمام مدت جر
 بنام زهره آن را کنترل يار کوتاه  بود و توابي بسييزمان استفاده از دستشو

- ي ميدانند که چه کاريها هم نمآمد که خود آنيه نظر مدر آغاز ب. کرديم
ها آوردند  مجاهد را هم به تختيهاک ماه بچهيبعد از حدود . خواهند بکنند

ها با  ارتباط بچهيان نشاندند تا جلويک در مي چپ به صورت يهاو با بچه
 يعها کمتر شد و تمام سل لو رفتنيجا ارتباطات به دليتدر. هم گرفته شود
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اعالم شد که از ساعت . ديمعطوف به حفظ مقاومت در برابر فشار مداوم گرد
ک ساعت ظهر به آن اضافه يبعد . دن نداردي حق خوابي شب کس۹ صبح تا ۷

 يحاج. شدير پخش مي و تفسيدر تمام مدت به جز اذان، قرآن با معن. شد
 گونه ني اي اسالميگفت جمهوريم. کردي ميزد و سخنرانيمرتب کتک م

ن و يت قوانيگر فقط رعايمساله ما د. ديد به اسالم برگرديما باش. است
. برديکار مه  را باهم بينيرياست شالق و شياو س. ستيمقررات زندان ن

ها صحبت  با آنيبرد و به نرميرون از سالن ميها را به ب از بچهيگهگاه بعض
د؟ رهبران يکنيرفتار من طور يگفت آخر چرا شما ايداد و ميپند م. کرديم

د؟ يکنين جا تلف ميشما چرا عمر خود را در ا. دند و مصاحبه کردنديشما بر
تان چه يهاد خانوادهينيبب. ديد دانشگاه و درستان را بخوانيرون، برويد بيبرو

دادند؛ ي چپ به او دوگونه پاسخ ميهابچه... کنند ويه ميها گرآن. کشنديم
گفتند ما يگر مي ديم و بعضي نداري و بحثيشما حرفگفتند ما با ي ميبعض

  .ت قرار داشتي در اقليرين موضع گيم البته ايسم را قبول داريمارکس
ها و عدم دن مداوم قرآن و کتک خوردني و شنيحرکتيسکوت مطلق و ب

شکست يجا مقاومت را در هم ميش خواهد آمد، تدرين که چه پي از ايآگاه
 که قبال در زندان ييهامصاحبه. ها آغاز شددني برق بود کهين طريو به ا

ط يدر شرا. شديها انجام گرفته بود مرتب از بلندگوها پخش مدهيتوسط بر
ها در مصاحبه آن. ها دردناک بوددن مصاحبهي و فشار، شنييسکوت و تنها

ک دوره از يدر . ت نداشتيدادند که واقعيخود نسبت مه  را بييزهايچ
ت يخاطر رابطه با پسرها به فعاله م، بيف بوديگفتند ماها کثيها ممصاحبه

ک يدر . زهايل چين قبيم و ازي داشتيما انحراف جنس. ميپرداختي مياسيس
ها ن که آنيشد و ايها مطرح م رهبران گروهيگر قدرت طلبيدوره د

 که ييگو. ميااند و ما هواداران به زندان افتادهخودشان به خارج فرار کرده
مند  در زندان ها بهرهي اسالميماندند و از مراحم جمهوريست ميبايهمه م
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توانست يداد و مين مطالب مغز انسان را در منگنه قرار ميتکرار ا. ندد شيم
  . وجود نداشتيگريچ محرک ديجاد کند چرا که هيدر انسان تزلزل ا

  
  : گذران اوقات در تخت هايچگونگ

ها جالب بود، چون  بچهيکرد که برايپخش مو برنامه ياز صبح تا شب راد
 يها فکر کرد و بخششد به آنيداد و مي مي مختلف اطالعاتيهانهيکه در زم

 چپ گاه يهاشد توابي که پخش مييهادر مصاحبه. از زمان را پر کرد
 بودند ييهاها فاکتل آنيکردند که سوا از تحليک را مطرح ميمسائل تئور

 يدر ماه رمضان حاج. ديشيشان اندپرداخت و در بارهشد به آن يکه م
گفت يکرد و مي ميآمد و به زعم خود سخنراني مرتب به سالن ميرحمان

ها را به د؟ سپس بچهينين جا بنشيد در ايخواهي ميبهار هم گذشت تا ک
توانست آدم سالم را از پا در آورد يکرد که ميش دعوت مي لگدهايمهمان

حرکت نشسته يک مکان چهارزانو و بيها بود که در  ماهها که بچهيول
 يکرد و اگر حاجي عضالت را برطرف مي بود که گرفتگيبودند، مثل ورزش

 ي را برايگريوه دي دارد مسلما شيها چه اثر مثبتن لگديدانست که ايم
  .کرديشکنجه انتخاب م

از صبح .  شدها آغازده تختي بريها بچهيهابعد از گذشت سه ماه مصاحبه
 ي برايد امشب چه کسيکنيفکر م: کردندي ميغات جنگ روانيشروع به تبل

اش م مسالهيگر رژي خواهد گفت؟ دييزهايمصاحبه خواهد آمد؟ چه چ
ها را در هم خواست بچهيا قبول مقرارات زندان نبود، ميمسلمان کردن 

-ي بيوجوددا نکند و به ميم پيگر امکان ترمي که ديبشکند؛ چنان شکستن
دن يشن. آمدندي مصاحبه ميها براشب بچه. ل گردديزه تبديانگيت و بيهو

-ي بيفشارها.  سخت زندان را سر کرده بوديها که با تو سالي دوستيصدا
ز يشه در نوک تيهم. به مقاومت معروف بود.  را از سر گذرانده بوديشمار
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نون چنان درهم  اکيآورد وليم قرار داشت و خم به ابرو نميحمالت رژ
ن يا. شد آن را باور کرد و او را بازشناختيشکسته و مچاله شده بود که نم

- ي مييزهايها به دروغ چآن. تر بود و حشتناکيامر از رنج شکنجه جسم
گفتند من يم. ش شباهت داشتيماران روان پريان بيشتر به هذيگفتند که ب

دم و هرچه به من الغا يهمفي نميزيچ. ک موجود دنباله رو نبودمي جز يکس
 ي ملکوتيها با گوش فرا دادن به آوان جا در تختيدادم اما ايشد انجام ميم

. ک شدميقرآن به خود آمدم، به فطرتم برگشتم، دگرگون شدم و به خدا نزد
ت يوستن خود به فعاليل پي با پسرها را دليگر داشتن روابط جنسي دياعده

  .کردندي اعالم مياسيس
 يداد که چگونه مرزهاين نشان مياد شده بود و ايها زور تعداد مصاحبهبه مر

- يشان ناممکن ميت براي ادامه وضعييشکند و توانايتحمل افراد در هم م
 از گوشت و پوست و خون و استخوان است يابه هرحال انسان ملغمه. گردد

 يامسالهن ي دارد اما فکر کردن به چني توان محدوديکيولوژيزيو از نظر ب
. کردي نميين جا جسم پاسخ گويدر ا. توانست خود شکننده باشدي ميهيبد

ل ي از قبي روانيهاها به شوک از بچهياريجاد شده بسي اير فضايتحت تاث
-يها مهوش شدن آنيشدند که به بيک دچار ميستري هيهادها و خنههيگر

ل شد تا با کار يها تبدب تواي برايازين افراد به امتي ايمارداريت. ديانجام
ع کنند و آن را به نام خود در يشان را تسردنين افراد روند بري ايشتر رويب

  . آن بهرمند شونديازهاي به ثبت برسانند تا از امتيدفتر حاج
تر  اندک امکان حرف زدن را هم محدودشتر،ي بيجاد فشار رواني ايبرا

شد که ي اعالم ميه پشت زندان بردن توالت با تلنگر دست بيگر برايکردند، د
درمقابل اما دائما از بلندگو .  رد و بدل شوديان که کلمهيد، بدون ايايب

. شدي پخش مي و مطهري بهشتيهاي از جمله سخنراني مذهبيهايسخنران
گذاشت ير ميها تاث از بچهي بعضيجاد شده روي اي و فضايد روانيفشار شد
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ها ن بچهي ازيبعدها بعض. شديها م آنرش مصاحبه از طرفيو منجر به پذ
دانند يگفتند که نمي ميبعض.  شده بودنديگفتند که واقعا در آن مقطع مذهبيم

 يدمي آن ها دنبال جو راه افتاده بودند درست مثل اپيکه چه اتفاق افتاد ول
  .شودي منتقل ميگري به ديکيکند و از يدا مي که گسترش پيماريک بي

. ديها قطع گردکتک زدن. دا کردي پيشتريها جو آرامش بدنيدر اوج بر
همه به خود مشغول و . ها قطع شدتماس.  نداشتي کاريگريکس با دچيه

 را بعد ينيرياست شي دوباره سيرحمانيحاج.  بودنديريگميدر حال تصم
توابان هم وارد عمل . کرديحت ميبرد؛ مهربان شده بود و نصيم شالق به کار

جا نيف است ايگفتند حيکردند و مي دوستان سابق خود صحبت مبا. شدند
 بگو و خود را ييزهاي چيا الکي ندارد بيکار. ي و برخود جفا کنيبمان

 اما –آمدند يها که مرتب به قزل حصار مها با خانوادهآن. خالص کن
ها را قبول ها حرف توابکردند اما خانوادهي صحبت م– در کار نبود يمالقات

  .کردندينم
- ، تکيافته بود و به اعالم مسلمانيط گسترش ين شرايشرط رها شدن از

ق و يات و عاليطور مشروح و با ذکر همه جزئ درباره دوستان بهيسينو
ده ي که خود افراد بريزيچ. ل شديها تبديکارزهياحساسات و نظرات و ر

ر يزا ود ر نشان دادن صداقت خود به آن دست زدند و دوستان سابق خيبرا
ر يزها را کرد و بچهين اطالعات استفاده مي ا ازيرحمانيحاج. ن بردنديذره ب

 يها را از نظر پزشکن دوره بچهيبه مرور و در اواخر ا. برديشتر ميفشار ب
، فشار ي که با باال بردن فشار روانين معنيدادند، بديمورد مراقبت قرار م

 يشتري بيرگذاري امکان تاثي روانيهاکردند تا محرکي را کم ميکيزيف
  .داشته باشند

بند نشستن، در ک جا نشستن، با چادر و چشميماه در ۹. ماه گذشته بود۹
بند  که در بنديحرکتيکننده بودن، با درد حاصل از بغات خردير بمباران تبليز
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ل ين دوستان و تبدي درهم شکستن بهتريفرساد و با درد توانيچيپيوجود م
 يهاشهيبم اندوريتنها ز که نهيبودند کسان. مياستفاده رژبه ابزار سوءنشان شد

-ها نفر از دوستان سابق خود تکباره دهم شکافتند، بلکه دري رژيخود را برا

  . کردنديسينو
 مانده را به يها را جمع کردند و همه افراد باقک روز تختيماه، ۹بعد از 

ندگان يدر آن جا نما.  مانده بودنديفر باقن۳۰ه ينفر اول۱۲۰از . نه بردنديقرنط
ها آن. انددند چه بر سر شما آوردهيپرسيم. دن بازماندگان آمدندي به ديمنتظر

نظر  به–م ي کنييها بدگوداوود نزد آني ما از حاجدل بودنيتنها بودند و ما
ن يد در ايدانيم خودتان بهتر ميگفتي ما م–م ير جو هستييآمد در دوره تغيم

م ين بود که ما با ماموران رژيموضع ما ا. ا چه گذشته استيگذرد يجا چه م
م يت نداريا آن جناح حاکمين يا اعتماد بهي برايا موردي گفتن ي برايحرف

. ر کردييوضع زندان تغ. شان بازگو کردنديز را براي مجاهد همه چيهااما بچه
 داوود يش نسبت به حاجرفتار. س زندان شديثم رئي، ميرحماني حاجيجابه

ما دوستان خود را از دست داده .  بوديگريخوب بود اما جو حاکم طور د
وار اعتماد در اثر يل خراب شدن ديدلبه. مي خو گرفته بودييتنهابه. ميبود
 شدند يها روانيبعض.  زديها، هرکس تنها با خود بود و تنها قدم ميسينوتک

از . ن با هم بودنديمجاهد. دادي گزارش من که مرتبي از مجاهديکياز جمله 
ت مقررات ي فقط تعهد رعايبعض.  مانده بودندينفر باق۱۰نفر چپ حدود ۱۰۰

  . را قبول نکردنديزيچ چينفر هپنج را داده بودند و حدود 
رات ن و مقريت قواني که رعاي منتقل کردند؛ بند۷بعد از دوماه ما را به بند

ها آن. زدي با ما حرف نميکس.  متشنج بودهنوز جو. زندان را قبول داشت
ها جو در بند هم مثل تخت. ر کرده استييکردند که جو زندان تغيباور نم

آن جا هم . ها بردند بند توابيعني ۳ را هم به بنديبعض. ارعاب حاکم بود
دوستان سابق که . شديت نمي رعايگر مساله نجس و پاکير کرده بود؛ دييتغ
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کردند خود را دوباره ي مي سعيتواب شده بودند با مهربانده بودند و يبر
ه يها که برگشته بودند، کار خود را توجکيتئور. نديک کنند و نفوذ نماينزد

همه شوکه . ميديم و نکشيم تحمل کنيگفتند ما نتوانستيترها مجوان. کردنديم
  . ميم مقاومت کنيکردي ميما سع. ميشده بود

درجه باال رفته کيها حداقل نکيشماره ع. بردند يهمه را به چشم پزشک
 از تواب يکيپدر . ها جالب بودواکنش خانواده. ها آغاز شدمالقات. بود

او گفت من . گر به مالقاتش نخواهد آمديها به دخترش اعالم کرد که دشده
م ياد گرفتيماه ما ۹ن يدر ا. يآن دخترم را دوست داشتم نه ترا که تواب شد

 خودمان برنامه يبرا. ميل بپردازيل مسايه و تحلي به تجزييه تنهاکه خود ب
. کردميزها فکر مي چيليمن به خ. مي فکر کنييزهايچه چم که راجع بهيزيبر

گونه عمل نيم ايتوانيم ميريدست بگا اگر ما قدرت را بهيگفتم آيبا خود م
باره ها و در آنسم درينيت استاليحاکمهها، بجنگ قدرت در سازمانم؟ بهيکن
  .کردميها عمل کرد فکر مد بعدين که چگونه بايا
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  ٢يمژده ارس، يحرکت چادر رنگ

 ادامه داشت، ۶۵ شروع شد و تا سال۶۴ که در اواخر بهاريحرکت چادر رنگ
ع در ي زن در سطح وسياسيان سي زنداني و اعتراضيجمعن حرکت دستهياول

الزم به ذکر است که در . بود) هاتخت(ان واحد يزندان قزل حصار بعد از جر
از . ن مسئله نرفتيا اعتراض بهي پاي کسيار محدوديجز تعداد بسن بهياو

 يطور کل تهران بهيها در همه زندانيان چپ سرموضعيها قبل زندانمدت
ن مساله کار يا. کردندي در زندان تردد مي با چادر رنگيبدون قرارداد خاص

الزم نبود حتما . کرديتر م راحتيلين ما را خيبند ب با چشميريارتباط گ
 ي، چپ و سرموضعي بود که زندانين نشانيم ايشناختي را از قبل ميزندان
  . است
چند روز . ها بود توابي براي نشانيا چادر سرمهيطور کلطور که بههمان

از "ق تواب مسئول بند اعالم شد يقبل از مالقات ماهانه در قزل حصار، از طر
ن قانون از ي ا." را ندارديچ کس حق خروج از بند با چادر رنگيبعد هن بهيا

 که ين کسانيبنابرا. حصار اعالم شدس وقت زندان قزليثم، رئيطرف م
بعدها .  و مالقات را نداشتنديکردند حق رفتن به بهداري سر ميچادررنگ

 يهيز بند تنب ايحرکت چادر رنگ. آن اضافه شدز بهي نيگري ديهاتيممنوع
ن بند در آن زمان متشکل بود از يا.  در زندان قزل حصار شروع شد۷

 يان زن چپيبعدها زندان. رتوابين غيز مجاهديدار و نان زن چپ حکميزندان
 .بند آوردندن يز به ايآخر مقاومت کرده بودند را نتا به) هاتخت(که در واحد 

                                                 
 ،۲۰۰۷   تابستان در دهقاني، اشرف رفيق نوشته خاموشي با جدال در کتاب براي مطلب اين از هاييبخش  ۲

   . اندداده قرار استفاده مورد کتابشان در ماخذ ذکر با در ايشان که بود شده آماده
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 سابق ي از رفقايب شدن برخر توايها و تاثان تختيرات مخرب جرياز تاث
  . در آن زمان اشاره کرديموضعان سرين زندانين بيتوان به جو سنگيما، م

 و يبه توان مقاومت فردگر، عدم اعتماد نسبتيکديبه  نسبتينيجو بدب
 ي درون زندان، فضايهال روشن از حرکتيانداز و تحل، نداشتن چشميجمع

زنان چپ در  يبارزه و مقاومت عمومم. ن کرده بوديش سنگيش از پيبند را ب
شتر در نماز نخواندن و ين خود را بين دوره در زندان قزل حصار و اويا

 حفظ ين تالش برايچنهم. داديه زندان نشان مينيامتناع از رفتن به حس
 ندادن اطالعات و مصاحبه نکردن و ننوشتن انزجارنامه يعنيحداقل مقاومت 

اما با گذشت زمان، کار مداوم و . اختسي آن دوره را مياسي سيفضا
ش آمد و چرا يکه چه پ نيدرباره ا)  نبودين مسئله عموميالبته ا(روشنگر 

 درون زندان و تواب شدن ي قبليها علل شکست حرکتيش آمد، بررسيپ
 يهارفته رفته حرکت... و) هاتخت(ان واحد يمان در جر سابقيرفقا

البته همه . يها، حرکت چادر رنگ آننيتر آغاز شد از جمله مهمياعتراض
 حرکت، تعدادمان يدر ابتدا. ن حرکت شرکت نکردندي در ا۷زنان چپ بند

ها مساله را يبعض. شدين مسئله نگاه مي به اي مختلفياي از زواياد بود وليز
ن مساله است و تا ي زن چپ در ايت زندانيگفتند هويدند و ميدي ميتيهو
شتر بود ي که تعدادشان هم بيگرينظر د. رفتياله را پذن مسيد اي مرگ نبايپا

گفت ما اصال چادر سرکردن ين نظر را قبول داشتم، ميو از جمله خود من ا
 در انتخاب رنگ يم وليم که چادر سرکنيرفتيم و باالجبار پذيرا قبول ندار

ن رنگ ييرون از زندان هستند هم حق تعي که در بيطور که زنان همان. ميآزاد
کرد نه ي نگاه ميعنوان حرکت اعتراضن نظر عمدتا به حرکت بهيا. رنددا

چه شکل قا روشن نبود تا کجا و بهيچ کس دقي هي برايول. يتيحرکت هو
 از رفتن يرين با اعالم مالقات و جلوگيبنابرا. حرکت را ادامه خواهد داد

خود به م مالقات ين تحريتررون از بند، بزرگي به بيان با چادررنگيزندان
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 ي که چادر مشکيان زن چپيزندان. حصار شروع شد در زندان قزليخود
تبع بهد و يبندمان، خبر قانون جدن هميسرکردند و به مالقات رفتند و مجاهد

 يم برايرژ. مان رساندنديهاالمالقات شدن ما را به خانوادهآن ممنوع
. تلف زد به اشکال مخي و جمعيسرکوب فردن حرکت دست بهيشکستن ا
حصار که در دوره حاج  قزل۸ ما را به بندي از رفقايکيک مورد يمثال در 

 زندان کرج را يهاها معروف بود و بعد از آن توابيداوود به بند سرموضع
-  قزل۸ق نام بندين طري کرد از ايم سعيرژ. آنجا منتقل کرده بودند، فرستادبه

ها معروف بود، با بردن يوضعحصار را که در زمان حاج داوود به بند سرم
  .خراب کند" دبش"ن ين کرج به بند توابيتواب

ند، تکان يبند بنش با چادر و چشم۸ر هشت بنديست در زيبايق ما مين رفيا
 مجاز بود بخوابد که به او اجازه ي حرف نزند و فقط موقعينخورد، با کس

 يداوود رحمان يهااستيثم که خود را منتقد سيد زندان، ميس جديرئ. دهند
را ) هاتخت(کرد و شکنجه اعمال شده در واحد ي مياش معرفو دستهو دار

ن ي را در مورد ا"واحد"ه ي شبيداد، حال خود عملي قرار م"انتقاد"مورد 
ن برخورد در بند مردان تحت عنوان يگر اينمونه د. داديقمان انجام ميرف
ها را  از آنيبود که تعداد ۶۴بهشتي تا ارد۶۳ماهي از د"شورش در زندان"

، دادگاه و کنترل مداوم با ييحصار تحت بازجوک قزلي واحد يدر گاودان
-  عدهيدر ادامه حرکت چادر رنگ. ها و پاسدارها قرار داده بودندکمک تواب

ک و بعد به گوهردشت ي واحد ينفر را به گاودان۱۲ ما، حدود ي از رفقايا
ز يل پائياوا. ن فرستادندي او۲۰۹نيرزميه ز را  بيجا همگبردند و سپس از آن
 ورود با جو سرکوب و ياز همان ابتدا. ن متقل کردنديبود که ما را به او

شما به. ثم شما را هار کردهيم„گفتند يما مبه. اد از ما استقبال شديخشونت ز
ادتون يد ي دور بوديي بازجويهااز شعبه. ديا داده هار شدهيون رنگيزيتلو

   ."ادتون برهي "حق، مق"م که يکني مين کاري اويتو. دييجارفته ک
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، جالد يي حلواي مجتبيادهايم، با کتک و داد و فرينفر بود۴۰ما را که حدود 
ان چپ در هنگام يگر زنداني که خودم و ديي جا۲۰۹نيرزمين به زيزندان او

ا جنيش هميهفته پ": گفتي ميمجتب. م، فرستادندي شکنجه شده بوديريدستگ
-ن بهيتان که از اميفرستي مييجا. ميتان را با کابل شکستنفر از دوستان۹سر 

 "!ل، ظهر کابل، شب کابل استتان صبح کابيست، غذايست، غذا نيبعد هوان
 يها از بچهيکيکنار من . آمدي در نميصدا از کس. ن بودي سنگيليجو خ

گرفت، ي را م"هايا زخم معدهيغذا" معده هم داشت و يشوخ که ناراحت
تان صبح کابل، ظهر يبعد غذان بهياز ا" گفت ي که مجتبيوقت. نشسته بود

: من کرد و گفتش را گرفت و رو بهي، با چادر رو"کابل و شب کابل است
  !!! ارني اش را ب"پخته" من يبگو برا

-سر.  انداختند۴در۳وچک ک اتاق کيمان در ليه وساينفر را با کل۴۰ما 

مان دنيتر شکل خوابل و از همه مهميدادن وسابه اتاق، جا وسامان دادن 
از ما، ) فروتن(ن يس زندان اويدار رئين دي که در اوليطور.  بوديمعضل بزرگ

 ۴د؟ در سلوليخوابيجا منين همه آدم اي اين بود که چطورين حرفش اياول
اسبه  محطبق. ار کوتاه بودي بسييزمان دستشو. شديبار در شبانه روز باز م

رون يل، ما بين دليهمد، بهيرسيه وقت ميثان۵۰ما، به هر کس کمتر از 
ک نفر ي. کرديک نفر در را باز و بسته مي. ميکردي خود را آماده مييدستشو

سرعت وارد توالت  که نوبتش بود بهيکرد و کسيرون در آفتابه را پر آب ميب
آزاردهنده بود و هم ها هم ن صحنهيا. شديشد و در پشت سرش بسته ميم

  . مايموضوع خنده و سرگرم
 "حد"وه شکنجه موسوم به يش از شياز پشين دوره از زندان بيم در ايرژ
 پشت يدن بر رو شالق زيعني. کرديان مقاوم استفاده مي سرکوب زندانيبرا

 در "يآب باز" مختلف گاه يهاوه سرکوب به بهانهين شي ا".خطا کار" يزندان
- هره بي و غيني پاره کردن عکس خميحصار، گاه به بهانه واهزل قيهيبند تنب
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خورد را شکنجه ي که شالق ميتنها زندانله نهين وسيم بديرفت و رژيکار م
ن يا. ن صحنه را تماشا کننديان که مجبور بودند اي زندانيکرد، بلکه باقيم
ن يزمريدر ز. کار رفته ب"يچادر رنگ"زمان با سرکوب حرکت ز هميوه نيش
آنجا منتقل شده ما بهين مستقيگر هم بودند که از اوي ديهاجز اتاق ما، اتاقبه

ما در قزل . آنجا آورده بودند بهيپدري چند حرکت پيها را در پآن. بودند
ان ين زنداني در اويم وليشديگر از سلول خارج نميان ديهنگام شکنجه زندان

ها فرد را  چشم آنيد و در جلو برونيکردند که به هواخوريرا مجبور م
 تخت يرو را بهيآوردند و زنداني را مي چوبي تختيعني. کردنديشکنجه م

 يدرست چپ ما بهين رفقايدر او. زدنديمشالق بستند و به پشت او يم
ها بردند، آنيزور مها را بهشدند و اگر آني نميرفتن به هواخورحاضر به

ن حرکت يدر ا. نندير نبودند که صحنه را ببکردند و حاضيشان را مپشت
ا يحرکت درون زندان بودند  که معتقد بهييهاها اعم از آن چپيبا تماميتقر

ها حاضر نشده بودند شاهد  که آنين باريآخر. نبودند، شرکت داشتند
ا تخت شکنجه ر. ن آوردندين اويرزميها را به زشان باشند، آنشکنجه دوستان

 که شاهد بودند پشت يهمه کسان. دن کردندکردند و شروع به زجا برپا همان
ن يس زندان و گروه ضربت اويرئ. کردند و حاضر نشدند برگردند و نگاه کنند

 سر و صورت و بدن رزدن کابل بران زن همه حاضر بودند و شروع بهو پاسدا
 نفر با کابل شکسته و خون فواره۹ن سر ين حيدر ا. ان زن چپ کردنديزندان

داشته بود تا صورتش را ر چکمه نگهي از آنان را زيکيس زندان يرئ.  زنديم
 يتواند رويکس نمچيخواست مثال ثابت کند که ه_يطور منيا. برنگرداند

خته يرها فقط خون پاسدارها تا ساعت" حد"از زدن بعد. خودش را برگرداند
 از يکي ۲۰۹نيزمريچند روز بعد از انتقال ما به ز.  شستنديرا من ي زميرو

ق ما گر بودند، به اتاي دربسته ديهان حرکت بود و  در اتاقي که در اييرفقا
نفر از آنان از جمله خودش با کابل را ۹منتقل شد تا خبر سر شکستن 
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خواست به ما گوش زد کند که اگر يق مين طريم از ايرژ. مان آورديبرا
  .شودين با شما رفتار ميد چنيرينپذ

ت ي، ممنوعييت جا، غذا، هوا و دستشويبر محدودن عالوهي اونيرزميدر ز
ز ي مختلف نيهاشد، به بهانهي و فروشگاه که به ما اعمال ميمالقات، بهدار

که مچ ما را هنگام  نياز ااز جمله بعد. ميگرفتيمورد سرکوب و آزار قرار م
از ). ودتوالت پاسدارها که درش قفل ب(باال رفتن از توالت ممنوعه گرفتند 

 در را از تو يآن روز پاسدار. ده بوديانه به ما رسيد توالت مخفي کليقيطر
م و از يريم قالب بگيما مجبور شد. ن کرده بوديقفل کرده و در توالت کم

د، ي شديوار باال رفته بود را در سرماي که از ديقيرف. ميوار باال برويد
- ما به.  نبردندييدستشوساعت ۳۰ه اتاق را يساعت سرپا نگه داشتند و بق۱۲

م، غذا يريگيم غذا هم نميروي نميي دستشويکه وقت نيعنوان اعتراض و ا
  . ز اضافه شديم غذا نيگر تحري ديم و به فشارهاينگرفت
. ط بودي ما در آن شراي سخت براياذاب و شکنجهع، ييت دستشويممنوع

 معمول که يزهارو. مي بوديا و رودهيوي کليهايماريچرا که همه ما دچار ب
- ي مجبور ميطور اضطرارشه بهيم هميرفتي مييروز به دستشوبار در شبانه۴

 شده بود، "التوالتممنوع" حال که تمام اتاق يول. ميم که از دبه استفاده کنيشد
د، ما يساعت فشار و درد شد۱۷حدود . ه کردي همه افراد دبه تهيشد براينم

نفر حاضر نشدند از ۳تنها . انداخت!) بماندح آن يتوض ("راه چاره"را به فکر 
ه يم ما را تنبيرژ.  استيبيپرنسين بيگفتند ايها مآن. ن امکان استفاده کننديا

جه يخالصه نت. ميريد شکنجه را بپذيم چرا بايگفتيما م. ميد تحمل کنيکرده با
نفر، ۳ اتاق باز شد همه ما، به جز آن ساعت در۳۰ز  بعد اين شد که وقتيا

فت از تعجب دهانش يپاسدار ش. ميرون رفتيسرد بدون عجله بندان و خونخ
ها بفهمند د آنيگر را هم صدا کرد تا شايباز مانده بود و رفت چند پاسدار د

  .  ما بوديه خنده و شوخيها مان ماجرا تا مدتيا. ستيموضوع چ
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ن  و محروم بود۲۰۹نيرزميسلول دربسته در زکيکردن در سرها بعد از ماه
م، ي شده بودي حاديهايماري دچار بي همگياز مالقات، فروشگاه و هواخور

ک ي يگريق دياد دارم که من و رفي. چنان خوب بودها همهيحال روحنيبا ا
م که موجب يم به اجرا درآوردين را با پانتوميرزميمان در زيروز زندگ

  .مان شد و خندهيسرگرم
ا يا قطع آن و يم در مورد ادامه حرکت  هيادي زيهان ما بحثين در بيچنهم

م دست ي رژيبعد از مدت. گرفتي قطع حرکت درمي ادامه و چگونگيچگونگ
ها با خانواده. مان داد با خانوادهيما مالقات حضور زد و بهيديبه ترفند جد

شد، ي ميي آورده و در حضور آنان از ما بازجوييبند به اتاق بازجوچشم
ن کار يبا ا. جا حضور دارندمان آنم که بستگانيبتدا بدانکه ما در ا بدون آن

م به يخواهي، خودمان نم"لجوج"ان يند که ما زندانيآنان بگوخواستند بهيم
 به يادين مساله در موارد زيا.  ندارديريچ تقصيم هيم وگرنه رژيمالقات برو

 آمده و سخندن استدالل ما، بهيها بعد از شنل شد و خانوادهيضد خودش تبد
نفر ۳ تا۲ مرور با هر وعده مالقات تعداد به. شان شده بودبا بازجوها بحث

ن ين که تعدادمان کمتر شد ايبعد از ا. رفتنديمالقات مرفته و بهيط را پذيشرا
م، بهتر است که با ي کنينيکه تک تک عقب نش  آنيبحث درگرفت که به جا

ن يطور استدالل شد که ا نياو . مي عقب نشسته و به مالقات برويهم و جمع
م، نشان از ي تک تک در مقابل رژينيسه با عقب نشي در مقاينيعقب نش
- يط را مي که شراي اشخاصي فرديه مبارزاتين روحيست و همچنيضعف ن

 يچرا که در موارد. بردين نميرفتند را هم از بيرفتند و به مالقات ميپذ
ده بودند که ي رسيبندن جمعيا کرده بودند به يني که تک تک عقب نشيکسان

ز به مرور ي در زندان معتقد نبوده و بعدها نيا و مبارزهيچ حرکتيگر به هيد
 که حرکت را يبه خصوص دوستان. رفتندي از زندان را هم پذيط آزاديشرا
  .  سرکردنديت چادر مشکيدند و در نهايدي ميتيهو
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دند به حرکت يدي ميتي ما که موضوع را هوي از رفقاي تعداديت وقتيدر نها
م ين بار رژياما ا. ن ماندنديرزمي ادامه دادند و در اتاق دربسته زيچادر رنگ

 که به جرم فحشا ياسيسري غي زد و چند زندانيديدست به ترفند جد
ان چپ در سلول در اعتراض يزندان. ر شده بودند به سلول آنان فرستاديدستگ

 نامحدود يدست به اعتصاب غذا ياسيسريان غيبه هم سلول شدن با زندان
م يار وخيد و حال همه آنها بسيها به طول انجامن اعتصاب غذا مدتيا. زدند
ان ي آنان از زنداني جداسازيعنيم به خواست آنان يباالخره رژ. بود

ان يزندان. امدي کوتاه ني گردن نهاد اما در مقابل خواست چادر رنگياسيسريغ
  .  زندان منتقل شدندياسفبار به بهدارار ي بسيت جسمي با وضعياعتصاب

 ماه مقاومت و ۱۰ بعد از ي از ما که آگاهانه و به صورت جمعياري بسيبرا
 يار خوبين حرکت تجربه بسيم، اي کرده بودينيار سخت عقب نشيط بسيشرا
- که حرکت نيتجربه ا.  درون زندان شدي آتيها نو و حرکتي آغازيبرا

 نا محدود و تنها و تنها به قصد کسب و به دست د الزاماي درون زندان نبايها
توان يم که ميدي رسيبندن جمعيما به ا. ک خواست مشخص باشديآوردن 
 که الزاما ييهاحرکت.  انجام دادي و اعتراضي مدت دار و موضعيهاحرکت
 و با برنامه، نقطه آغاز و ين حال قويشوند و در عيرو منجر نميش نيبه فرسا

 يستند بلکه نوعين حال نه تنها نشان از ضعف نيارند و در عان مشخص ديپا
 يد به رويم با هر بار فشار جديو رژ. دارندز در بري را نيزيراز برنامه

 امکان ي به راحتيکرد و به نوعيها را هم من حرکتيان حساب ايزندان
  .  افتييشرفت و سرکوب در زندان را نميپ
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  ٣ي ارسمژده، يساز تواب

 جهان ي موجود در کشورهايهاد کنم که زندانيک نکته را تاکيد يتدا بادر اب
من در  با هم دارند؛ اما ياديله سرکوب، وجه تشابهات زيک وسيبه عنوان 

به .  پردازميم يسازران و پروژه توابي ايها زندانبه نجا به طور مشخصيا
 يالدي م۸۰ه  در دهي اسالمي جمهوريهان زنداني بياسهين منظور، مقايهم
روشن است که . ران خواهم داشتي امروز در ايهابا زندان) يشصت شمس(

ن يست که  اي آن نيکنم، به معنايام از افعال گذشته استفاده مي در بررسيوقت
 يکند، بلکه من به عنوان کسيران صدق نميا ي فعليهامسائل در مورد زندان

کنم و در ين زمان استفاده ميز اام ا آن دوره را تجربه کردهيهاکه زندان
ن تفاوت در دو دوره به يکنم  که اينم، مشخصا ذکر ميبي که تفاوت مييجا

  .ل استيچه شکل و به چه دل
 در ي که زندانيران جو ترور و وحشت، جويا يها مانند زندانييهادر زندان

دف چرا که ه. ف استيرقابل توصيشود، غيهمان لحظه ورود با آن روبرو م
م شدن مطلق ي است، بلکه تسليروني از نظر رفتار بيع کردن زندانينه تنها مط

 .ت شخص استي هويو نابود
د اصوال به درک يابتدا با. ا.  جيهاستم حاکم بر زندانيشتر سي فهم بيبرا
 يميمفاه. کنند پرداختيف مين که زندان را چگونه تعريم از زندان و ايرژ

که  بودند ييها، واژه“دانشگاه„ا ي ،  و “ا ارشادي “تي تربي برايمحل„مثل 

                                                 
    ۲۰۰۹ سپتامبر ، دوازدهمبرلين مقاله ارائه شده در ٣
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ن موضوع  يها ايلي خيبرا. شدنديکار برده مه  زندان بيبرا ،ميرژاز جانب 
 . ٤کنديرا م) KZ(لتر ي کار زمان هيها اردوگاهيتداع

 از زندان يس زندان در سلول انفرادي که رئيفي روشن شدن موضوع، تعريبرا
 جواب يد آمده بود و وقتي بازديکنم ، او براي ذکر مدر اسالم به من داد را

  :د گفتيشن) مصاحبه و انزجارنامه (يط آزاديرش شراي مرا در مورد پذيمنف
.  داردي غربي نسبت به زندان در کشورهايگريدر اسالم زندان کارکرد د„

 و ادامه “. گذران حکمي براين که محلينه ا.  ارشادي است برايزندان محل
ن که اعدام يا ايد و يريد و اصول نظام را بپذييايد سر عقل بيا باين يابرابن„داد 

  . “ديشويم
ن بردن ي آن از بي در وهله اول گرفتن اطالعات و در پيعنين منظور، ي ايبرا

- ي سخت ميهار شکنجهي زيري را از لحظه دستگي شخص؛ زندانيباورها
 يليخ. کردير مييال آن تغتنها اشک.  نبوديانيها را پان شکنجهيبردند و ا

ر يشد که تنها مقاومت در زي روشن مي زنداني، برايريع، بعد از دستگيسر
 ۸در مورد خودم (ان سال ي  ساليستيبايست، بلکه مي نيه کافي اولييبازجو

ن لحظه ي که از اولي  مهميهااستياز س. ط را تاب آوردين شرايا) سال زندان
شود به وجود آوردن يش گرفته ميبانان پندان زي تا به آخر از سويريدستگ
ک فرد تنها، ي به عنوان ي است که در آن امکان درهم شکستن زندانيطيشرا

 در ي و رواني، روح)ل مدافعيمثل نبود وک (يگونه پشتوانه عملچيبدون ه

                                                 
4 . „Der pervertierte Begriff der „Erziehung“ zum „nützlichen Glied der 

Volksgemeinschaft“, mit dem die Einrichtung der KZ 1933 „begründet““ 

wurden… (Dietfrid Krause-Vilmar)  

 

 

 



 

 ٧٣   مجموعه مقاالت

 روشن شدن يبرا. ، فراهم شودي کامل و بدون رشد حس جمعييتنها
  : زنمي ميموضوع مثال

 بردند، ۲۰۹ن يرزمين در زين بار به شکنجه گاه اوي اولي که مرا برايهنگام
ستم، شاهد شکنجه يوار بايبند روبه د با چادر و چشميستيبايها مساعت
چرا که شاهد ( شکنجه شوم يگر باشم تا هم از نظر روحينفر د۹شدن 

ن که يو هم ا)  استي وحشتناکيگران بودن خود شکنجه روحيشکنجه د
 ي از مردانيکي يوقت.  شکنجه پر بوديهاچون تمام تخت. من برسدنوبت به 

 ادامه داد و يچنان به شکنجه زندانشد به حرف آمد، بازجو هميکه شکنجه م
اش بوده،  که هم خانهير شکنجه اعتراف کند که با زنيخواست که او زيم

ابطه  به جز رياکرد که رابطهي مدام تکرار ميزندان.  داشتهيرابطه جنس
ن يدانم کابل زدن بازجو چقدر تنها بر سر اينم.  نداشتهيالتي تشک– ياسيس

نجا بعد از گرفتن اطالعات بازجو داشت پرونده يدر ا. افتيموضوع ادامه 
چرا که . کرديل مي را تکمي زنداني اجباريها مصاحبهيو بعدي و سناريزندان
ن يعالوه بر ا"آورده بودند  ي روياسي که به مبارزه سيم تمام کسانيد رژياز د

 هم دچار ي و فردي غرب بودند، از نظر شخصياديکه دست نشاندگان و ا
 ". استي از نفس پاک انساني بودند و آن دوريکاست

-يير درباره بازجوي از بازداشت شدگان حوادث اخيد نوشته فرشته قاضيشا

  :اش موضوع را روشن تر کند
در افغانستان با چه : ديگوي که مشنومي را از پشت سرم مي مرديصدا"

؟ از شوک اول يکردي مي جاسوسي چه سازماني و برايدار داشتي ديکسان
ت يمن خبرنگار سا: ميگويم. شودي وارد ميگريخارج نشده، مجددا شوک د

هنوز حرفم تمام نشده ... ام ول هم بازداشت شدهين دليهمامروز هستم و به
باورانه ؟ من ناي با خود برده بوديضدباردارچند بسته قرص : کشدياد ميفر
 کنميکند و من اعتراض ميتکرار م. شنوم باور ندارميآنچه مشنوم، اما بهيم
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انتخاب . ا روابط نامشروعي يا جاسوسي: ديگوي ميااما با لحن مشمئز کننده
-ي ميد امامي زن سعييلم بازجوياد فيناخودآگاه "دهد ي او ادامه م"با خودته

 به افغانستان رفته بودم ي جاسوسيسم براينويم. لرزمياز ترس برخود م. فتما
-ي هم مي خوبيليکنم و پول خي ميکا جاسوسي آمريو از همان موقع برا

خواهد از من بشنود با ي که بازجو ميااما رابطه"گر ي دي در جا"... رم ويگ
 يکي يکي.  داشتم متفاوت استياسي سيها که من با چهرهيرابطه خبر

کند و يمشروع را عنوان مآورد و باز رابطه ناي را مياسي سيها چهرهياسام
  "!سيم بنويگويآنچه را که م: ديگويم

منطق سرکوبگرانه براي انتخاب نوع و شيوه شکنجه براي بازجويان از اين 
د يآيا ميدنه با نفس پاک بيعيطور طبانسان بهگرفت که موضوع نشات مي

-ي ميرو. ا. م جيه رژي علياسيمبارزه س بهي مثال وقتيروند زندگ در يول
منحرف "ن انسان ي است که اي دور شده و زندان محل"نفس پاکش"آورند از 

ت ي شده از هويهـ تيانسان"نفس پاکش بخوان همان را به" شده از نفس خود
در  زندان يعنين محل، يشود که ايحال سوال م. گرداندي باز م" خوديقبل
    ".کندي عمل م“ن انسان سازيماش" است که مثل ييچگونه جا. ا.ج
 خون و يد که از لحظه ورود فضا مملو است از بوي را مجسم کنييجا

حس .  عفونت کرده از جراحات شکنجهيها خون و بدني بوخشونت،
- ي مييبند به حداکثر توانا است که با چشمين حواسي اوليي و شنواييايبو

 يني ببيبند تا حدود از منفذ چشميتوانيبا استفاده از فرصت مبعد . رسند
 باسن يا از شدت جراحت شکنجه روي که ينيبي را مييهاانسان. يکجا هست

 کتف و کمر از پشت به هم يشان از باالکه مچ دستان يا در حاليزند، يخيم
-  شکنجهيزان شدند و دوباره صدا و صدا و صدايوصل است، از سقف آو

-  شکنجهي تا نوبت به خودت برسد و از همه بدتر صدايشنويگان را مشد

  .    هستنديين و ناسزا در حال بازجوي و توهيگران که با فحاش



 

 ٧٥   مجموعه مقاالت

 است، يها چه جهنم آنيها زندانيدانياز لحظه ورود، نه، از قبل از آن مپس
 .ييروهبا ترور، ترس و وحشت روب

 يعني يکيزيشکل فر شده، چه بهيد دستگ فر"ييتنها"طور که اشاره کردم همان
 به ي را از نظر روانيگر که زنداني، چه با اشکال ديحبس در سلول انفراد

ن آدم يماش"ن يستم ايکنند، سيل مي تبد"فرد در خود و بدون تسلط برخود"
  :زنمي مي روشن شدن موضوع مثاليبرا.  کننديل مي را تکم"ساز

م به ي، ما اجازه نداشتيا در دورهد تنبيهيحصار در بنال در زندان قزلمث
 يايتمام ارتباط ما با دن. ز ممنوع بوديهمه چ. ميد نگاه کنيغروب خورش

 م و فقط ي در زندان باش" خودمانيايدن"ر ي درگيستيبايما م. خارج قطع بود
رون ي بياي با دني و فکريچ ارتباط روحيم و هيبه درون زندان فکر کن

 يحت. ميآمد بخوانيرون ميگر را که از بي همديهام نامهياشتاجازه ند. ميرينگ
مثال استفاده . ميز نداشتيروزمره را ن يرشخصيغل ي استفاده از وساحق

-ي که به بند حمله ميهنگام. ردندان ممنوع بوديا خميمشترک از شکر و 
 يهاه و گوش ندادن به مصاحبهينيا نرفتن به حسي،  و يل واهيدالکردند و به

-يگر،  با کابل و مشت و لگد مورد ضرب و شتم واقع ميان دي زندانياجبار
انه يک حمله وحشي در يم و وقتيکرديگر دفاع ميکدي از يستيبايم، نميشد

 به ير هشت برده شدند و همگيز شکنجه بهي زن براي زندانياديتعداد ز
گران ي، دبردندير کابل مي را زيکي يوقت(کردند يگر اعتراض ميکديشکنجه 

بانان شد و بر شتر زندانين امر مورد خشم بيا) ؟يزنيچرا م: زدندياد ميفر
  . افزوديشان مشدت سرکوب

شکنجه و ريم و چه در زيعنوان فرد تحمل کن شکنجه را بهيستيباي ما ميعني
  . ردي در ما شکل نگيگونه حس جمعچي روزمره هيچه در زندگ
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کرد، گران رژيم را کامل ميشکنجه "سازدمن آيماش"پارامتر ديگري که اين
 تا به آخر يرين لحظه دستگياز اولکه  ييترس و تنهاحس  عالوه برييعن

  . زنداني بود "ارشاد" ، تالش براي بوديهمراه زندان
. ک تواب بود، بردندي که در آن ي مرا به سلوليير بازجويبعد از شکنجه ز

خوش به حالت برادر رضا ": فتد و بعد گي مرا پرسين شخص نام بازجويا
ن که يمن در جواب گفتم ا. "يشانس آورد. کهيدئولوژيبرخورد امعتقد به

-  که معتقد بهي به حال اونين کرد وايکه با من چنيدئولوژيمعتقد به برخورد ا

  . برخورد سخته
 ييک در زندان اصوال چه معنايدئولوژيم که برخورد ايبگذرن موضوع ياز ا

ک مبارزه ي و در معرض ياز لحظه اول ورود مورد شکنجه فکر يدارد، زندان
 و چه از نظر يگرفت، چه از نظر فلسفي قرار مي دائميک درونيدئولوژيا

رقابل تحمل بود که ين نظر غي از ايعموممثال گذراندن حکم در بند. ياسيس
 دئوي که از و"کيدئولوژي ايهاکالس" به يستيبايها م هر روز، ساعتيزندان
   .شد، گوش کنديبسته پخش ممدار
ب سه ي عبارت بود از  ترک۸۰در دهه . ا.  جيهااست زندانين سيبنابرا

  ."، ارشادييترس، تنها"پارامتر 
-سازي خود را بهکرد پروژه توابرژيم تالش مين موارد يب هر سه ايترکبا 

ا هم در آن دوره از سرکوب و کشتار در زندانيکه رژپيش ببرد و نتايجي 
 . خواست، را دنبال کنديم

ها هم ع انواع آنير نسبتا سريي سرکوب و تغيهاوهين تنوع در شيعالوه برا
ن يخواست ايکه م ني ايبرا. برديکار مه م بي بود که رژيگريله ديوس

ا زمان يموقع واکنش نشان دهد و  ندهد تا او بتواند بهيزندانفرصت را به
 گوهردشت يهاي انفراديمثال وقت. ا را بشناسدهزمين مکانيداشته باشد که ا

 که يها فرستاد ما کسانن سلولي را به اياديان زيم زندانيشکل گرفت و رژ



 

 ٧٧   مجموعه مقاالت

ن يم، خودمان را آماده چنيماندين ميد در اويم و بايهنوز حکم نگرفته بود
 که در ييهازميم، مکاني موضوع فکر کنيم رويم، زمان داشتيکردي ميطيشرا

 خودمان کار يم و در واقع رويري سرکوب وجود داشت را فرابگمقابل آن
، يعنين امکان را يکرد اي ميع انواع شکنجه سعير سرييم با تغي رژيم وليکن

 دربرابر شکنجه را از ما ي مقاومت در برابر روش مشخصيها روشيبررس
  :س زندانيثم رئيزنم از مي ميمثال .رديبگ
ع خودشون را با ي سريليرند خيگيه قرار م کيطيها قادرند در هر شرازن"

د و يري بگتون خوطيم شما با شرايگذاري ما نميد وقف بدهند وليط جديشرا
   ".ميکني رو در موردتون عمل ميديوه جديک شيهر لحظه 

. ست و نبودهيت نيمحل گذران محکوم. ا. طور که اشاره شد زندان در جهمان
ت محض از يکند و آن تبعي مييروان حکم آناک اصل در جامعهيچراکه تنها 

  . تکار استيتر و جناي توتاليستميس
ان با مقاومت در سطوح مختلف مانع آن شدند تا آن چه ياما در مقابل، زندان

 يا نابودي، ياسي سي، حل مسئله زندان و زندانيعني آن بود يم در پيکه رژ
  . ابدينان، بدان دست  آياسي و سيت انساني هويا نابوديان و ي زندانيکيزيف
 

 لو دادن يعني.  گرفتن اطالعات مطرح بودنخستشصت م در دهه ي رژيبرا
، يريبه دستگمنجر هالودادنن ي اياريره که در موارد بسيافراد، امکانات و غ

طور که  همانيول. شدير شده ميا اعدام شخص دستگيرشکنجه رفتن و يز
  .  نبوديم کافي رژين براياشاره شد، ا

ست سقوط يبايم. شدي ميز تهي خودش نيت انسانيست از هويبايم يندانز
گر دست يان ديخود به شکنجه زندانشد زنداني که موفق مي يدر موارد. کند

ا يلو دادن مادر خود و (ر شکنجه ببرد يک خانواده خود را زيزند، افراد نزد
 بودر شده ير شده توسط همسرش که قبل از او دستگيشکنجه زن دستگ
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ن يهمه ا... و ر خالص بزندي تان،ي، هنگام اعدام زندان)اندهايي از اين نوعنمونه
 توبه کرده به اصطالح يشد که زنداني انجام مي در حاليستيباياعمال م

 و به "رفته شدهي تازه پذيدئولوژيا" خود را به ي در هرلحظه وفادار"تواب"
 يه خود، گذشته خود و همه افرادثابت کند و تنفر خود را نسبت ب. ا. نظام ج

ان که حاضر به توبه نبودند و يا زندانيکردند و يکه در گذشته با آنان کار م
  .  شدند، در عمل نشان دهندي خوانده ميبانان سرموضعاصطالح زندانبه
ر يز و بهيري هدف از دستگشصتسازد که در دهه ين موضوع روشن ميا

 ياسيت سي هويل گرفتن اطالعات و بعد نابودله اوهشکنجه بردن افراد در و
ر يي تغير تا حدودي اخيهايرين مورد در دستگي ا٥.ک آنان بوديدئولوژيو ا

ر شده يان و افراد دستگير شکنجه بردن زندانيزکه هدف به ني ايعني. کرده
 ي از آنان، انبوه مردمياريچرا که بس. ستيمنظور گرفتن اطالعات نلزوما به

 قرار دارند، يا تشکلي و ياسيان سيک با جريه در ارتباط ارگانهستند که ن
 ي عمومي حرکت اعتراضي مداوم و در پيها و فشارها سرکوبيبلکه در پ

لم، عکس و يم فيرژ يو از طرف. ده شدنديها کشاباني به خيونيلي م–
عقب  سرکوب و بهيپس برا. ها را در دست داشت از آنيليارتباطات خ

 استفاده کند که ييهاست از حربهيباي مي کنوني اعتراضکشاندن جنبش
 شرکت کننده در يروهاي نياسي س– ي و بافت اجتماعيمتناسب با روانشناس

  .  مردم، باشديجنبش اعتراض
م شاه يرژ": گفتي، بازجو م)۱۳۶۱( بودم يير بازجوي که من در زيزمان

د و از يکشيا ناخن مي و سوزانديان را با اطو ميکرد که بدن زندانياشتباه م
. مانديها م تا مدتي بدن زندانيکرد که آثارش روي استفاده مييهاوهيش

                                                 
نا گفته نماند که بودند زندانياني که بدون داشتن حکم تنها به خاطر عدم پذيرش مصاحبه اجباري و يا نوشتن  ٥

 سال ۵ سال بعد از پايان حکمم، يعني به جاي ۳مام در زندان ماندند و خود من هم  سال ت۹انزجارنامه کتبي 
   سال زندان متحمل شدم۸
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. نده دارديچرا که درد ممتد، وحشتناک و فزا. وه کابل کف پاستين شيبهتر
 ي و هروقت هم از زندان"گوتخت سخن"م يها را گذاشتن تختيما اسم ا

ن نوع شکنجه ي ايل خوردم و کسد کابيگوي ميبپرسند چگونه شکنجه شد
  ".دانديرا وحشتناک نم

-د انتخاب نوع شکنجه متناسب با اهداف بازجو و زندانينيبيطور که مهمان

 ي فوري نابودي گرفتن اطالعات براشصت در دهه يعني. بانان بوده و هست
  .  فعال بودياسيالت و افراد سيروها، تشکيع نيو سر

م، يتوجه کن. ا.  جيهاحاضر در زندان در حالواع شکنجهاگر به کاربرد ان
ع و يطور شا بهيج، اعمال تجاوز جنسي رايهام که عالوه بر شکنجهينيبيم

ان، ي از زنداني جنسيهاوين گرفتن سناريچنخصوص تجاوز به مردان و همبه
م يرژ. شودي، انجام ميه و  توان مبارزاتي روحيبا هدف درهم شکستن فور

  . شناسديات غالب بر جامعه را ميروحخوب فرهنگ و 
 که پس از روزها مقاومت و ياباره جوان له شدهزاده دريمحبوبه عباسقل

  :سدينويگفت با او رابطه داشته است، ميد در برابر همه ميشکنجه رفتن باريز
، "اقرار به رابطه"، "زنا"بودم که تالش کرده   منيکردم برايهرگز گمان نم"
رفتار . ن حد گران باشدين مواجهه مسخره تا ايرم، ايخره بگسرا به. ..و

ن چند هفته مرا در برابر شکستن ي که در ايتيچنان از عقالن ام آنيزيغر
-ي که نميخشم. کنميدم چه ميکرد سبقت گرفته بود، که خود نفهميحفظ م

ل شده بود و يک مکرر تبديستري هيادهايدانم از کجا سرباز کرده بود، به فر
دا کرده بودم که از دستانم، ي چند برابر پييروين. ديچيپيدر تمام زندان م

 شدن را ين همه وحشيا. ديپاشيرون ميام بم و چشمان از حدقه درآمدهيگلو
-يقسم م"زدم ياد مي که خطاب به آن جوان فريدر خود سراغ نداشتم، وقت

-يکنم و ميدا مي پيتو را در هر جا که باش. خورم تو را خواهم کشت
 که اثبات يزانيمناگاه کشف کردم به": سدينويگر مي دياو در جا. "کشمت
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دا ي پياتي من جنبه حيف بودن براي بازجو مهم است، عفيناپاک بودنم برا
خته بود که يام را برانگيخي تاريها تمام آموزهيآن مواجهه لعنت. کرده است

 که يدر همان دام. ند سرگردان بودي از عفاف و هرزگيفيش در طيهازن
  .يف نشان دهيد خود را عفي باي برائت از هرزگيبرا

 ي که روزهاييهاکرد، همان ارزشي مرا تصرف ميهااو داشت ارزش
  سخره گرفته بودم و مرا از سلطه او خارج نگه نخست به

ات ي کلماتم و ادبيحت. شديج بر من غالب ميتدره داشت، اکنون بيم
همان : کردميم نگاه ميهابه دست نوشته. او شده بودام از آن ينوشتار
در بطن . هان شده بودي روزنامه کيهاه مقالهي روز اول بود که شبيهاگزارش
 خارج يايدن. گر بوديانش طور دي نداشت اما بيچ اطالعات مهميخود ه
 ي بقايد برايبايم. امي قبلي بود از زندگيها دور بود، مثل خوابفرسنگ
 را ياو قادر بود به من آزاد. کردميز چشم بازجو به جهان نگاه مخودم، ا

بان امر کند که ه بدهد، بگذارد که به خانواده تلفن بزنم و به زن زندانيهد
دهد ياو ادامه م. " من بوديگار به من بدهند، او تنها منجيک نخ سيها شب

نه اقرار به يز که بازجو در گي بازداشت وقتين روزهاي از آخريکيگاه صبح"
:  را در برابرم گذاشت، انتخاب خودم را کردمياسيب سيرابطه و اعتراف به فر

 در يت خاطريچنان رضاگران آنيشعف حفظ د. تر بودگران مهميت ديثيح
از . ده گرفتميرورم را ناشنغ شکستن نازک يجاد کرده بود که صدايمن ا

دم که يديشد بازجو را ميده مير دستم کشي که از زيا اقرار نامهيالهالب
سمت  کند و چشمانش از خشم بهي باد مياغبغبش مثل خروس خواب آلوده

- بهيفي لطي را که هم آغوشيا عاشفانهيداستان بازار. زنديت دو دو ميرضا

 کرده ي برداري مجالت زرد کپي پاورقي ظرافت از رودنبال داشته است را با
ها  در انتظار بود به آنيل دادستانيض و طوي را که دستگاه عريمتيبودم تا غن



 

 ٨١   مجموعه مقاالت

 که در "من" داستان من بودم و آن جوان له شده، يهاتيشخص. م کنميتقد
  . "شديام ميبخش تعهدات انسانست نجاتيباي با خود مي عقالئيتوافق
 از ي و اجباريشي فرمايهاگرفتن مصاحبه ،"يسازپروژه تواب"در 
ت هاي مهم رژيم بوده چه در دهه شصتاکتيکهمواره يکي از رشدگان يدستگ

 ي که برخيشيد توجه داشت که اعترافات نماي بااما .هاي بعديو چه در دهه
 ياله و حربهيدهند، خود وسيان تحت شکنجه و فشار به آن تن مياز زندان
 هم يتر کند و در مواردني آنان را سنگيهافر خواستيم تا کي رژياست برا

  . ان شودي زنداننيباعث اعدام ا
ن بود که ير اعتراضات مردم با گذشته داشت اي که سرکوب اخيگري ديژگيو

 يهاها و خانهاباني زندان را به خين شکليترين و عموميتريم به علنيرژ
که نيها بدون ااباني با ما در خيپرسند وقتيها از خود مآن. مردم کشاند

 که پشت يانيحال زندان بهي واکنند،ين رفتار ميم، چني کرده باشيکار
  .  کارندتيم جناين رژير ايبسته، اس بسته، دستيدرها

ت ي انسان از مسئول، نبايد٦"م لورفته استين ترفند رژيا"که ن يااما با ذکر 
 يپوشرون از زندان چشميگران در زندان و ب خود در مقابله با شکنجهيشخص

ادآور شوم، در دهه يم است ن دوران سخت است که الزيدرست در هم. کند
 يم، راهي رژيافکناست هراسي مقابله با سي براي، هزاران هزار زندانشصت

 ي انساني وااليهام ارزشيرفتند تا از حريرا پذ يفرسا و انسانسخت، طاقت
  .  دفاع کنند
  :يجمع بند

 چرا. ستيت نيمحل گذران محکوم. ا. همان طور که اشاره شد زندان در ج
ت محض از يکند و آن تبعي مييرواک اصل در جامعه آنان حکمي که تنها

                                                 
٦ 

   . شونديغ مير تبلي اخي لو دادن هاست که در دهه هايا حتيو "  اثر شدن مصاحبه هايب"اشاره به  
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 ي برايستم تنها معبرين سيزندان در ا. تکار استيتر و جناي توتاليستميس
 را به يصدها زندان. ا. م جياست رژين سيبر اساس ا. ا اعدام استيو " ارشاد"

ان زد و هزار "يپاکساز" دست به يالدي م۱۹۸۸ا در سال يسقوط کشاند و 
صدها نفر .  دار برديها جوخهيا بدون حکم را پاي با داشتن حکم و يزندان

ان سال زندان ين کشتار که ساليان مبارز و مقاوم جان به در برده از اياز زندان
- يکار مرا در مورد آنان به" يسرموضع"م اصطالح يرا تاب آورده بودند و رژ

  . ندي گويا سخن من کشتارهي هستند که از ايبرد، امروزه شاهدان
ر يرشدگان حوادث اخيان و دستگيم که اجساد گمنام زندانيز شاهديامروزه ن

ن افزوده ين سرزمي ايها"خاوران"گونه بر نيشوند و اينام دفن ميانه و بيمخف
  . شوديم
  

  

  



 

 ٨٣   مجموعه مقاالت

  ٧يارس مژده است، جرم سم،يفاش از دفاع

 فرهنگ خدمت در را نيتواب و سابق ياسيس انيزندان نيب گفتگو شما ايآ - ۱
 کدامند؟ مرزها آن مرزها؟ شدن مخدوش موجب اي ديدانيم کيدمکرات

 از يکل فيتعر. کرد طرح يکل شکل نيبد توانينم را مساله من دهيعقبه 
 سطوح و يبندطبقه. ستين دهيپد نيا با برخورد روش يجوابگو تواب

 آن، بر عالوه. ستا نينامع هاتواب انيم در بانانزندان و ميرژ با يهمکار
 اند،شده خود زندان اي و ييبازجو دوره در ييهاتزلزل دچار که يانيزندان
-هم در هاتواب با هابحث در گاه که دارند، وجود زين رويغ و منفعل انيزندان

 به را بحث ناروشن و يکل ريتصو کي ارائه ليدل نيهمبه. شونديم ختهيآم
 ترروشن را موضوع ييهانمونه آوردن با نمکيم يسع من. کشانديم ناکجاآباد

 .کنم
 و اوردهين دوام ييبازجو ريز که يکسان بودند) در بند زنان( ما نيب در

 در افراد نيا. نبودند ميرژ با يهمکار ادامه به حاضر يول بودند داده اطالعات
 که ديفهم لحظات آن در شد،ينم يحت موارد از ياريبس در و بودند ما نيب

 نه؟ اي داده اطالعات ييبازجو ريز در يزندان

 از فيتعر نيا من يبرا. بود متفاوت ميرژ با يهمکار سطوح ن،يتواب نيب در
-يم گريد انيزندان از دادن گزارش به شروع فرد که کنديم صدق ييجاآن

 شتم و ضرب دادن، ينگهبان تا و شده آغاز تواب يهمکار سطح، نيا از. کند
 خالص ريت زدن، کابل بندها، داخل اي و هشت ريز در ممقاو ياسيس انيزندان
 به کردن، يهمکار زندان از رونيب و درون نيمبارز ييشناسا يبرا زدن،

                                                 
  آرش نشريه هايپرسش به ارسي مژده پاسخ   ٧
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 ديبا. ابدييم ادامه... و خود خانواده ياعضا يحت اي نامبارز دادن اعدام
 منظور اگر م؟يشو گفتگو وارد ميخواهيم يکسان چه با ما که کرد روشن

 ياسيس انيزندان سرکوب جهت در يکوشش چيه از زندان در که است يتواب
 و خود جالد و بازجو سنگ چنانهم زندان از خارج در و نداشته غيدر
 يجمهور ميرژ از دفاع در يکوشش چيه از بازهم و زنديم نهيس به را گرانيد

 کيدمکرات فرهنگ خدمت در گفتگو نيا تنها نه کند،ينم غيدر ياسالم
 درون يحت کيدمکرات يارهايمع و هاارزش گذاشتن رپايز بلکه ست،ين

 .  است ييبورژوا جامعه

 که چرا. است فراوان هامثال نيا م،يکنيم يزندگ آلمان در که ما يبرا
 هنوز مثال. دربردارد را يمشابه يهانمونه خود گذشته با جامعه نيا برخورد

 اگر آلمان، در سميفاش سقوط از پس سال۶۰ ازشيب از بعد است، هنوز که
-جلسه وارد کند، دفاع آلمان در نژادپرستانه اي يستيفاش نظرات از که يفرد

 حضور به را خود اعتراض و کرده ترک را جلسه ياديز نيمعترض شود، يا
 آلمان در ،يحقوق لحاظ از. دارنديم ابراز ياسيس و يعموم جلسه در فرد نيا

- يم دفاع سميفاش از علنا که ييروهاين و است جرم سميفاش از يعلن دفاع
 که يتيوضع در ،ينيقوان نيچن که است يهيبد. ندارند را تيفعال اجازه کنند،

 و شود تررنگ کم روز هر کند،يم يتازکهي جهان در يدارهيسرما ستميس
 .دارند خود يپا يجا کردن باز در يسع زين نژادپرستان و هاستيفاش

 يکم »کار محافظه يدمکراس «يرانيا نيمقلد ات کنميم ذکر را گريد نمونه کي
 :»اموزنديب يدمکراس«

 که (NPD آلمان نژادپرست حزب ندهينما يوقت مجلس انتخابات هنگام
 ينژادپرست در طلبانسلطنت و انيهودي با تيضد در نژادهاياحمد آموزگار

 احزاب، ندگانينما گريد کرد، شرکت يونيزيتلو مصاحبه در) هستند »ييايآر«
 او کنار نشدند حاضر آلمان، کارمحافظه و يراستدست حزب ندهينما يحت



 

 ٨٥   مجموعه مقاالت

 يمجر با مذکور ندهينما و رفتند کنار نيدورب يجلو از هاآن. رنديبگ قرار
 دمکرات «کار محافظه حزب يحت کنميم ديتاک دوباره. ماند تنها برنامه

 »مغازله ينوا «نيا حاال! کرد ميتحر را هاآن با گفتگو و تماس زين »يحيمس
-يم سر يکسان چه را ياسالم يجمهور يبلندگوها و بازجو همکاران با

 مفهوم به يحت يدمکراس از اي: ميبگو حيصر و راحت ديبگذار! دهند؟
 راه رانهيحق يمنافع يبرا و داننديم اي و آورندينم در سر يزيچ آن، ييبورژوا

 .کننديم هموار کيمکراتد و يانسان يهاارزش و دستاوردها به حمله يبرا را
 خود ازی يهازلتزل فشار، طيشرا در کهاند يکسان »تواب «از منظور اگر اما

 سمت به موضوعنظرم به باشد،يم اند،شده کينزد مرز نيا به و اندداده نشان
 خود کهنيا يبرا: است نيا يافراد نيچن به من هيتوص. ابدييم سوق يگريد
 ندهيآ و امروز يزندگ زين و کنند رها دارند، که يروح ياحتمال فشار از را

 نيا البته. کنند باز سخنبه لب دهند، ادامه يکمتر فشار با و يروشنبه را خود
 انتقال يبرا تواننديم هاآن يول ستين ياساده کار  که است روشن مساله
 ار سرکوب و زندان يهاناگفته يول نکنند عنوان علنا را شاناسم يحت تجربه

 .دهند حيتوض گرانيد به
 که است نيا پرسش. کنم اشاره ديبا زين را مهم نکته کي قسمت نيا انيپا در

-يم فرا نيتواب با برخورد اي و گفتگو به را سابق ياسيس انيزندان چرا شما
 ،يانقالب جنبش ژهيو به ران،يا جامعه از يبزرگ بخش که نيا نه مگر د؟يخوان

 آنان يهاانتيخ و اعمال از ،يزندان ريغ اي ياسيس يزندان از نظر صرف
 نيفعال از يشماريب تعداد کهنيا نه مگر است؟ دهيد يشماريب صدمات

 ترک به مجبور م،يرژ ياطالعات يروهاين با هاتواب يهمکار اثر در ،ياسيس
 تنها يستيبايم چرا دادند؟ دست از را يشماريب زانيعز و شدند کشور
 را آنان با برخورد نوع اي و باشند برخورد نيا پرچمدار سابق ياسيس انيزندان

 با ما. ستين يصنف اي يشخص مساله نيتواب نيا با ما مساله کنند؟ نييتع
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 نيا. ميهست روهروب رانيا در زندان و شکنجه سرکوب، ستميس از يبخش
. است دهيد بيآس آن از رانيا جامعه کل که است ياجتماع مسئله کي مسئله

-ياعدام يهاخانواده اي و است فعال يانقالب جنبش در که کس هر نم ظرنبه
 را آنان با برخورد حق ديبايم و توانديم ياآزاده انسان هر تينها در و ها

 برخورد نهيزم نيا در زين سابق ياسيس انيزندان که است يهيبد. باشد داشته
 .هستند نيتواب از دگانيدبيآس نخست صف در و دهنديم انجام را خود
 

 اگر است؟ الزم يشرط شيپ گفتگو نيا يبرقرار يبرا شما نظربه ايآ - ۲
 ست؟يچ شرط شيپ نيا ،يآر

 نيب در گفتگو يجا هنوز من يول. ديکنيم صحبت نيتواب با گفتگو از شما 
 قيرف سر بر چه دانمينم قايدق من هنوز. نميبيم يخال را زندان مبارز يروهاين

 تحمل را يفشار چه داشت، ياحساس چه دانمينم وزهن. رفت من يدستبغل
 يهابيآس هاکابل ضربات ريز که يوقت داشت، ذهن در يفکر چه کرد،يم

. است يخال ما نيب در گفتگوها نيا يجا. شد يم وارد او بر يريناپذ جبران
 ميباش آن يپ در و ميکن پخش را ميدار که يمحدود و کم توان نيا ديبا چرا
 اي بود داده رييتغ را نظرش و! نه؟ اي بود شده مسلمان واقعا ايآ بتوا فالن که

 زندان درون ما که يبحث ادي به مرا مساله نيا. بود دنشيبر عامل گريد مساله
 جزو خودش که يقيرف قول به. اندازديم م،يداشت خودمان نيب نيتواب مورد در

 بدون آخر، به ات را حصار قزل يهاتابوت يهاشکنجه که بود يکسان معدود
 هم ييباال يروح سالمت از و بود آورده دوام يشرط نيترکوچک رشيپذ

 و شدن تواب شرط کندينم فرق گفتيم او. اندازديم بود، برخوردار
 که بود کار سر يگريد ميرژ اگر. باشد چه افراد نيا يبرا ميرژ با يهمکار

 مسلمان کهنيا يجاهب خواستيم ،ياطالعات يهايهمکار بر عالوه هاآن از
 .کردند يم هم را کار نيا هاآن کنند، زيت پياستر... و بخوانند نماز شوند،



 

 ٨٧   مجموعه مقاالت

 چيه از هم زندان از خارج در و نکردند بسنده زندان به تنها آنان از يبرخ
 ما يرفقا ش،يپ سال پنج حدود. کنندينم غيدر خود سابق جالدان به يکمک
 از تن چند اطالعات وزارت د،يباش اريهش که دادند هشدار ما به رانيا در
 سابق نيتواب نيا ارسال از ما. فرستديم کشور خارج به دارد را »ِدبش «نيتواب

 از بعد نام رييتغ (»يهد «آمدن با اطالعات، وزارت يامروز رانيگرهيج و
 و سيانگل در که گريد نمونه چند آن دنبالبه و ميشد خبر با) شدن تواب
 . برنديم سر به سوئد و آلمان

 نيچن با گفتگو خواستاران گاه، آن م،يکن نگاه موضوع به جنبه نيا از اگر
 فرا ياسالم يجمهور اطالعات وزارت يهاشاخک با مغازله به را ما ،ينيتواب

  .خواننديم
 نيچن که يميرژ. ميکن نگاه ياجتماع و ياسيس جنبه از را موضوع تا دييايب

 نيا. است کار برسر هنوز دهد،يم و داده مانساز را ياشکنجه و سرکوب
 ورطهبه را متزلزالن و رسانديم قتل به را مبارزان ها،زندان در حکومت،

 صورتبه» تواب ديبازتول و ديتول «با ما يعني. دهديم سوق شدنتواب
 نخست م،يهست ياعارضه نيچن عالج يپ در اگر. ميهست روهروب کيستماتيس

 يگورها ديبا. ميبکش ريزبه ياسيس قدرت کهيار از ديبا ار ياسالم يجمهور
 تيثيح اعاده شانيهاخانواده و آنان از و ميکن دايپ را نامبارز يجمعدسته

 روانشيپ و انيحکومت دست از نيچن يروزگار که يمردم به ديبا. ميکن
   ستم و عذاب

 تمگرانس و گرانشکنجه يستيبا. ميببخش قدرت و تيامن احساس اند،دهيکش
 ...و ميبکشان محاکمه زيم يپا به را هاسال نيا

 

 تا کند دايپ تحقق يستيبا »هياول يهاشرط شيپ «نيا از ياريبس کنم، خالصه
 يهزارتو در. ميببر شيپ به را شده سرکوب جامعه کي يهازخم درمان روند
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 قرار يبررس مورد توانديم نيتواب وضع که است يوخم چيپ پر راه نيچن
 و ميرژ از دگانيدبيآس و شدکانشکنجه دگان،يدستم که نيا نه. دريبگ

 حاال و ندارند کشور از خارج و داخل در آرامش و تيامن هنوز شيهاتواب
-يم د،انداده انجام که ييکارها و ميرژ از يطرفدار موضع از هم هاتواب

 را اند،کرده شکنجه زندان در که ييهاانسان هيبرعل را يگريد تعرض خواهند
 تواب و گرشکنجه آرامش ،ييفضا نيچنبه کنندگانياري. برسانند انجام به زين

 .کنند عمل ترحانهيوق دهيدشکنجه به حمله در تا کننديم نيتام را
 

 ،ياسيس يهاسازمان رهبران از يتعداد يتوبه که انددهيعق نيا بر يجمع - ۳
 نيا هواداران و اعضاء انيم در توبه يدهيپد يريگ اوج در ياديز ريتاث

 را فرد خود نقش ست؟يچ مورد نيا در شما نظر. است داشته هاسازمان
 د؟يکن يم يابيارز چگونه

 به تنها ياسالم يجمهور يهازندان درون مقاومت ما از ياريبس يبرا
 يفشارها که چرا. شدينم ختم و محدود ييربازجويز و رشکنجهيز مقاومت

 درون مبارزه سطح حفظ يبرا. شدينم محدود دوره نيا به تنها هم ميرژ
 اتمام بعداز و (بندها درون يستيبايم يمبارزات هيروح حفظ و زندان
 و مبارزه از يسطح حفظ. داد ادامه گريد اشکال به را مبارزه زين) ييبازجو
 يرو ميمستق شکل به را خودش انعکاس بندها درون يمبارزات هيروح

 بند در گرفتن قرار اثر در که بودند ياديز يهاهنمون. داشت هاييبازجو
 اطالعات دادنبهاقدام کردند  و داده دست از را خود يمبارزات هيروح نيتواب

 بودند داده اطالعات ييبازجو ريز که يکسان عکس بر اي و ييربازجويز نداده
 ادامه دشمن با يهمکار نيا ها،يسرموضع بند در گرفتن قرار از بعد يول
 سازمان يباال ياعضا از او. انداخت يقيرف ادي به مرا مساله نيا. بود تهافين
 قبول را مصاحبه ييبازجو ريز در که بود کارگر طبقه يآزاد راه در کاريپ
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 و بود شده تمام شيبرا زيچ همه ييبازجو ريز خودش گفته به بنا. بود کرده
 اشهيروح بود، ما بند در که يبعدازمدت او. نداشت ياعتقاد مبارزه به گريد

 به را انيزندان معمول طبق هينيحس در يالجورد که بار کي. شد دگرگون
 از جانيهم از من گفت و رفت هينيحس صحنه يباال  بود، دهيطلب مقابله
 زندان خوب يهابچه تمام از و رفتميپذ را مصاحبه که کنميم انتقاد خودم

 همان از را او بود، دهش نيخشمگ شدتبه که يالجورد. خواهميم معذرت
 جاآن از يول. برد مصاحبه رشيپذ يبرا مجدد شکنجه و ييبازجو ريزبه جا
 زمان از شيپ را ما قيرف نيا شکند، هم در را او مقاومت نشد موفق که

 رده سر بر مسئله که کنديم روشن يحد تا مثال نيا. کرد اعدام موعود
 و گرفتنديم ريتاث رهبران دنيبر از هک يهواداران بسا چه. نبود افراد يالتيتشک

-يم انتقاد خود از و آمده خود به هواداران مقاومت خاطر به که يرهبران اي
 طرفه کي را يرگذاريتاث نيا که است موضوع طرفه کي دنيد نيا و کردند

 .مينيبب نييپا به باال از و
 

 ميرژ انينقربا فيرد در را نيتواب شما ايآ ست؟يچ يقربان از شما فيتعر - ۴
 د؟يکنيم يبند رده را هاآن ايآ د؟يده يم قرار

-يم يمتفاوت يمعان ،استفاده مورد حوزهبه بسته و است ناروشن »يقربان «واژه
 گريدکي از يمعان و هاحوزه نيا کيتفک در يسع نخست  ادامهدر من. ابدي

 .پردازميم پرسش اصل به سپس و داشت خواهم
 

 Opfer يآلمان به و Sacrifice يسيانگل به که مذهب در يقربان - الف
 »يقربان «واژگان از که است يمفهوم نيترجيرا يفارس زبان در. شوديم دهينام

 .درسيم به ذهن 
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 Opfer بازهم يآلمان به و Victim يسيانگل به که يشناسجرم در -ب
 يبرا. است شده ترجمه »يقربان «هم باز زين يفارس در. شوديم دهينام
 در را »دهيدبيآس «واژه موارد يبعض در توانيم يمعان تداخل از يريوگجل

 است يشخص نشانگر مفهوم نيا به يقربان اي دهيدبيآس. برد کاربه مورد نيا
. است رفته نيب از اي و خورده صدمه کارانهتيجنا عمل کي اثر در که
 تکارانهيجنا عمل کي اثر در که است يکس قاعدتا يقربان اي و دهيدبيآس

 باشد يجسم توانديم دهيدبيآس حقوق نقض. است مال شدهيپا حقوقش
 به توانديم تعرض اما. يجسمان صدمات ريسا اي و شکنجه قتلش، مانند

 و نيتوه نمونه يبرا. رديپذ صورت خوردهبيآس يانسان حقوق و هاارزش
 يخوردگبيآس از نوع نيا به يروح يفشارها و يفرد حقوق سلب ،يفحاش

 آن از نجايا در که دارد يترعيوس حيتوض به ازين مفهوم، نيا. شوديم مربوط
 .کنميم يخوددار

 

 ياد آن از الف گروه واژگان با که ياسيس مبارزه اي جنگ اثر در يقربان - ج
 مبارزه اي جنگ در. دارد يگريد يسو و سمت و صهيخص يول شوديم
 و يکيتاکت يهدف يفدا را خود است ممکن يانسان گروه اي انسان کي ياسيس
 نظر در را جنگ جبهه نامناسب، ريتعب از يريجلوگ يبرا. کنند يکياستراتژ اي

 کياستراتژ نقطه کي از دفاع مشغول سربازان از يکوچک گروه که ديريبگ
 حفظ را سنگر نيا اديز تلفات با »يخود يروهاين «يروزيپ يبرا آنان. هستند

 نيمدافع «الزاما که يروزيپ. ابدي دست يروزيپ به »گروه مجموع «تا کننديم
 سايرين با تا نيستند زنده رسيدنش ثمربه لحظات در »کياستراتژ نقطه

 از يريجلوگ يبرا را افراد گونهاين. باشند شاهد و ناظر را شانيپيروز
 اي و »خودگذشتگان از «،»فداکاران «توانيم ،»يقربان «يمذهب يمعن با تداخل

 باشد داشته ربط مذهب به کهآن از شيپ مفهوم نيا. دينام »ذشتگانگجان از«
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 ربط) يارتجاع اي ستاشرويپ که آن تيماه يبررس يسوا (جنگ و مبارزهبه
 .است...) و ياسيس ،ينظام (يهدف به يدسترس آن از منظور و دارد،

 کرده روشن باال حاتيتوض با را پرسش طرح بودن مبهم يحدود تا نظرم به
 ما بحث موضوع به همه از شيب دوم فيتعر که ميريگيم فرض اما .باشم
 واژه من خاطر نيهمبه. ميکنيم مکث شتريب آن يرو بر پس. است کينزد

 ريتعب نيا با. کنميم شنهاديپ »يقربان «يجابه باال پرسش در را »دهخور بيآس«
 يجمهور شدهرانده قدرت از يهاجناح يحت و رانيا مردم اعظم بخش
 در نکته! شونديم محسوب حکومت نيا خوردگانبيآس از يجزئ زين ياسالم

 دستگاه عضو يک يا تواب يک »يخوردگ بيآس «يروند چه که است اين
! فرستد؟يم صحنه يجلو به را) يگنج اي و انيحجار مثال يبرا (ميرژ يتيامن
 يهاشکنجه که را يمبارز و مقاوم ياسيس انيزندان خواهديم يروند چه

 مگر سازد؟ روانه يخيتار يفراموش گرداببه اندآورده تاب را ميرژ نيسهمگ
 کي منتها اند؟نخورده بيآس ياسالم يجمهور ميرژ از رانيا ياسيس انيزندان
 و جسم در را هابيآس ياسيس انيزندان: دارد وجود انيم اين در يديکل فرق
 نيا از مردم ييرها و سعادت يبرا ياتوشهره آن از يول دارند خود جان

 و يدگرگون به ديام از و نديگويم اتشانيتجرب از. اندساخته بيدادگر ميرژ
 ريدستگ ياسيس نيتواب «يعني آنان هواداران بلکه ن،يتواب نه ييگو اما! ييرها

- ياسيس يفضا در چرا؟ ديپرسيم! کنند واژگونه را صحنه تا کوشنديم »نشده
 مشغولند، تعرض به کشور از خارج و داخل در شيهاهچنبالد و ميرژ که يا

 و هيسرما نکبت از ييرها و هاانسان يروزيپ به ديام و مقاومت ريتصو
 .شود زده کنار صحنه از يستيبا ياسالم يجمهور

! ايدن نيا است، ياوارونه يايدن واقعا کنميم فکر و شوميم متاثر اريبس يگاه
 يزندان عنوانبه بلکه ،يبود فشار ريز يزندان عنوانبه تنهانه زندان در

 و يروح ريناپذانيپا يهاشکنجه مضاعف، يفشارها تحت شهيهم يسرموضع
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 نيهم و يگرفتيم قرار نيتواب يعني ندگانشينما و ميرژ طرف از يجسم
 ازاتيامت و امکانات از خود شائبهيب يهايهمکار خاطربه زندان در نيتواب

 زندان  در. شدند آزاد سال چند از بعد هاآن اغلب. بودند برخوردار ياژهيو
 !است يطبقات زندان هم زندان گفتميم شهيهم

 چه که شدم متوجه و آمدم کشور از خارجبه شيپ سال ده حدود يوقت اما
 فکر خود شيپ باز دارند، ياسيس نيفعال از يفيط نيب در نيتواب يقرب و ارج

  تو  يستيبايم جانيا! ايدن نيا است، ياوارونه يايدن چه کردم
 اثبات به را خودت ،يتدافع موضع از ياکرده مقاومت که يکس  عنوانبه

 يهاحرکت به دست چرا! ؟يکرد مقاومت چرا يده حيتوض و يبرسان
 اگر يزندان يبرا بوديم "راحت" چه... و! ؟يزد زندان درون ياعتراض

 چه. شديم ميتسل تگوش وپوست و است جسم که نيا عنوانبه رشکنجهيز
 آزاد عيسر يليخ رفت،يپذيم را يآزاد اي و يهمکار طيشرا اگر بود "راحت"
-يم نهيشيپسوء عدم که يينهادها در کار دغدغه هم زندان بعداز و شديم

 و آمديم خارجبه يپناهندگ يبرا اگر بود "راحت" چه نداشت، خواستند
 تيرسمبه يغرب يورهاکش طرف از سابق ياسيس يزندان عنوانبه بالفاصله
 نيب در که بود "راحت" چه بهتر همه از و تينها در و شديم شناخته

 از کرده، ميرژ با که ييهايهمکار همه رغميعل يکشور خارج ونيسياپوز
 .  شديم برخوردار يخوب يمعنو و يماد يهاتيحما

 

 ديبا ايآ و اندکرده چه و ستنديک نيتواب که شودينم شروع جانيا از مشکل
 دارد تالش که است يبرخورد سر بر مساله بلکه. نه اي کرد محاکمه را هاآن

 يزندان عنوانبه را ياسيس سرشکستگان و زانوزدگان خوردگان،شکست چهره
. ندارند مبارز ياسيس انيزندان يبرا يبونيتر آنان. اورديب نيتريو در ياسيس
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 در چه و زندان در چه هاصهعر همه در مبارزه و مقاومت آنان يبرا که چرا
 را يافراد نيچن که است يروند نيچن. است رفته سوال ريز زندان از رونيب

- يم گسترده و خوب بونيتر آنان به و دهديم قرار يعموم توجه مرکز در
 بهدر مواردي  هم يستياليامپر يکشورها که است راستا نيهم در. دهد
-آن تا. دهديمن ياسيس يپناهندگ زار،آ و فشار هاسال از بعد مبارز انيزندان

 اند،آمده کشور از خارج به که ينيتواب همه به حال تا دارم خبر من که ييجا
 ياوارونه يايدن عجب. اندداده ياسيس يپناهندگ بالفاصله و استثناء بدون
 يانسان وجدان عنوانبه يزيچ به هنوز که آنان يبرا يول! ايدن نيا است،
 .بودن "راحت" گونه نيا ست،ين راحت اصال که است وشنر دارند اعتقاد
 

 کنند، يم يزندگ ما انيم در که ييهاانسان مثابهبه ن،يتواب با شما دهيعقبه - ۵
 کرد؟ ديبا طرد د؟يفهم د؟يبخش را هاآن ديبا کرد؟ برخورد ديبا چگونه
 کمهمحا گريد يدوران در د؟يشن ديبا را هاآن تيروا داد؟ ديبا جبران فرصت

 کرد؟ ديبا چه کرد؟ ديبا

 دوستان از يکي. کنم روشن شتريب را موضوع يمثال با کنميم يسع هم باز
 يمدت از بعد بودم، کرده کامل اعتماد اوبه من و بود اعدام ريز که من يميصم
 ميرژ با يهمکار اعالم او. شد فراخوانده ييبازجوبه خودش خواستبه بنا

-سلول در زن انيزندان نگهبان نياو زندان ۶بهشع ۲۰۹ يهاسلول در و کرد

 بند، در شدنش تواب از بعد دارمانيد نياول در. شد ييربازجويز يانفراد يها
-شکنجه انيزندان مثال. کنديم "يصنف" کار فقط که گفت خودش هيتوج به بنا

-به پاسخ در. دهديم ينگهبان و آورديم سلولبه شکنجه نيرزميز از را شده

 را انيبازجو يصنف کار تو که ميدار بازجو صنف مگر «که نيابه من اعتراض
 .نداشت گفتن يبرا يزيچ »؟يکنيم
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 بودم، سابقش يميصم دوست که منبه را شدنش تواب علت داشت يسع
 بند يهاتواب نيمنفورتر از يکي بارکي. زد من خوِد از يمثال. دهد حيتوض
 م،يزدينم حرف او امثال و او با ما از کيچيه و بود هم ما اتاق ندهينما که
 او يپتو که ييجاآن از. داشت يديشد لرز و تب و بود خورده سرما شدتبه

 .کردم عوض او با بود ترکلفت که را خودم يپتو من بود، نازک
 با زمان آن در تو کار نيا گفتيم منبه من، شده تواب سابق دوست نيا
 نيابه يخوب دهيد با زمان همان من و اشتند ييخوانا! »ما يستيکمون نيمواز«

 يخوب انسان تو که اندازه همان" ميگويم امروز يول کردمينم نگاه تو کار
 که کردم رد گونهنيا را استداللش. "يستين ستيکمون اندازه همانبه ،يهست
 نه م،يمخالف افراد نيا ياسيس اعمال و افکار با) ستيکمون عنوانبه (ما و من
 يگريد يآت ميرژ هر اي و ميرژ توسط او شکنجه موافق من. آنان جسم با
-به را ميپتو برد،يم رنج يماريب شدت از دميديم يوقت هم نيهم يبرا. ستمين

 اصطالحبه آن با او که چهآن کنم روشن شيبرا کردم يسع ادامه در. دادم او
 از يکينمکا و يسطح لوحانه، ساده درک بلکه سميکمون نه کرده »يمرزبند«

 .است سميکمون
 »نشده ريدستگ ياسيس نيتواب «ترعيوس آن از و نيتواب موضوع. کنم خالصه
 زين ما برخورد. است ياسيس و ياجتماع يامسئله بلکه ست،ين يشخص مسئله

 يهاارزش يبررو  يگذارارج از بلکه زد،يخيبرنم يشخص يتوزنهيک از
 ش،يبازجوها حکومت، تعرض مورد روزها نيا که زديخيبرم يايانسان
 برخورد پروسه. است گرفته قرار »رنشدهيدستگ ياسيس نيتواب «و شيهاتواب

 يسرنگون کانال از که است گسترده ياجتماع ،ياسيس پروسه کي نيتواب با
 نيا  ازتشکر با. کنديم گذر هاتواب کيستماتيس دکنندهيتول ياسيس قدرت

  .ديداد من به که يفرصتن يکه ا
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  ٨فرخنده،   ديخورش خوشه يا آفتاب يا مسال

  !با درود
 که در ماه يارنيباره سم دريخواهم کميام، اجازه ميقبل از صحبت اصل

م که ي هستي از کسانيما بخش. در شهر کلن برگزار شد، صحبت کنم يجوال
گرچه . ميران بودي اي اسالميم جمهوري در زندان رژياسي سيعنوان زندانبه
- هي سرمايزد و ما را مثل همه کشورهاين عنوان سرباز ميفتن اريم از پذيرژ
ده ين عقيران، برايخارج از ا ما بهل آمدنياز اوا. خوانديست مي، تروريدار
. ستي در جامعه جدا ني در آن، از مبارزه جاريم، زندان و مبارزات جاريبود

 يهم، بخشم، مبارزه در زندان يکني مي زندگي طبقاتياو چون ما در جامعه
د يبا.  استيدارهي از مبارزه ضد سرماين بخشيبرابنا.  استياز مبارزه طبقات

ن ي ايخيل تاريه و تحلي تجزيش برايهاکل مبارزه در جامعه، در همه جنبه
                                                 

٨
  ۲۰۰۵ سپتامبر ۲۵ لندن، ،  ۶۷ تابستان سياسي، زندانيان سراسري کشتار جانباختگان يادمان در سخنراني متن  
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ن يا ازيبخش.  از آن استيز جزئيمبارزه در زندان ن. دوران، ثبت شود
توجه رد که بايگيمان خاطرات صورت ي، توسط خود افراد با بيسازمستند

تواند ي ميل شخصيا دخالت مسايکننده  از موضوع و اني بيفاصله زمانبه
 را ي کار بعديهرحال مواد الزم برااما به.  از خطا باشدي درصديحاو

ان سابق در ي که توسط زنداني خاطرات شفاه،عالوه برآن. کنديفراهم م
سياسي از زندانيان  يبخشيسي نوها خاطريد و نشويان مي بهاي مختلفيادمان

هايي هستند که ، بخشي از داده در زندانمختلفل يدر رابطه با مسا
 را که يدر آغاز ما موضوعات. رسانندمستندسازي وضعيت زندان را ياري مي

ل يمسا. مي کرديبندرد، دستهي انجام بگيشتريشان کار بيضرورت داشت، رو
ان ي زندانيهاصورت که مساله خانوادهن ياهب. طورنيداخل زندان را هم هم

کان، همسر و يها که شامل پدر و مادر و نزد آنير مساله روي و تاثياسيس
 کرده بودند و ي از عمرشان را در زندان سپري که مدتيکودکان .فرزندان بود

ن بر ي بودن والدي که زندانيراتي و کال تاثياز جدائرات آن و مشکالت بعديتاث
بعد . ديطلبي را ميشناسانه تخصص و رواني علميها کارهانيا. ها داشتآن
، و ادامه ي و روانير از نظر جسميتاث.  بودير شکنجه و زندان برخود زندانيتاث
، ياز آزادافتن با جامعه بعدي انطباق يرات آن بعد از زندان، و چگونگيتاث

  .ها در جامعه و مشکالت انطباقرش آني پذيچگونگ
 روزمره در زندان و يروها در زندان، گذران زندگي نيدرون روابط يچگونگ

ت يمساله جنگ، اخراج کارگران، وضع(وند آن با امر مبارزه در جامعه يپ
انش در يت و بي متفاوت برخورد با حاکميهاوهي، ش)يکاريزنان، فقر و ب
، يقيات زندان شامل شعر، موسيادب. ت در زندانيندگان حاکميبرخورد با نما

-  برخورد با سنتيچگونگ. ي اقتصادياسي سيهالي، ترجمه، تحلينقاشهنر، 

، ي و جمعيورزش فرد. يخي تاري؛ نوروز، روزهاي و انقالبي فرهنگيها
  .ي و جمعي فرديهاها و غميحات؛ شاديتفر
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. مي زندان گرفتيانتشار گفتگوهام بهي آغاز کار ما تصميدر مجموع برا
ار عموم در خارج از کشور قرار يختشماره از آن چاپ و در ا۷تاکنون 

 ينترنتيت ايدر تداوم آن سا. ران شدي هم وارد ايصورت جزئهگرفت و ب
 در مورد يالمللني بيهادر ارتباط با نشست. افتيش ي زندان گشايگفتگوها

-ادمانيطور فعال در مراسم هب. ميها شرکت کردم و در آنيزندان قرار گرفت

اد يدعوت بنهب. ميلف اروپا شرکت کرد مختي شهرها و کشورهايها
-  بهشدگان سياسي براي تعقيباد هامبورگيو بنن ي در برل"ش بلينريها"

دعوت . ميل زندان از ابعاد مختلف پرداختيه و تحليتجز بهيصورت گروه
و " گلياشپ" در ها و مجالت مهم آلمان مثالمصاحبه از طرف  روزنامه

نار ين سمي گذشته اوليسپس در جوال. ميرفتي را پذ"شاوفرانکفورتر روند"
 را با کمک همه عالقمندان ياسيان سيباره زندان و کشتار زندان دريسراسر

ن حرکت منسجم و يعنوان اولهم که در حد خود بيدر کلن برگزار کرد
 اطالع ينار گذشت براين سميچه در اآن. نه زندان بوديجانبه در زمچند

  .ده شده است آماDVDصورت  ه فعال بيعموم
  .کنمي با شما از زندان صحبت مين مقدمه و معرفيبعد از ا

***  
رلب نجوا يناخودآگاه ز. ديدرخشي ميبائيزآفتاب به. از اتاق به بالکن آمدم

  کردم؛ 
  دي خوشه خورشي آفتاب ايسالم ا

  دي امي توشهيبرآ ا
  تابي بيا من تشنهياتو جوشان چشمه

  . رابيسز کن، تا جان شود يبرآ سرر
   آن؛ يهاگذرد، اما عادتيها از زمان در زندان بودن من مسال
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- ي همراهي بد آن، هنوز با من است و در زندگيها خوب و عادتيهاعادت
ادبودها يها و ا در تظاهراتي. شومي رد ميسيهربار که از کنار پل. کنديام م

 ييمايس راهپيه پلا اول ماه مه، که در احاطيادبود روزا لوکزامبورگ يمثل 
اد يکنند، و توانند فکري کوچک ميهان کلهيا ايم آيگوير لب ميم، زيکنيم

ط، چهل شب مداوم يف محي تلطيافتم که براي م۶۷ وحشتناک تابستانيشبها
و . ميرا دوره کرد... ستف وي خشم، جان کريها داشتم و خوشهييگوداستان

  . کرده است در ذهنم جا"ه لتاميوياول"ن جمله از يا
 ي حرکت گاري صدايصبح سحر، وقت.  در سلول افتادمي آفتابياد روزهايب

 يمسمائي اسم ب،شديشگاه مي آسايها به سلولي که منتهيا، از کوچهيچا
 يمسماي بيهان گذاشته بودند؛ مثل اسمي اويهي تنبيها سلوليکه رو

گفتند، آموزشگاه ين مي زندان اويجامثال به. جا وجود داشت که آنيگريد
تان از آن استفاده يها نوشتن آدرس نامهيگفتند برايما م و بهيد کچوئيشه
اما من . گفتند اتاقي مي جمعيهان به سلوليچنهم. د زندانيسيد و ننويکن
ر درست يخواستم تصويم. ن اصطالحات استفاده نکردميابار هم ازکي يحت

   . رون منتقل کنميبزندان را، به
ستند و الزم به ي بودن من، سرافکنده نيدانستم که خانواده من، از زندانيم

خواست بخوابم اما يگرچه دلم م. دميپري مثل فنر از جا م-ستي نيکاريمخف
وان قرمز رنگ يل. ديخواستم، پاسدار در سلول را باز کند و متلک بگوينم

 ي خالياگر قوط. مکرديقدم زدن مگرفتم و شروع بهيدست م را بهيکيپالست
ختم، با آب يريم را در آن ميوان چايک لي بود؛ يمتي همراه داشتم، غنيريش

- ي لوله شوفاژ ميدم و رويچيپي پتو مي ال. کردمي پرش مييگرم دستشو
 يکيک سفره کوچک پالستي.  را انجام دهميگذاشتم، تا ورزش صبحگاه

رپوش، يبودم و با تور ز درست کرده يعمومک نان در بنديداشتم که با پالست
 کرده يش گلدوزي حوله چند گل هم روينش کرده بودم، و با نخ رنگيتزئ
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نداخت؛ مرا اين مي ورودم  به اوين روزهاياد اولين سفره مرا بيبودم، گرچه ا
 شکله بي سالني در انتهادرسلول . توابان بود، فرستادند  باال که بند۳به بند
 ينفر در آن زندگ۴۵مربع که متر۲۰ تا ۱۶ود حدي، اتاقيسي انگل"ال" حرف

ت امر نجس و ي رعاين برايد توابان من نجس بودم، بنابراياز د. کردنديم
وان قرمز يک ليبه دسته . کردنديزوله ميست مرا ايباي، مي اسالميپاک

وان ين ليزان کردند و گفتند ايوار آوي در ديخي بستند و به مي بنديکيپالست
ر يد با سايوانت نباي و ليگر دست بزني ديهاواني به ليرست، تو حق نداوت
ن که ي ايمن اختصاص دادند و براه بيبعد سفره کوچک.  شوديها قاطوانيل

 حوله، چند گل در گوشه آن ي نشود، با نخ رنگيگر قاطي ديهابا سفره
ن يرا انتظار چنيز. ب بودين کارها عجي من همه ايبرا.  کردنديگلدوز

رون از زندان ين مورد در بي در ايزيو چ.  را در زندان نداشتمييبرخوردها
 هم داشتم، که يکي پالستيک قندان کوچولويم به سلول، يبرگردده بود ينشن

 ي کرده بودم، و دو بند صورتي حوله دندان موشيلبه آن را با نخ صورت
 قشنگ يسه کوچولويک کين طور، يهم.  کرديده، آن را باز و بسته ميتاب
شه ي لوکس همين دارائيمجموعه ا.  نان درست کرده بودمي  هم برايکيستپال

شه امکانش وجود يشوم، که همي به سلول برده ميته ساکم بود، تا وقت
ها از مدت انسان بعدياصوال وقت. ل کنديداشت، سلولم را به هتل لوکس تبد

ها شب يستيباينفر، م۴۰از شي دربسته بودن که در هر اتاقش بيدر بندها
ن يشد، چنيد، به سلول آورده ميخوابي کنار سر ميگري دي و پايک کتي

 فرار ي روزها خود را، برايستيکه مجبور ننيا. دادي به آدم دست مياحساس
در سه قدم سلول که عرضش ۵/۵ ي در فضايتواني، ميچ کنياز سرما، پتو پ

ک يوار يم به ددم، سريکشي در آن دراز ميمتر بود و وقتيسانت۱۶۰درست 
 با قد من آن را قالب ييده بود، گويوار چسبيگر ديطرف دم بهيطرف و پا

 خواب يا از دست دادن جاي يق بغليدار کردن رفيهراس از بيگرفته بودند، ب
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 از ي حرکات ورزشيتازه من در سلول کل. ين ور و آن ور، بغلتياخود، به
نشستند و نرمش يرو مه بام روباز پرواز در لبهکه بعد. ماد گرفتيکبوترها، 

 پدر و يها را که توسط کالغيابي آموزش جهتين چگونگيچنهم. کردنديم
از به هرحال بعد. دمي ديطور عملهشد، بيها انجام م بچه کالغيمادر، برا

 قند يهاقندان را که حبه. کردمي، سفره را پهن ميورزش و حمام فرانسو
 از جنس د، قاشقيدرخشيه روزانه، در آن مريحبه قند ج۵ره شده از يذخ

ج ي چند پر هوين حاويريک قاشق آب شيا ير يگرم پن۲۰ و بشقاب و "يرو"
- نه شروع بهيآوردم، و با طمانيرنده شده را که مربا نام داشت، سر سفره م

 از يليشدم ، صف طويدار مي که بي صبح زمانيگاه. کردميخوردن م
 سلول که ي، در کف پنجرهياهيصورت جاده سه بدم، کهيديها را ممورچه

وقت آن. بودند ژهر رون در حاليطرف بد، بهيرسيزحمت دستم به آن مبه
، يعادت کودکبه. ديرسيره بدادم مي نبود و قند ذخين مربا هم خبرياگر ازيد

ن صبحانه مفصل را خوب يکردم اي ميسع. خوردمين ميري شيينان با چا
  . شدي مي اشرافيليها، صبحانه خ وقتيگاه. خورمبجوم و آرام ب

ک دانه از دو ي من دادند،ي شام به ما نان و تخم مرغ مي برا که ييهاشب
ها را با نوک مرغ تخمياغلب رو. داشتميم صبحانه، نگهيمرغ شام را براتخم

 يهاينقاش. کردمي مي کرده بودم، نقاشي که در درز چادر جاسازييمدادها
  . آمد آن را بخورميبعد دلم نم. شدي ميگقشن

. م قابل خوردن نبوديگر اصال براي کردم، ديبار عکس مارکس را نقاشکي
رم، آب قند درست ي از پاسدار بگيشتريتوانستم نان بيها اگر م وقتيگاه

ک ي( لوله قطور شوفاژ يساندم و سپس رويخيکردم و نان را در آن ميم
کردم تا خشک يپهن م) شدي گرما رد ميسلول برالوله قطور آب گرم از 

ا ي يبا پوست نارنگ. کردميت درست ميسکوي خودم بيق براين طريابه. شود
. نور بوديعلگر نوريکردم که ديپس درست ميدادند مربا و چيپرتقال اگر م
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نظافت سلول را . شستميم را ميهاظرف. کردميبعد با حوصله سفره را جمع م
د که طول يآيادم مي. شدمي مياراتون رژه مايدادم و آماده قدم زدن يانجام م

 يعنيها ساعت.  قدم بود۵/۵ ي در و دستشوئيسلول با احتساب جلو
 خود يساعت نداشتم اما برا. کردمي مييماي قدم، راهپ۵/۵ن يلومترها در ايک

 که يبائيار زي بسيشعرها. خواندمي شعر ميساعت.  کرده بودميبندساعت
نم که در راهرو خانه يبيها بدون اراده م وقتيهنوز هم گاه. حفظ کرده بودم

خوانم؛ دخترکم، گل ير لب همان شعرها را ميزنم و زيا در محل کار قدم مي
 جنگ يز، ما برايدامنم برشيت را در پيهاهخند قهقهزنبق کوچکم، گل

 پنهان يدر شاخسارد که آذرخش ياگاهانيا سلطان را بيم، يمهمات کم دار
پژمرند، در ي ميني در سرزمي درختند، وقتيهاشهيها چون رماند، ترانهينم

 که سلطان محبوسش کرد، سرود يازنند، ترانهيگر جوانه مين ديسرزم
-يان را مي عصيهاکنم، رگهين را حس ميا من نبض زمي شد و يانقالب

گذار تا موعدش برسد، با  در راه است، بيدانم که انقالبي ميشناسم، بخوب
ا رعد، رعد، يو .  قلبم باروتيبافم و با گرمايله ميم صدها فتيهاسيگ

 ي مقدر، رعديها، رعد به رنگ همه پرچميد، رعدي سفي قرمز، رعديرعد
ان يد، و خواهد شست گرد و غبار رنج ساليگمان خواهد غريساز، که بباران

ام هيدم گريرسي شعر مين جايه ا بياغلب وقت.  خسته مردميهارا، از دوش
ن غبار يم؟ چرا اي نداشتيکنون انقالب موفقدم چرا تايشيانديگرفت و ميم

 شود؟ و اشکال کار کجاست؟يتر مان دائما انباشتهيرنج سال

 را که حتما و يي از شعرهايکي. خواندميزدم و شعر ميطور قدم منيهم
اگر چه / امدهيرگز از مرگ نهراسن شعر شاملو بود؛ هيخواندم، ايهرروز م

 همه هراس من از مردن در يبار/ تر بودانگشتانش از احتضار شکننده
-هتر است، و بهي گرانماي آدميمزد گورکن از آزاد/  است که در آنينيسرزم

 ۵۰۰۰از اعدام شوهرش از او افتادم که بعدي مي زن جوانيادهاياد فري
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اش  که در خانهيان انبوه مردميد و در متومان، پول پنج گلوله گرفته بودن
 يهزار تومان برا۵د ينيزد؛ ببياد ميکند و فريش را ميجمع شده بودند مو

). ۱۳۶۱آمل سال  (زم را سوراخ کرد از من گرفتندي عزينهي که سييهاگلوله
ش در يها و رنجشد و سلوليتر مم محکميهاگرفت و گامي مينفرتم فزون

   شعر ۱۰تا ساعت. باختي که دوستشان داشتم، رنگ ميمردمم يبرابر رنج عظ
در . دمي نام۱۰من با احتساب فاصله آن با دادن نهار، آن را ساعت. خواندميم
وار سمت چپ ي ديطور مورب رود بهي از نور خورشياکهين ساعت باريا

-يوار مي من خودم را به ديوقت. شدي وارد سلول ميسلول از در ورود
-يآن جا م. گرفتي صورت من قرار مين اشعه درست روياچسباندم، 

. بردميد مي خورشي گرمايبستم و صورتم را به مهمانيچشمانم را م. ستادميا
سراپا . ديکوبينه ام ميواره سيرفت و به ديضربان قلبم باال م. شديقلبم داغ م

- ير لب مين ساعت زين حالت و هر روز در ايدر ا. شدمي و شور ميشاد
  خواندم؛
-تو روشن چشمه/ دي توشه اميبرآ ا/ دي خورشي خوشهي آفتاب اي سالم ا

چو در دل جنگ / رابيز کن تا جان شود سيآ سرربر/ تابي بيا من تشنهيا
به موج /  تند خو دارميچو پا در کام مرگ/ جو دارممن پرخاشيبا اهر
/. واهمنه گل من رنگ و بو خي زريزگلبرگ تو ا/  شستشو خواهميروشنائ

ش يرود بهيرند و اميگيشوند، رنگ ميم شاداب ميهاکردم گونهيحس م
- يبا را براين احساس زيتوانم ايمن نم. زنديدوباره انقالب در قلبم جوانه م

عت يدر آن لحظه در طب. عت بودي با طبيک رابطه حسين يا. ف کنميتان توص
-يختم و اوج ميآميمد يبا نور خورش. شدمي ميکيعت يبا طب. شدميغرق م

. گرفتمي ميد، انرژي خورشياز انرژ. شديد ميم تجدي درونيرويگرفتم و ن
 هم در ي فراوانيباي زيهام پس ما لحظهيگويم.  دوباره و هرروزهيديبازتول
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رون ي که بييد شماهايم که شاي داشتي انفراديها درون سلوليزندان و حت
  .ديچ گاه لذت آن را حس نکرديد، هيبود

. ني التيکاي از آمريشعر. خواندمي را ميد هرروز شعر زن معدنچيآيادم مي
 کردم و يسياد آوردم و بازنويهاز آمدن به آلمان دوباره بن شعر را بعديمن ا

 احساس من در يگر حاوي ديد ولي به چاپ رس"زن در مبارزه"در مجله 
ا يدنهغال ب از ذيبرتل/  معدن زادميزمان خواندنش در سلول نبود؛ زن

- هي نظام سرمايتا وقت: گفتميخواندم، با خود مين شعر را مي ايوقت/...آمدم
من از آخر . ان، ادامه خواهد داشتيپاين استثمار بين رنج و اي هست ايدار

 يدارهيد با سرمايرش وضع موجود؟ بايگفتم چرا پذيم. آمديشعر خوشم نم
گفتم درست، يرد با خود مي بپذد خفت و مرگش رايکارگر نبا. مبارزه کرد

 يد برايبا. د صبرکند تا موعدش برسديله ببافد اما نبايش فتيهاسيد با گيبا
د اگر يست، خواهد غري مقدر نيرعد، رعد. کنددن موعدش حرکت يرس
 گرم ياگر تنور مبارزه طبقات. ش مبارزه شودياگر برا. طش فراهم شوديشرا

، نه ينه کتاب. اي هر روزه ذهن پوياهن کشمکشيبا بودند ايچه ز. باشد
  !يونيزي نه تلويوئي، نه رادياروزنامه

- به. دميکشيرون ميره کرده بودم بيچه را که آموخته بودم و در مغزم ذخآن

هم معلم بودم هم .  آموزش اقتصاد داشتميساعت. بردميل ميه و تحليتجز
ن يي پاييراچ. رفتيش ميدرس چه خوب پ! هم استاد هم دانشجو. شاگرد

ز انباشت يف بحران سرري، نقش بازار سهام در تخفي ارزش پول ملنآمد
  ....و ...ه و يسرما

و چون . خواندميترانه م. خواندميآواز م. ح داشتميک ساعت هم ساعت تفري
-يکه م!  دارمي خوبيکردم صداي نبود و فقط حرکت لب بود فکر مييصدا

- يوت زدن من سي تمريگاه.  بخوانميوبها و سرودها را بخمه ترانهتوانم ه
اد نگرفتم آن را با يوقت چيراستش ه. ونال رايشه سرود انترناسيکردم و هم
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. تواند باشدي ميصدا هم خودش مضمون داستانيسوت زدن ب. سوت بنوازم
علت استفاده هام ب مالقات حنجرهيزدم که روزهايصدا حرف ميقدر بآن

خواهند ي که تازه مييهاداد؛ مثل بچه خروسي مي ناهنجارينشدن، صدا
- پژواکش در دره.  صدا بوديائي، خود دنيصدائي بياما آن صدا. آواز بخوانند

 يهااز تپه. شديخورد و منفجر مين مي اويهابه تپه. ديچيپين مي اويها
ا ي ۳۰۰۰ا بنديته مشترک يمرا از کم.  افتادم۶۳ل سالياد اواين نام بردم، ياو
 باال ۳ بنديعنيها ما به بند توابين آورده بودند و مستقيد به اويه توحتيکم

 ي پنجرهيآمدم جلوي ميموقع هواخور.  تنها بودميليل خياوا. فرستادند
-يها در باد تکان مقيشقا. م بودي روين جلوي اويهاتپه. ستادميايراهرو م
ها قيام برگ شقايپخواندم؛ بگو بگو ير لب ميکردم و زينگاهشان م. خوردند

ها نه فصلش را به دشتگذارد که بذر سااليو م/ زديري که ميادر لحظه/ را
وه ين کريبرا/ ميده در نسيشيقان پري که شقاي کدکنیعيو آخر شعر شف. ببرند

ن يکردم، ايدم و حس ميبلعيم را مينس. بستميچشمم را م. ده استيفراوان د
د و يچيپين مي اويهاادشان را که در تپهيرف. م رايده در نسيشيقان پريشقا

 يرهاي تک تيسرودشان با صدا. آورديه را به لرزه در مينوکران سرما
م نتوانست ي نس۶۷اما در سال. ميگوي را م۶۰ل دههياوا. شدي ميخالص، قاط

.  در بسته انجام شديهاها در سالنچرا که اعدام. ها ببردام را به دشتين پيا
-ي در گردن، نميد، چرا که با طنابيچيها نپشان هم، در تپهيادهايپژواک فر

شان را، حتما  فشردهيها حلقوميصداياد بياما ارتعاشات فر. اد زديشد فر
ران ي در سراسر ايگري ديهادشت و سالنن و گوهري اويها سالنيوارهايد

که ني مگر نه ا.م، در خود دارنديادهيها نشن از آنيادي زيهاکه ما هنوز گفته
د اکنون ارتعاش يشا. شوديل ميرود و تبدين نمي از بي انرژ"نيشتيان"قول هب

 يخوارام پا برسر هر سبزه بهيبه قول خ. دهديآن پرده گوش ما را نوازش م
ن سال با ي هم ايگريتفاوت د.  رسته استين سبزه زخاک ماهروئيا/ يننه
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 ييهاها همه آندر آن سال.  دارد۶۱ و ۶۰ژه ساليو به۶۰ اول دههيهاسال
، ...و، چه کارگر چه کارمند وج چه دانش،آموزشدند، چه دانشيکه اعدام م

سرود خوان به . ک پارچه شور و عشق بودندي، ي انقالبي از آگاهیسوا
 ياگونه به۶۷اما سال. رفتنديبار م استوار و سبکيهاکشتارگاه خود و با گام

 درد و يهابازماندگان آن سال.  بود از عشق و نفرتيمعجون. گر بوديد
اگر چه جوان بودند، اما . چنان عاشق مانده بودند هميشکنجه بودند که بخش

افته يفرصت . ، در مواجهه با دشمن آموخته بودنديطور عملاست را بهيس
-ل چونيه و تحلي درک و تجزيبودند که خود را پرورش دهند و توانائ

در . دابنيافته بودند، بي را که در آن رشد و نمو يستميسط ي شرايچرائو
 از همان يگريدر کنارشان بخش د. شان تنها شور و عشق حاکم نبودانتخاب

خود را فروخته بودند و به . وسته بودنديبازماندگان بودند که به جبهه دشمن پ
م م هياران سابق رژي. ل شده بودندي تبديدارهيستم سرکوب سرمايچه سيباز

کوتاه ) يانقالب اسالم(  از هوادار انقالب بودنياشان بودند که ذرهانيدر م
. بستندي حر شدن، چشم از جهان فرو ميشان در آرزوآمدند و رهبرانينم

-يم را باز ميهاچشم. دميپرياز پژواک صدا م.  بوديبيخالصه معجون عج
  .دميديبر خود مه را دورويگر از سرماي ديتيکردم و جنا

کردند و با يامام امام م. زدندينه ميرفتند و سيم که راه ميگويها را متواب
من ه شان بشدند که تني از کنارم رد ميشدند، طورينفرت از کنار من رد م
م ي و رژيدارهين مجموعه اضداد نفرتم را به سرمايا. نخورد تا نجس نشوند

  .کرديمد يت و تجدير با آن تقويگيآن و لزوم مبارزه پ
ند يگويها ميطور که بعضا آني، ي اسالميم جمهوريان رژيما در زندان قربان

. مي نبوديما قربان. مي نبوديان حکومت مالئيه را بپوشانند، قربانيتا گند سرما
دست هم کيالبته .  در مقابل ما قرار دارديزيم و چه چيم کجا هستيدانستيم

کرد ي نميفرق. ميديدير لباس را ميت زيعم، واقيديديما لباس را نم. مينبود
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ا کت و شلوار و کراوات ي يني خميا لباده و عباي باشد ين لباس فرنچ ژنراليا
ما فراموش . ده بودي خوابيدارهيستم سرمايها، سني ايدر پشت همه. يگريد
اه شاه تا يه را؛ از جمعه سيات سرماين جناي ايم همهيم و اجازه نداريکنينم

 کردستان، اخراج کارمندان، ي ترکمن صحرا، کشتارهايها حرکتسرکوب
، سرکوب جنبش ي کارگريهااخراج مداوم کارگران و سرکوب حرکت

 يهانهيوقفه بر زنان در همه زمي در دو مقطع حساس، فشار بيدانشجوئ
، فشار بر مطبوعات و اعمال مداوم سانسور، ي و اقتصادياسي سياجتماع

چ کدام را يهمه و ه، همه و۵۷ ساليزش مردمي خيهاب همه دستاورديتخر
نده مثل آن يست که در آين نين به مفهوم اياما ا. ميم فراموش کنيحق ندار

د ين اعمال از ديا. ميستيمسلما ما خواهان شکنجه و اعدام ن. عمل شود
م نکرد اما يات را فراموش نخواهيما جنا. ها دور است ما فرسنگيانسان

مسلما همه رهبران، . م بوديگر هم نخواهي ديتيها با جنا آنخواهان پاسخ به
اما فراموش . د عادالنه محاکمه شونديات باين جناياران ايعامالن و آتش ب

 در همه يدارهيه نظام سرماير عليگي مبارزه پيات، به معني جناينکردن واقع
ار خواهند د و تکريات بازتولي جنايدارهيرا با وجود سرمايز. باشديابعادش م

با . ت استين واقعي گواه اي اسالميگذار از حکومت شاه به جمهور. شد
  .              دي من اختصاص داديهادن صحبتي شني که برايتان و وقتتشکر از توجه
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  يمژده ارس ،١٣٦٧کشتار 

  
  . ميستين خاك نيان خسته ايزندانما 

  .گرندين خاك ديان خسته ايزندان
  .ن خاك در بند كارخانه و كار ستمگرنديان خسته ايزندان

  .ان خسته زندان كشورندياندوه سرخ رنجبران امروز زندان
  .ميستين خاك نيان خسته ايما زندان

                                                         ���� �#"��! ر   
 

  درون زندان، اعتصاب غذاها ويها  اوج مبارزات و حركت۶۶ و۶۵سال
 حساب شده از طرف وزارت اطالعات يا از همان سال برنامه. اعتراضات بود

تمام .  داشتي را درپياسيان سي زنداني که کشتار سراسرشد يزير يپ
 امانيدتي عقاي و ياسيد سي درباره عقابردند و  يتك م ان را تكيزندان

  ۶۶ در اواخر سالهايها و نظرسنجپرسشن ياوج ا. كردند يم ييهاپرسش
داد و  ي مييها كرد، فرم يان را صدا ميوزارت اطالعات زندان. شد يانجام م

كه نماز  ني، درباره اياسالم يمان را درباره اسالم، جمهوردرآن نظرات
 كه يانيا نه؟ و نظر درباره جريد يا نه؟ حاضر به مصاحبه هستيد يخوان يم
ل يات و مسا در مورد اتفاقيم و بعضا حتير شده بوديخاطرش دستگ به
  .شديده مي، پرسي جهانياسيس

 از ي بعض:ندكرد ي ميريگ  موضعند كه داشتيدگاهيبه د بناياسيان سيزندان
ها  پرسشنيکردند که ايدگاه حرکت مين ديدرون زندان از ا اناتيجر
كردند و  ي اعالم موضع مگري ديبرخ. دادند يد است و جواب نميش عقايتفت
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. دادند ي نميپاسخها هم فقط  يبعض. کردندياعالم م يبه روشننظراتشان را 
ن اعالم يدر ا. مي  برخورد۶۷كه به موج سال  نين روال ادامه داشت تا ايا

د، جو ينظراتتان را بده! ديراحت باش": گفتند ينظرها تمام مدت به ما م
شه ين موضوع همي اما ا"!ك است و دوران سركوب تمام شده استيدمكرات

، ي اسالميم كه در جمهوريوجه باور نداشتچيبه ه. ما بودمورد تمسخر 
  .ان برسديپا  تواند به يسركوب  م

بود و ده يرس انيبه پاحكمم مدت ن كه يا خاطر بود كه مرا به۶۷ل سالياوا
نام  (نيشگاه اوي آساي نبودم، به سلول انفراديط آزاديرش شرايپذحاضر به

 از يبا گروهامکان تماس  در آنجا .دندبر) ن بودي نوساز اوي انفراديهاسلول
 هاها و گروهسازمان که اغلب از رهبران دست آمدبه انبند مردان يزندان
ها را آن. ا اصال حكم نگرفته بودنديو  حكم اعدام داشتند هاآن .بودند

ن يدم اوليبعدها فهم. کردندي مين نگهداريشگاه اوي آسايجداگانه در بند فرع
 اعدام ،ي سراسرکشتارها را قبل از همه آن.  آنان بودندها، ي اعداميسر

  ٩. برگشتمنيک اويدر سالن » ها يآزاد«موسوم به من به بند . كردند
 ياديتعداد زدر هر اتاق .  بودندداشتهدر بسته نگه  اتاقچند در را همه ما 

بردند و  ي نمييشو  دستشتريبش از چهار بار يبما را روزانه . دبودن يزندان
ك هفته تا يه مدت بن يدربسته مجاهد  در اتاقمرا ابتدا . مي داشتيط سختيشرا

ن ي متوجه شدم كه موضع مجاهديبيطور غر جا بهدر آن. ده روز نگاه داشتند
 ييها  و خواستهکردهتر برخورد  حي صر،۱۳۶۷، در سالنيمجاهد. ر کردهييتغ

در داخل . گرفتنديبت هم مثکه پاسخ مني اتر كردند و جالب يمطرح مرا 

                                                 
٩

ها كساني بودند كه حكمشان تمام شده بود، ولي حاضر نبودند كه مصاحبه كنند يا انزجار  منظور از آزادي 
ا را در بند دخترها براي همين، آنه. ذيرندپماندند تا زماني كه اين شرط را ب اينان در زندان باقي مي. بدهند

   .كردند خطاب مي" ِكش ملي"سرها  پو در بند " آزاديها"

 



 

 ١٠٩   مجموعه مقاالت

 ي معرف"منافق"ن كه تا قبل از آن اتهام خود را ي هواداران مجاهد،زندان
ل يبا توجه به مسا. كردند ي مي دوره خود را مجاهد معرفنياكردند، در  يم

   .ب بوديم عجين موضوع براي ا،يجار
ا در ي و يونيزي تلويها  شروع شده بود كه در مصاحبهين، موجيعالوه بر ا

-ي كه ضدجنگ بودند و خستگيم که نظرات مردميها شاهد آن بود وزنامهر
در زندان با امکانات . دادياز هشت سال انعکاس م بعدرا شان از جنگ 
خواهد جنگ را  يم ميم كه رژيديجه رسين نتيم به اي که داشتيمحدود مطالعات

  .دادن به جنگ بود م در خاتمهيدر واقع منافع رژ. ان برسانديبه پا
زمان با  هم. ن روال ادامه داشتي، ايني از جانب خم۵۹۸رش قطعنامهيتا پذ

فروغ ن به جنوب و غرب كشور به نام يرش قطعنامه، حمله مجاهديپذ
- ياز آن  نام ماد صات مريعمل تحت عنوان ي اسالميم جمهوريرژ(دان يجاو
-يون ميزيها و تلو خته از روزنامهين اخبار را جسته و گريما ا. آغاز شد) برد

نظر من صدور حكم   در نماز جمعه آن زمان بهي رفسنجانيسخنران. ميگرفت
 كه از قبل آماده يت حزب اللهيجمع.  در آنجا بودياسي سانياعدام همه زندان

 اعدام يمحارب زندان"ا ي "!د گرددي اعدام بايمنافق زندان"شده بودند با شعار 
ها    شده در زندانيزير  قبل طرحت ازي خودشان را با جناي همراه"!د گردديبا

  . اعالم كردند
قطع .  خارج قطع كردندياي ارتباط ما را با دنيها  كاناليدر پنجم مرداد تمام
 بند، قطع يو از بلندگوهايون، عدم پخش اخبار راديزيروزنامه، قطع تلو

ن سلول و ير رفت و آمد بيجز مس به. ي و بهداريها، هواخور مالقات
وجود  يگريدچ امكان تماس يم با اسکورت نگهبانان زن، ه آن هييشو دست

 ،ر بندهايان ساي با زندانيا بهداري و يق هواخوريقطع تماس از طر. نداشت
. شده بود دربسته يهان در اتاقيک اويدر سالن كامل ما شدن زوله يموجب ا
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 و ان زن آغاز شدين وضع، دوباره سوال و جواب درباره مواضع زندانيدر هم
  . ش ما بردنديان مجاهد را از پي تمام زنداند از آن بع

 ۱۳۵۹م پاکباز آشنا شده بودم كه از سال يمر به نام يدختر جواندر زندان با 
ق ياز طر. داخل زندان چپ شده بوددر ر شده و ين دستگيبا اتهام مجاهد

خبر بردند،  ي اعدام مي داشتند او را برايوقت. ميمورس با هم تماس داشت
از او . ها اعالم موضع گرفته بودنداز آن. مورس زدم ي را برا شدنشياهدادگ
 موضع "؟يريگ ي ميچرا تو؟ چه موضع": گفتم. دنديپرس ن سواالت را يهم ا

م مجاهد و اعالم موضع يگو يشه ميمن طبق روال هم": اش را گفت يقبل
ان يستم به آن جريكنم و حاضر هم ن يام، نم كه چپ شده نيح برسر ايصر
 اتهام مجاهد  كه تو قبال نيخاطر ا كنند، به ياعدامت نم":  گفتم".م منافقيبگو
 از ابعاد فاجعه يگري در آن زمان تصور د".ي نداري االن اتهامي وليداشت
 از حالت ".كنند يم ممن پاسخ اعدايقا به خاطر هميدق! نه": پاسخ داد. ميداشت

ها  ه بچهيچون روح. و حس کردم را در اينيزد، غمگ يوار مي كه به ديضربات
-ياز او وضع روح. شد يزدند، مشخص م ي كه مي مورس قا در نوع ضربهيدق

ستم، يشوم ناراحت ن يكه اعدام م نياز ا": ح داديم توضي برا.دميپرساش را 
 كه اعتقاد ندارم، اعدام خواهم يزين جهت ناراحتم كه چرا برسر چيشتر از ايب

  . را هم بردند او ".ن ناراحتميشد؟ از ا
در . ديان چپ رسي زندانيها يي نوبت بازجو،نيبعد از بردن هواداران مجاهد

ا ي ي را قبول داري اسالميكه جمهور ني ايكي کردند؛ يآغاز فقط دو سوال م
 كه يا نه؟ طبق روال گذشته تمام كساني يخوان يكه نماز م ني ايگرينه؟ د

كردند  ي اعالم ميم هم بعضيژدر مورد ر. خواندند يآنجا بودند، نماز نم
من هم . دادند ي هم فقط جواب نميم، برخي را قبول نداري اسالميجمهور

 ي را قبول ندارم و نماز نمي اسالميم جمهوريرژ" يعني خودم يموضع قبل
 ادامه يصورت هفتگ  بهباًيها تقر يين بازجويا. کردمي را تکرار م"خوانم



 

 ١١١   مجموعه مقاالت

 نظر در مورد اسالم، نمازخواندن،  مانندگري ديسواالتدر مراحل بعد . داشت
ان از بندها و يبعد از بردن زندان. اضافه شد را هم ياسيان سيمصاحبه و جر

ق يچ خبر دقي مداوم، جو رعب و وحشت حاكم بود چرا که هيهاييبازجو
 ،ن را كه برده بودندي مجاهديها ي ابد تايم كه نهايكرد ياما فكر م. مينداشت

  كه واقعاًيا كساني "ها يآزاد"م كه يكرد يچ وقت تصور نميه. اعدام كنند
 يا حتي اعدام كنند و  را هم نداشتندياسيکار س بهيليچ تمايگر هيد

در نظر . كردند ي ميم همكاريها با رژ  اعدام ببرند كه سالي را براييها تواب
-  که سالي چشم کسانيافتاد و جلوي اتفاق مييها در جانيد که همه ايريبگ

ا اعدام شده ي شکنجه و ،شاناهيبندشان، همه خانواديها خودشان، اعضا
  .   نبودقابل تصورمان يت براين حال ابعاد جناي با ايبودند ول

جز   مجاهد بهيها خبر دارزدن همه زن. ديها رس  خبر اعداميبعد از مدت
ق ي از طرخبرها را ما.  زنان بودياتاق ما در كنار اتاق نگهبان.  معدوديا عده

 يدم كه نگهباني شن نمونهيبرا. ميديشنيشان ميها گوش کردن به صحبت
 ".نميتونم بب يگه نميمن د. گه طاقتش را ندارميمن د"گفت  يكرد و م يه ميگر

م نگهبانان يکردي فکر متاًينها. ستيقا موضوع چيم دقيدانستيما آن موقع نم
ران کشته شده يوب و غرب ان که در جني اجساد مجاهديي شناسايزن را برا
ن گرفته ياز دربان زندان او، م تمامشاني بعدها متوجه شديول. برنديبودند، م

 موظف بودند موقع دارزدن ،نيها تا تك تك مسئـول تا تك تك نگهبان
به . فشان بودي وظا ازيبخشن يا .حضور داشته باشند و صحنه را مشاهده كنند

توانم نگاه  يمن واقعا نم": گفتيبود و م پاسدار که حامله يها  از زنيكي
 شوهرت هم ي وليكن يفقط پشتت را محظه ن ليجا تا آخرا آني گفتند ب"كنم

م که همه ما را يدي شنيگريمورد د. جا حضور داشته باشدد آني باحتماً
شان را در دست  را كه دار زده بودند و موقع دارزدن دستانيزنان. منقلب کرد

ن يها را كه پائـآن. شود ي، بعد از مرگ بدنشان خشك مهم گرفته بودند
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ن ي که اينگهبان. شد يها از هم جدا نم كردند دست ي ميآورند هر كار يم
ن كارها يها از اآن":گفت  يكرد م يه ميش همكارش گريده بود پيصحنه را د

خواهند  يها مآن"گفت  يكرد و م يه ميگر.  وحشت كرده بود". دارنديمنظور
ا ادامه دارد و خونشان گردن ما را يمان هم قضاند كه بعد از مرگيبگو

ن است كه يت به خاطر اي واضح است که شرکت دادن همه در جنا".رديگ يم
د من فقط دربان ي بگويكيفردا اگر ورق برگشت مثل زمان شاه نشود كه 

ك جرم ي شريستيبايهمه م. د من آشپز بودمي بگويكيساواك بودم، آن 
 يت دست داشته باشند به همان نسبت هم برايدر جنا يستيبايمهمه . باشند

ک جرم ين با شريچنهمو م تالش و سركوب كنند ي رژ خودشان ويبقا
 .شان کاسته شوداتي قتل و جناي بعدياز عواقب احتمالد يشاداشتن 

ز از يت بزرگ، از همان آغاز راه گرين جنايدهندگان اسردمداران و سازمان
  .داشتندي خودشان باز نگه مي را برمجازات

 و ابعاد کشتار يق از چگونگي هنوز خبر دقيم وليديشن ين مسائل را ميما ا
 شد و چند تن از زنان مجاهد را ي خالسلولك يكه كنار ما  نيتا ا. مينداشت
ها با مورس خبر  از آنيكي. ها همه خبرها را به ما دادندآن. جا آوردندبه آن

او گفت كه همه . م پاکباز را هم اعدام کردنديزم مريق عزي و رفداد که دوست
 مورد باكره بودند قبل از دارزدن  كهيهمه كسان. زدند دار، را كه بردنديكسان

 ف كرد كه ياو تعر. ها را قبل از اعدام شكنجه كردند يبعض. قرارگرفتندتجاوز 
شود  يمگر م. ب بودي عجيلي من خيبرا.  زدنديسه بار دار مصنوعخودش را 

كنند كه موجب قطع  يزان مي آويجور":  زد؟  گفتي را دار مصنوعيكس
 يهوش يدهند كه موجب ب ي قرار مير پا را طوريه زينخاع نگردد و چهارپا

 ،آمديزنند و هر بار که به هوش م يمن حالت داري او را سه بار به ا".شود يم
به جز او تمام افراد آن م يديبعدها شن. ديدي دار ميجسد دوستانش را باال



 

 ١١٣   مجموعه مقاالت

 تهران يها از كل زنان مجاهد در زندانياعدام كردند و تعداد كماتاق را 
  . ند مانديزنده باق

 که ينگهبان زن.  دادنديک بار به ما هواخوريها اد دارم در زمان اعدامي
- ي مدام از ما مين بود و اعدام شد، در هواخوري مجاهديم نفوذيديبعدها شن

-يد و ميکشيق ميم، نفس عميگفتي اتهاممان را ميست وقتيهامت چد اتيپرس
 حکم ارتداد ".ديريگيشما حکم ارتداد م. ديستيخدا را شکر منافق ن": گفت

پرت ": بر طبق گفته خودشان يرمذهبيا غيست، چپ و يکمون زنان يبرا
 يقدر با قران بر سرشان بکوبکه آننيا اي به دره است و يک بلنديکردن از 

م که بالفاصله دارزده يبودي هم خوشحال ميد کلي خالصه ما با".رنديتا بم
.  شوديعنوان زن کافر با ما رفتار م بهيات اسالميم، بلکه بر طبق روايشوينم

- از آن: گونه بودني طبق گفته خودشان بد،در مورد زنان چپ حكم ارتداد

دهاست، حكم شان نصف مرماني نصف مردهاست، اها  زنعقل  كه ييجا
د  ي با به آنانيعني. شود ي صادر مصورت مرد مرتد نابالغهارتدادشان هم ب

  . ر كابل داديد زيز باين فرجه را نيا. دنفرجه داد تا فكر كن
ها در ي از آزاديك سري. ها شروع كردند ين شكل كه اول از آزاديبه ا

ها نماز  ي سنبه سبك. ش ما بردندياز پگر را هم ي ديك سريسلول بودند و 
 يبرا( زنان ي براروزانه را پنج وعده كردند و هر وعده پنج ضربه شالق

 شدند،ين حکم مي که شامل ايب زنانين ترتيبه ا.  بود)مردان ده ضربه شالق
 گرفته ي که حکم مرتد ملي مرداني و برا وپنج ضربه شالق ستيببا روزانه 

- ي خاطر نماز نخواندن شکنجه م بهيستيبودن روزانه با پنجاه ضربه کابل، با
دند و به تخت يكش يرون ميها ب ها را از سلولسر هر وعده نماز آنبر. شدند

 يوسفي. ها مجبور بودند كه كابل بزنند تمام نگهبان. زدند يبستند و كابل م يم
. آورد، قبول نكردند يتوانم، بهانه م يگفت من نم ي زن ميها از نگهبانيكي

 همه يزد ول يتر م  شليتر به او کابل زدن بدهند، كم ه كمكني ايالبته برا
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 ندارد، يقدرت كافها  دند كه دست زنيبعدها د.  بزنند مجبور بودند كه كابل
ها ن شکنجهيان که در طول ايناصر. عهده گرفتندفه را بهين وظيمردها ا

شما ضربات را : گفتين به زنان نگهبان مي زندان اوشخصا حضور داشت، در
  . ديدهيحدر م

، چهارده روز  البته همه. دا كرديها چهارده روز ادامه پ اول حد زدنيسر
رفتند، بعد از چند روز دو يط را پذي شرايك سري. اوردنديشکنجه را تاب ن

ش جانش را يال دروي از آنان به نام سهيکي كردند كه متاسفانه ينفر خودكش
كه از  نياشت كه بعد از ا ناموفق ديگر هم خودکشي ديكي. از دست داد

 و سرپاسدار  از مسئـوالن زندان"يمجتب" جان سالم به در برد، يخودكش
 دوم را شروع يبعد از چهارده روز سر. اش کرد کار شكنجه نيخاطر ا به ن،ياو
   از همان روز اوليابد ولييها ادامه مودو روز شکنجهستيكنند که ب يم

  . نندك ياكثرشان اعالم اعتصاب غذا م
ن يدر تمام ا.  سوم را بردندي دوم حدها قطع شود، سريكه سر نيقبل از ا

دارها گرمان در بند حکمي ديها و رفقايمدت ما در اتاق دربسته در بند آزاد
گرمان را بخوانند و يبند دق هميا رفيم تا اسم خودمان و ي منتظر بودلحظههر 

ها ينگران. مي کرده بود، برده شومان آمادهي برايتازگم بهي که رژيبه قتلگاه
ن يشتر از اي بيانه؟ نگرانيشود يا اسم من هم خوانده مين نبود که آيتنها از ا

آورم، چند يشوم چقدر طاقت مي برده م"هاحدزدن" به قتلگاه يبود که وقت
  روز؟ 

 ، دوم و سومي سوم حدود دوازده روز شكنجه شدند كه مجموعا سريسر
 مانده بودند مجموعا ي قبل باقيدو نفر که از سر. دي كشدو روز طولوستيب

ن بود، يـس زندان وقت اوي كه رئيمرتضو. پانصدوپنجاه ضربه شالق خوردند
ها گفت، فقط با تكان  از آنيكيزد، به  ين ضربات را مي که آخريهنگام
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گر يك ضربه ديچون اگر . ميكن يما كابل را قطع م. سرت بگو كه مسلمانم
  .رفت و حدش هم قطع شديالبته او نپذ. يريم ي ميبخور

. خورد، متفاوت است ي ميير بازجوي كه انسان زييها ها با شالق ن شالقيا
 و ي قبليك آمادگيز با يخواهند و او ن ي اطالعات مي از زندانيير بازجويز

داند كه  يرود و م يشکنجه مري زيتر ي قويك آمادگيد بشود گفت با يشا
ها درواقع صرفا به خاطر اعالم  ن شكنجهي ايول. يم شدنموقت است و تما

ر يخواستند ز يرشكنجه ميان زياز زندان. ده بوديموضع، به خاطر نظر و عق
. ردي را بپذر كابل مصاحبه  و نماز خواندنيز. كابل اعالم كنند كه مسلمانند

چ يه. كرد ي نامحدود جلوه مشکنجهنجا ير كابل بود، اي كه زي كسيبرا
  . كند يدا ميها ادامه پن شکنجهي اي نداشت كه تا كيانداز روشن چشم

ار يان داديناصر. چه علت حدها قطع شدست بهيقا روشن ني ما دقيهنوز برا
 بعد از ."حکم حد لغو نشده بلکه حدها قطع شده"کرد يد مين تاکيزندان او

همان : گفتند يمرتبا به ما م. كردند يد به اعدام ميقطع حدها ما را مدام تهد
ق يخبر بند مردها از طر. ميآوريم سر شما هم مي که سر پسرها آوردييبال

د و حاال نوبت يرسيگر به ما مي ارتباطات ديك سري و  ي داخليها مالقات
ا سه بار به بند ي دو يا با هفتهي مسئـول وزارت اطالعات تقر"يزمان". ما بود

مرتبا . خواست يو از ما اعالم موضع مآمد  يجا بودم مها که من در آنيآزاد
دو بهمن ست ويتا ب"، "ديستيشتر زنده نيگر بيك هفته دي": دادند يبه ما فرجه م

تمام . ها تمام شده م اعداميدادند كه فكر نكن يفرجه م. "ديستيشتر زنده نيب
 ، ناملموس و خوانندهيد برايشا. هوا مانده بودمان پا در روزمرهيکارها
ده و يمان رسيم که زمان شستن پتوهاين بوديلوه کند که نگران ادار جخنده
- ي اعدام ميکه به زودنيا ايم ييمان را بشويم؟ پتوهايم چه کنيدانيما نم

مان از  سالمتي برايد وقتيآيادم ميارزد؟ يبه زحمتش نما يآ و ؟ميشو
   مسخره د، نگهبانان زن ما رايمان رسهم سفارش داده شدغفروشگاه زندان شل
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ها، بعد از ت کرمي تقِويبرا.  خوشندين چقدر الکيها را ببنيا"کردند که يم
 ين لحظه زندگيم تا آخرياد گرفته بودي اما ما ".م سفارش دادندغمرگشان شل

  .   مي کنيم با مرگ هم شوخياد گرفته بودي. ميکن
خون يب دربسته شيها ها در سلول يبه بند آزاد ياانهيك روز به شكل وحشي

مان را در جو رعب و وحشت با  مان را گشتند و همهليتمام وسا. زدند
د يبند به چشم با چشم.  به گوهردشت منتقل كردندني از اوسياسكورت پل

ف آخر اتوبوس نشسته بودم يمن در رد. ميگذاشتي مي صندليسرهامان را رو
 به  رادهبند ز دستيهازدم و با عالمت دستي پرده را کنار ميو پنهان

تضاد . برندي اعدام ميم و ما را براي هستيدادم که ما زندانين نشان ميعابر
پنجه نرم کردن با مرگ و وم، دستي که ما در آن قرار داشتيين فضاي بيبيعج
 يتالطم درون. کردميرون از اتوبوس احساس مي کند شده و آرام بيفضا

  . اتوبوسن خارج از ير کند شده حرکت عابريخودمان و تصو
دشت  از ما که قبال در گوهري برخيبرا. ميديدشت رسباالخره به گوهر

ده بودند يجا را شنگران که نام آني ديب و براي آشنا و مهيطيبودند، مح
جا  كه پسرها را از همانيما را به همان بند فرع. ب بوديب و مهي غريطيمح
-يها  لباسي، حتي خونيها  لباسيحت.  بودند، منتقل کردند  اعدام بردهيبرا

. ميدست آورد هاشان را به  کوه شده، نوشتهيهاييدمپا. ميديجا دشان را آن
ها ها داستانوار و پنجرهي در و ديکردياحساس م. دادي خون ميهمه جا بو

 يروقت بود، آمدند اساميشب د. ف دارند و تنها شاهدان کشتارندي تعريبرا
. ما را به خط كردند.  اول بودميو سرمن جز.  از ما را خواندنديك سري

االن : ميده بودي که شنييهادرست همان صحنه. ميخودمان را آماده كرده بود
ها  كه آنياگر موضع. خواهند ياعالم موضع از ما م. ميشو ي ميدادگاه

 گوهردشت و دارمان يبرندمان همان جا در هواخور يم، ميريخواهند بگ ينم
 ما را به ي طوريول. برندش ي ميگرير ديرد مسيذ هم بپياگر كس. زنند يم
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م هر يما با هم قرار گذاشته بود. ميم با هم صحبت كنيخط كردند كه نتوان
 از قبل يها  عالمتست بايان چي متوجه شد كه جريرود تو وقت يكس که م

کس چي است؟ اما هيسلول انفرادا انتقال بهيزنند  يد كه دار مين شده بگوييتع
درون . ديمن رسكه نوبت به نيست؟ تا ايان چيدم جريفهم ينم. داديم نيعالمت

مشخصات، حكم، اتهام، نظر راجع به : ها تکرار شد اتاق درست همان سوال
 يك شماره تلفن برايا نه؟ و ي يخوان يان، نظر راجع به اسالم، نماز ميجر

ها را  سوالن يدم از همه هميفهم. بعد ما را به خط كردند. تماس با خانواده
 گفته بود ي؟ وقتي بودييها كه چه زندان نيك نفر در جواب به اي. اند كرده

م يگفت ي م" شهريرجائ"م يگفت ين ما رسم بود به گوهردشت نميب(گوهر 
 دار يشان باال گفتند گوهر همه ي كه مييهاآن"، در مقابل گفته بودند )گوهر

 ي روي حت".د گوهرييد بگويد زنده نباشيخواه يرفتند حاال اگر شما هم م
كه با  نيبعد ما را بدون ا. م هم حساس بودنديبرد يكار م كه ما بهيكلمات

م در يشب كه برگشت. ها را بردندم برگرداندند و آنيري دوم تماس بگيسر
م كه يداد ياد مي احتمال زيست؟ وليان چيم كه جريمان مبهوت بود  همهيفرع
  . تلفن تماس از ما گرفته بودندخصوص كه  به. ه اعدام باشديقض

محرز .  عفو داده استينيخم: بعد از چند روز از بلندگوها اخبار پخش شد
 داده ي تقلبين عفوهايشه از ايچون هم. م بوديها نخواه يبود كه ما جزو عفو

ط يرفتن شراي و پذا اظهار ندامت كردنيفقط به شرط تواب بودن و . شد يم
   . دندش ي از زندان آزاد ميآزاد

ان زن آماده يما زندان. شوديگاه فراموشم نمچيها هن مالقات بعد از اعدامياول
  . م که در سالن مالقات باز شديستاده بوديها اشهي شيجلو

گشت و تا يدنبال فرزندش مهر کس به. مه وارد سالن شدنديها سراسخانواده
  . دميدياه ميمن فقط رنگ س. گرفتيافت آرام نميياو را نم
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دا يان پين زندانيکه فرزندشان را در بني از ترس و وحشت ايها همگچهره
ن شکل ي را به ايچ انسانيگر هرگز رنگ چهره هيد. نکنند، کبود شده بود

  . دميند
ن تمام زنان چپ را يدر او. ن برگرداندنديما را دوباره به خط كردند و به او

؟ گفتند هر كس ! دوستانهيليبا لحن خ. يدار، چه آزاد جمع كردند چه حكم
خواهد بلند  يند و هر كس نميخواهد فردا آزاد شود و برود خانه بنش يكه م

ان  يم كه جريگر را نگاه كرديما همه همد. نديگر بنشيشود برود طرف د
 گذاشته يـيمايپ ك راهيخواهد، فردا  يست؟ بعد اعالم كرد هر كس كه ميچ
  . اش رود خانه يجا هم م د و از همانكن ي شركت مييمايپ شود، در راه يم

. ميگر نشستيم طرف ديم رفتيم، بلند شديجا بود چپ که در آنيها تمام زن
 شركت كند تا اعالم كنند ييمايپ ن ما حاضر نشد در راهيكس در بچي هيعني

 صورت نگرفته و ي اصال كشتاري اسالمي جمهوريها كه در زندان
 بودند و اتهام چپ يگرير كه در بند دفقط سه نف.  وجود ندارديا شكنجه

  .  شركت نكردندييمايپ  در راهيداشتند قبول كردند ول
در . مي چپ مانده بوديها نفر زن۱۰۰ شده بود و ما حدود يگر خاليزندان د

ها جمع كردند و بردند در  ك شب همه ما را از سلولي بودم كه يسلول انفراد
 يعنيدند يوار كشيد بندمان يو جلوها  يه زنداني دربسته مثل بقيها اتاق

دار يها د  آمد و از زندان"ن دوپليگال" ندارند و يها وجود خارجنيكه ا نيا
گر و در بند مردها با چند نفر ي با كسان ديالبته با ما مالقات نداشت ول. كرد

 بعد اعالم كرد يول. ان امور قرار گرفته بودي در جر" مالقات داشت و كامال
روز بعد از رفتن او مرا به همراه ۱۰.  امن است ي اسالميجمهور يها زندان
داِد نگهبان درآمده بود كه چه کار .  دوباره به سلول برگرداندنديگريعده د

 يم به جايد ما خسته شديد ما را راحت كنيها را هم دار بزننيد؟ ايكن يم
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چ آب يد هيكشت يها را هم منياگر ا. شانني آورديشان، هني برديه. هانيا
  . "خورد ياز آب تكان نم

، يهمگ. مي مانده بودينفر باق۸۰ تا ۷۰حدود . شديمرور از تعدادمان كم مبه
ن به بعد ما يس زندان اعالم كرد كه از ايرئـ.  آوردندي انفراديها را به سلول

. ستي در كار نيگر بنديچ عنوان ديهبه.  استيمان فقط سلول انفرادزندان
 در سلول يقيراه رف به هميدر سلول انفراد. رنديگ يها قرار م همه در سلول

- هها را بن بچهي تماس و پخش خبر در بي برايرينظي بيم سازماندهيکنار
کرد ي او اعالم ميوقت. او چشم بود و من دست، دهان و گوش. ميوجود آورد

 هم گر در سلول همه باي ديدادم و رفقايه خبر ميمنطقه امن است، من به بق
زد را يقم مورس مي که رفي که من عالمت خطريگرفتند تا زمانيتماس م

زد و من در يم مورس مياو خبرها را برا. کردميه اعالم ميدم و به بقيشنيم
ک از ي هر يکردم و برايس ميزنوي که او مراقب بود همه خبرها را ريحال
 يجا بحثنير اد. کردميک بسته آماده ميمان که در سلول بودند يرفقا
 ي نظريد اخبار را به همه بدون استثناء رساند وليم من معتقد بودم بايداشت

-ين ما هستند و ما را ضدانقالب مي که در بيست به کسانيگفت حاضر نيم
ها را قبول ندارم ن بود که من کار آنياستدالل من ا.  کنديدانند، خبررسان

م ي هستيطي ما در شرايدر ثان.  کنمها رفتاروه آنيد به شي خودم هم نبايول
 مجموعا به يشتر در سلول انفرادي بيداريک روز پايکه هر مقاومت و هر 

ها را در مالقات به  شده بستهيل با هر بدبختين دليهمبه. نفع انقالب است
ن بود که در يازد قم ي که رفي و خطرناکيک ابتکار عالي. رساندميها مآن

ها  نوشتهيشان بودند باق که نگهبانان در اتاقيو زمانکرد يسلولش را باز م
 که او از شوکه ييهاروزها صحنه. رساندي ميمان در سلول انفراديرا به رفقا
ه يکرد مايف ميم تعريده بود و برايدنش در مقابل در ديها از دشدن بچه
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 به  رايگري ديکرد به سالوادور داليه مي را تشبيکي.  ما بوديخنده و شوخ
  . ميها سوژه خنده داشتخالصه مدت. يگريشخص د

 سرمان يبند باال.  داشتيگري دي حال و هوا۶۹، ۶۸ زندان در سال يفضا
 مرد شده يان عادي زندانيدارجا بودند، محل نگه پسر آنيکه معموال رفقا

ما . ساختيتر م را مشکليمان تحمل انفرادزانيبود و غم از دست دادن عز
انگار ما را به حال خود رها کرده بودند تا . کردندي صدا نمييازجوگر بيرا د

ز بدتر از استحاله و يچچيه. ان در هم بشکندم مرگبار مقاومتيادر استحاله
ن وقت يا مسئوليگو. ستي نيانداز مبارزاترو، توان و چشمي نيجيل تدريتحل

 مقاومت ما را يبکودن به هدفشان، همانا در همي رسين مکان برايزندان بهتر
ده يز فايرفند نتن يگر ايکه دنيبعد از ا. دنديدي م"شگاهيآسا" يهايانفراد

 يديرفند جدتشد، ياندازه سابق کم نمگر بهيالزم را نداشت و از تعدادمان د
.  بودي اجباريها ي شد و آن هم مرخصيزير برنامهما شکستن درهميبرا

 صدا جمله مرادادند، از  يا انزجار نميدند كر ي از ما را که مصاحبه نميتعداد
من اعالم كردم .  فرستادنديزور به مرخص بهيكردند و بعد از مالقات حضور

 را امضاء يو من برگه مرخص. ميد آزاد بشوي ندارد ما باي معنيمرخص
جا   همونيومت پاركيبر يبه زور م"ار زندان گفت يان دادي ناصر.كنم ينم

  . "ميكن يولت م
د ين مدت مدام تمدي سه روزه فرستادند و ايرا در وحله اول به مرخصما 

ن يشان به اگرفتند و اگر پاسخي مي تماس تلفنيستيبايها م خانواده. شد يم
 بود، يا نه؟، منفي هست يط آزاديرش شرايپذ حاضر بهيا زندانيآ: پرسش
د به ين ديا ا بود چرا که ما را بي بديليجو خ. كردند يد ميها را تمد يمرخص

- ن از حماقتيد و ايوجه در زندان متنبه نشدچيشما به ه"رون فرستادند كه يب

اگر . دي درباره جامعه نداريديچ ديشود كه ه ي ميجا ناشنيتان است و از ا
د، خودتان با ينيانات را ببيرون و جريط بيد شراينيط جامعه را ببيد شرايبرو
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م و اگر يفرست ين شما را مي ايما برا. ديده يجا انزجار منيد ايگرد يسر برم
 من يبرا. "ن كار را نكرد، آن وقت اعدام استيط هم اين شراي تحت ايكس
 از ين مدت دست کميم فشار ايتوانم به جرأت بگوي سال زندان بودم م۸که 

 يريگي و پ، مقاومتيارياز به هوشي سال زندان نداشت و ن۸ يتمام فشارها
 يم جمهورين امکان را از رژين نکته مهم بود که ايا ميبرا.  داشتييباال

 مخالف ياسيان سيسد که زندانيگونه بنونيش را ااخيرم که تاري بگياسالم
ن موضوع در يهم. رفتنديط مرا پذي شرايا همگي اعدام شدند و يا همگيم يرژ

 . دادي ميکار ادامهيرويگر توان و ني دي مبارزاتيهازهيکنار انگ

م شاه و ي رژي بود که تجربه مبارزاتي کشتار نسل۶۷ شصت و سالکشتار دهه
د ياز د. سر داشت را پشتي اسالميم جمهوريه رژي و مبارزه عل۵۷ام ساليق

كه در تمام مدت به ما نيكماا. شد يد نابود مين نسل باي، اي اسالميجمهور
تان را  يك سريم، شاه اشتباه كرد يكن يما اشتباه زمان شاه را نم"گفتند  يم
حاال  .ديالت زديك تشكيتان د و هركداميدوباره سر درآورد. رون فرستاديب

اند و  ك گوشه افتادهيده و يها نرسد كه هوا به آنيمان ي مييل مارهاثشما م
ما . ديكن ي سر بلند مينكه هوا به شما برسد همگيبه محض ا. اند خاموش مانده

متاسفانه . "ديم سربلند كنيده يزه نمم و اجايكن يگر اشتباه زمان شاه را نميد
نظر من . ن بردندين جنبش را از بي با ارزش از اين جنبش، نسلي از اينسل

ر ينظ كه افتاد، يم شده بود كه بر بستر اتفاقاتيك برنامه تنظين ين است كه ايا
ن يحال اگر به ا. به اجرا درآمد... ن ويرش قطعنامه، حمله مجاهديان پذيجر

  .  گرددين نقشه عمليشد تا ا ي موجب ميگري ديها شد بهانه ي نميشكل ط
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  فرخنده  ،گذشت؟ چه!) شگاهيآسا به معروف( نياو يهاسلول در ينيخم مرگ با

 ي آزاديط مورد نظر زندان برايرفتن شرايل نپذيدلبه.  بود۱۳۶۸اواخر سال
 ييانتها از قسمت ۲ شمارهيسلول انفراد بهيهيصورت تنبه بود که بيچند ماه

در  بهي حلوائيا دوبار مجتبيک ي يماه. شگاه انتقال داده شده بودميآسا
ن ي مثل اگفتيبعد م. کردي ميباره نظراتم از من بازجوئآمد و دريسلول م

اصرار من در رابطه ه و بيجا بمان تا بپوسنيقدر همآن. ياکه هنوز آدم نشده
  .دداي نميبا حق داشتن روزنامه و کتاب پاسخ

از داشتن کاغذ و مداد و .  وجود نداشتيله سرگرميچ وسيدر سلول ه
اما طبق .  محروم بودميدستتاب، نخ و سوزن و پرداختن به کارروزنامه، ک

شه، سوزن و ي شيال نوک مداد، تکهي در وسايسازق جايمعمول از طر
 يسرچون حوله و رو.  بوديه نخ اما کار آسانيته. همراه داشتمه نخ بيمقدار
 نوشتن نامه يبار براکي يماه. ه کرديشد آن را تهي از پارچه لباس ميو حت

دادند که يما مه با مداد بيمتريسانت۱۰,۲۰ک برگ کاغد نامه يخانواده به
م همه ين داشت و ما اجازه داشتيه، هفت خط نقطه چيگذشته از دو حاش

ز ي که ريرطشه م؛ آن هم بيسيمان را فقط در آن هفت خط بنويهاحرف
  ...ده نباشد و ينوشته نشده و به هم چسب

. شديار ما گذاشته ميک ساعت در اختيمدت ه ک خودکار بيهمراه کاغد 
-يماند اما به چه درد ميشم مي پيآمد که خودکار چند ساعتيش مي پيگاه

 يک برگ کاغذ کوچک، آن هم با هفت خط برايتنها که يدر حالخورد، 
 يوار نقاشي ديهمراه داشتم رو که بهييبا نوک مدادها. نوشتن در دستم بود

- يدلم نم. دميوار کشي دي از مارکس را بر رويريبار تصوکي. کردميم
 . را پاک کنم اما مجبور بودمخواست آن



 

 ١٢٣   مجموعه مقاالت

 يله مناسبيدادند وسي شام مي دوبار برايا که هفتهيا پختهيهاتخم مرغ
 ي را به نقاشيخوردم و دوميک تخم مرغ را ميمن .  بودي نقاشيبرا

 يهاينقاش. داشتميم نگهيرا تا دادن تخم بعدمعموال آن. دادمياختصاص م
 را يرين و چروک زن و مرد پيبار چهره پرچکي. آمدي از کار در ميبائيز

خودم از آن . محنت بودو شمار رنج ي بيها کردم که نشان از سالينقاش
  .خواست آن تخم مرغ را بخورميمچ دلم نيه. آمده بود خوشميليخ
. ر پخش کردندي ديليگر، شام را خي ديشنبه، برخالف روزهاک غروب پنجي

گوش ه از دوردست بيف جمعيون ضعي ناله و شيقبل از پخش شام صدا
از بعد. دادنديون سر ميهمراهش ش بهيگفت و جمعي ميزي چيکس. ديرسيم

ادها و ي از فريگر اثريد. کم شد بند حاي برفضايبارها سکوت دهشتهيگر
 بعد يساعات. ز بوديسکوت بند سئوال برانگ. ک نبودي پاسداران کشيهافحش

 بود شام را پخش يار قوي جاافتاده، بلند قامت و بسي که زنيپاسدار طالقان
  . افتاده استيرون چه اتفاقيو بپرسم در ب اوسوسه شده بودم که از. کرديم

ال ي به خيشه سخت و حتياگر چه مثل هم. ز کرد در سلول را بايطالقان
 دارد که نگاهش را از من يبت بود، اما احساس کردم که سعيخودش با ه

 در آن يکردم که با پاسداران وارد گفتگو شوم ولي نميگاه سعچيه. بدزدد
: الخره گفتماب.  از او بپرسميزيخواهم چيلحظه او هم حدس زده بود که م

 کرد خود ي افتاده است؟ سعيرون چه خبر است؟ چه اتفاقيب در يخانم طالقات
ع در ي نزد و سريگريحرف د!  نشدهيگفت خبر. تفاوت نشان دهديرا ب

دم که يبعدها فهم. ار استي از اغياحساس کردم که بند خال. سلول را بست
  .شگاه بوديان آساين احساس همه زندانيا

 شده يدم چه خبريران هم نفهم به پاسدانگرماز صبحانه فردا و نگاه پرسش
داد که واقعه ي سکوت بند و عدم عبور و مرور پاسداران نشان ميول. است
تر ها که چند سلول آن طرف از بچهيکياواسط روز، .  رخ داده استيمهم
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 چون ؛ افتاده استي اتفاقيني خميق پنجره گفت که احتماال براي از طردبو
 دعا کنند و نجات يني خمي سالمتيا برا تدشب گذشته از مردم خواسته بودن

  .)کرديافت مياو روزنامه در( .او از مرگ را از خدا بخواهند
توانست ي همانند زنده بودنش، مينيمرگ خم.  مرده استينيدم که خميفهم

ن فکر بودم که با ما چه خواهند کرد؟ يدر ا. همراه داشته باشد را بهيافاجعه
- فتند اول همه ما را بهي بيا گفته بودند که اگر اتفاقا همان طور که قبال بارهيآ

ها خواهند آمد  بر در سلوليان احساسيک غليا در يرگبار خواهند بست؟ آ
مرگ  بهياهيک دادگاه چند ثانيا در يو ما را به رگبار خواهند بست؟ و 
 به يزمان.  به ذهنم هجوم آورده بوديمحکوم خواهند نمود؟ افکار گوناگون

 از عدم ي ناشيتيمحبوب.  که در آغاز داشتيتيبه محبوب.  فکر کردمينيخم
باره خود را کي... م شاهي در مقابل رِژيل مناسبين نبود بديچنشناخت و هم

 دانستم چگونه و از کجا آغاز يافتم که نمي يمائيراهپک يسر در هچادر ب
 جدا يرادم بيد. خواستي نميگريز ديچچير از رفتن شاه هيشده بود و غ

ن، مبارزه با يها قبل از ااگر چه سال. امها همراه شدهنماندن از مردم با آن
ل نداشتن برنامه درست مبارزه يدلهحکومت شاه را آغاز کرده بودم اما امروز ب

 که تنها با احساس خودشان يتيل جمعيو عمل، بعد از رفتن شاه در خ
-فهياد لطيکردم و به ي فکر مينيدوباره به خم. امکردند، گم شدهيحرکت م

ف يشان تعرش درست کرده بودند و در محافلي که مردم برايشماري بيها
 ينيافه خمي که قيهمان مردم. شديشان مين امر موجب شادمانيکردند و ايم

د آن شب يآيادم مي.  قائل بودنديش حالت مقدسيده بودند و برايرا در ماه د
 يابان برايمرور در خوهنگام ساعات منع  عبور در ماه بهينير خميدن تصويد

اد زد که از نجف تلفن شد که ي از پشت بام فريزن. مينوشتن شعار رفته بود
-م و او فحشمان داد که حاللينيبي نميزيگفتم ما که چ. ت شدير رويتصو

  . ننديبيها مزاده



 

 ١٢٥   مجموعه مقاالت

 يلعملا با چه عکسينيکردم االن در جامعه چه خبر است؟ مرگ خميفکر م
م ي تقسينيريرند و شيگي در خفا جشن ميا عده،نيقيه شده است؟ به جموا

ت سکوت گذشروز اول در . کوبندي هم برسر و کله خود مياکنند و عدهيم
 پاسداران قطع شده يهاادها و فحشيک فري شليرباران نشد ولي از تيو خبر

ن يترشي که بين عادايزندان. آمدندجوش دروها به جنبج سلوليتدربه. ودب
ها شرکت  آنيريدادند و عموما علت دستگيل ميشگاه تشکيتعداد را در آسا

. زدندي بلند با هم حرف م،مردانه بود - زنانه يهايا پارتي تولد يهادر جشن
تند و اطالعاتشان گفيگران مي دي خود براي و بازجوئيري دستگياز چگونگ

ن موضوع را از يا. ل بودي و تعطي عموميزاروز دوم ع. کردنديبدل مرا رد و 
ت و اوهم ک حضور داشيک پاسدار کشيدم چون فقط يروال اداره بند فهم

 بند جمع ياحتماال پاسداران در دفتر عموم. دل و دماغ کنترل بند را نداشت
 آغاز شد يدار و جالباقعه خندهن زمان ويدر هم. کردندي ميشده و عزادار

ان ي زنداني را به جشن و شادماني عموميدامه داشت و عزاان هفته ايکه تا پا
  .ل کرديتبد

د که در يرسينظر مبه.  مرد بوديان عاديار زندانيشگاه در اختيطبقه دوم آسا
ت کرده بودند، از  راحها ران است چون آنييجا هم وضع مثل طبقه پاآن

شد يشان مياهاز صحبت. کردنديدل م باال آمده باهم صحبت و دردهاپنجره
 ين سئوالياول. ر شده بودنديا مواد مخدر دستگيد که در رابطه با دعوا و يفهم

؟ عموما از جنوب شهر تهران ين بود که بچه کجا هستيکردند ايکه از هم م
ک گروه ي. هان از شهرستانيچندان شوش و همياز دروازه غار، م. بودند

ک پسر بچه يشده بودند که ر ي در رابطه با مواد مخدر دستگيمازندران
کرد و يست و مادرش را صدا ميگرياو دائم م. ها بودهمراه آنز بهيساله ن۱۴

خواستند يو م ادادند و ازي ميدار مختلف او را دليهادوستانش از سلول
ق ي کردم از طري بود که سعيام زنيدر سلول کنار. که صبر داشته باشد
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 يدهد و فقط رويم جواب مورس را نمديد يوقت. رميمورس با او تماس بگ
که احساس ني اي برايگاهگاه. رد مورس زدن را قطع کردميگيوار ضرب ميد

دم که او زهرا يها فهمبعد (.دادميوار جواب ميش به ديها نکند به مشتيتنهائ
 خود را از دست ي ما بود که سالمت رواني از دوستان زندانيکي يذوالفقار
  .)داده بود

. وش کردي از داري از طبقه باال شروع به خواندن آهنگين روز مرديهمدر 
 آهنگ از يل تقاضاي بعد سيلحظات. وش بودي داريه به صدايش شبيصدا

-يمتقاضا وش را ي دار"يزندان" ترانه اغلب. ر شدي سراز مختلفيهاسلول
  بلند با خوانندهيه که شرحش در باال آمد با صدايخانم سلول همسا. کردند

ک يشنهاد خواندن يها، پ صحبت در باره آهنگيتماس گرفت و بعد از کم
ن ي ايط. شدين ترانه خوانده مين بار اي روز چنديدر ط.  داد يترانه دوصدائ

م شده و يمن که وقتم تقس. هم خورده بودم در سلول بهايک هفته روال زندگي
 تچون کنسر. ش ببرميام را پتوانستم برنامهيگر نمي شده بود ديزيربرنامه
تنها در . روقت ادامه داشتيشد و تا ديوقفه بعد از صبحانه شروع مي بيمجان

. دا شدي هم پيگري خواننده د"وشيدار"بعد از . شدياوقات پخش غذا قطع م
  ژهيوهبران ي اي سنتيقياو موس.  داشتي قشنگياسمش عباس آقا بود و صدا

  .گرفتيمق قرار يرد تشوخواند و مويان را مي شجريها آهنگ
 یلي را خناظری" رسدياندک اندک جمع مستان م" ترانه خصوص هباو 

ست يگفتند اسمش در ليم. آقا هفته بعد اعدام شدعباس . خوانديخوب م
  . مواد مخدر بوديهاياعدام

 يول. شده استختهيهم رم دري بودم که چرا روال زندگي امر عصبانيدر ابتدا
وقفه ادامه يها ب ترانهيهابمباران. گرفتم آنان خويهايشادآرام آرام با 

دم و يکشي مي نفس راحتيدر فاصله کوتاه استراحت بعد نهار، وقت. داشت
 از آن يکيشدم که ناخودآگاه يخواستم قدم بزنم و فکر کنم متوجه ميم



 

 ١٢٧   مجموعه مقاالت

گر همه ي د"...شه عاشق يق گل هميشقا": کنمير لب زمزمه ميها را زآهنگ
- گر سکوت زندان بهيبار د. آن هفته گذشت. ها را از حفظ شده بودمآهنگ

  . خود باز گشتيجا
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 ها و سخنرانيمقاالت



 

 ١٢٩   مجموعه مقاالت

  

   ١٠رانياي اسالمي جمهور ميرژي هاندانگزارش کوتاه زندانيان سياسي زن از ز

                                     يريدستگي هاوهيش

 ياسي سيروهاي نيريگذشته بود که دستگ ن۱۳۵۷ام ي از قيهنوز چند ماه
 بزرگداشت يهنگام برگزار به۱۳۵۹ها از بهمنيري اما اوج دستگ.آغاز شد

 يانات سياز جر تهران و سپس بعديدان آزادياهکل در ميام سيق
  . بود۱۳۶۰خرداد

شکل دسته  بهي برخيرين شکل دستگيدر اول:  متفاوت بودهايرينحوه دستگ
-بوس بهينير و با اتوبوس و ميها دستگابانيران در خورش پاسداي با يجمع

 را در ين بار زندانيشتريب. شدندي تهران منتقل ميهاشمار زنداني از بيکي
ته ي بهارستان و کميته مرکزيآباد، کمته عشرتين، کمي اويهاتهران زندان

علت کثرت هن سال بيدر ا. برعهده داشتند) ۳۰۰۰بند (مشترک سابق
عنوان هها بمارستاني بي بزرگ و حتيهانماها، فروشگاهيها از سيريدستگ

ن يرزميها زاز جمله آن. شديه استفاده مي اوليهاي بازجوئيزندان و برا
مان در يشگاه پيمارستان و زايران و بيد، فروشگاه بزرگ اينما عصر جديس

  .آمل بود
نگام امتخانات هآموزان در مدارس به دانشيري؛ دستگيريوه دستگين شيدوم
ه و روزنامه ي که تنها اعالمياني از زندانيکي يطاهر. ماه بودوري شهريديتجد

ر ي پاسداران به مدرسه آمدند، مديديموقع امتحان تجد: گفتيخوانده بود م

                                                 
)  Hamburger   Stiftung ( هامبورگ روزه دو سمينار در شد نوشته ۱۹۹۷ سال در گزارش اين: توضيح  10

 جمهتر و ۲ شماره زندان، گفتگوهاي  در بار نخستين. شد ارائه ۱۹۹۷ اکتبر ۱۲ و ۱۱ ايراني، زنان درباره
  فرخنده است، يافته انتشار    TONDAR کتاب در آن آلماني
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طاهره . مين منتقل شديهمه ما به او. نفر را خواند۵۶ ياز پشت بلندگو اسام
  .ن اعدام شدي حاکم شرع اويالنيحکم محمد گ بهيريروز بعد از دستگ۲۵

 ياسيت سيجرم فعالها به کارگران در کارخانهي جمعيريوه، دستگين شيسوم
 کارگر را  پنجاه۱۳۶۰با در ساليطور مثال در کارخانه قرقره زبه. بود

کارخانه ساله بعد از دوهفته به۱۷ک پسر ين عده تنها ي ااز. ر کردنديدستگ
چنان . زدي حرف نمي داشت و با کسيبدار ي بسيبرگشت اما وضع روح

  .گر به کارخانه بازنگشتيماه دکيم شد که بعد از يحالش وخ
خانه و اطرافش مورد محاصره .  افراد در منازل بوديريوه، دستگين شيچهارم

ز ي ن"ي جيآرپ" از ي حتياديار زيدر موارد بس. گرفتيپاسداران قرار م
ر افراد يافتند، ساييورد نظر را در خانه نما افراد مياگر فرد . استفاده کردند

ش را از ي که پسرهاي مثال مادر نعمتي شدند؛ برايخانه به گروگان گرفته م
ن يه ايش را با توجيهاپستان. دين منتقل گردي داده بود به اويبام فرارپشت
 شده بودند با کابل مورد ياسيها سش داده و آنيهار حرام به بچهيکه ش

ن که پسرش به عراق يخاطر اه را در آمل بيريمادر پ. ر دادندشکنجه قرا
  . اعدام کردندير و بعد از مدتيخته بود دستگيگر

 امکان يع بود که در هر مکاني وسيقدرها بهيري بعد دستگ۱۳۶۰از سال
ران ي ايهادر تمام شهرها و روستاها و جاده.  وجود داشتيريدستگ

. بود و پاسداران در همه جا حضور داشتند اعالم نشده برقرار يحکومت نظام
مشکوک شدن پاسداران و موجب ها  ظاهر افراد و نحوه پوشش آنيحت
ز بدون يده و تمي مردان صورت تراشي مثال برايبرا. شدي ميريدستگتا ينها
ش ي و نداشتن آرايپوش دختران و زنان سادهيل، و برايش و داشتن سبير

-ري از دستگياريقابل ذکر است که بس. شديجاد شک در پاسداران ميسبب ا
  .بردنديسر مها بهعنوان مشکوک در زندانهها ب تا سالنشدگا



 

 ١٣١   مجموعه مقاالت

  رشدگانيدستگي ليتحص تيوضع وي سن بيترک

 از ۱۳۶۰در سال. ان متفاوت بودي زندانيب سنيدر مقاطع مختلف، ترک
ت ي اکثربردند امايسر مهساله در زندان ب۷۰ساله تا زنان ۱۲ يهاهدختربچ

طور ه ب.سال بود۲۰ر يها زدادند و سن آنيل ميآموزان تشکان را دانشيزندان
سال زندان ۱۳ بود که به يساله کالس دوم راهنمائ۱۳آموز د دانشيمثال ناه

 يري روز دستگين سن در آمل فردايهم بهيآموز پسرمحکوم شد و دانش
سال ۱۷ تا ۱۶ن يان بيندان زين سنيانگين سال ميتوان گفت در ايم. اعدام شد

  .قرار داشت
الت يآموزان با تحصن درصد را چنان که آمد دانشيشتريالت بياز نظر تحص

ان، زنان يها دانشجوب بعد از آنيترتبه. دادنديل ميرستان تشکيپلم دبير ديز
، کارمندان دولت و سپس يل کرده شامل معلمان، پزشکان و کادرپزشکيتحص

ن دو دسته آخر ين ايدار و مادران مسن بودند که در بهکارگران و زنان خان
 تا ۲۵طور متوسط روزانه  به۶۰در سال. سواد هم وجود داشتيافراد کامال ب

ن بندها ي ايه غذايها سهمشد اما تا مدتيان هر بند اضافه مينفر به زندان۳۰
 در ني اويهادر آپارتمان. ان همواره گرسنه بودنديکرد و زندانير نمييتغ

هوش يان بيعلت کمبود هوا زندانه بود که بيحد بهي ازدحام زندان۶۰سال
 اغلب ۶۰ن شش اتاق وجود داشت که در سالي اوي عاديدر بندها. شدنديم

  .دادندي مي را در آن جايزندان۵۰۰تا 
ک دوش بود از صبح تا عصر يبار حمام که شامل کي يان سال هفتهيدر ا

ان يزندان. ن فاصله حمام کنندي در ايمجبور بودند همگان يشد و زندانيگرم م
 کيها با همان کردند و ماهيعنوان حوله استفاده مه خود بيزن از چادرها

ن امر باعث يهم. بردنديم سرشان بود به تنيريهنگام دستگدست لباس که به
روزانه دو بسته نوار . ها شدن آني بي پوستيهايماريوع شپش و بيش
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 عوض ير براي لباس زي که حتيزنان و دختران. دادنديهر بند م بهيتبهداش
 ي لباس خود به جايهاود ماهانه از تکهيکردن نداشتند، مجبور بودند در پر

  . استفاده کنندينوار بهداشت
ک تکه يک حبه قند و يک عدد نان لواش، ي روزانه شامل يه غذايسهم

ن يا. شدير نمي سيم بود که کسقدر که نهار هم آنيسهم. ر بوديکوچک پن
 يهال کرد اما در سالي تعد۶۰ ساليم با کشتارهايت را رژيب جمعيترک

ت غذا در يت و وضعيب جمعيها، ترکيري مجدد دستگيريمختلف با اوج گ
  .شديران متفاوت مي مختلف ايهازندان

  وضع بهداشت در زندان

گونه مراقبت چيه بدون هشدافراد شکنجه.  بندها اسفبار بوديط بهداشتيشرا
 ي تعفن پاهاي بند از بويگاه تمام فضا. شدندي به بندها فرستاده ميبهداشت
ل يان از داشتن وسايها زندانچون تا مدت. کرده قابل تنفس نبودچرک
 زنانه، ي عفونيهايماري مختلف از جمله بيهايماري ب. محروم بودنديبهداشت

دهان   بديعلت نداشتن مسواک بوهب. ع شده بودي شاي و کچليقارچ پوست
 يهايماريت بد غذا و عدم تحرک بيل وضعيدلبه. داديان را آزار ميزندان

 يهاد معده، دنداني شديهايزيد و خونريت روده، هموروئي؛ کوليگوارش
اد کافور در غذا و يل استفاده زيدلبهد و يزان ديناسالم، عفونت چشم، افت م

 يطورهجاد شد؛ بيان اي از زندانياري در بسيالت هورمونان اختالي زندانيچا
ها  تا سالي از زنان زندانياري سبب شد که بسيح رويکه در کنار فشارها

مارگونه، اختالالت ي بين امر موجب چاقيشدند و هميعادت ماهانه نم
 و ياختالالت روان. شديها مره در آني و غي، پرخاشگريخوابي، بيعصب

ان را به ي از زنداني آن تعداديط زندان و فشارهاي از شراي ناشيافسردگ
طور مثال به. کرديل مين امر را تسهيط ايان شراد سوق داد و زنيخودکش
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 حاج داوود را از سر گذرانده يهاط سخت تختي شرا۶۲ن که در ساليمه
 ي ول.زدي مي شده بود و مرتبا دست به خودکشيبود، دچار اختالالت روان

ها در بند بندش ماه دوستان هميفتيساعته و ش۲۴ک يها و کشمراقبتدر اثر 
 بردند و فردا مرگش را يک شب به بهداريتحت مراقبت قرار داشت، او را 

   .اش اعالم کردند به خانوادهيدر اثر خودکش

  بازجوئي و انواع شکنجه

اده  مختلف شکنجه استفيهاوهي گرفتن اعتراف، از شي برايدر مراحل بازجوئ
 کف يشد که شامل ضربات کابل برکف پا، پشت تا مچ پا و در موارديم

 که يشدگان و کسانزان کردن، نشان دادن اجساد اعداميدست، قپان کردن، آو
 يهاها جان باخته بودند، اعداماباني و خيمي تيهار در خانهيهنگام دستگبه

 نوشتن ي قبل از اعدام حتي که تمام مراحل اداري به شکليمصنوع
 و يگردن زنداندار بهبردن به محل اعدام، انداختن طنابمشخصات برکف پا، 

 را ي زني زندان۱۳۶۷ مثال در ساليبرا. گرفتي پراکنده انجام ميراندازيا تي
گردن انداختن طناب بهابتدا با . همراه همسرش به محل دار زدن بردندبه

 يگردن و را بهدارسپس طناب.  چشم او دارش زدنديهمسرش جلو
گور کردن هزنده ب. افتيهوش شد اما بعد خود را زنده ياو ب. انداختند
 ۱۳۶۰ گرفتن اعتراف بود که در سالي از شکنجه برايگري نوع ديمصنوع

گر از جمله زن يکديشکنجه بستگان در حضور . گرفتيمورد استفاده قرار م
و سوزاندن بدن شکستن استخوان دست و پا . و شوهر و مادر و فرزندان

ان در آمل يل رودگريگار هردو مورد با نبش قبر اسماعي با آتش سيزندان
- هم.  زشتيها و دادن نسبتيهمراه فحاشها بهشکستن دندان. اثبات شد

 گوشخراش که ي با صداي قران، نوحه و عزادارين پخش مداوم نوارهايچن
الشعاع  تحتيگري د وي زنداني شکنجه روانيکي: گرفتيل انجام ميبه دو دل
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ن ينازن. ج بودي رايهاوهيشوندگان از شاد شکنجهي کابل و فريقرار دادن صدا
شکنجه دچار رير شده بود در زي دستگيگري فرد ديجا بهي که اشتباهيدختر
ب يشدت آس بهيفک و کتف و. ديز کشياليه شد و کارش به دي کليزيخونر

 يا بستهي قادر نبود حتيو. بداي که نتوانست سالمتش را بازينحود بهيد
ل يدلهرفت و همواره بيد فکش در ميخندياگر م. کوچک را حمل کند

ر کرده بودند حاضر نبودند ي دستگي را که اشتباهيو. ه تب داشتيعفونت کل
چند مورد تجاوز به زنان و دختران . بدون مصاحبه و اعالم انزجار آزاد کنند

 يگر شکنجه روحياز موارد د. است ز گزارش شدهي نيدر زمان بازجوئ
ک خانواده ي را به ين که ويجداکردن کودکان کوچک از مادر و اعالم ا

  .خانه خواهند سپردميتيا به ي يالهحزب
  ها در زندانوضعيت دادگاه

شدند و يدادگاه برده م بهيجمعان پسر و دختر دستهي زندان۱۳۶۰در سال
ست حکم ير ليخواست، تنها زفريمتن کها و خواندن دن آني بدون ديالنيگ

 بود که با يزندان۹۶ن موارد حکم اعدام ي ا ازيکي. کردياعدام را امضا م
ا ي گوي، حتي عامل اعدام هزاران زندانيالنيگ. اجرا در آمد بهيالني گيامضا

  . حکم اعدام پسران خود را هم امضا کرده بود
آمد و ياجرا در من پشت بندها بهي اويهاهنگام شب در تپهها معموال بهاعدام
. بردندي مي هر روز پيهايتعداد اعدام خالص بهيرهايان از شمارش تيزندان

 و ۱۲۰ زنان تا ۲۴۶ان بندي زندان۱۳۶۰ور و مهري شهريها از شبياريدر بس
گاه بدون ذکر نام تعداد . اندر خالص را شمارش کردهيت۳۵۰ک مورد تا يدر
هرگاه . شدندي اعدام انتخاب ميان برايان جمع زندانيز مان اي از زندانينيمع
 در بند حضور يليدل بهي همراه پاسدار مربوطه بود؛ اگر فرديست مشخصيل

  .کردي اعدام انتخاب ميش برايجا بهيگرينداشت فرد د
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خصوص ران بهي ايهاز در تمام زنداني ن۱۳۶۷ در ساليجمع دستهيهااعدام
 ياجرا در آمد و طان زن و مرد بهيشت در مورد زندانن و گوهرديدرزندان او

نر يگان توسط کانتشدهاجساد اعدام. خته شدنديدار آوه بيآن هزاران زندان
- ه افراد بيها برا دادگاه۱۳۶۷ سال در. ديها منتقل گردگوشت به گورستان

  . ديکشيقه طول ميدق۵ل و حدود يشد اما بدون وکيل ميطور جداگانه تشک
  کان در زندانکود

شان در زندان همراه مادران بهياريها کودکان بسقابل ذکر است که تا سال
زندان  پدر و مادرشان بهيريهنگام دستگ بهين کودکان برخيا. بردنديسر مبه

 حامله بودند در يريهنگام دستگشان بهز که مادراني نيآورده شدند؛ تعداد
شان را ا آوردن فرزندانيدنه حامله امکان ب از زنانيبعض. ا آمدنديدنهزندان ب

 در ي نوذريعنوان نمونه زرهب: ن حامله بودن اعدام شدنديافتند و در عين
ها از آن. بردنديسر م بهيرانساني غيطي در شرايکودکان زندان. رانيشمال ا

شاهد .  قرار داشتندي روانيها مادر در معرض شکنجهيريلحظه دستگ
- يسر مه بي که با مادر در سلول انفراديشان بودند و زمانن مادرايهاشکنجه

 ببرد ي بازجوئيکرد تا مادر را براي پاسدار در سلول را باز ميبردند، وقت
از ترس شکنجه .  در انتظار مادر استيزيدانست چه چيکودک خردسال م

 يکي.  نرود و نزدش بمانديبازجوئخواست بهيه و التماس از او ميمادر با گر
 يوقت. دورن سلولم هل دادنده را بياپسر چهار ساله: ديگويان زن مياز زندان

نه نه اگر ": ه گفتيرم مرا پس زد و با گريدم تا در آغوشش بگيطرفش دوهب
 ". استيزنند؛ پاهاش خونيبرند و به پاهاش مي مامان رو ميمرا بغل کن

  .ميستيگريقابل وصف بود و هردو مريحالت کودک غ
 که مادرش ن علتياکرد به ي مي که در بند زنان زندگيادر پسر کوچکن

- ر لولهي تعمي براي پاسداريوقت. ده بودي را نديها مردمالقات نداشت مدت
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. ختي بند گرياد کنان به انتهاي او، فرهمحض مشاهدده به بند آمد بهي ترکيها
ن يل اين دليهمبه! لولو! لولو. ه صورتش مو دارهخال: گفتيه مياو با گر

از  . ارشاد بردندي برايشعبه بازجوئک را ابتدا به دفتر بند و سپس بهکود
ها  که به خانه آني افراديشان و حت مادران و پدراني شناسائيکودکان برا

 يطور مثال آلبوم عکس خانوادگهب. شدياستقاده مکردند سوءيرفت و آمد م
ا خاله يدند اسم عمو يپرسيز او مدادند و اي نشان مياساله۵را به پسر 

 ي پسر برا.)گفتنديشدگان اسم خود را نمري دستگ۶۰در سال(ست يچ
  .داديد و پاسخ نميکشياد مي فرين فشار روحيمقاومت در مقابل ا

 وضع بهداشت جسمي کودکان در زندان

ها و بوکريها در برابر م آنيريپذبيوضع بهداشت کودکان با توجه به آس
 که ييهارغم تمام تالشيعل. ار اسفبار بودي بندها بسيبهداشتريغط يشرا

ها به آوردند، آني مراقبت از کودکان به عمل ميان براير زندانيمادران و سا
 يبرا. شدندي خاص بزرگساالن دچار ميهايماريها از جمله بيماريانواع ب

 مادرش سرکرده   بايماه را در سلول انفراد۶ که ياک سالهيم دختر يمثال مر
دن کلمات تنها از ي شنين که برايماند عالوه برايو اغلب در سلول تنها م

کرد، در بند زنان به قارچ رحم و عفونت مثانه دچار شد ي استفاده ميخوانلب
  .افته بودي مداوم کامال بهبود نيها بعد از خروج از زندان و مداواو تا مدت

-ي زندان طفره ميها به بهدارموقع آنهن ب کودکان، از برديماريهنگام ببه
 را يک مورد دختر خردساليدر . افتاديخطر مها به که جان آنينحورفتند به

 بردند که مجبور شدند او را ير به بهداريقدر دن شده بود آنيکه دچار آنژ
  .دارندژن نگهير چادر اکسيز
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  وضع بهداشت رواني کودکان

آن  تحملبردند و مجبور بهيسر م بهي نامساعدطيها در شران نظر آنياز ا
شوندگان، هراس  شکنجهيادهايدن فريدن شکنجه پدر و مادر، شنيد. بودند

 آن يت که دائما از بلندگوهاي پرجمعي در بندهاين، زندگيازدست دادن والد
ط شکنجه و ي که در شرايرمادرانياستفاده از ش. شدي و قرآن پخش ميعزادار

شان يها در پستانيريالبته اگر ش(  قرار داشتنديوران بازجوئ ديهااسترس
 از ياريها گذاشته بود که اکنون بس برآنير ناگواريچنان تاث) مانده بوديباق
 هستند و تحت نظر ي از زندان دچار مشکالت روانييها بعد از رهاها سالآن

-ي مينج عصب که دچار تشيامحمود پسر چهارساله. پزشکان قرار دارندروان
عنوان هل فرار برادرش بيدلش که بهايسواد و روستائيشد و به همراه مادر ب

ش را يهاداشته بودند، دستها بدون داشتن مالقات در زندان نگهگروگان سال
اعصابم خط ": گفتيه ميد با گريلرزيشدت مه که بيکرد، در حاليمشت م

  ". شدهيخط
  زندانشان در هايکودکان و سرگرمي

معموال از سطل آشغال و تشت .  محروم بودنديبازکودکان از داشتن اسباب
 ياز داشتن مداد و کاغذ برا. کردنديل استفاده ميعنوان اتومب بهيشوئرخت
 محروم بودند چرا که وجود کاغذ و مداد در بند ممنوع بود و تنها ينقاش
  .شدي نوشتن نامه داده ميبار به بند براکي يماه

شان  کودکانهيهاي با بزرگترها، بازي و زندگيبازل نداشتن اسبابيدلهها بنآ
اگر . کردي ميله بازيک تير و ي شيسهند با دو قوط. هم رنگ زندان داشت

-ي فرستاده ميه به سلول انفرادي تنبيبرا": گفتيخورد مي نميقوطله بهيت
خود را در نقش پاسدار ناصر . انداختير مي شيداخل قوطله را بهي و ت"يشو
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د خواهرها حجابتان يکشياد ميرفت و فريبند م سربه. داديرکار قرار ميتعم
-هان بيگرفت و زندانياش مگاه حقه. شودي وارد ميد برادر فنيرا حفظ کن

  .کردي ميدند و او شاديدويشان ميطرف چادرها
ن ي اولي برايقتده بود وي نديدرکار، مري که جز پاسداران تعمي دخترکيگل

ان مرد با تعجب و با ين برده شد، با مشاهده زندانيه اوينيحسبار با مادرش به
ن يروشنک در اول. دندي و همه خند"!يآه چقدر برادر فن":  بلند گفتيصدا

د او را يترسي که از او مي، در ضمنيريها بعد از دستگمالقات با پدرش مدت
را ي از مردان هراس داشتند، زيدانعمدتا کودکان زن. زنديخاله صدا م

در . هايها هم شاهد بازجوئ مرد بودند و آني زندان همگيبازجوها
ها از ن و اطالع آنيه اوينيحس بهي بعد از آمدن خبرنگاران خارج۱۳۶۳سال

 يهاخانوادهان را بهم کودکي مساله، رژياد کودکان در زندان و افشايتعداد ز
ن يا. بردنديسر مهز کودکان در زندان بي بعد نيهاال اما در س.ان سپرديزندان
دشان به مادر، ي شدي از زندان با وجود عالقه و وابستگيها بعد از رهائبچه
  .کردندي مي دوباره خودداريريمالقات از ترس دستگ از آمدن بهيحت

 هاي زندانيان سياسيزندان و خانواده

ها مورد آزار و ش از آني بيز جهتد ايان و شاي زندانيها پا به پاخانواده
 مالقات معموال از يدر روزها. م قرار داشتندي از طرف رژيشکنجه روان

. کردنديها به سمت زندان حرکت مساعت چهار صبح از منازل و مسافرخانه
 را متقبل يادي زينه ماليافتادند و هزيا روز راه ميشب و مهيها نشهراز ديگر 

که عمدتا را  مادرها و پدرها زيادي، يها خطرات جانن سفريدر ا .شدنديم
  .کرديمد يهد، تمار بودنديا بي ريپ

هم از شان، آنقه مالقات با فرزندانيدق۱۰خاطر اما همه مشکالت را تنها به
ها همواره آن. کردندي تحت کنترل تحمل ميهاق تلفنيشه و از طريپشت ش



 

 ١٣٩   مجموعه مقاالت

ا با بسته يد و يدان خود را خواهند دن بار فرزنيا اين بودند که آيدر هراس ا
 يل وقتين دليهمو خبر اعدام مواجه خواهند شد؟ بهل ي از وسايکوچک
ها آن. دنديدويداخل م هراسان بههاشد، خانوادهي سالن مالقات باز ميدرها
گفتند در زندان يما و اشاره ميم نداشتند و هربار با ايبه رژ نسبتيتوهم
 يليب حرف اول نام فاميترتها بهمالقات .کشندي شما را مها همهنيد، اينمان

 يا پدريشد که مادر يبود اما اگر از جانب مسئوالن سالن مالقات احساس م
ا ي همراه مالقات کننده است و يرخواريش ا بچه کوچک ويمار است و يب

 داشتند، ممکن بود يزندانن زندان نسبت بهي که مسئوليتيبراساس حساس
.  آخر منتقل کننديهاي به سريحيچ توضي را از نوبت اول بدون همالقات

 ي زندانيها و هم برا خانوادهي هم برامضاعف،ن امر موجب اضطراب يهم
 جوان خانواده از جمله خواهران و برادران ي که اعضايموقع. شديم

. گرفتنديت قرار مياذآمدند، مورد آزارويمالقات م بهيتر زندانکوچک
ش يت حجاب و نوع آرايبهانه قراردادن نوع پوشش، عدم رعاان بهپاسدار

 را که در سالن يمادر. کردنديجاد مي پسران در مالقات اختالل ايمو
ها  بردند و ساعتيبازجوئسته بود بهي بلند گريمالقات از شدت تاثر با صدا

ها آن چند روز يشدند و حتمير ي دستگياديمادران ز. داشتندبند نگهبا چشم
گاه با آن. ن شوديريموجب ترس سااين امر ا داشتند ت ميرا در زندان نگه

- ممنوعيل مختلف و واهيان به داليزندان. کردنديها را آزاد مگرفتن تعهد آن

ها که با آن. ديرسيها نماطالع خانوادهن مساله بهياما ا. شدنديالمالقات م
 شتافته بودند از صبح زود تا عصر روز دار فرزاندان خوديدد بهي از اميائيدن

شان يهاآخر بدون مالقات به خانهماندند و دستيمالقات، در انتظار م
. ماندنديمضطرب در انتظار م  نگران ويگشتند و تا مالقات بعديبرم

 که فکر يا به هر روزنهي نجات جان فرزندان خود از ناچاريها براخانواده
 مثال يبرا، دوختندي داشته باشد چشم مير مثبتيکردند ممکن است تاثيم
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نده سازمان حقوق بشر سازمان ملل يدوپل نمانيدار گالي دي برايجمعدسته
ا يران آمد و يت حقوق بشر به اي وضعيها و بررسد زنداني بازديکه دوبار برا

ن ياما در همه ا.  بودينين خمي که آن زمان هنوز جانشيرفتن نزد منتظر
د قرار ي و تهدي، بازجوئيريورش، دستگي مورد ،مقصددن بهي از رسموارد قبل

- يشدند به بيدار ميگاه که موفق به دآن. شدنديگرفتند و بازگردانده ميم
ها  از خانوادهياريبس. بردنديمي پين دادخواهي عمل و باورشان به ايحاصل

. فشار قرار داشتند در يشان بود و از نظر اقتصادآور خانه تنها نانيکه زندان
-شدند عروس و نوهير مي بلکه ناگز،دادنديگاه خود را از دست مهيتنها تکنه

شان را هم يها نوه،ني هردو والديگريا در صورت دستيشان و يها
 يمادران.  فرزندشان در زندان بپردازندي هم براي کنند و هر بار پولينگهدار

 و نظافت بپردازند تا يرختشوئران بهگي ديهابودند که مجبور شدند در خانه
  که در توان داشتند بهيها تا حدالبته خانواده. ن مشکالت را رفع کننديا
ها و هراس از دست  حاکم برزندانيفشارها و ناامن. کردنديگر کمک ميمده

 يل قلبيرغم ميعلتا داشت يما واها ر از خانوادهي، بعضيزان زندانيدادن عز
. ، تحت فشار قرار دهندآزاديط يشرا رشي پذيخود را براخود، فرزندان 

ها و فرزندان را در کردند و خانوادهي ميبردارن فضا بهرهي ان زندان ازمسئوال
 ياسيان سي زنداني مثال بعد از کشتار سراسريدادند؛ برايمقابل هم قرار م

- تا آندادندي ميطور مشروط مالقات حضورها به، به خانواده۱۳۶۷تابستان

ن مساله يا.  از زندان مجبور سازنديط آزاديرش شرايپذها فرزندان خود را به
  .آوردوارد ميان ي بر زندانيها فشار مضاعفبه خصوص از طرف خانواده

شان زانيدن چهره عزي ديجا مالقات بهي که در روزهايرنج مادران و پدران
مادران . ستي قابل شرح نافت کرده بودند،يشان را دريل فرزندان اعداميوسا

 شدند و يار حمله قلبچشان ددن خبر اعدام فرزنداني بودند که از شنيو پدران
ب ي دچار آس رواني- يا از نظر عصبيا در اثر شوک وارده جان باختند ي
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 در ۱۳۶۷در سال) اليسه( که دختر جوانش يعنوان نمونه مادربه. شدند
 مالقات يها روزها کرد، تا مدتيان حد ارتداد زنان اقدام به خودکشيجر

- از بچه.گفت که دخترم گم شدهيگر ميآمد و به مادران ديبه در زندان م

 از او ندارند؟ او مرگ فرزندش را باور نکرده بود و يا خبريد آيتان بپرسيها
  . شده بوديب روانيدچار آس
  موخره

م يت رژايز از جناي ناچيان شد تنها جزئين فرصت کوتاه بيچه در اآن
. هاست آنيها و خانوادهياسيان سيبه زندانران نسبتي اي اسالميجمهور

 ينارهاي و سميق و بررسيها تحقق مسائل زندان متضمن سالي دقيبررس
د توجه داشت که زندان يبا. ان گشوده شودي جهانيمتعدد است تا ابعاد آن برا

 در سراسر يم اساليم جمهوري است که رژيگاه بزرگ از شکنجهيتنها بخش
شه ي، هر انديطلب اعتراض و حقي خاموش کردن هرگونه صدايران برايا

 اما ي اسالميم جمهوريرژ. ر کرده استي خود دايدئولوژيد و ايمخالف با عقا
توان نشست و يه کرد اما برآن نميشود تکيزه ميداند که برسرنين را نميا

  .رانينکو، از سوموزا تا شاه اتلر تا فراياز ه: ن را ثابت کرده استيخ ايتار
  



 ويژه زندانيان سياسي زن   ١٤٢

  
  
  
  



 

 ١٤٣   مجموعه مقاالت

  

  ،ياجتماع يهاعرصه در مقاومت و زندان زنان،

١١هاشمي مينا 
 

 و کار محل کارگري شوراي عضو بيمارستان، اشپزخانه کارگر هستم مينا من
 براي  تالش جز نيست چيزي بودن کمونيست  کنممي فکر من .کمونيستم

-همان بتواني يعني واقعي زندگي در عمل و نظر سانيهم و آزادي و برابري

 شوش، در کشزحمت خانواده يک در من. کني زندگي کنيمی فکر که طور

 اوايل در. شدم بزرگ اتابک محله در و آمدم دنياهب تهران جنوب درحاشيه

 همين در و پيوستم اقليت به انشعاب از بعد .شدم آشنا فدايي سازمان با قيام

 زندان در ۶۳ اوايل تا  ۶۰سال بهمن درفاصله .ردمک ازدواج حميد با نيز سال

 از بعد روز۱۰ و  مدآ دنيابه روناک دخترم آزادي، از بعد ساليک. بودم اوين

 سال دو و دستگير ۶۴ارديبهشت ۲۸در  )رضا زمانيحميد( همسرم او، تولد

 از دخترم با همراه نيز ۷۰درسال  .شد تيرباران )۱۳۶۶ ارديبهشت ۱۴( دعب

 .ريختمگ ايران

 و مبارزه ها،خانواده زندان، مسئله به  سمينار اين در من بحث موضوع چون 
 و مبارزه از برداشتم درباره ابتدا که ديدم بهتر شود،مي مربوط مقاومت

 هستند اجتماعي هايپديده مقاومت، و مبارزه. کنم مطرح را نکاتي مقاومت

- مي بر در را زندگي هايهعرص همه بلکه شوند،نمي محدود زندانبه تنها که

                                                 
 ايران، در سياسي زندانيان کشتار درباره سراسري گردهمايي ششمين در مقاومت ميزگرد در سخنراني متن  11

    ۲۰۱۵ سپتامبر ۱۳ تا ۱۱ برلين،
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 قلمروهاي تا گرفته جامعه و کار محيط و زيست محيط خانواده، از. گيرند

 .دهدمي شکل را انسان عمل و رفتار آگاهي،  که ديگري

 زندان از که را تنهايي زنان موقعيت سياه، و سرد هايسال آن در کنيد تصور

 خود کودکان همراهبه و دباشن داشته رسمي شغل توانندنمي ديگر و شده آزاد

 فضاي در و لباس توليدي نظير شغلي امنيت فاقد و غيررسمي مشاغل در

 شرايط، ترينتلخ در که زناني. هستند کار به ناچار آن، بر حاکم مردساالر
 بارهه درتوجي صدها و بروند محله آن به محله اين از خانه دنبالهب مجبورند

 هايخانواده جمعه ب جان و دل با حال عين در و کنند سرهم خود زندگي

 و خداحافظي لحظه که زناني. بپيوندند هاآن وقفهبي هايتالش و زندانيان
 هايناهنجاري از دنيايي با و گذرانده سر از را شانعزيزان  مراسم و تيرباران

 و  نشده نااميد اما هستند، رودررو فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، فقر از ناشي
 .نددبازنايستا شتال از

 و بازگردم نخست موضوعبه که داشتم تاکيد خاطر اينهب نکات اين بر

 اشکال زندان در شود،مي آغاز جامعه در مبارزه و مقاومت  که دهم توضيح

 کليه در و زندان از بيرون در آزادي از پس و گيردمي خودبه ايپيچيده

 تودرتو هايعرصه اين .تندهس ما همراه اجتماعي، و فردي زندگي هايعرصه

 اميد .کند تحمل تنهاييبه  تواندمي کسي کمتر اما را دشوار و پيوسته مهبه و

ن دوستا آن کنار در و. است بوده مبارزه و مقاومت بزرگ گاهتکيه هميشه اما
 جان سويداي از هاآن با که کساني .اندبوده ما همراه هميشه که رفيقاني و

 زندگي دنيايي در ما .ايمهبود شريک يکديگر شادي و مغ در و ايمهگريست

 رنگ ما سرنوشت احتماال نبودند، ديگري شريف هايانسان اگر که کنيممي

 هايتجربه از هاييگوشه به خواهممي که است نگاه اين با. داشت ديگري

 .کنم اشاره اجتماعي، زندگي هايعرصه ديگر و زندان در خودم
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  اجتماعي هاي تجربه و زندان

 بهمن۲۵ روز. بودم سپه بانک تجارت بخش کارمند من دستگيري از قبل

 بعد. رفتند امرئيس سمتبه و شدند بانک وارد پاسدار دو که بود شصت سال

 سوال چند فقط گويند،مي و دارند کار شما با" گفت و آمد من نزد امرئيس

 ابتدا "؟تکجاس اتسايلو: "دگفتن پاسدارها بعد .داشتم عجيبي دلهره. "دارند

 اما. کرد من وسايل آوردن داوطلب را خود بود الهيحزب که بانک نگهبان

" مآرمي براتون من" تگف بود طبعيشوخ و شاد زن که همکارم فاصله اين در
 کيفم در که شد بيشتر وقتي امدلهره . برگشت من کيف با دقيقه چند از بعد و

 پارک ماشيني بانک بيرون .بود اقليت کار نشريه شماره آخرين از تعدادي

 بود نشسته من کنار که پاسداري بالفاصله .شدم آن سوار که بود شده

 بود عجيب اما .بازکردم را کيفم آهستگيبه من .انداخت سرم بر را اشاورکت

 و نشريه همکارم که فهميدم بالفاصله .من تلفن دفترچه نه و بود کار نشريه نه
 با .ندارند مدرکي من از جااين تا که گذشت ذهنم از و برداشته را تلفن دفتر

 زندگي آن در عزيزي رفقاي همراهبه که بودم ايخانه نگران مدام حال اين

 .کردممي

 طريق از و انشعاب از قبل که  فردي که شدم متوجه هابازجويي در 

 آوردند من نزد را او .است شده من دستگيري باعث شناختم،مي کوهنوردي 

-اين تا هاآن که شدم متوجه جاهمين .بگويم را چيز همه که داشت اصرار و

 که مضمون اين با ساختم توجيهي و محمل من .هستم اقليتي که دانندنمي جا

 ديگر و امکرده ازدواج هم بعد و خواندممي نشريه انقالب، اوايل در مدتي

 با بود من توجيه ندانز آخر تا محمل اين .ندارم سياسي مسائل به کاري

 لب از لب هاآن اما ديدم، زندان در را تشکيالتي هم رفقاي بارها که وجودي
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 هيچ که عادي مردم از بودم زني جسارت داروام ن منيه بر اعالو .نگشودند

 .بود برداشته کيفم از را هانشريه که همکاري زن همان. نداشت ادعايي

 مبارزين تجربه

 رفيق دو با حميد همراه که داشتم را شانس اين بختانهخوش دستگيري از قبل

 اين از من .باشم خانههم )همستور (اعظم و هادي سازمان قديمي و تجربه با

 هايقرار خانگي، کار تقسيم و جمعيدسته زندگي. موختم آخيلي رفيق دو

 را امنيتي شرايط مدام که هادي رفيق ويژههب .ديگر نکته راناهز و سالمتي

 در": گفتمي او .دادمي زندان شرايط باره در رهنمودهايي و کردمي چک

- پرونده حد در و دارند، اطالع تو از حد چه تا که ببيني کن سعي ابتدا زندان

 زير چاقو يک بازجويي موقع در کن فکر هميشه و کن دفاع خود از ات

 لمراح تمام در "کنيمي پاره را خودت گلوي آري هر با و است گلويت
 .بود زندان در من راهنماي هادي هايحرف ه،شکنج و بازجويي

  خانواده مالقات و زندان

 که اين. دارد خاصي اهميت زنداني براي مالقات که دانندمي زندانيان همه

 خانواده جايگاه در خود بعد و يندابي مالقات به خانواده و باشي زنداني خود

 را تحمل بار که دارد خاصي ويژگي بروي، تازنداني همسر مالقات به

 که مادرم و پدر ماه چندين از بعد بودم زندان که خودم. کندمي دشوارتر

 فقط من. حميد هم بعدا و  آمدند مالقاتمبه بودند شده شکسته و پير خيلي

 تلفن هاوقت آن. بيايد مالقات به کرده جرات چطور حميد که کردممي فکر

 باالي سوراخي چند فقط .برسد طرف آن به صدا تا زديمي فرياد بايد و نبود

 اشاره و ايما با من. دهي تشخيص را صداها توانستيمي آن از که بود شيشه

 سيانور ديدم لحظه يک و آمدي مالقات به چرا که کردممي اعتراض حميد به
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-نگران هم و بود بخشآرامش هم حضورش .دهدمي نشانم را زبانش زير

 تجربه خودم که زندان نام ب جهنمي در و بازداشت لطو در هميشه .کننده

 .ماندنمي زنده دستگيري صورت در که دانستممي کردم،مي

 زايمان براي سپس .کرديم زندگي شهرستان در هم با يکسال شدم آزاد وقتي

 ساليک .شد دستگير حميد روناک، تولد از بعد روز ده و آمديم تهران به

 زندان بيرون که کردممي درک تازه. است اوين در فهميديم تا بوديم دنبالش

 کابوس با ترمهم همه از و مشکالت دنيا يک با يشههم. است تردرناک چقدر

 اولين در. شدم آشنا هاخانواده با زندان از بيرون در. کردممي زندگي او مرگ

 او شيشه کنار از شدم سالن وارد وقتي. بود شده سالهيک روناک مالقات،

 و الغر .نشناختم را او اول .زندمي شيشه به کسي که شدم متوجه ذشتم،گ
 پيدا ظاهرش از کردند، اششکنجه چقدر که نکته اين درک .بود شده شکسته

 .بود

 زبان تازه روناک و بود بعد ساليک مالقات، هايلحظه ماندگارترين از يکي

 هم خودش و دوشينم قطع روناک گريه صداي ديدم ناگهان .بود کرده باز

 از را چيزيي خواهدمي پاسداري ديدم و رفتم در نزديک .آيدنمي بيرون

 يک  ،"داده بهم بابام .هخودم مال دمنمي ":گفتمي گريه با او و بگيرد روناک

 من. سيب يک و پرتقال يک هم سبد در و بود دستش رنگي توري سبد

 او اما "خرممي برات نم بده بهشون ":گفتم دعوا حالت با و شدم ترنزديک 

 با خالصه "خودمه مال "گفتمي و بود گرفته بلوزش يقه به را دستش باگريه

 طرف اين به سبدش با  روناک شدند حاضر ديگر، پاسدار يک ميانيپادر

 من و کردمي وگريه بود شده اشک پراز صورتش کردم بغل را او وقتي .بياد

 شادي و لبخند با آمديم بيرون ت امالق سالن از کههمين .کردممي نوازشش

 ها،بچه فهميدم تازه ."ندادم بهشون ديدي":گفت کرده باز زبان تازه که کودکي

 حرفي چه کجا کنند، رفتار چطور که گيرندمي ياد  اکتسابي يا و غريزي هم



 ويژه زندانيان سياسي زن   ١٤٨

 هايشان،دلبستگي براي کهاين يا و باشند گرنظاره و ساکت يا و بزند را

 . کنند مقاومت

  هاخانواده اومتمق

-مي قبل از را هانآ من .کردم شرکت پدرگلي خانه در مراسمي در باراولين

 در بعدا و جانآ در .گرفتم ياد هانآاز زيادي انساني هايدرس و شناختم

 و مادرانبا  هم اغلب و شدم شناآ زيادي يهاخانواده با زندان بيرون

 و اجتماعي طبقاتي، هايشکاف مشترک، همدردي وجود با .همسران

 فرزندان زندان تجربه که رانيماد. تيافمي بازتاب هم هاخانواده در فرهنگي

 جديد زندانيان مادران از ترتجربه با اغلب داشتند، را شاه دوره در خود

-مي بهتر را همديگر و زدندمي حرف شانفرزندان از افتخار با هانآ. بودند

 افتخار شانفرزندان وجود به هانآاکثر .بودند متفاوت جديد مادران. شناختند

 بودند اما. دکردنمي اعتراض بلند صداي با انتظار سالن در و کردندمي

 به اما داشتند، دوست را شانفرزندان عاشقانه کهاين وجود با که مادراني

 را خود فرزند هانآ از برخي حتي .نداشتند گاهيآ سياسي مسايل
 کنند محکوم را دولتيان کهاين جايهب و انستهد خود سخت مقصرزندگي

 داشتند تمايل که هاخانواده از برخي يا و کردندمي سرزنش را خود فرزند

 .کند همکاري زندان در اگر حتي .شود آزاد شده که هرنحويبه فرزندشان
 اغلب و داشتند بيشتري هايدشواري مدندآمي شهرستان از که مادراني 

 را عمومي عرف يک که بودند هم هاييخانواده .نداشتند ماندن براي جايي

 داخلبه فرزندشان براي بيشتري پول داشتند، اصرار و کردندنمي رعايت

 هزينه حتي و بودند مالي مضيقه در که زيادي مادراني يا  و بفرستند زندان

 .کردندمي تهيه سختي به را مالقات به آمدن
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 يا و مالقات درخواست براي هاخانواده و مادران اصرار هادشواري از يکي

 خواستبه ناچار به اما نداشتيم قبول که ما و بود رژيم مقامات به نگارينامه

 هست يادم .رفتيم منتظري خانهبه هم باريک حتي. گذاشتيممي احترام مادران

. رفت و گرفت را مادران نامه و آمد آخوندي تنها .نگرفتيم پاسخي هيچ که
 حميد مادر خاطرهب. نداشتم کارها از نوع اين به اميدي گزهر شخصا

 بر که فرساييجان فشار همه با که بود اين آرزويم تنها .کردممي مشارکت

 ماند سرفراز او و شد هم طورهمين ..نشکند او شودمي اعمال زندان در حميد

  .کنممي ياد او از احترام و عشق با هميشه خاطر همينبه و

 از مختلف هايبهانه به و شدمي ترتنگ  کمکم هاخانواده مناسبات و ديدارها

 دورهم باريک ايهفته کمدست  جانباختگان، مراسم يا و هابچه تولد جمله

 برگزار هم کارگر روز يا مارس۸ مانند هاييمراسم گاها و شديممی جمع

 .داشت ريانج هم هاخانواده بين در هامدت سياسي هايبنديدسته. شدمي
 خود جداگانه و ويژه هايآييگردهم اغلب مجاهدين و هااکثريتي و هاايتوده

 کنار در بيشتر هم راديکال چپ و کارگر راه پيکار، و هااقليتي و داشتند را

 .داشت زيادي هاينشيب و فراز و نبود دستيک اما هابندي صف اين .هم
 پسر زندانيان از ايعده ۶۷سال جمعيدسته کشتارهاي از بعد که هست يادم

 گرفته شکل انگيزيغم فضاي متاسفانه هم هاخانواده دربين. بودند شده آزاد

 حتي و کرده نگاه تواب عنوانهب شده آزاد پسرانبه هاخانواده از برخي .بود

 و زندانيان اين زندگي و شرايط بر فضا اين .بودند شده  هاآن ديدار مانع
 و کشتار بار سنگيني طرفيک از .داشت مخربي تاثيرات هاآن هايخانواده

 نامناسب رفتار ديگر طرف از و بود عزيزان دادن دست از بزرگ درد

 مابه کمکي آن جزئيات توضيح امروز که آزادشدگان به نسبت هاخانواده

 مشترک، هايدردي هم و شد شکسته فضا اين آرام آرام البته .کندنمي

 .شد تربرجسته
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 مراجعه بانک به من. بود خميني مرگ روز ماندني يادهب روزهاي از ييک

 لبخندي که حالي در کارمندان از يکي .است بسته بانک ديدم بودم، کرده

 خانهبه بالفاصله ."مرده خميني نداري خبر مگر" :تگف لب زير داشت

 و هپوشيد روشني لباس .درآوردم داشتم تنهب اغلب که را تيره لباس .برگشتم
 روشن لباس همگي .اندجمع مادران ديدم .رفتم هاخانواده از يکي ديدارهب

 خودانگيخته جشن نوعي .بودندکرده آرايش و اصالح را هاصورت پوشيده،
  .کشتار و عام قتل رژيم بنيانگذار مرگ خاطرهب هاخانواده

 زندگي و کار محيط در هادشواري

 استقبال وجود با .کردم مراجعه کارم محل بانکبه  زندان از آزادي از بعد

 خاطرهب شد گفته من به و نشد ميسر کارهب بازگشت امکان کارکنان، همه

 ازدستگيري بعد .نداريد را جا  هيچ در رسمي استخدام امکان سابقه،وءس

 رسميغير مشاغل در يعني .شدم کاربه مشغول لباس هايتوليدي در ،حميد

 رعايت بدون البته .کرد کار شناسنامه و سابقهءسو به نياز بدون شدمي که

 .پائين دستمزدهاي با و شغلي امنيت گونههيچ

 هاييکارگاه در اما .بود بهتر کارکنان بين همياري زنانه، کار هايمحيط در

 عريان مردساالري فضاي و بيشتر زنان مشکالت ،کردندمي کارهم مردان که

 ،"ناموسي" دعواهاي ،شنخ گفتار و رفتار ،رکيک هايدشنام. بود عيان و
 جنسيتي مشکالت بودي تنها زني اگر. بود کارگاها باغل بر مسلط فرهنگ

 بودم گفته کردم،مي کار که کارگاهي در که آيدمي يادم .شدمي بيشتر هم

 به همکار مردان ،کارگاه در که ديدم روزي .کندمي کار شهرستان در همسرم

 يا و گرفته طالق احتماال .گويدمي دروغ زن اين که دکننمي پچ پچ ترکي

 شدم نگران خيلي دانستم،مي ترکي که من .است زندان مواد خاطرهب شوهرش

 گفته را ماجرا امپسرخاله به .داشتم شديدي نياز کار و پول به حالعين در و
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 متس به هم با و بيايد کارگاه به همسرم عنوانهب که کردم درخواست او از و

 در رويدادها نوع اين. شود کاسته هاپچچپ شد باعث همين. برويم خانه

 .شدمي تکرار ديگر زنان و من براي بارها اشمختلف هايشکل

 با هامحله از خيلي در فرزندش همراه تنها زني زندگي ها،سال آن در

 محله در حضور هتوجي تا گرفته خانه اجاره از. بود روهروب متعددي مشکالت

 هر و زندگي شيوه نوع هر براي بودي ناچار و ديگر موضوعات خيلي و

 را مختلفي اتهتوجي اتزندگي محل همسايه و کاسب و خانهصاحب

 البته .کردمي بيشتر را روزمره زندگي تنگناهاي هاواکنش مينه. يبساز

 بودند اما .نگذاشتند تنها مرا سخت شرايط اين در گاههيچ خودم خانواده

 يک با همرا که گذشته سال .نبودند برخوردار هم امکان اين از که يزنان

 که ديدممي و داشتيم ديدار باسکي زندانيان خانواده با رنيکاگ در آلماني گروه

 سياه دوران ياد اختياربي هستند، برخوردار شانمردم دريغبي حمايت از هاآن

 مردمان از بوديم چارنا اغلب حتي که ما تنهايي وغم افتادم شصت هايسال

 .بگريزيم نيز خود

 اجتماعي و فرهنگي تنگناهاي

 هايعرصه همه بلکه نبود زيست و کار محيط به محدود تنگناها اين البته

 به روناک نامثبت براي که هست يادم .گرفتميبر در را اجتماعي زندگي

 آن دريافت براي و داشتم فرزند حضانت و نامهقيم به نيازدبستانی پيش دوره

 قيم  بزرگ پدر و پدر ،اسالمي قانون ازنظر .کردم مراجعه سرپرستي رهااد به

 قيد در هاآن از يک هيچ که صورتي در و است کودک اصلي سرپرست و

 مادر شود اثبات کهآن مگر .است مادر با سرپرستي حق نباشند، حيات

 را فرزندش که حميد مادر .ندارد را فرزند از نگهداري اخالقي صالحيت

 من اصراربه او که داشت را انگارانهساده توهم اين داشتمي دوست عاشقانه
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-انگيزه و مبارزه که او .شدنمي اعدام کردن، توبه صورت در و کرده مقاومت

 اداره از فهميد،نمي هم  را  من موقعيت و کردنمي درک را حميد هاي

 خاطرهب من که شد دعيم و کرد روناک براي نامهقيم درخواست سرپرستي

 ازکلي بعد. ندارم را فرزندم از نگهداري اخالقي صالحيت بودن سياسي

 نيز قانوني نظر از من و کرده رد را او درخواست سرپرستي هرادا کلنجار،

 ايران جامعه در فرهنگي هايمحدوديت نوع اين از. شدم روناک سرپرست

 .يمشناسمي ما اغلب را آن هايريشه و است بسيار

 شد ايران در ماندن براي هايمانگيزه نپايا نقطه انگيز،غم و سنگين رويداد اين

 و تبعيد در حضور و ايران از فرار روايت. مبگريز که گرفتم تصميم و

 را آن مختلف جوانب ما از خيلي و تازه نه است داستاني آن هايدشواري

 .نيست آن بازگويي به نيازي و ايمکرده تجربه

 مقاومت و مبارزه اميد، ،زندگي 

 هاياسطوره نبايد مقاومت و مبارزه از. هستم و بوده خوشبيني آدم هميشه من

 را هاآن اجتماعي زندگي مختلف هايعرصه در بايد ،بلکه ساخت واقعيغير

 هايانسان  با ها،دشواري کنار در ما همه که هستم مطمئن و بست کارهب

 در من. اندتهداش قرار فروتني بزرگ هايقله رب که ايمشده شناآ زيادي شريف

 و نهادند خود آرمان سر بر جان که عزيزاني و آشنايان، و دوستان همه کنار
 در که امشناخته را زيادي شريف هايانسان نيستند، ما ميان در ديگر يا

 ايران، در که پزشکي آن .اندبوده ياورم و يار سياه، و سخت هايدوران

 جانباختگان از پدرش بود فهميده که هنگامي و کرد جراحي ملع را روناک

 پرداخته را بيمارستان جراحي هزينه خود بشناسم، را او من کهآن بدون، است

 او مهد هزينه من، موقعيت به توجه با که کودک مهد مدير شريف زن آن .بود
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 و اجتماعي مادي، هايدشواري در که دوستاني  .رساند ممکن حداقلبه را
 .بيشمارند اند،بوده من همراه هميشه رواني و روحي

 ثبت براي روناک گذشته سال .ماست فرزندان حکايت ترجالب همه از

 شناسنامه بايد که بودند گفته او به .بود کرده مراجعه مربوطه اداره به ازدواج

 را پدرم هستم، فراري من که بود کرده اصرار او چه هر .باشد داشته ايراني

 ايراني شناسنامه به نيازي چه .دارم آلماني گذرنامه و شناسنامه و کشته رژيم

 ايراني وکيل نزد هم با .دبو نرفته بوروکرات کارمند خرج به ،هست من

 سفارت بريد پا کت يک نيست مشکلي":گفتمي وکيل جناب .رفتيم

 بدون هک شد مدعي وکيل جناب .نپذيرفتم ما را نکته اين ."بگيريد شناسنامه

 فرياد سرش بر روناک که بود جااين .شودنمي حل مساله سفارت به رفتن

 وبن بيخ از آن با من و است من پدر قاتل حکومت اين عزيز آقاي که کشيد

 ديگري راه هيچ":داد پاسخ وکيل جناب البته؟ !کنيد نمي درک چرا مخالفم

 :کشيدمي فرياد سرش رب که هست يادم را روناک رهچه. "ندارد وجود
- مي پيدا را راهش خودم گفت هم من به ."نيست شما پندهاي به احتياجي"

 ."شد ديدي": زندمي فرياد و آمده دست در ايروزنامه با ديدم روز يک. کنم
 مدتي ازپس .بود داده توضيح را ماجرا و بود رفته هانوفر شهردار نزد روناک

 با و شده حل شناسنامه همسال که دهندمي خبر روناک به شهردار طرف از

 مقاومت از نوعي هم اين. شد منعکس هم شهر روزنامه در تفضيالت و عکس

  .اهارزش از دفاع خاطرهب است
 آينده هاياميد هابچه که دانيممي !کنم صحبت ديگري هاينمونه از گذاريدب

 آمده دنياهب زندان در که هايمبنديازهم يکي دختر گذشته، سال .هستند ما

 زندان در او آمدن دنياهب خاطره هم من. دکر دعوت مرا ازدواجش براي، بود

 مراسم در و نوشتم داشتيم زندان در که را بزرگي جشن و زنان ياريهم و

 من نزد جوان چند .کنندمي گريه دارند همه ديدم شد تمام که نوشته. مخواند
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 اين .بودند ختگانبا جان هايخانواده از هاآن، گرفتند آغوشم در آمدند

 آينده هاياميد حضور شوق هم و هست کشتار عمق از نمادي هم ،هانمونه

 بينم،مي ديگر هايفعاليت يا و مراسم اين در را جوان نسل که هم امروز .ام

 خالصه .دشومي بيشتر و بيشتر مبارزه، تداوم و برابري آزادي، براي اميدم

 .گيردمي بر در را زندگي ايهعرصه همه و هست جا همه مقاومت کنم

 ۲۰۱۵ سپتامبر/۹۴ شهريور
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  ١٢يمژده ارس خودويژگي زندان زنان

  مقدمه

 بخشي از خودويژگي نقش زنان در جامعه ان زنانمسئله خودويژگي زند
 سياسي بازتاب خود - هاي مختلف اجتماعيمشکالت زنان در عرصه. است

طور ر جنبش سياسي بهحضور د. يابد ميرا در عرصه مبارزه سياسي نيز
طور وان حاصل سرکوبگري سيستم حاکم بهعنعمومي و زنداني سياسي زن به

ها باعث توجهي به آنآورد، که بيهايي را پديد مياخص، خودويژگي
. شودهاي نادرست از وضع زندانيان سياسي زن مياشتباهات و يا ارزيابي

يان سياسي در کل و بخش ها، دفاع از حقوق زندانبدون شناخت اين ويژگي
و . ا با خود خواهد داشتهايي رها يعني زنان، همواره کاستيمعيني از آن
  . از زندان آن نيز بعضا ناشناخته باقي خواهند ماندعوارض پس

  
  :ام بديهي فرض کرده مطلب چند نکته راپيش از ورود به اصل

 هکوشيم، و اشاره بما براي آزادي همه زندانيان سياسي مي .۱
معناي جداسازي جنسيتي در راه خودويژگي زندانيان سياسي زن، به

 .مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي نيست

شود در بسياري از جا به آن اشاره ميهايي که در اينخودويژگي .۲
طور کلي، اعم از سياسي يا غيرسياسي، ندان زنان بهموارد درباره ز
 از تجارب شخصي خود و جايي که منکند ولي از آننيز صدق مي

                                                 
   ۲۰۰۶ سپتامبر آلمان برمن،  12
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کنم، همه جا از زندان سياسي زنان نام برده دوستانم صحبت مي
  . جاستها هم از همانشود و مثالمي

ناگفته آشکار است که ستم جنسي بر زنان فقط در رژيم جمهوري  .۳
- اي نمونهشود و در بعد جهاني و منطقهاسالمي ايران خالصه نمي

محدوديت زمان توجه به يافت که با توانهاي مشابه بسياري را مي
 .هاي ديگري به آن پرداختو موضوع بحث، بهتر است در نوشته

  

  هابندي و نمونهطبقه: هاخودويژگي

ام عليه رژيم شاه و  سياسي چه در قي– مبارزه اجتماعي درحضور وسيع زنان 
عف بر اکنون نشان روشني از نابرابري و ستم مضاو چه هم. ا. چه برعليه ج

تبع آن تر و بهبر بستر همين نابرابري و ستم مضاعف، راه سخت. آنان است
ها را به سه اين خودويژگي. تري در انتظار زنان استزندان سياسي سخت

برخورد مجموع سيستم حکومتي، برخورد . توان تقسيم کردگروه کلي مي
اصلي هستند که بندي ها و برخورد مابين زندانيان سياسي، سه طبقهخانواده

بخش اعظم فشارها ناشي . ها خواهم پرداختهايي به آندر ادامه با ذکر نمونه
همين دليل  ارتجاعي است و به–از سيستم حکومتي بر مبناي قوانين مذهبي 

  .پردازمها ميبيشتر به آن
  

   برخورد مجموع سيستم حکومتي -۱

  . ا. ه در رژيم جحضور مذهب در تدوين قوانين چه در دوره مشروطه و چ
و قوانين آن، منشا . ا. اين مسئله بر همگان روشن است که نظام حقوقي ج

گرفته از اسالم است ولي الزم به ذکر است که نفوذ مذهب در تدوين قوانين 
بع آن ماهيت ضد زن اين قوانين قابل اهميت ه تمدني در دوران مشروطه و ب
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 به حضور شوراي پنج نفره فقها توانجا ميدر اين. و بررسي جداگانه است
  .براي تصويب قوانين مصوب مجلس شوراي ملي در آن زمان اشاره کرد

د برعليه زنان از همان با تکيه بر نظرات و قوانين فوق ارتجاعي خو. ا. ج
 متالشي کردن روي کار آمدنش تمام توان خود را براي سرکوب وابتداي به

مه اين سياست را در زندان با شالق کار بست و اداجنبش نوپاي زنان به
کنم با بيان من در اينجا سعي مي. ها، قصاص، سنگسار و غيره عملي کردزدن

  . تر کنمها موضوع را روشنبرخي نمونه
ايمان زنان ناتمام است، بهره آنان ناتمام، ! مردم": گويدالبالغه ميعلي در نهج

شان از نماز و روزه است ور بودننشان ناتمامي ايمان، معذ. خرد ايشان ناتمام
ن سهم آنان از ميراث  و نقصان بهره ايشان، نصف بود- شانهنگام عادت به–

سهم مردان، و نشانه ناتمامي خرد آنان اين بود که گواهي دو است نسبت به
 بر طبق چنين نظراتي کشتن "زن چون گواهي يک مرد به حساب رود

بر ( که ايمان زن نصف مرد است جاآناز . بالدرنِگ زِن کافر جايز نيست
مجازات ) عقل نارس (تراز کفر مرد نابالغکفر او نيز هم!) "توضيح باال"طبق 

زنان کافر را طبق رواياتي . شده يعني به زنان کافر بايد وقت داد تا فکر کنند
ثال از باالي کوه م(بايستي از يک بلندي پرت کرد گفتند، ميکه زندانبانان مي

ان اما حکم ارتداد آن... قدر با قرآن بر سرشان کوبيد تا بميرند و، يا آن)هبه در
نوبت ۵شيوه ديگر اجرا کردند و آن زيرشالق گرفتن زنان در زنان چپ را به

دهم که در توجه مي). ضربه شالق در روز۲۵(ضربه شالق بود ۵و هر بار 
وبت و هربار ه شده بودند پنج نمورد زندانيان مرد که مرتد ملي شناخت

برخورد )ضربه شالق در روز۵۰. (کردند شالق بايستي تحمل ميضربه۱۰
، نمونه ديگري از مفروضات ۶۷خصوص در کشتار سالبازجويان با ما به

  . اسالميون در مورد زنان است
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بپرهيز از راي زدن با زنان که زنان ": گويدالبالغه به حسن، مير نهجعلي د
طبق اين نظر که زنان سست  بر." گرفتن ناتوانند و در تصميماسست راي

گيري ناتوان، روساي زندان انتظار داشتند که در پي ند و در تصميماراي
از طريق مالقات داخلي و ارتباط با تعدادي (پخش اخبار کشتار در بند زنان 

تعداد زيادي از زنان، ) از مجاهدين که تا آن زمان هنوز زنده مانده بودند
ه از نظر آنان زنان مبارز، چرا ک. ع داده و شرايط زندان را بپذيرندتغيير موض

 مبارزه سياسي شدند و شان جذبخاطر برادرانشان يا بهخاطر همسرانيا به
شرايط را يا بخشي اعظم زندانيان سياسي مرد، اعدام شده و حال که بخش

. عمل چنين نشداما در . ماندپذيرفتند، بنابراين جايي براي مقاومت باقي نمي
 پيش فرض آنان را برهم ۶۷ر مقاومت زندانيان سياسي زن در جريان کشتا

اين به. ضربه شالق را دوام آوردند۲۵روز، و هر روز ۲۲تعدادي از زنان ...زد
خوبي به. شودها نيز اضافه ميتعدادي از آنها اعالم اعتصاب غذاي شکنجه

انفرادي  کوتاهي براي چندمين بار بهفاصلهاد دارم وقتي تعدادي از ما را بهي
-قدر مينآچرا ": ها فرياد زدکردند، نگهبان زن مسئول بند انفراديمنتقل مي

ها را به خدا اگر اين. ها خسته شديمبريدشان ما به جاي آنآوريدشان و مي
شان فقط يک طناب خرج همه. خوردکشتيد آب از آب تکان نميهم مي

  ".بود
  

هاي حکومتي ازعرصه   سيستم پدرساالر را در همه عرصه نفوذنيچنهم
  .توان ديدگذاري گرفته تا مجريان آنان در زندان ميقانون

  : کنمجا به چند نمونه اشاره ميدر اين
داند که مطيع شوهر خود هستند و  زنان شايسته را آناني مي۳۴سوره نساه آيه

نان تسلط و حق نگهباني است ر زمردان را ب"کند دليل آن را چنين بازگو مي
   "...که خدا بعضي را بر بعضي مقرر داشته) نيرو و عقل(واسطه آن برتري به
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ترين سالح شيطان زنان محکم": آوردنقل از محمد ميالبالغه بهعلي در نهج
  ) ۳۵۰ صفحه ۹۷۰شماره  ("هستند

 بهترين زنان، زني است که با تن و مال خود از شوهرش"در جاي ديگر 
يا ) ۴۶۹ صفحه ۱۵۰۴ (".کندخالف رضايت او کاري نميبرد و برفرمان مي

بهترين مسجد زنان، کنج "يا ) ۲۱۹ صفحه ۳۳۱ ("بيشترين اهالي جهنم زنانند"
  ) ۴۷۴ صفحه ۱۵۳۲ (".هاستخانه آن

پيروان علي و محمد در جمهوري اسالمي در مقدمه قانون اساسي تحت 
خانواده واحد بنيادين جامعه و ": گويندن مي چني"زن در قانون اساسي"عنوان 

زن در چنين برداشتي از واحد ... کانون اصلي رشد و تعالي انسان است
در خدمت اشاعه ) ابزار کار بودن(و يا ) شيئي بودن(خانواده، از حالت 

زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مصرف
رزم مردان در آهنگ و خود همهاي مکتبي پيشمادري در پرورش انسان

باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در هاي فعال حيات ميميدان
  ".ديدگاه اسالمي برخوردار از ارزش و کرامتي واالتر خواهد بود

 و يعني مادر بودن و پرورش(اش نقش سنتياسالميون، برگرداندن زن بههدف 
باشد و فقط در اين محدوده و چهارچوب است که يم) تربيت مردان مسلمان

در اي جا جا دارد به نمونهدر اين. يابدجايگاه زن از ديدگاه آنان رسميت مي
هاي هاي تابوتبعد از اين که تعدادي از زنان چپ، شکنجه. اشاره کنمزندان 

-به همکاري حصار را تاب نياورده و بعضا دستحاج داوود رحماني در قزل

 ،چه که اتفاق افتاده بودتئوريزه کردن آنگسترده با رژيم زدند، شروع بهاي ه
اسالم خود در آورده بارز بهکردند و در صدد بر آمدن چهره انساني و م

داشتند، رابطه هاي متمادي با حاجي داوود سعي بر آن ها در بحثآن. بدهند
هايش با استيدر جنبش چپ با همه ک) عنوان زن مبارزبه(و نقشي که خود 

ها با در يکي از اين بحث. آن خو گرفته بودند را بازسازي و دنبال کنند
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مسلمانان "تعبير حاج داوود  داوود، مسئله بر سر نقش آنان بهحضور حاجي
گويا از ديد . شان از زندان بودي در خدمت به اسالم بعد از آزاد"صفر کيلومتر

روي کرده به نقش خود زيادهان نسبتشهايها در بلندپروازيحاج داوود آن
تنها نقش شما اين است که ": بحث آنان چنين خاتمه دادحاج داوود به. بودند

وقت نگاه هيچ". بعد از آزادي ازدواج کنيد و پسر بزاييد و به جبهه بفرستيد
  .عنوان زن را از ياد نمي برمورده آنان از نقش خود بهسرخ

   
  گرايي يتبرخوردهاي برمبناي جنس - ۲

از برخوردهاي اوليه هنگام دستگيري تا تمام مدتي که زنداني زن در زندان 
شود، وسيله رفتاري که با او ميه او ب"متفاوت بودن"است، مسئله زن بودن و 

ام بلوز و دامن خوبي ياد دارم هنگام دستگيريبه. در ذهنش نقش بسته است
وقتي مرا به زيرزميني . ر سرکنمپوشيده بودم و براي بردنم خواستند که چاد

  کردند بردند، که در آن شکنجه مي
رويت هنترس ب": ها گفتندآن. خواستم با دامن برروي تخت شکنجه بخوابمنمي

يکي از سه .  من که هيچ تصوري از شکنجه نداشتم، پذيرفتم"اندازيمپتو مي
وي پشتم گرفتند، ردست ميهنفري که باالي سرم بودند و نوبتي کابل ب

ن مانع تکان شديد بدنم شود چنينشست تا دهانم را از پشت سر بگيرد و هم
قول خودشان ضربات کابل هدر نرود و درست در جايي که بيشترين تا به

حال متوجه شدم که در عين. شد را نشانه بگيرنددرد را روي کف پا ناشي مي
جالب . دهندهم نشان ميزنند و با تمسخر مرا بهها ديگران را هم صدا ميآن
روي پشتم نشسته رجاست که همان بازجويي که دهانم را گرفته بود و باين

داد دستم ميوسيله خودکاري که بههبود حال که از تخت پائين آمده بودم، ب
من که توان سر پا ايستادن را نداشتم و هر آن ممکن برد و مدام بهمرا راه مي
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، "حجابت را درست کن"گفت زمين ولو شوم، ميروي ناتواني بود از درد و 
خالق اي عميق در وجودم از اين ادر آن لحظه، کينه. "رويت را سفت بگير"

. روز مرا مجددا براي شکنجه به زيرزمين بردندفرداي آن. دوگانه آنان نشست
روي تخت بخوابم و چه کردند حاضر نشدم بدون شلوار بار اما هراين

ذکر است که اين برخورد الزم به. يم يک شلوار آوردند برامجبورشان کردم
ي و جهت در هم ريختن سيستم ارزشيابدوگانه آنان در خيلي از موارد به

بع آن تسلط زنداني بر محيطي که در آن است، تنحوه برخورد با بازجو، و به
  . گيردصورت مي

  
  تجاوز جنسي

مي و روحي بر روي اگر اعمال شکنجه از طرف بازجو را ايجاد فشار جس
بينيم که تجاوز زنداني با هدف درهم شکستن مقاومت او تعريف کنيم، مي

طور که زنداني در مقابل شدني است و همانجنسي نيز در همين مقوله تعريف 
 توان از خود مقاومتکند، در اين مورد نيز ميها مقاومت ميساير شکنجه

، يعني در هم شکستن زنداني هدف خودنشان داد و موجب نشد تا دشمن به
 جامعه که اين مسئله برگذاري پدرساالر حاکم سيستم ارزشکهمگر آن. برسد
بيند، بر مي... ، و "از دست دادن باکرگي" و يا "شدن زنعفتبي" عنوانرا به

- سيستم ارزشاينخوبي بهبازجو به. فيانش نيز حاکم باشدزنداني و اطرا

اي عليه زنداني استفاده عنوان حربهين دليل از آن بههمگذاري واقف است و به
  . کندمي

متاسفانه در بسياري موارد مسئله تجاوز چه از طرف زنداني و چه از طرف 
ايد يا نه؟ و پرسند آيا مورد تجاوز واقع شدهآنان که همواره از زندانيان زن مي

ن ديد طرح  هميخواهان برخورد صريح زندانيان با اين موضوع هستند، از
-از نظر من اين نوع برخورد به. ودشعنوان تابو برخورد ميشود و با آن بهمي
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اي ازشکنجه، بلکه تبديل عنوان شيوهوع نه از زاويه محکوم کردن آن بهموض
ام که بنديبراي من و بسياري از دوستان هم. اين تابو به تابوي جديد است

براي افشاي ايم و قرار گرفتهشکنجه هاي ها و ديگر شيوهزدندر مورد کابل
دهيم، روشن است که اگر کسي مورد تجاوز واقع شده گزارش مي. ا.رژيم ج

باشد، درست است که اين موضوع را همانند ديگر موارد آزار و اذيت و 
طور که اشاره شد مهم اين است که با آن از چه شکنجه افشاء نمايد ولي همان

  . شودديدي برخورد مي
طور عموم چه در زندان زنان و چه در زندان مردان از وز در زندان بهتجا

کار هاي شکنجه است که براي درهم شکستن مقاومت زنداني بهديگر شيوه
-در زندان زنان همه دختران باکره قبل از اعدام مورد تجاوز واقع مي. رودمي

. عالم کرد ا۶۱-۶۰هاي پوشي در سالاين موضوع را رژيم بدون پرده. شدند
. ندرت گزارشي بازگو شده استدر مورد تجاوز در زندان مردان بهمتاسفانه 

ها ديده نشده است، بلکه اين بدان معني نيست که مورد تجاوز در اين زندان
شايد مسائل فرهنگي و تابوهايي که در اذهان در اين مورد وجود دارد مانع 

ين نوع از شکنجه در مواردي و اما در زندان زنان ا. بيان اين موارد است
و يک مورد به يک مورد تجاوز جا تنها بهگزارش شده است که من در اين

  . کنمخطر تجاوز اشاره مي
هاي فدائي يکي از فعالين چريک)  رحيم صبوريهمسر(سرشت نسرين نيک

 فاده از سيانور جاسازي شده خودخلق بود که هنگام دستگيري قصد است
که ممکن است باز هم سيانور بهانه اينشکنجه شده و بهشدت هاو ب. داشت

او . همراه خود داشته باشد، روي تخت شکنجه مورد تجاوز قرار گرفت
هايش خواست که اين ماجرا را تعريف کنند و مطمئن شخصا از هم سلولي

وقتي از کابل زدن نتيجه ": گفتاو مي. بود که خودش زنده نخواهد بود
که فرجه به پاهايم بدهند تا امکان ادامه شکنجه را داشته ننگرفتند و براي اي
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 را صدا کنيد او را "دکتر"باشند، گفتند شايد هنوز سيانور همراه داشته باشد 
من تنها او را با . من تجاوز کردو بعد از مدتي شخصي آمد و به. ند ک"معاينه"

  "... زدم ولي قدرت مقابله نداشتمدستم پس مي
 زندان يهانقل ازگفتگوبه روشن دنيامطلبي از  کنم بهاره ميمورد ديگر اش

  .  ۴شماره 
  تجاوز يک اتفاق ساده بود؟

  خوب بگو ببينم برادر و خواهرت کجا هستند؟

  .ندارم  خبريخدا من از مدرسه اومدم خونه واز چيزدونم بهنمي

.  کردرا تکرار  تخت خواباند و پاهايش را بست و همان سواليرواو را به
خشم و غضب، خارج شده بود و  صدايش از حالت معمولي آميخته بهاما

  .کردتر صحبت ميآهسته مرتب

. آمدنفسم در نمي. دلرزه افتا حامد تمام وجودم بهيبا شنيدن حالت صدا
در گلويم  شماره افتاده بود و ضربان قلبم را نفسم بهديگر. شدمداشتم خفه مي

ها همه قضاوت. رفتبا او چکار کند؟ سرم گيج ميخواهد مي. کردمحس مي
. افتادهايي را که خوانده و شنيده بودم، حاال در حضورم اتفاق ميددمنشي و

- نفسيوضوح صداتوانستم بکنم؟ ديگر بهچه کار مي. کردممي يبايد کار

. کردتصور وضعيت دخترک کوچک مرا ذوب مي شنيدم و حامد را مييها
حال از خودم نشنيده که تا به  ديگر از درونم فرياد کشيديدناگهان موجوبه

- با اين فرياد، تمام نقشه .آمدمي بود که از من بريفرياد زدن، تنها کار. بودم

وم هج سويمحامد چون حيواني وحشي به. م خوردکثيف بازجو برهي ها
  مرا زير مشت و لگد گرفت و.دار شده بوداو تازه از وجود من خبر. آورد
. مرا قپاني کردند بند آوردند وبعد دست. کوبيدوار بر سر و رويم مينهديوا

چهار ساعت قپاني با دهان بسته ودخترک خردسال، با بيست وجود نازنين
ها درد کتف. زدمبسته در درون خودم هنوز فرياد مي با دهان. تر بودبرايم مهم
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ام متحمل شده بود، دهکوچک و نادي هايم در مقابل رنجي که دوستو دست
  .باخترنگ مي

گاه جرات هيچ. نداشت بند شدم، دوازده سال بيشترهم" نديم" بعد با يچند
و لو نرفته،  شايد مسائل امنيتي. باره آن شب با هم سخن بگوييمم که درينيافت

  يا همان حيواني که"برادر مسلمان و مکتبي"شايد تاوان سنگين اتهام به 

 بود، و يا هزار شايد ديگر، مانعي "ادستان انقلب اسالميدي بازجو"نامش 
شد  اين کار پيدا مييهر روز و هر ساعت امکاني برا. ما بودي  گفتگويبرا

  ......کردرا بر ما تحميل مي ولي سکوت سايه سنگين خود

تا چه ": سازدنمي  مزمني مرا رهايهاگذرد، و طنين پرسشها مياينک سال
بار تکرار  من و نديم چند......  سکوت با ما خواهد بود؟يهنگام اين هيوال

من و نديم و زنان ديگر چند بار در معرض خطر شکنجه و يا .... شديم؟
من و نديم و زنان ديگر چند بار در معرض خطر ....... قرار گرفتيم؟ تجاوز

من و نديم و زنان ديگر چه نفرتي ... قرار خواهيم داست؟ شکنجه و يا تجاوز
  ............من و نديم و زنان ديگر........ کرديم؟ ا درون خويش بارورر
  

  مسئله حجاب
طور يکسان در زندان بر همه زندانيان سياسي اعمال هعالوه بر فشارهايي که ب

طور ه ب"چادر رنگي"طور عام و مسئله هتوان از مسئله حجاب بشد، ميمي
  .  م بردعنوان فشار ويژه بر زنان سياسي ناخاص به

بايست زنان زنداني نيز در زندان با آمد اجباري شدن حجاب در جامعه ميپي
) شد با مانتو و روسري به بازجويي رفتتا قبل از آن مي. (چادر تردد کنند

اين . کردنددر پي روندي زندانيان زن چپ در زندان با چادر رنگي تردد مي
بند و حتي ون دردسر با چشم تا همديگر را بدنشان خوبي براي همه ما بود

  . بدون شناخت قبلي شناسايي کنيم
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 در سال. ها تبديل شده بوداي تقريبا به نشانه توابطور که چادر سرمههمان
کس حق خروج از بند بدون چادر  از طرف رژيم اعالم شد هيچ۶۳-۶۴

 موضع برخي از ما در اين رابطه اين بود که ما کال حجاب را. مشکي را ندارد
اين . خواهيد از ما بگيريدقبول نداريم ولي شما حتي حق انتخاب رنگ هم مي

-بدان معني بود که هر کس که حاضر به سر کردن چادر مشکي نباشد، مي

بعدها . طور اتوماتيک پذيرا باشدهبايست قطع مالقات و قطع بهداري را ب
ه ل فروشگااز جمله قطع کام. ها اضافه شدفشارهاي زياد ديگري نيز به آن
تغذيه زندانيان و جيره بسيار ناچيز وسايل داخل زندان، که با توجه به سوء
مان داشت و عوارض بسيار سختي براي... بهداشتي مثل صابون و شامپو و 

از جمله حضور . دطول انجاميهماه ب۱۰چنين فشارهاي بعدي که بيش از هم
ي امکان تکان خوردن نفر در اتاق در بسته کوچکي که در آن حت۴۵بيش از 

 پرداختن .هم نداشتيم، و در نهايت اعتصاب غذاهاي چند تن از زندانيان زن
شود که فرصتي ديگر دارد، ولي با اين مثال روشن ميبه اين دوران احتياج به

چگونه زنان زنداني و در اين مورد زندانيان چپ تحت فشار مضاعف قرار 
  . گرفتندمي

   
  اه برخورد خانواده -۳

به ها نسبتتوان از تفاوت برخورد خانوادهاز ديگر فشارهاي ويژه زنان، مي
ها از هاي آندر بين ما دختراني بودند که خانواده. زندانيان زن و مرد نام برد

داشتن دختر زنداني شرمگين بودند و اين در حالي بود که در بين همين 
يکي از دوستان من دختر . ودها زنداني مردداشتن امري پذيرفته شده بخانواده

- او در خانواده. بود. ا. کم سن و سالي بود که برادرش زنداني زمان شاه و ج

بايست در که برادرش چپ بود، ولي او ميينبا ا. اي مذهبي بزرگ شده بود
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حتي تا . خواندخانه پيش والدينش وانمود کند که مذهبي است و نماز مي
اش بگويد که در رابطه با انست به خانوادهتوها بعد از دستگيري نميمدت
  . هاي چپ دستگير شده استگروه

- خصوص اگر اين زنداني چپ ميهعنوان زن و ببينيم فشار روي زنداني بهمي

ت بخشيد و در توان عموميالبته اين امر را نمي. تر بودبود در مواردي بيش
-ين است که سالبرداشت شخصي من ا. کندها صدق نميمورد همه خانواده

چنين هاي ديگر و همزندان و آشنايي با خانوادهو آمد بههاي متمادي رفت
ها حداقل در تعداد بيشمار زنان زنداني از حساسيت اين دسته از خانواده

هاي بعد با اين مسئله برخورد هاي خودي کم کرده بود و آنان نيز سالجمع
  . بهتري داشتند

دارشدن ها سن ازدواج و امکان بچهلي از خانوادهنکته قابل اهميت براي خي
 و يا "ندميترس"شان آنان از اين نگران بودند که دختران. شان بودندخترا

بينيم که گاه رو مياز اين. سن باال را نخواهند داشتامکان باردار شدن در 
- تحت فشار قرار مي) باردارشدن(هاي بيولوژيکي خاطر ويژگيهحتي زنان ب

  .  دگيرن
ويژگي ديگر، نحوه برخورد همسران زندانيان زن و تحت فشار قرار دادن آنان 

اين نکته در مورد زندانيان مرد هم صادق . براي پذيرش شرايط آزادي است
اما حتي از طرف جامعه اين مسئله قابل پذيرش است که مردي که . است

يرند اگر همسرش در زندان است و خودش بيرون از زندان بر او خرده نگ
- ولي عکس اين موضع، اگر زني منتظر همسرش نمي. منتظر همسرش نماند

هايي از اين قبيل کم نداشتيم که نمونه. شدماند، با ديده تحقير به او نگاه مي
ها تقاضاي دادند و در مواردي آنشوهران، زنان خود را تحت فشار قرار مي

  .  الق از همسرش احضار کردندبانان زنداني زن را براي ططالق کرده و زندان
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  کودکان در زندان
عنوان عامل فشار بر زنداني سياسي رژيم عالوه براين از کودکان نيز به

شان نگهداري که کودکان در بند زنان و با مادرانجاکرد و از آناستفاده مي
. شدطور مستقيم بر مادران و زندانيان زن اعمال ميهشدند، اين فشارها بمي
ها از لحظه دستگيري آن. بردندسرمين زنداني در شرايطي غيرانساني بهدکاکو

هاي ها شاهد شکنجهآن. هاي رواني قرار داشتندمادر در معرض شکنجه
شان بودند و با مادران در سلول انفرادي و يا بندهاي عمومي به سر مادران

  . بردندمي
ها خانه آن افرادي که بهشان و حتيکودکان براي شناسايي مادران و پدران

ر مثال آلبوم طوبه. گرفتنداستفاده قرار ميکردند، مورد سوءو آمد ميرفت 
پرسيدند اسم دادند و از او مياي نشان ميساله۵پسر عکس خانوادگي را به

-عمو يا خاله چيست؟ پسر براي مقاومت در مقابل اين فشار روحي فرياد مي

  . دادکشيد و پاسخ نمي
- کردند و به مادر ميشان جدا ميمواردي کودکان شيرخوار را از مادراندر 

به پرورشگاه " و يا "ايماللهي دادهات را به يک خانواده حزببچه": گفتند
خواستند مقاومت مادر را در با اين ترفند و ايجاد فشار روحي مي. "ايمسپرده

  .  )۲گفتگوهاي زندان شماره  (هم بشکنند
 ر آن بر رشد کودکانيزندان و تاثمواردي در مطلبي تحت عنوان هجا بدر اين

از زندان اي از عوارض پساو به نمونه. کنماشاره مي ييغالمرضا بقااز دکتر 
 ي از زنان زندانيکي ":گويدکند و ميبراي مادر و فرزند زنداني اشاره مي

ست يهمراه فرزندش که جوان به امروز ياسالمين جمهوريشي پياسيس
ست و چند ين جوان بيا. کندي مي لندن زندگيچند ساله، در حومهوستيب

 يجمهوري اسيس يهاهمراه مادرش در زندان را بهيام خرد سالي، اساله
و  ها و شکنجهييودنبال تحمل آن بازجهبعد هم مادر ب. سر بردههبي اسالم
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خارج بشود و حال تر توانسته از کشور  بعديهاسلول و بند آزاد شده و سال
تا . دهنديشان را ادامه مي در لندن زندگيط امنيها ظاهرا در شرانآ يهر دو

 ياما وقت. مينيبيها نمآني کنوني  در زندگياتفاق خاص  کار ظاهرايجانيا
م که قصه يبياي، درمشان امروزيزندگم بهي بزنينقب م ويتر بشوکي بارياندک

 بعد از گذشت دهد ين مادر گزارش مين قرار که ايا از. درد هنوز ادامه دارد
- آناو هنوز آثار و عوارض پنهان و آشکار  ها از آن دوران زندان، فرزندسال

ش در يکار خومادر روزانه به به مثل. بردين رنج مآرا با خود دارد و از 
و ي اما اگر روز .گردديخانه باز مروب بهست و هر غرون از خانه مشغوليب

رتر يد ي اندک–ا اتوبوس ير در حرکت قطار يد تاخيري فرض بگ- يليهر دلبه
 يعني. گرددي ميشاني و پري، فرزند او دچار اضطراب و سردرگمخانه برسدبه
با ": دهداو ادامه مي. "..ودشي در خانه دچار وحشت و اضطراب مييتنها از
چند وستي بجوان  آني رفتاريهام که واکنشيابيي در مياسهين مقايچن

 يه و واکنش رفتارين روحيست، و احتماال ااساله، خاص و متفاوت 

 گذشته او و مادرش در ي همان زندگيست جز تداعي نيزي، چيعيطبريغ
انتظار  بهي که در سلول انفرادييتنهاي زمان طوالني ذهن همان سابقه زندان، با
 باز ييازجو شده از بيچيپ مجروح و بانديمادرش با سر و رو مانده تا

  )سايت بيداران(" .گردد

  
  برخورد درون زندانيان - ۴

وضعيت و بررسي ويژه و مستقلي دارد تا بتوان اين حيطه از بحث نياز به
جا در اين. تر مورد بحث قرار دادهاي زندانيان سياسي زن را گستردهويژگي

- ادامه ميبحث هايي از زندان زنان بهطور خالصه با روشن کردن مثالهاما ب

  . دهم
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د رحماني رئيس حصار که با ابتکار الجوردي و حاج داووهاي قزلدر تابوت
هاي جسمي و شکنجهزن چپ زير۱۰۰حصار برپا شد، بيش از زندان قزل
از اينان، تعداد زيادي دست به همکاري با رژيم در . اي رفتندسابقهرواني بي

فرسا را تاب طاقتهاي سطوح مختلف زدند و تعدادي هم اين شکنجه
بايکوت مکاري نشده بودند، برخي اقدام بههاز ميان آنان که حاضر به. آوردند

-کساني بايکوت مي. شان و ضدانقالب خواندن آنان کردندبنديانديگر هم

افراد بايکوتي در ادامه کارشان، . شدند که تا پيش از اين با آنان رابطه داشتند
ساير اعتمادي شديد نسبت بهحس بي. دندحتي همديگر را نيز بايکوت کر

. ها شکل گرفته بودزندانيان که شرايط مشابه آنان را طي نکرده بودند، درآن
تر اما بازتاب وسيع. اين موضوع در بند پسران نيز تاحدودي ديده شده بود

   :گونه توضيح داداين تفکر در بند زنان را شايد بتوان اين
 سياسي وع فاقد تجربه اجتماعي وزندانيان سياسي زن در مجم - 

 سياسي و -اعي زندگي و نقش اجتماين مساله به. کافي بودند
هاي محدوديت. گشتاز دستگيري بازميتشکيالتي آنان پيش

نگري سياسي و يا از دستگيري، اينک خود را در مطلقزندگي پيش
-بازتاب چنين مطلق. دادنظري شخصي و اجتماعي نشان ميتنگ

 انقالب و ضد خواهي،کشيدن ديوار چين بين ارتجاع و ترقي، نگري
-که هر يک از آنان ديگري را ضدانقالب ميانقالب بود تا جايي

 ناميد

 اين سرخوردگي و واکنش زنان در همين رابطه، نظر ديگري،  - 
کنند که زنان گونه بررسي ميبه شکست در مبارزه را ايننسبت

-به مردان مي ان بيشتري نسبتمبارزه سياسي، تاوبراي شرکت در 

کنند تا با اميد و آرزوهاي فراوان در مبارزه شرکت مي. پردازند
- کشد، بهتباهي ميي را که زندگي آنان را هر روز بهسلطه سيستم
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شکست در اين مبارزه که هستي آنان در گرو آن . چالش بطلبند
تر و همين دليل حساسايشان بهايي بس سنگين دارد، و بهاست، بر

 . دهندپذيرتر در مقابل شکست واکنش نشان ميضربه

     
ختگي سياسي؟ سرخوردگي  بازگشت به نقش سنتي؟ زن خوب خانه؟ پ:پس از زندان يزندگ

  تعريف خود در جامعه جديد؟ سياسي؟ باز

. بررسي مستقل داردندان نياز به زهاياز سالموقعيت زنان زنداني سياسي پس
  . پردازموار ميهايي اشارهنمونهبهجا تنها اما در اين

دست آوردن نقش مستقل خود، بايستي با تمام محيط اجتماعي هبرخي براي ب
 خود و خانواده تن به ين مالي تامي برايبرخ .ندشدميو خانوادگي درگير 

.  گانه بودي خود بياسي سي دادند که کامال با گذشته و زندگييهاازدواج
ل که ين داليا. نبش سياسي روي برگرداندنداز جداليل مختلف بهبرخي 

 يزي من چيف شوند، براي تعريظاهرا از موضوع باال و نقد بود، به هر شکل
در اين نبايد عالوه بر .شودتعريف نمي از مبارزه يگردانيسم و رويفيجز پاسبه

 و نقش خود در خيل عظيم انساني که بر عليه مناسبات سرکوب فتعري
در جريان است، غلو کرده و خود را وراي ... اعي، سياسي و طبقاتي، اجتم

ها و يا دادخواهي بسامانيتر در مبارزه با علل اين نا مهماز آن. اين مبارزه ديد
به بياني ديگر متحدين ما . جنايات، همواره نگاهي تيز به متحدين خود داشت
- به زندان، جانتوان با نامدر امر مبارزه بايد از جنس خود ما باشند و نمي

از  .در معامالت و معادالت سياسي شرکت کرد... گان و هدربردگان، بازماند
تر کار مبارزه  با ديدگاهي وسيع که، زندانياني هستند ديگرتعداديطرفي 

با . ندشان دست يافته جهشي در شخصيتمجددا از سر گرفتند و بسياسي را 
ي، فرهنگي و يا سياسي نوين هاي اجتماعي جنبشيارتجربه اندوخته، به

خالف براينان، . هايشان را ارتقا دادنددر زمينه آکادميک فعاليت. شتافتند
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 نشدند تا جامعه "بيمار"تنها تبديل به افراد نهشناسانه متداول هاي روانتئوري
   .هاي متنوعي رشد کردندها کمک کند، بلکه خودشان در زمينهبه آن

 يا فرد را به قهقرا سوق داد و يا براي بسياري که از باري، تيغ دو دم زندان،
. ارمغان آوردهمتاي انساني را بهز تجربيات بيمهلکه جان بدر بردند، انباني ا

اي براي رودررويي هاي گستردهآنان ظرفيتبر ثروت معنوي آنان افزود و به
  . هاي نوين اجتماعي و سياسي بخشيدبا چالش

  
  بنديجمع

تر هاي مختلف سعي در ترسيم وضعي کليبا ذکر نمونها جنيدر امن 
ها و صدها نمونه ها، که شايد بتوان دهداشتم که در آن از انبوه اين نمونه

-آن اضافه کرد، روندي را نشان دهم که مشکالت و ويژگيديگر را نيز به

  . کندهاي زندانيان سياسي زن را بازگو مي
سيستم، و نيز فشارهاي اجتماعي دوچندان مشکالت براي زنان در مقابله با 

است، ولي نقطه مرکزي آن، حکومتي است که پاسدار نهادهاي فرتوت در 
  . ايران است

آن اشاره شد، اين چهره  ضدزن و جا نيز کوتاه بهطور که در اينهمان
، بلکه در گوشه و رويت نيستبلقا. ا.هاي رژيم جپدرساالر فقط در زندان

تحقير زنان . خصوص خاورميانه آن را شاهد و ناظر هستيمهکنار جهان و ب
حرمت ها و حمله بههاي جنسيتي آنگيرشده براساس ويژگيسياسي دست

شان در تمام مراحل دستگيري، بازجويي و دوران زندان گزارش انساني
شان يبرا بيرون از زندان، اي مقاومت زنان چه در زندان .شودشده و مي
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ضد مناسبات قدرِت پدرساالرانه ني، استقالل شخصيت و براي انسامبارزه
  . است

درهم تنيدگي مبارزه براي حل اين مشکل با برچيدن مناسبات کنوني و 
اين نکته بايستي عالوه برآن به. وند خورده استسيستم پدرساالرانه پي

هاي فرهنگي پدرساالري در پيشبرد توجه داشت که استفاده از بازمانده
، امروزه عمدتا معناي خود ي و درهم شکستن زنداني سياسي زنجنگ روان

و تنها در تحليل مناسبات پدرساالر بلکه در تحليل مناسبات قدرت را نه
هاي ديدن پيچيدگي کارکرد دوگانه بازمانده. يابدمي يدارهيستم سرماسي

سياسي، حقوقي مناسبات فرتوت کنوني و نيز استفاده ابزاري آگاهانه از 
کند که در هر ا ياري ميم ارزشي فرتوت در سرکوب زنان سياسي، ما رنظا

  . هاي مشخص خود را ارائه دهيمحلحوزه راه
سرنوشت مناسبات سياسي و حقوقي ارتجاعي با سرنگوني رژيم جمهوري 

- ولي خنثي کردن سيستم ارزشي و بهاسالمي پيوندي ناگسستني دارد،

 که در همه سطوح بايستي دنبال  پدرساالر کاريست"اخالقيات"اصطالح 
اي که با سرنگوني رژيم پيوند خورده، بلکه از هم شود و نه براي آينده

ما  خود را بهارزشياکنون و در هر عرصه و مناسباتي که چنين سيستم 
آميز در محيط زندگي سياسي وقتي ما به رفتارهاي تبعيض... کندتحميل مي

دهيم، مطمئن باشيد که در ان نميماعي روزانه خود واکنشي نشو اجت
فرداي سرنگوني حکومت فعلي نيز شاهد حفظ و بقاي مناسبات ارتجاعي 

هاي امروز جنبش زنان، و حضور در چالش. و ضدزن کنوني خواهيم بود
از جمله دفاع از زندانيان سياسي، ضرورتي براي برچيدن کامل چنين 

 ميزان حضور زنان در دريافت من،به. هاي آتي استتبعيضاتي در قدم
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يابي هاي سياسي و اجتماعي امروز، تناسب نقش آنان براي شکلجنبش
  . جامعه فردا را رقم خواهد زد

  
سيستم فرتوت کنوني که در ضديت با زنان نيز خود را چهره چندگونه 

کند، مهم آن است کند، هر روز نماي بيروني خود را ترميم ميتعريف مي
  . ته و خشکانده شودهاي آن شناخکه ريشه
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١٣يده ارسژ م،خندهفر، مقاومت وي خودباور
  

  گفتارشيپ

 يامقاله براساس شده، ارائه کار يمبنا که است، ذکربه الزم ز،يهرچ از قبل
 مکان" کتاب از Detlef Garbe قلم به ١٤"مقاومت و يخودباور" نامهب

 يهااردوگاه در ا،ر مقاومت مختلف سطوح مقاله، نيا. دباشيم ١٥"وحشت
 در. است داده قرار ،يبررس مورد ها،يناز سلطه زمان) KZ (مرگ و کار

 ياسالم يجمهور يهازندان در مقاومت با  مقاومت، سطوح نيا جا،نيا
 و يانگارمشابه وجه،چيه هب سه،يمقا نيا از هدف. شوديم سهيمقا ران،يا
 دادن، نشان بلکه ست،ين رانيا طيشرا با آلمان، در يناز دوران يسازکساني
 مرگ و کار يهااردوگاه مثل ط،يشرا نيترهولناک در که است، تيواقع نيا
)KZ (سطوح در مقاومت م،يتسل و يخودباختگ موارد وجود رغميعل زين 

  .بود نيچن زين رانيا يهازندان در و داشت انيجر متفاوت
  مقدمه

 ابزار نيا ،ديجويم سود و زندان  از ابزار سرکوبيدارهيکه سرماني اباوجود
-نظام از بلکه ،ستيني  دارهيسرما نظام ساخته هادهيپد از گريدي اريبس مثل

ي فيک وي کم رشدن ابزار سرکوب يا اما. است دهيرس ارثه ب نيشيپي ها
 .است همراه مقاومت با اما زندان. استي دارهيسرما ونيمد را خود

                                                 
١٣
  ۲۰۰۹ هانوفر، ايران، در سياسي زندانيان کشتار هدربارسراسري  گردهمايي سومين در شده ارائه  

14 Selbstbehauptung und Widerstand 

15 DER ORT DES TERRORS 
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 و سميناز دوران يهااردوگاه و. ا. ج يهازندان در را مقاومت دهيپد يوقت
 ريچشمگ کمبود با امروزه ما که مينيبيم ،ميکنيم سهيمقا هم با آلمان سميفاش

 در يخيتار قيتحق اصوال. مييروهروب بارهنيا در شدهيآورجمع مستندات
 کشتار و سرکوب  بارهدر ينگارخيتار و ندارد وجود رانيا در زندان با رابطه
-هب موارد معدود در و سابق ياسيس انيزندان توسط رياخ يهادهه در اعمدت

 در مقاومت دهيپد يبررس البته،. شده انجام نهيزم نيا در قنيمحق لهيوس
 از پس سال۳۰ يعني يالديم۸۰ دهه در  عمدتا زين آلمان در) KZ (هااردوگاه

 . گرفت قرار يجد بحث مورد جنگ، انيپا

 داردداشته و  وجود. ا.ج در زندان تعداد چه که تسين روشن هنوز رانيا در
 دولت يهابرنامه در يعلن طوربه) ۱۳۶۱ (۱۹۸۲ سال از که است روشن يول

 مجموع در. است شده داده اختصاص ديجد يهازندان جاديا يبرا يابودجه
 گوهردشت، ن،ياو از عبارتند رانيا يعلن يهازندان نيترمعروف و نيتربزرگ

م يرژ از مانده ارث به يهمگ که رازيش آباد عادل و تهران در حصارقزل
  . هستند ي پهلويسلطنت
 يروهاين نظر ريز که دارد وجود يررسميغ و يمخف شماريب يهازندان امروزه
 از يکي که شوديم اداره پاسداران سپاه و يانتظام يروهاين اطالعات، وزارت
 يهاسال حوادث انيزندان نآ در که بود زکيکهر زندان هاآن نيترمخوف

 يجنس تجاوز هم و يروان و يجسم ديشد يهاشکنجه مورد )۱۳۸۸ (رياخ
 اعتراف گرفتن و شکنجه يهاوهيش نظر از را آن گرانششکنجه و گرفتند قرار
 همدستانش از يتعداد اتفاقبه رادان رضا احمد"( .دهنديم قرار  اول رده در

 به  هفته در روز چند کوپتريهل با يحق و) يعامر( انيعامر ،يريکشم مانند
 قرار ريتحق و انهيوحش يهاشکنجه مورد خود را انيزندان و نديآيم زکيکهر

 است جانيا اول ايدن در :گفت انيزندان به خطاب رادان احمدرضا .دهديم
  . "گوانتانامو و بيابوغر بعد ميکنيم آدم را يزندان ،که يزندان
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 با برابر ۱۳۸۸ مرداد۱۵ ران،يا در يدمکراس و بشر قحقو نيفعال از نقلبه
  اگوست۶
  

  مقاومت فيتعر

- يم اشاره نمونه سه به جانيا در که دارد وجود يمتعدد فيتعار مقاومت از
 : شود

 و يستادگيا با است مترادف دهخدا فرهنگ در مقاومت يلغو فيتعر
 . يداريپا

 يشناسجامعه نامهلغت رد) Karl Heinz Hillman (فيتعر برطبق
 يهاگروه اي منفرد افراد رفعاليغ اي فعال يستادگيا" از است عبارت مقاومت

 در ياسيس يروهاين ريسا اي و يدولت و يحکومت يهاارگان هيعل ياسيس
  "اجتماع

) KZ (کار يهااردوگاه در مقاومت از Hermann Langbein فيتعر اما
  از است عبارت مقاومت فيتعر نيا طبق: دارد يشتريب استفاده مورد

 نابودکننده  التيتما مقابل در افتهيسازمان واکنش جهت ييهاکوشش"
 ".هايناز
 

 مقاومت انواع

 فيتعر برطبق کار يهااردوگاه در مقاومت مختلف سطوح ابتدا در
Hermann Langbein  سطوح نيا يقيتطب سهيمقا سپس و شوديم انيب 

 .رديگيم امانج. ا. ج يهازندان با
 يعموم يهمبستگ قيطر از يخودباور اي خود از دفاع خواست از مقاومت

 مقاومت مختلف اشکال يگوناگون نيا. شوديم انيب آشکار مخالفت تا گرفته
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 در و  حاکم ستميس اهداف در اختالل و رد در ،مشترکشان وجه حداقل که
 چهاربه Detlef Garbe توسط است، آنان سرراه بر مانع جاديا يموارد
 :شوديم ميتقس ريز دسته

 گر دفاع از خوديان ديببه. خودبه کمک يبرا ميتصم اي بودن مصمم - ۱

   گرانيد به کمک و يهمبستگ - ۲
  و امتناعيچيسرپ - ۳

  يستادگيا و مقاومت - ۴
 تيهو ينابود و بيتخر بر يمبن هايناز قصد کردن يخنث يبرا دفاع از خود

 صورت هااردوگاه طيشرا از يديناام و اسي گسترش نيچنهم و يشخص
 .گرفتيم

 گرانيد به کمک يوجود شرط خودبه کمک و ازخود دفاع و يباورخود
 يچيسرپ رفتهرفته ،گرانيد به کمک و خود حفظ اي تيهو حفظ ازعزم. بود
 و هامقاومت به منجر هايچيسرپ نيا يموارد در. گرفتيم شکل رفتار در

-چشم داشتن بدون و يديناام يرو از يحت يگاه که شديم ييهايستادگيا

 . گرفتيم صورت هدف، به يابيدست انداز

- يم تنها  آلمانيهاستيفاش هيعل شده داده سازمان مقاومت که است يعيطب
 کمک يعني مقاومت يقبل مراحل که رديگ صورت يانيزندان لهيوسهب توانست

 به جان" مرحله يعني يهمدرد و يخودباور يعني گرانيدبه کمک و خودبه
 يهامقاومت باال دسته۴ قيطر نيابه. بودند گذاشته سرپشت را "بردن در

 حال. گرنديکدي با تنگاتنگ ارتباط در که شونديم محسوب يجمع و يفرد
  :ميپردازيم ستميس دو در هاآن سهيمقا و مراحل نيا از کي هر به
  خود به کمک  -۱ 

  . استبردن دربه سالم جان يبرا شده ريدستگ فرد  زهمبار و تالش يبه معنا
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 شخص توان همه يريگکارهب از است عبارت سطح نيا در مقاومت مفهوم
 در ماندن زنده يبرا تالش نيچنهم و يوجسم يروان يفشارها با مقابله يبرا

 توسط ميمستق قهر و خشونت اعمال قيطر از مرگ به يدائم ديتهد برابر
 مرگ سرحد تا يدائم يگرسنگ قهر و خشونت اعمال نيابه. دبو ها".اس.اس"
 سقوط سرحد تا  را، خود روان و جسم بر  يگرسنگ ريتاث. شديم اضافه زين

 و انسان ريتحق حد تا کالم کي در و نفسعزت دادن دست از ،يانسان صفات
 خواب يجا افتني  گران،يد يغذا دنيدزد. (داديم نشان وان،يحبه آن ليتبد

 به "يخودباور" بر ميتصم و خواست نيبنابرا). گرانيد يجا عييتض با هترب
 در به جان" يبرا ياستراتژک ي به و موجود طيشرا بر غلبه يبرا ييهاوهيش

 . داشت ازين "بردن

  کار يهااردوگاه

 بهداشت به توجه ازجمله داشت وجود امر نيا به يابيدست يبرا که ييهاوهيش
 برابر در مقاومت و يبهداشت جنبه از فقط نظافت مسئله. بود ظاهر و يشخص

. بود يانسان حرمت از کوچک تکه کي يحت يريگبازپس بلکه نبود، يماريب
 يقبل تيفرد و تيشخص تا کرديم کمک يزندان به که يزيچ هر مجموع در

 اي و بقا ياستراتژ يبرا بود، يارزش با عمل کند، حفظ يحدود تا را خودش
 ازها ي نازيهادر اردوگاه "خود حفظ". ينابود مهلکه از ردنب دربه جان

 کار اي و بهتر خواب يجا شتر،يب يغذا يبرا يجنگ به را انيزندان گري دطرف
 گرانيد به يتوجهيب با اغلب و. ديکشانيم ان،يزندان گريد به نسبت ترسبک
- به توانستينم موارد نيا در خود حفظ و ازخود دفاع نيبنابرا. شديم همراه

 مثبت يامر مقاومت، و ياريهم يعني گريد پارامتر دو مانند خود يخود
  .شود يابيارز

 : از جملهخود از دفاع و "يخودباور" مختلف اشکال
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 و یستيکمون اعتفادات مذهب، (مختلف اشکال با يديناام هيعل مبارزه - ۱
- اردوگاه يفرساطاقت و باراسف طيبرشرا غلبه توانستيم..) وی ستياليسوس

 و توان يآورجمع يبرا باشد يکمکن يچنو هم. کند ترراحت يحد تا را ها
 .طيشرا برابر در ناب يقدرتيب کاهش و مقاومت يروين

 لم،يف و تئاتر ها،کتاب موضوع کردن فيتعر مثل يفرهنگ يکارها - ۲
 . ترانه و شعر خواندن

 کرد،يم دور اردوگاه يزامرگ طيشرا از موقت طورهبان را يزندان تنهانه 
 از دفاع و باور انيب خود يفرهنگ – يروان شکل به يخودباور قيطر از بلکه

 هايناز مقابل در ينظر و يروان انيطغ شکل نيابه و انيزندان يانسان حرمت
 .بود

 مراسم يمخف ياجرابه مقاومت هيروح شيافزا يبرا زين يمذهب انيزندان - ۳
 يمفهوم با بلکه ،"خود حفظ" منظوربه نه اما مرا نيا. پرداختنديم يمذهب
  . بود يمذهب

 رانيا

 در و هااردوگاه در مقاومت از مرحله نيا که شود گفته ديبا سهيمقا از قبل
 کار مثل ستند،ين سهيمقا قابل هم با لحاظ ياريبس از ران،يا يهازندان
 در اام. يسوز آدم يهاکوره وجود اي غذا وحشتناک کمبود اي ياجبار
  که  "ريتعذ"  و "حد" چون ياسالم مختلف ياسام به شکنجه رانيا يهازندان

 ها،تابوت نيچنهم نباشد، هياول يهاييبازجو و يريدستگ زمان به محدود
 يجنس تجاوز و استفادهسوء  ها،يريگگروگان مطلق، يکيتار و گرم يهااتاق

 .داشت وجود اعدام و

 و آخر مرحله در نه اما ۸۰/ ۶۰ دهه ياسالم يجمهور يهازندان در مقاومت
 حفظ" مساله. شديم شروع يريدستگ يلحظه از بلکه "خود حفظ" از بعد
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 نشده ريدستگ که يگرانيد حفظ بلکه نداشت قرار اول خط در جانيا "خود
 دادن اي و اطالعات ندادن نيچنهم. بود مهم خطر، از هاآن کردن دور و بودند

. بود مقاومت هياول يزهيانگ ياسيس تيهو حفظ و دشمنهب سوخته اطالعات
 يخودکشبه اقدام ييربازجويز اي و يريدستگ لحظه در ياريبس ليدل نيهمبه

 در. شدند کشته رشکنجهيز پيپرنس نيا حفظ يبرا زين گريد ياريبس و کردند
. کردنديم تحمل يخوببه را شکنجه هياول مراحل انيزندان موارد  ازياريبس
 ستادنيا ،يقپان شدن زانيآو خوردن، کابل از اعم شکنجه مختلف راحلم

 ياحساس يهااهرم از استفاده ،يطوالن مدتهب دنيخواب از يريجلوگ و سرپا
 اي و هاآن يجلو فرد شکنجه کان،ينزد گرفتن گروگان مثل يعاطف و

 سطح در نه البته يجنس تجاوز و يهوشيب هنگامبه فرد از سوءاستفاده برعکس،
 جانيا در قتيحق در. شديم تحمل باال ليدالهب تنها همه و همه گسترده،

 کي دوران نيا تمام در. گرفتيم قرار گرانيد حفظ هيسا در خود حفظ
 با درد، با مبارزه: يعني داشت، انيجر هم يدرون يقو و بزرگ مبارزه

 با که يريبرتحق غلبه زنان، يبرا و دشمن، القائات کردن يخنث با ،يديناام
 نيب يتفاوت درشکنجه که يحال در  .داشتنديم روا آنان به بودن زن به توجه

 نيا که خود به قبوالندن و يتجاوزجنس از ترس با و نبودند قائل مرد و زن
 صورت در آن تحمل يبرا گريد يهاشکنجه مثل است شکنجه نوع کي هم

 .ميشديه مآماد وقوع

 يبرا ييهاوهيش به يازيدست زندان سخت طيشرا از ييرها يبرا يموارد در
 يمنف وجه اما. باشد مقاومت پروسه يبرا مثبت يامر توانستيم "خود حفظ"
 و نداشت را شکنجه تحملتاب گريد فرد که شديم آشکار جاآن "خود حفظ"

 که دهيبر مشهور افراد القائات و گرانشکنجه گسترده غاتيتبل با شيدهايترد
 ييرهاراه دنبالهب را فرد و شديم شتريب شدند،يم آورده فرادا با صحبت يبرا
 که يکسان بودند اما. شديم گرانيد به صدمه به منجر که کشانديم شکنجه از
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 استوار متعدد هاتيتنب وجود با بعدها ،ييبازجو دوران در تزلزل باوجود
دند، شکنجه از دست داريزشان را زي که جان عزين کسانيچن هم.ستادنديا

 يهاتيفعال .ده باشنديشي اند"خود حفظ"گران به يکه در حفظ دبدون آن
 شده،دهيد يهالميف و شده خوانده يهاکتاب يباره در صحبت ،يفرهنگ

 شاعران و نرودا برشت، شاملو، يشعرها ژهيوهب اشعار کردن حفظ و خواندن
 مساله نيا. بود موثر يزندگ به ديام جاديا و طيشرا فيتلط در نيالت يکايآمر
 . کرد ييگرانبها کمک نياو در ماندهيباق زن انيزندان به ۶۷سال کشتار در

 که يجائ تا تيبهائ روانيپ يبرا جمله از ياسيرسيغ انيزندان يبرا البته  -
 . بود تحمل عامل ينيد دهيعق در يداريپا تنها ميدانيم

 زندان دوران گذران يراب دادگاه به رفتن و ييبازجو انيپا از بعد "خود حفظ"
 . بود يمهم اريبس مساله انيزندان ريسا با برخورد و

 که يورزش ناتيتمر وانجام يجمع و يفرد ونظافت بهداشت تيرعا مساله
 در غذا. داشت تياهم اريبس سرموضع انيزندان يبرا ژهيوبه بود، ممنوع اغلب

 از يموارد اما .دشينم ريس يکس که ينحوبه بود کم اريبس مواقع از ياريبس
. است نشده دهيد بندها نيا در حداقل يشخص نفعبه امکانات نياز سوءاستفاده

 مقاومت هيروح و يشاداب جاديا و يسازبدن ليدلبه ورزش نيتواب بند در
 نيتواب ورزش) ۶۱ (يالديم ۸۲سال در کوتاه يادوره در تنها. شدينم انجام

 مدت از بعد هم آن  که شديم جراا ميرژ و پاسداران يبرا ييسرودها با
 .شد قطع يکوتاه

 رياخ حوادث رشدگانيدستگ مورد در "ازخود دفاع اي خود حفظ" مسئله
 تا يمحتو و شکل نظر از ۶۰ دهه انيزندان با سهيمقا در ران،يا در )۱۳۸۸(

 حکومتبه وابسته افراد ياستثنا به يزندان جانيا در. است متفاوت يحدود
 حامل و کرده شرکت يونيليم ياعتراض حرکت کي در يفرد شکل به عمدتا

 با ييروهروب يبرا .ستين گرانيد مورد در يگروه و يتيامن اطالعات
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 از جهينت در. ندارد  يآمادگ ،هازندان در ميرژ ديشد سرکوب و هاشکنجه
 طيشرا آن از "دربردنهب سالم جان" و "خود حفظ" مسئله يريدستگ لحظه

 وحشت، و ترور جو جاديا جانيا در. است مسئله نيترمهم وحشتناک
 نينشخانه منظوربه ،يشخص نظر از فرد کردن خرد و ياسيس اسي و يديناام

  .  شوديم دنبال مخالف يروهاين کردن
 يهمبستگ -  ۲

  کار يهااردوگاه

 :ييتنها بر غلبه

 "انزوا" و "ييتنها" بر يستيبايم ها،اردوگاه در آزار و شکنجه بهتر تحمل يبرا
 بودند، هااردوگاه در قبل از و يشتريب زمان مدت که يکسان کمک. کرد غلبه

 با شدن آشنا و هيروح فيتضع و اردوگاه به ورود هياول شوک بر غلبه يبرا
 . بود يبزرگ نعمت ها،يناز با برخورد يچگونگ

 و نبود زبانهم ،ياسيس خطوط مانند ييفاکتورها عتايطب هايهمبستگ نيا در
 ياسيس گروه کي در تيعضو اي و مشترک اعتقادات بودن، کشور کي از اي

- به کوچک يهاگروه نيدرا ان،يزندان. کرديم يباز ياديز نقش مشترک

 يبرا بود يازهيانگ کمک، به افراد متقابل ازين. کردنديم متقابل کمک گريکدي
 . يگريد به کمک يازا در کمک يعني .آنان نيب يهمبستگ

 هایگزارش از .بود شتريب مردان به نسبت زنان نيب رفاقت و يهمبستگ نيا
-يدوست نقش بر آنان  که يديتاک در و هااردوگاه نيا از زن بدربردگان جان

. ديدتوان ين موضوع را مي، اکننديم جاآن در گرفته شکل يهارفاقت و ها
 . استهگرفت نشات جانيهم از زين "اردوگاه خواهر" اصطالح و مفهوم
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 هااردوگاه طيشرا بر غلبه يبرا هم به دادنجرات شکل به متقابل يهاکمک
 کار در کمک جراحات، يمداوا گر،يکدي يهالباس ريتعم مثال طورهب. بود

 ميتقس و ياضاف يغذا هيته و  امکان صورت در هثالجفيضع افراد به ياجبار
  . جمع انيم در آن
 روابط به محدود افراد يهمبستگ متقابل، يهاکمک امکان تيمحدود خاطربه
 ياسيس گروه و حزب در تيعضو کشور، ت،يمل دوستان، شاوندان،يخو نيب

  يامر هااردوگاه در يفراگروه يهمبستگ. بود مشترک اعتقاد اي و مشترک
 .بود نادر

-اردوگاه از يبهداشت و ييغذا يرسانکمک ونيآکس به توانيم نادر موارد از

 طيشرا تحت ۱۹۴۱ سال در که سابق، يشورو يجنگ ياسرا به مختلف يها
 نيا در. کرد اشاره شدند، آورده مرگ يهااردوگاه به ييفرساطاقت اريبس

 .  داشتند مشارکت يآلمان و يلهستان پزشکان تا آشپزخانه کاپو از ونيآکس

 و مرگ اردوگاه در کودکان و نوجوانان به کمک از توانيم گر،يد موارد در
 مرگ، از يهودي کودکان از يتعداد نجات اي و آنان ياجبار کار از يريجلوگ
 و کودکان به يپنهان آموزش اي و هاستيکمون يهابلوک از يکي توسط

  .برد نام نوجوانان
  رانيا

-تازه هر. بود مقاومت و خود حفظ عامل کي يجمع و يگروه يهمبستگ

 هايکينزد نيا يمواقع در اما کرديم دايپ را خود گاهيجا سرعتهب يوارد
 اي حصارقزل يهاتخت مثل سخت طيشرا در ژهيوهب شديم يضربات عامل
 در ياسيس يريگجهت .ديبريم و نداشت را زندان تحملتاب يفرد که يزمان

  دونفره اي يگروه ،متقابل رفاقت و داشت ريتاث يهمبستگ و تيحما جلب
-چپ يعني يفکر شيگرا درون در رفاقت يگروه حالت در. گرفتيم شکل



 ويژه زندانيان سياسي زن   ١٨٤

 حزب به وابستگان يعني سابق يشورو هوادار راست فيط و هايمذهب ها،
 .  بود تياکثر و توده

 شهر کي به تعلق نظر از افراد نيب منفرد مناسبات هايبند گروه ني ااز رونيب
 .داشت وجود هم ينظر مواضع حفظ ضمن يليفام مناسبات اي منطقه اي

 شکل ياسيس و يحزب يوابستگ يبرمبنا کوچک ياهگروه درون در رفاقت
 و اطالعات مبادله ،يامکانات ،يمال متقابل يهاکمک هاگروه نيا در. گرفتيم

 و فشار مقابل در تيحما اوضاع، ليتحل و يمطالعات يهاگروه ،يآگاه
 که يکسان با رابطه در جمله از داشت وجود يبهداشت يهامراقبت و سرکوب

 يکشخود قصد و ختيريم همبه موجود فشار اثر در شانيروان ستميس
 از نداشتند مالقات که يکسان. شديم جاديا يروزشبانه کيکش داشتند،
 در. کردنديم استفاده گريد يهاخانواده يارسال يهالباس و مشترک صندوق

 و رفتيم فراتر ياسيس گروه حد از مساله مارانيب به يانسان يهاکمک مورد
 .گرفتنديم قرار مراقبت مورد دهيد بيآس افراد دگاهيد به هتوج بدون

 اندازهبه هرکس و شديم گرفته نظر در افراد يجسم تيوضع بند کارميتقس در
- خشک و ترکار کار،تمام کار،مهين يهاگروه. شديم کيشر کار در توانش

 معاف کار از انيبهائ ژهيوبه مسن افراد و داربچه مادران. داشت وجود کار
 .دهند انجام را يکار بخواهند خود که نيا مگر بودند

 و کودکان به شديم انجام روز يکارگروه توسط که بند يغذا ميتقس در
 .گرفتيم تعلق يشتريب ييغذا هيسهم مارانيب

. بود هم با يگروه برون و نرود صورتبه بند داخل در يپزشک يهاکمک
 که بودند هم زندان يبهدار در کاربه رحاض پرستاران و پزشکان از يبعض اما
-کمک و اطالعات از استفاده. ديطلبيم زندانبان با را يبهتر يرابطه يحد تا

 يهاورزش دادن روزمره، يزندگ در پرستاران و هاپزشک يبهداشت يها
 افتاده پاشيپ ليوسا از ياورتوپد ليوسا هيته ،يجسم يدردها يبرا خاص
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 يگروه يهمبستگ از يگريد شکل ،يکيپالست يهاظرف مثل بند در موجود
 .بود يحال فراگروهنيو در ع

 حفظ عامل کي ييتنها در و سلول در ژهيو به وقت گذارن يبرا يزيربرنامه
 گذران يچگونگ از خود تجارب انيزندان معموال. بود يزندان هيروح و خود
  . کردنديم منتقل گريکدي به را يانفراد سلول در وقت

 يچيرپس -۳ 

   کار يهااردوگاه

 .داشت انيجر يفرد و يجمع بشکل يچيسرپ هااردوگاه در

 يجمعي هايچيسرپ

 از يموارد در انيزندان ،مرگ به ديتهد و ديشد يبدن مجازات خطر باوجود
  . کردنديم يخوددار کارها يبعض دادن انجام

 اداتاعتق اي و يمذهب ،يانسان اصول براساس توانستيم هايچيسرپ نيا
 اي و ديتول در اختالل ،يکاراجبار انجام از يجمع امتناع لهيقب از باشد، ياسيس

). هوهي شاهدان توسط ۱۹۴۳ سال (اردوگاه در اسلحه ديتول قبول عدم
 ،يکيتار در ينگهدار زدن، شالق کردن، زانيآو هايچيسرپ نيا مجازات

 .بود رهيغ و سرما در نگهداشتن غذا، ندادن

 حرکت جمله از  است، شده گزارش هم گريد ياعتراض رکاتح و هايچيسرپ
 خواست و ژنو ونينساکنو به هاآن توسل و ييايتاليا ينظام يروهاين ياعتراض

 ديشد سرکوب با حرکت نيا. يجنگ ياسرا عنوانبه شاناحتساب يبرا آنان
 حرکت اما. شد ييايتاليا انينظام از تن هشت ربارانيت به منجر و مواجه يناز

 . شد روهروب تيموفق با مايل – هانوفر در يفرانسو انيزندان ياعتراض

 

 يفردي هايچيسرپ
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 پزشک امتناع از توانيم يقبل برنامه بدون و يفرد يهايچيسرپ جمله از
 و هاانسان يرو کارانهتيجنا يهاشيآزما شبرديپ در يهمکار از يفرانسو
  . برد نام گريد يزندان به زدن شالق از يچيسرپ از گريد مورد

 رانيا

 از. گرفتيم انجام يگروه هم و يفرد صورتبه  زندان مقررات از يچيسرپ
 که انزجار نوشتن و مصاحبه رفتن يپذن به نتوايم مهم يفرد موارد جمله
. کرد اشاره بود تيمحکوم بدون اي و تيمحکوم انيپا بعداز يآزاد شرط
 مثال طوربه گرفتيم انجام يانسان و ياسيس براصول بنا اغلب هايچيسرپ

- هم گريد) کابل( شالق خوردن صورتبه شکنجه ياجبار يتماشا از امتناع

 گريد شکل. شديم مواجه زندان ماموران ديشد برخورد با که ان،يبند
 صحبت اي مورس صورتبه گريد انيزندان با تماس مقررات، از يچيسرپ

 ياجرا عدم زندان، سلبا دنيپوش از يخوددار نيچنهم. بود ميمستق
 رونيببه زندان داخل اخبار فرستادن بند، يداخل ليمسا در نگهبانان دستورات

 عدم زندان؛ يهاکارگاه در کار قبول عدم گر،يد موارد. مالقات يط در
- همه توابان بند در اما .هاآن به مربوط يکارها انجام در نگهبانان با يهمکار

- هم خوردن شالق به کردن نگاه يبرا. شديم رفتهيپذ يشاد با کارها نيا ي

 ميرژ از يطرفدار به ضربات انيپا بعداز و گرفتنديم سبقت هم از خود يبند
 تيرعا عدم موارد، گريد از. دادنديم شعار ياسيس يهاگروه هيبرعل و

 عدم ،نماز خواندن از امتناع مثل يجمع و يفرد صورتبه ياسالم مقرارات
 سطح در جمعه نماز مراسم و زندان هينيحس داخل يمذهب مراسم در شرکت

   .توان نام برديرا م... رمضان ماه ياسالم مقرارات تيرعا عدم، شهر
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  مقاومت-۴

  کار يهااردوگاه

 يهاتيموقع در بخصوص هااردوگاه اداره در ياسيس انيزندان نفوذ شيافزا با
 يارتباط شبکه کي ادجيا امکان  ره،يغ و مارستانيب ها،کارگاه مانند يديکل
 . آمد فراهم يمل يهاگروه نيب در اول وهله در و انيزندان نيب

- سازمان در داخاو اردوگاه يهاستيکمون يمرکز نقش به توانيم جمله از

 مقاومت نيا از آنان هدف. کرد اشاره يالمللنيب شبکه جاديا و مقاومت يده
 خود، يکادرها حفظ ،ييجنا انيزندان از هااردوگاه تيمسئول گرفتن جمله از

 طيشرا بهبود گر،يد نيمتحد کردن دايپ قيطر از هياول مقاومت گروه توسعه
 در مثال.  بودخود نيدرب يداخل نيقوان جاديا با همه يبرا يزندگ ادامه
 تزيآشوو مبارزه گروه جاديا در هاستياليسوس و هاچپ و مجارها تزيآشوو

 .داشتند يفعال نقش ۱۹۴۳ در

 ساختار خاطرهب که هاستيکمون نقش کنار در مقاومت، يهاگروه جاديا در
 به توانيم داشتند، ياژهيو نقش ،يمبارزات ياسيس سابقه داشتن و يسازمان
 و يمجار سربازان (کرد اشاره هم سابق سربازان يمل يهاگروه نقش
 ). يرومان

 آلمان، يهاستيونکم از هااردوگاه يالمللنيب تهيکم هامقاومت نيا روند در
 شد ليتشک يروس و لهستان ش،ياتر هلند، ،يسالووگي ا،يتاليا ک،يبلژ فرانسه،

 ا،ياسپان جنگ گاديبار سربازان از يالمللنيب ينظام سازمان ليتشک نيچنهم و
 سازمان نيا. بود انيزندان فرار و اسلحه هيته کارشان که سرخ متحد جبهه
 نيا که ييهاتيفعال جمله از. بود عضو۹۰۰ حدود با و گروه۱۸۰ شامل
 خودشان که ييويراد قيطر از يرساناطالع دادند، انجام مقاومت يهاگروه
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 ضعف که يانيزندان حفظ يبرا ونقلحمل ستيل در يدستکار و بودند ساخته
 محل از دارو دنيدزد بودند، مرگ خطر معرض در شتريب و داشتند يجسم
 بيترت فرار، يبرا اسناد جعل د،يبازد عموق مارانيب کردن پنهان ،يبهدار

 .بود رهيغ و يجمع اي و يفرد صورتهب افتهيفرارسازمان

 ۱۹۴۳ آگوست در جمله از داشت انيجر زين مرگ يهااردوگاه در مقاومت
  . شد داده سازمان يزندان يهودي۶۰۰ توسط مسلحانه اميق کي

 فرار به موفق نفر۵۴ تعداد نيا از و زدند اردوگاه زدنآتش به دست هاآن
 يزندان نفر۳۶۵ اميق نيا در. شدند کشته "اس اس" ۱۴ گريد اميق در. شدند

 .  بردند دربه جان آنان از نفر۴۷ تنها يول داشتند شرکت

 دهند نشان که بود نيا ت،يجنا کردن مستند نيع در هااميق نيا گريد هدف
 در را خشونت و سرکوب ابزار گونههمه يناز يروهاين کهنيا رغميعل

 از بود ينشان يزندان هر نجات و هستند قدرتيب چقدر اند،ارداشتهياخت
  .  هاي نازتوسط هاانسان يسازنابود اهداف برابر در يروزيپ

 رانيا

-مقاومت نيا ،ياريدگر و ياريخود و يهمبستگ و هايجيسرپ نيا مجموعه

 در مثال. دشيم يکل طوربه اوضاع شدن بهتر سبب يجمع و يفرد يها
 يبندها کردن جدا ها موجبن مقاومتيا تهران استان و تهران يهازندان
 در زندان نيمسئول اجبار مفهومبه ن،يا. شد سرموضع انيزندان از توابان

 سينوگزارش توابان دست از آنان شدن خالص و انيزندان نيا تيهو رشيپذ
 از يبخش جودحضورو با گانهسه يهااذان پخش حذف گريد موارد از. بود

 بند اداره و يمذهب مراسم به رفتن اجبار حذف ، بندها نيا در  يمذهب انيزندان
 .  بود انيزندان خود توسط
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 زندان در مثال .بود متفاوت يگاه  ط،يشرا گريد يهااستان زندان در اما
 يبرا تهران انيزندان از يکي يوقت که داشتند سلطه توابان چنان رازيش

 بند طيشرا و بخواند نماز جاآن در شد مجبور شد، منتقل رازيش به ييبازجو
 . کند تيرعا را

 مقاومت هياول يدهسازمان موارد اکثر در ۶۴سال از ژهيوبه ،بعد به ۶۱ سال از
 ديخر ميتحر غذا، ميتحر جمله از. شديم انجام چپ يهاگروه توسط

 اعتصاب ها،روزنامه ويرشآ بردن و بند به نگهبانان حمله ليدلهب هاروزنامه
  . محدود يغذا

 ميرمستقيغ طوربه يعموم يخبرها اما داشت وجود يگروه درون خبر شبکه
 متقابل يخبر و يارتباط لهيوس کي هامالقات. گرفتيم قرار همه ارياخت در
 يخوانلب از استفاده با هاخانواده و شديم منتقل رونيببه زندان يخبرها. بود

 و جامعه ليمسا يخانوادگ مسائل قالب در يداستان صورتهب اي و ميپانتوم اي
 با يحضور مالقات به که يکودکان. کردنديم منتقل زندان به را خبرها
 .کردنديم يهمکار خبر درانتقال گاه زين آمدنديم خود مادران

 و ياريخود عامل و يديناام با مبارزه گريد عامل کي زين يفرهنگ مقاومت
 رقص، و يسرودخوان و ترانه با همراه يشاد مراسم ياجرا. بود يهمبستگ

 انيزندان آن خاطرهب گاه که نوسال يسفره يبرا نيسهفت و کيک هيته
 سيتاس سالگرد و زن روز و روزکارگر داشتيگرام ،شدنديم هيتنب متحمل
 يهاجشن زين يمذهب انيزندان. بود موارد نيا جمله از احزاب و هاسازمان

- به يگروه آموزش. داشتند را يمذهب ادياع ريسا و فطر ديع چون يهبمذ

 ،ياسيس ليدرمسا ژهيوهب يآموزش يهاکالس انهيمخف ليتشک صورت
 يهازبان آموزش يجمع اي يفرد يهاکالس ط،يشرا ليوتحل ياقتصاد
 . شديم انجام يامدرسه دروس و يخارج
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 هياول يهاسال در افتهيسازمان اي و يفرد مقاومت کي بهعنوان زندان از فرار
 کشور سراسر مختلف يهازندان در بودند، فتادهين جا کامال هازندان هنوز که

 . افتاد اتفاق

 از ميمستق ينظرخواه کي در .بود متفاوت انيزندان انيم در مقاومت زهيانگ
 :شد عنوان ريز موارد سابق انيزندان از يتعداد

 ندهيآ يزندگ يبرا که يياندازهاچشم و افاهد ،ياسيس يهادگاهيد از آنان
 مقاومت ياجتماع ريتاث ،داشتند هاآن از گرانيد که يانتظار داشتند، جامعه

 نام جامعه در هاآن شدن زدهخجالت از ممانعت و شانيهاخانواده يبرا هاآن
 ديشه به اصال گفتيم يکي. بود بخشيزندگ خود يزندگ به ديام .نددبريم

 يزندگ رييتغ يبرا که يارزشمند يزهايچ آن يبرا اما کردمينم فکر شدن
 مانيا از يگريد. بودم هم شدن کشته به حاضر خواستميم جامعه احاد همه

 را آن گرچه .گرفتيم ديام يدارهيسرما ليبد تنها عنوانبه سمياليسوس به
 نيا گفتيم يگريد و کرد مقاومت شيبرا شديم اما ديدينم يفور يامر
 از حوزه نيا که داستيپ ناگفته. دهم انجام توانستميم که بود يکار تنها
 افتهي انجام قاتيتحق اي و کوچک کار نيا با و دارد عيوس يادامنه قيتحق

 .گرفت روشن ياجهينت و داد حيصر يپاسخ آن به توانينم ،يتاکنون

  : پانوشت
Hilmann, Karl-Heinz: Wörterbuch der Soziologie,4.,überarbeitete 
und ergänzte Auflage, Stuttgart: Kröners Tasschenausgabe; Bd.410, 
1994, ISBN 3-520-41004-4 

-قزل در زندان ۱۳۶۲ا ي ۱۹۸۴ بودند که در سالييهاگاهها شکنجهتابوت

 در را ماه۹ تا يطوالن مدت شدند مجبور انيزندان و شدند گرفته کارهب حصار
 بدون بسته چشمان با انسان کي دنيکش دراز و نشستن يجا اندازهبه يمکان

 يروان و يجسم شکنجه تحت مدت تمام در و بگذرانند يحرکت اجازه داشتن
  .داشتند قرار ديشد
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١٦يده ارسژم، مجازات از تيمعاف هيعل  

 نماهاي قراريب ثيحد

  و هست زين تبسمي برا دندان دانستنديم

  تنها

 .دنديبردر

 ديبايم اشک ايدر چند

 م؟ييبگر مرده اردو اردوي عزا در تا

 است الزم نفرت هيما چه

 م؟يبشوري کارنابه دوزخ دوزخ نيا بر تا

  ۱۳۶۳احمد شاملو 
  مقدمه

ن يا،  "حال پرداخت هم بهيچند گاهد هرازيبا" ،"د فراموش کرديگذشته را با"
گان ها بازمانديگان و هدربردهب  است که مدام خطاب به ما جانيسخنان

  ... شوندي دهه شصت، تکرار مي سراسريکشتارها
 هم نشده است، گذشته ما، ي سپريگذشته حت. اما گذشته هرگز نمرده است

ر يحوادث اخ. ران شده استي ايوضع کنونبهل ير، تبديژه در چند سال اخيوبه
. زديآميروز و امروز درهم مين ديدهند که چگونه مرز بيران نشان ميا

گذشته .  داده شوديشتريت بيقت و کار روشنگرانه اهميد به حقيبان يبرابنا
. ز نمرده استيزم در آلمان نيسال بعد از فاش۶۵ ي گذشته حت.نمرده است

                                                 
   در امريکا ۲۰۱۰هاي سخنراني مژده ارسي در مراسم يادمان  ١٦
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ا در ي آلمان در شوراها و يهاستينازا نئويها و ستي که فاشيدرحال
   نفوذ ي محليهاپارلمان

تکاران آلمان ين تنها جناي ااما. روندي آلمان رژه ميهاابانيکنند و در خيم
 ير بدون مجازات ماندند و دست به بازسازي اخيهاستند که در دههي نيناز

ن اتفاق افتاده يز اينگر ي دي از کشورهاياريمجدد خود زدند، بلکه در بس
  .است
 يهاياستراتژاروپا در  يستي و فاشيکتاتوري ديها حکومتياز برکنارپس

ات يندرکاران جناارد با گذشته و با دست برخوي بر سر چگونگيمختلف
 در اروپا يکتاتوري ضدديها جنبشيابي نمونه، با شدتيبرا. شوديمطرح م
ونان و يا، ي در اسپانيستي فاشيهايکتاتوري د،ستمي آخر قرن بيهادر دهه

- ي مطرح بوده است که چگونه من سوالي همواره  ايپرتقال برکنار شدند، ول
 يستيا بايآ. گر، بر گذشته غلبه کرديان ديبرخورد کرد و به ب با گذشته يستيبا

   .د از محاکمه آنان صرف نظر کرديا باين محاکمه شوند و يمجرم
ن سه کشور ما ين اي در بي و فرهنگيخي، تاريياي جغرافيهايکيبا وجود نزد

 را ي متفاوتيها راهن کشورها در برخورد با گذشتهيک از ايم که هر ينيبيم
  .  ننديگزيمبر 

رد، امروزه در مورد يگي فرانکو ميهاستيم به عفو فاشيا که تصمياسپان
ن ي برخورد با اي برايني شده است و  قوانياسيگذشته خود دچار بحران س

 يادآوري ين برايقوان"خ و گذشته خود  با عنوان ي به تاريدگيموضوع، و رس
ا يامروزه در اسپان.  است در دستور کار قرار داده"يخيحافظه تار/ خ يتار

 ي فرانکو به دمکراسيکتاتورياز د "پروسه گذار"اندرکاران نسل جوان، دست
 از ياريآنان معتقدند که بس. برندير سوال مين کشور را زيدر اي پارلمان

سم  نهفته است که در اثر آن، ي در سازش با فاشيمشکالت جامعه کنون
در پرتقال و . زه نشدنديد دمکراتي با جامعه آن گونه کهي از نهادهاياريبس
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رسد که بهتر ينظر مشوند در نگاه اول بهين محاکمه مي که مجرمييونان، جاي
  طور است؟ نيا واقعا اي آيول. ا از پس گذشته خود برآمدندياز اسپان
به اعتقاد من . د کرديها چه بامين رژي ايد بعد از برکناريد دين بايبنا برا

ت از يح دهم که معافيکنم توضي ميجا سعنيدر ا. ١٧"ر استگعدالت درمان"
 يهاشود که زخميت باعث ميه  بشريت علياندرکاران جنامجازات دست

تالش دارم که . ابديها ادامه ن زخميکهنه، هرلحظه دوباره سرباز کنند و رنج ا
نده ي ساختن آيبار را برا درباره گذشته خشونتيضرورت کار اجتماع

 که به يي به کشورهايد نگاهين کار باي است که در ايهيبد. همح ديتوض
اند، داشته  فائق آمدهيستيا فاشي و يکتاتوري ديهاطرق مختلف بر حکومت

ران يدر دستور کار جامعه ا. ا.  جي سرنگونين امر در فردايباشم چرا که ا
رد ن مواي اي موضوعين نکته روشن است که بررسيالبته ا. قرار خواهد داشت

 يهاستمي که بعد از سييهاها و حکومتد دولتي تائيوجه به معناچيبه ه
 ييهادگاهي با دييست، بلکه آشناي کارآمدند نين کشورها روي در ايستيفاش

سازد و از همه يتر م آماده وتراست که ما را در برخورد با مسائل مشابه آگاه
  . دارديتر به فکر واممهم

 وجود دارد که در ي مختلفيکردهايت رويه بشري علتي جنادر برخورد با
  :کنمياشاره مه ننموکرد يبه چند روبدون نقد ماهوي اين رويکردها جا نيا

 رويکرد کيفري

-ين نگاه مي به مسئله محاکمه عادالنه مجرميفريدگاه و مفهوم کي صرفا از د
. پردازدي ميي و قضايدگاه حقوقياز د» تيه بشريت عليجنا«کند و به مسئله 

 که از نظر ير و کسانيبگن است که  قاتالن مزديکرد، مهم اين روي ايبرا
                                                 

 نام پروژه اي درآلمان که در حمايت از پناهندگان، فراريان سياسي و شکنجه شدگان عليه معافيت از  ١٧ 
 . جازات فعاليت داردم
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 که يز کساني، و نياسي رهبران سيعنين اعمال هستند ي اي پاسخگوياسيس
  .    برسندياند، به مجازات قانون دست داشتهيات جنگيدر جنا

 گذاري جامعه رويکرد تاريخي تغيير سيستم ارزش

 ي واقعي جامعه بر اساس بازسازيگذارر ارزشييد بر تغياک، تيخيکرد تاريرو
کاران، کذب تي جناييبا محاکمه قضا.  دارديکتاتوري دوران ديدادهارخ

ل شده بود، يکتاتور که به جامعه سرکوب شده تحميت حاکمان ديبودن روا
 که ها سال در درک عامه کساني تازه بعد از ده. شودي جامعه آشکار ميبرا

عنوان گاه خود را بهيشد، جاينگاه م» نيان دروغيقربان«چشم ان بهبه آن
ان، يشود و حکومتيت ميثيآورند و از آنان اعاده حيدست مهشدگان ببيتعق

ت يعنوان جنا خود بهيگاه اصليجا، بهي عموميهاس در بحثيان و پلينظام
. ميي آشنايخوبهب ي اسالميها در جمهورن نمونهيبا ا. شونديکار بازگردانده م

 هم مسئله يليدر ش... ن، کفار و ي ضدانقالب، منافقيها مثل گروهکيالقاب
د شدنشان بود و عنوان يس منکر ناپديتوان نام برد که پليدشدگان را ميناپد

اند، و به شان را ترک کرده هستند که همسرانيها افرادکرد که آنيم
  . اندختهيگرگر ي ديکشورها

 يرويکرد ماد

 زندان خود يها سالي برايت مادي از حماياسي سينکه اغلب مبارزنيبا ا
د يگان تاکهدربرده جان بي ماديکرد به توانبخشين روي، اکننديمنظر صرف
-ي بيت اجتماعيستم امني  اغلب  در سياسيان خشونت سيرا قربانيز. دارد

ن، حقوق ياه برعالو. رو هستنده روبيت شغليمانند و با ممنوعيپشتوانه م
 يتواند موجب بهبود مادي مين توانبخشيا. شودي از آنان سلب ميشهروند

به " پرداخت غرامت".  شوديگان از خشونت دولتهدربرده جان بيط زندگيشرا
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ن نمونه است و از يگان کشتارها از اهدربردهب  و جانياسيشدگان سسرکوب
    .شودين رويکرد حمايت ميجانب ا

 گيرانه پيشرويکرد 

- روانيها، پژوهشسرکوبنه يشان در زمه در کار روزانهي کيهاسازمان

ت از يت دارند که معافياند، اغلب شکا انجام دادهياشناسانه و جامعهيشناخت
ش يتر از پشرمانهيت بيه بشريات عليشود که جناين منجر ميمجازات مجرم

 و يريپذتيه عدم مسئولدهند کيها نشان من پژوهشيا. افتدياتفاق ب
ت يساز ارتکاب جنانهيت باعث و زمي ارتکاب جرم و جناي براييپاسخگو

 بروز ي برايتواند مانعين جرم مي مرتکبيت حقوقياما محکوم. شودي ميبعد
ي ين رويکرد عدم محاکمه مجرمين را دليلدرواقع ا. ات شودين جنايو تکرار ا

 دليل خواهان محاکمه جنايتکاران همينبراي تکرار جنايات دانسته و به
  .هستند

 يم جمهوري به رژ۶۷م که سکوت جهان در برابر کشتار ينيبين رابطه ميدر ا
-يدام را بعد از گذشته چند دهه محانه کشتار و اعي وق جرائت تکرارياسالم
 . دهد

 شناسانهرويکرد روان

تکاران سابق يها جنا که در آنييدست آمده از کشورهادگاه تجربه بهين ديا
  : نديبيم يگردرمانن ي ايجنبه اساسها محاکمه شدند را شامل دودر دادگاه

م داشتند، با يات نقش مستقي شکايآور در جمعيعنوان شاک که بهييهاآن
ن نقش را ي ايطور کلا بهي بودن خود فاصله گرفته و ين قدم از نقش قربانيا

دست شوند و ابتکار عمل را بهيال مها فعن اقدام آنيبا ا. دهندياز دست م
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رند و يپذيت مي مسئولي اجتماعيرند، دوباره در کنترل و روندهايگيم
 . شونديگر ممداخله

طور ه کردن مداخله نداشتند، بيان دادگاهيما در جري که مستقييهاآن
و مجرم دانستن شدگان  درباره شکنجهير درک اجتماعييم از تغيرمستقيغ

 . برنديت زدند، بهره ميست به جنا که ديکسان

 ياسي و سي اجتماعيگر که به مداخلهيان سابقين، از نظر من، زندانيعالوه برا
 ي عدالت اجتماعي برقراري و برايعدالتيه بيزنند و خود برعليدست م
-اند و با بهفاصله گرفته بودن يهاست که از نقش قربانکنند، مدتيمبارزه م

. کننديفا مي مجموع جامعه اي برايا عمل نقش سازندهدست گرفتن ابتکار
- بيان آسين دو نوع واکنش در مي اي از تداخل مفهوميري جلوگيبرا

جان « گروه اول و يبرا» يقربان«خوردگان از شکنجه و سرکوب، من، واژه 
- ي دست مياسي و سي اجتماعيگر که به مداخلهي گروهيرا برا» دربردههب

ات و يشما را به نظرن باره يدر اتر قي دقيها بحثيبرا. مبريکار مهزند، ب
  .دهمي ارجاع ميمان قهاري مورد استفاده دکتر نوراينولوژيترم

 ييکردهايطور کوتاه به دو مورد از روهتر کردن بحث بقي دقيجا برانيدر ا
 مبارزه ي و وجه اجتماعي وجه حقوقيعنيها اشاره کردم که در باال به آن

  . پردازميت از مجازات ميعافه ميعل
  مبارزه حقوقي عليه معافيت از مجازات

 با کل يدشمن"ا  ي و "تيه بشريت عليجنا"طبق احکام  دادگاه نورنبرگ 
-چيگرد شناخته شد که به هيا قابل پي دني در هرکجاي از نظر قانون"تيبشر

 اما در .ز معتبرندين احکام  تا به امروز نيا.  ستيوجه قابل بخشش و عفو ن
 يالمللني بيفرين کيامد و قوانين احکام به اجرا درنيدوران جنگ سرد ا

ز در مورد ي دادگاه نورنبرگ نيافت و مصوبات قانوني ني چندانياتوسعه
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 يشعار محوربه" عدم دخالت". امدياجرا درنبه" تيه بشريات عليجنا"
 جستجو يش براتال. ل شدين رابطه تبدي در ايالمللنياست بي و سيپلماسيد

 بازگرداندن يده ماند از جمله تقاضايفايتکاران اغلب بيو محاکمه جنا
Adolf Eichmannني  از آرژانت .  

 .افتيش ي حقوق بشر افزاي برايتي حماي ابزار حقوقي تا حد۷۰ در دهه
اما . ۱۹۸۵ه شکنجه در سال ي سازمان ملل برعلنامهن جمله است توافقياز

 يالمللنيت از مجازات در سطوح بيه معا فيرزه علاگر تصور شود که مبا
د گفت که اشتباه يده، باي رسيروزيا به پي و  داشتهيمي عظيدستاوردها

  . محض است
- ، نايسم حکومتيت و تروريه بشريت عليعام، جناکه قتل، قتلنياباوجود 

جاد مراکز يسال، شکنجه و اودن افراد کم سنيها، دزدکردن انسانديپد
ه يت بر عليجنا"عنوان  هستند که بهيمي موارد جراي و بازداشت مخفشکنجه

ه يات علي از جناين تنها مواردين قواني از ايارياند، بس شناخته شده"تيبشر
 ۱۹۹۸کشاند که از سالي قرار داده و به دادگاه ميت را مورد بررسيبشر

عنوان  رم تحتيين دادگاه جنايب قواني از سال تصويعنيبه بعد ) ۱۳۷۷(
ن اساسنامه يتازه ا .وسته استيوقوع پ آن بهياساسنامه رم و اجرا

)ICC,International CriminalCourt ( ۲۰۰۲هم در سال 
ت و يه بشريات علين جناين قوانيبر اساس ا. کار کردروع بهدر الهه ش

طور نمونه رد بهيگي قرار نميدگيخ مورد رسين تاري قبل از ايات جنگيجنا
  . ۱۳۶۷ران در سال ي اياسيان سيندانکشتار ز

تکارن ممکن ي جنايابيت غين آلمان، محکومين، مثال بر اساس قوانيعالوه بر ا
 ين اقدام برايک است اما اي سمبليتي تنها محکوميتين محکوميچن. ستين

ن مسئله در اعالم ينمونه بارز ا. ستيت نياهمين کشتارها بيبازماندگان ا
ن در يدست داشتن در قتل مخالف بهياسالم يت سران جمهوريمحکوم
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 ي، هاشميا خامنهيدعلين بود که در آن سيکونوس در برليرستوران م
و ) ر امورخارجه وقتيوز (يتي اکبر والي، عل)س جمهور وقتيرئ (يرفسنجان

ن يقتل و ترور مخالفدر به دخالت متهم ) ر اطالعات وقتيوز(ان ي فالحيعل
ران و يک از آنان امکان ترک ايچ ين حکم هيم ابعد از اعال. شناخته شدند

 يري امکان دستگيالمللنين بيگر را نداشتند چرا که طبق قوانيسفر به کشور د
  . آنان وجود دارد

 يدهد که چقدر آمادگي نشان ميالمللنين بي قوانيت بر سر اجراياما محدود
ف ين و ضعيي پايکشورک قانون فرايت از ي تبعي براي محليها دولتيجهان

ها تا چه حد  پروندهيريگي بزرگ در اجرا و پين منافع کشورهايچنو هم
  . بوده و هست ل يدخ
  

 تجربه ،هاي ديکتاتوريپاشي حکومتاز فرومسئله معافيت از مجازات بعد
  آمريکاي التين و آفريقاي جنوبي

ن ايدادند بعد از پايح مي ترجين و جنوبي التيکاي در آمري انتقاليهاميرژ
 يق آشتي گذشته بکشند، آرامش از طري از سکوت بر روياها حالهيريدرگ

 يآنان شکل. د ادغام کنندين گذشته را در جامعه جديرا موعظه کنند و مجرم
گان هدربردهدادند که در آن جان بيح مياست برخورد به گذشته را ترجياز س

  . آمدنديحساب نمان گذشته در عمل، بهيو قربان
 يهاتيت و مسئوليمرور زمان به موقعها بهستي از کشورها، فاشيدر برخ

ا با تحت فشار قرادادن يل حکومت دادند و ي تشکيسابق خود بازگشته و حت
-  خود بهي دولت را برايرسمري و غي امکان کنترل رسميم بعديجامعه و رژ

   .وجود آوردند
-قوق بشر، و هم مدافع حي، وکاليحقوق بشر ينهادها ي،اسين سامبارزاما 

 شدگانسرکوب کردند تا سرنوشت يادين بخش اعظم مطبوعات تالش زيچن
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گان را هدربردهان کنند، جان بيچه بر آنان گذشته در سطح عموم برا و آن
ار در يآنان با رنج بس. ات را به مجازات برسانندين جنايمداوا و مسبب

ن که يبا ا.  پرداختندات يباره جناق دريجستجو و تحقوها و اسناد بهيآرش
 يات کافين جناي محاکمه مرتکبي برايمدارک و شواهد بدون ابزار قانون

ان دادن به ي پاي براي جهانياش گرفتن مبارزهين، با درپين فعالينبود، ا
  .  را آغاز کردندي سختيت از مجازات در سطح جهان تالشيمعاف
ن ينشدند و معتقدند که ام ي تسليملي بر آشتي مبنييها در برابر فشارهاآن
 ياز مدت که بعديصلح. کنندين برقرار مي و دروغيي روبنايطلبان، صلحيآشت

. چرا که جامعه با گذشته خودش برخورد فعال نداشته. شوديده مياز هم پاش
است فعال يک سي بر ين و بازماندگان خشونت دولتين فعاليق اين طريبد

قت، ي حقيجستجو که در آن بهياستيس.  دارنديگذشته پافشاربرخورد به
ن ي مجازات عامليريگي و پيان خشونت دولتياد قربانيداشتن زنده نگاه

  . ت، پرداخته شوديجنا
ن ي مطرح شد اما ا"يعدالت دوره انتقال"بعد مفهوم  به۸۰م که ازدههيما شاهد

  .  نبودپاسخگوي بررسي جنايات انجام شده توسط جنايتکارانمفهوم 
 يفريب کين مورد با تعقيب ايا در ترکي،  يابيقتين مفهوم  برحقياساس ابر

ن مصالحه ييات، مراسم و آين جنايخاطر سپردن اا تنها بهيت و يعامالن جنا
. شديد مين رابطه تاکي در ا"اي"مفهوم ن مرحله بهيدر ا. شديد مي تاکيو آشت

   يعني
  صلح در مقابل عدالت 

  قتين عدالت در مقابل حقيچنهم
ف ين تعرين مقوله داده شد که بنابرايتر از اي عموميفيبعد تعر به۲۰۰۴از سال

 "ر جبران خساراتيتداب"، "يدادخواه"، "يابيقتيحق" به مفهوم "يانتقالعدالت"
- خشونتيها از حمالت و سرکوبيري با هدف جلوگ"ياصالحات نهاد"و 
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-هر نه بيناصر و تدابدگاه عين دياز منظر ا. شوديف مينده، تعريز در آيآم
-ري، بلکه در کارکرد مشترک و تاثيمحورشکل تکصورت جدا ازهم و به
  . ده شودي فهميستين مجموعه بايگذار بر وجوه مختلف ا

  :نظر دارد را مدياز مجازات، حقوق بس فراترت يه معافعي مبارزه علنيبنابرا
  قتيحق دانستن حق

   عدالتيحق برقرار
  حق جبران خسارت

  .افتديت اتفاق نيه بشريت عليع و جنايگر هرگز فجايکه دنين ايضمو حق ت
شده  ک جامعه سرکوبي که يتوان بر مسائلين صورت است که ميتنها در ا

 يتجربه کشورها بهينگاه. طور درازمدت غلبه کردهآن دچار بوده است، ببه
 يگاهن راستا ابتدا نيدر ا. تر سازد روشنيتواند موضوع را کميگر ميد

 يغلبه حقوق" ي برايعنوان ابزاربه" ابيقتيون حقيسيکم"م داشت به يخواه
گر در برخورد به گذشته را مورد ي دي و سپس تجربه کشورها"گذشتهبر

  .ميدهيشتر قرار مي بيبررس
  "يابکميسيون حقيقت"

اب در جهان وجود يقتيون حقيسيکم۳۰حدود تا زمان نوشتن اين سطور 
-ات بهي از جنايگونه گزارشچي بدون هيويوگاندا و بولون ايسيکم. دارد

.  داشتنديت محدودي فعال۹۰لي و اوا۸۰ه هم در دههيبق. کارخود خاتمه دادند
قابل . تکاران را نداشتنديکردن نام جناي از موارد اجازه علنياريها در بسآن

د شان خو سابق و هوادارانيکتاتورهاي از کشورها، ديذکر است که در برخ
کردن کنند و در امر مستندياب ميقتيون حقيسيس نهادها و کميتاساقدام به

 و اطالعات غلط را وارد آمار يها اسامآن. ندينمايجاد مي اخالل ااتيجنا
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شنهاد ي پ). يلينمونه ش( کنند ها اختالل ن پروندهي ايريگيکنند تا در امر پيم
  . قوله استن مي از ا۶۷ کشتاري درباره بررسياحمد خاتم

ها اشاره ونيسين کميک مورد ناموفق ايک مورد موفق و يعنوان نمونه، بهبه
 يها جنبشي که دارايي کشورهايطور کلقابل ذکر است که به. کنميم

ش يپتر بهيز قويت از مجازات نيه معافي بودند، مبارزه عليتري قوياجتماع
  .برده شده است

وند ياساس اصل پوجود داشت که بر" پرو" اب دريقتيون حقيسين کميتريقو
 تا ۲۰۰۱ يهان ساليون بيسين کميا. کردي و عدالت کار ميابيقتين حقيب

از و ياساس نکه برها ارائه داد  پروندهيريگي پي برايار قوي  بسي کار۲۰۰۳
 يهاييبازجو. گان سمت و سو داشتهدربردهب خواست بازماندگان و جان

 کردن ين کشور و علني درباره کشتار در اييهاه با دادگاهش برد کي را پيعلن
  .ه همراه بودييتکاران در قوه قضاينام جنا

 يهان بود که مدتي اي جنوبيقاياب در آفريقتي حقيهاونيسي کميگهژيو
ت يرسمه در شناخت و بيادين موضوع نقش زيا.  بوديها علنييد بازجويمد

. شان داشت رنج و مصائبييگان و شناساهدربردهب  جانيشناختن اجتماع
  يمليالشعاع  آشتد تحتيات آپارتايکن عمدتا در برخورد با گذشته و جنايل

ق ياز طر. ر شدنديان دستگي از جانياز طرف حکومت قرار گرفت و تعداد کم
- هب  از بازماندگان و جانياريت بسيفعالل بهي و عفو، مي آشتيفشار برا

  . رفتنيگان از بهدربرد
   در کشورهاي ديگر "غلبه حقوقي بر گذشته" به نگاهي

طبق  بريل ولي تشکيي جنايها دادگاه۸۶ تا ۸۳يهان سالين بيدر آرژانت
گر يگان از طرق ده بازماند.ن عفو شدنديت از مجازات، مجرمين معافيقوان

 حقوق يون جهانيه بر کنوانسي و تک"هاپاراگراف مادربزرگ"مثال با قانون 
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است يشان، وارد عمل شدند و با سنهيشيدکان و حق دانستن منشا و پکو
که طبق نيوجود ادر گواتماال با. مقابله شد" يبخشش و فراموش" يدولت

ل قتل ي از قبياتين جناين قوانيشوند، اما ايعفو من حقوق بشر يقانون، مجرم
- ن بهي قواننياما ا. شوديت را شامل نميبشرهيت علي و جنايسازديعام، ناپد

ن يبد. شودي در کشور تمام ميتي امنيروهاينفع نشوند که بهير مي تفسيشکل
ها مجبور به فرار از يشوند و قاضيا ربوده ميده و يقتل رس ان بهق شاهديطر

  . شونديکشور م
ن ان وجود ندارد، شاهدات از شاهدين که برنامه حمايل ايدلز بهي ن"روآندا"در 

 از ياديدر رواندا تعداد ز. رنديگيد و مرگ قرار ميب، تهديبالقوه تحت تعق
د به مجازات يرا اميان تن دادند، زي جانيعفو عمومدربردگان بههب جان
ن احساس را ي قرار گرفته که آنان ايشعاع برنامه آشتالن چنان تحتيمجرم

  .  ندارنديگريچ حق انتخاب ديدارند که ه
 يهايري درگيکتاتوري از کشورها بعد از دياريم در بسينيبيطور که مهمان

- که بهيي، نهادهاياسين سابشر، مبارز حقوقيهان نهادها و سازماني بياديز

ک طرف و يل شده از يدگان کشتار تشکهگان و بازمانهدربردهب له جانيوس
 به پرونده کشتارها يدگيگر، بر سر رسي که سر کار آمده  از طرف ديحکومت

  . ها وجود داردن آنمالو مجازات عا
-ين کشورها وجود دارند نمي که در اييهاميا رژيه يي که قوه قضايطيدر شرا

 عادالنه و ين، برخوردين  گذشته خوني غلبه بر ايخواهند برايا نميتوانند و 
ن جوامع اتفاق افتاده، انجام دهند، تنها ي در ا کهياتيانه با جنايجوتيقيحق

 با شرکت مردم يعدالتيه بي مستقل علين جهانيپک کمي و يمبارزه جهان
ت مبارزه يه بشريتکاران علي مجازات جناي که براييهاده و همه آنيدبيآس
  . ن راه باشدي موثر در هموار کردن ايتواند قدميکنند، ميم
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 دهه شصت هستم يگان کشتارهاهدربرده از جان بيکي من که يو اما برا
ت، از يبشرهيت علين جنايت از مجازات مجرميه معافيموضوع مبارزه عل

از " تحت عنوان "يژان آمر" که يموضوع. ز مطرح استيگر ني دياهيزاو
-ياز نظر من م. کنديشده مطرح مفرد شکنجه" دست دادن اعتماد به جهان

د يرفته به جهان را از دو بعد مختلف دن اعتماد از دستيتوان بازگرداندن ا
تواند يت ميبشرهيت علين جناي مجرميت و محاکمه قانون عداليکه با برقرار

  :تحقق رسدبه
   ي از بعد محدود و فرد- ۱

ن يها از بافتن آنيان يد عوارض شکنجه و سرکوب با پايدانيطور که مهمان
 آن يوسته، نمادپردازيوقوع پچه بهآمدن با آن کناريتنها راه برا. رودينم

ر ي نظيان هنريق کالم، نوشتار، بي که از طرن مفهومي به اينمادپرداز. است
 فاصله گرفته و با فاصله يا تجربه شخصيداده ر آن از رخي، تئاتر و نظاينقاش

 در - ده از نظام سرکوب، يدبيا آسيشده و شخص شکنجه".  ستيبه آن نگر
در برابر انفعال و  دارد تا يطيمحاز بهي  ن-شدهتر جامعه سرکوبعي وسيابعاد
 -  شده،ين مآ دراعمال ي که تحت شکنجه از جانب بازجو سعي مطلقينناتوا

  وتيفعال  با - اعمال شده،ي و اجتماعياسيا در سطح اجتماع سرکوب سيو 
و فضا منظم کند و درد را  در زمان ،رخ دادهرا که چه  آن،يند نمادپردازيفرآ

 . مبدل سازد قابل فهميشکلگذارد و بهب  صورت پاره پاره کنار همتنها به
 مورد افرادآن  که در يطيشرط است، محشي امن، پيطين اقدام، محي ايبرا

فقط  . هستندکمک د و قادر بهندهي که گوش مي افراد.دن دارحضوراعتماد 
ابد و ي باتواند دوباره کالم ري مده،يدبيآسفرد  است که يين فضايدر چن
ن ياما ا. جازه بازگشت دهدخاطرات ناگوارش ادا کند و بهي پحرکتبهجرات 
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نان ين اطميد ايباشده شکنجهفرد   . شودمنحصر يخصوص يک فضايد به ينبا
  .  نداردياو دسترسگر بهيگر دخاطر را داشته باشد که شکنجه

ن تنها يا.  شوديزد بازسايا بايدن، اعتماد به ممتد باشددياز بايت مورد نياما امن
 که ييت شناختن زجرهايرسمبه و )دربردههجان ب (يق باور به قربانياز طر

 ،  توسط اجتماع،ت شناخته شدن رنجيرسمبه.. .سر استي م،متحمل شده
چه بر  بودن آني بر واقعيدييکند و تاي مي را بازسازينفس شخصاعتماد به

 عدالت موجب درمان يگونه است که اجرانيا ".باشدي م،او گذشته است
   .شوديشخص و جامعه م

ن يت اعتماد دوباره به جهان، مجرميمنظور تقود بهيبا" :ترعي وسيما از بعدو ا
وجه انتقام چيهن بهيا. ستين انتقام نيا. ات مجازات شوندين جنايو عامل

-ي م،رخ داده استکه  چه آنت شناختنيرسم از بهين بخشي، بلکه استين
 يعنوان عملبه) اما اعديو (آن است که از طرف جامعه،  شکنجه د ييباشد و تا

ستاده و از يشده ان جامعه است که در کنار شکنجهي شده و ايمطلقا منفور تلق
   .کنديت ميآن حما

 انزوا  ويگانگي خروج از بي برايز راهي ن"يژان امر" ين براي مجازات مجرم
   از  که مجرميتنها زمان. دگان استيدبيسآ يبرا
 ،زي او ني شکنجه برايکيزيد، و عمل ف کنيمانيابراز پش چه که رخ داده، آن
بخواهد  که مجرم ي زمان،و از همه بهتر بشود ياخالقريغت يک واقعيل به يتبد

وقت او از کند، آنآرزو  ناشده ،عقب برگرداند و آن همه رازمان را به
 يتواند قربانيمق ين طريبه ا و ،شوديل ميدنوع تب دوباره به هم،ضدانسان

.  وجود داشته باشديانيد خط پاين نبايبنابرا. ش رها کندي انزوا از بند،خود را
.  فراموش نشود،رخ داده چه آن وگراند شکنجهيم باي پس از سقوط رژيحت

 صورت ي و اخالقياسي، سي عموميهاد  بحثي بان موضوعاتيدرباره ا
  . "رد يگ
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-و پيشتر به" قرباني"عنوان شده بهفرد شکنجههايي از اين قبيل بهدر بررسي

که براي حال آن. شودعمل اجتماعي و سياسي نگاه ميعنوان عنصري بي
چه بر ، بيان آنميجربه شکنجه شدن را پشت سر گذاشتبسياري از ما که ت

عنوان ابزاري نويسي تاريخ سرکوب بهخود و ديگران رفته و بازسازي و باز
ه هر روزه سرکوب و هايي است کبراي ادامه مبارزه در مقابل نظام و سيستم

 بخشي از تالش براي  يعني بيان اين تجارب؛ کنندشکنجه را بازتوليد مي
هاي عدالت در همه زمينهگر طبقاتي و برقراري هاي سرکوبسرنگوني نظام

  .آن است
هاي کند تا دريابيم در وراي ايدهتجربه کشورهاي ديگر کمک مينگاهي به

-ي نيز ما راهي طوالني و سخت بهمکلي، پس از سرنگوني جمهوري اسال

گرانش را در شده و شکنجهيافته حکومتيان سرنگونمت سازمانهمراه مقاو
ها کشتار و گان از سالهدربردهبراهي که در آن پيروزي جان . داريمپيش 

سرکوب از قبل تضمين نشده است و نيازمند هوشياري ما در همه مراحل 
  .استپيگرد و مجازات جنايتکاران 
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١٨فرخنده ،تيقوم و نژاد ت،يجنس طبقه، با رابطه در زندان
 

  

 که ما يتا زمان. اند وابستههمت بهيت، نژاد و قومي طبقه، جنسيچهار کاتگور
م يم مواجه خواهين مفاهيم، همواره با ايکني مي زندگيک جامعه طبقاتيدر 
اه، يزن، س( را انسانيکند زي مي را بازي مرکزيان  نقشين ميطبقه در ا. بود

  . وجود نداردياطبقهيب) رهيکرد و غ
ها ن زندانيبنابرا. ها حکومت کندفيخواهد همواره بر ضعيطبقه حاکم م

 کنترل و فشار بر ي برايعنوان اسلحه طبقات هستند و بهيابزار جنگ طبقات
  . شوديجنگند به کار گرفته ميستم ميه سي که علييهاآن

 و زندان يريسمت دستگها را به و فقر انسانيافقي، بيندگيآي، بيکاريب
کند و از ين مردم امتناع ميت ايطرف جامعه از حماکياز . کنديرهنمون م

 حفاظت از ين کار برايا. پردازديها مه آني تنبي براياديگر پول زيطرف د
  . ابدييستم سرکوبش انجام مي و سييم قضايدستگاه عظ

ن که پول صرف ساختن خانه، ي ايجابه. کننديشتر زندان بنا ميش و بيها بآن
و سنتر در يبرطبق گزارش پ.  کننديستم بهداشت عموميآموزش و س

ش از يب ۲۰۰۷کا در سال يالت آمري پنجاه ا۲۰۰۸ه يفور۲۸ورک در يوين
شتر از يارد بيليک مي خود کردند که هاي دالر صرف زندانارديليم۴۹

                                                 
 “جهان در سياسي زندانيان آزادي براي مبارزه و دفاع همبستگي، الملليبين کنفرانس „سمينار در شاپ ورک ١٨

  دانمارک - کپنهاک المللي، بين فوروم: برگزارکننده  ،۲۰۱۰ اکتبر
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 بود که ي از مقدارشترينه زندان شش برابر بيش هزينرخ افزا. سال قبل بود۲۰
  .صرف آموزش شد

ق ي عالي برمبنايي قضايستم جاريروشن است که در همه کشورها س
-يجاد و تکامل ميا ا ريها تصورآن.  طبقه حاکم شکل گرفته استياقتصاد

ق قدرتمندان ين تصور در خدمت عاليا. ر استيت، کار مردم فقيدهند که جنا
 يهايعدالتيستم از توجه کردن به بين سيا. شودي فقرا متمرکز مياست و رو

-ي را مي جامعه طبقاتيعدالتيها بآن. کندي اجتناب مي و اجتماعييقضا
  .پوشانند

. ل شده استي تبديان توسعه اقتصاديبنندان بهمتحده  زاالتيامروزه در ا
ن که ي ايکنند براي ميگذارهيها سرما در ساختن زنداني خصوصيهاشرکت

ن يها اآن.  کار ارزان مورد استفاده قرار دهنديرويعنوان منبع نان را بهيزندان
  .دهنديانه مورد استثمار قرار مي وحشينحوان را بهيزندان
 در هم يالت جنسي، نژاد و تماک عنصر وابسته، با طبقهيعنوان هت بيجنس

-يل مي طبقه کارگر را تشک تعدادبا نصفين که زنان تقريباا. بافته شده است
عنوان انسان جامعه بهها عمال در آن. برندي رنج مي نهاديضيدهند اما از تبع

. شودي پرداخت ميها در برابر مردان مزد کمتربه آن. شونديده مي د۲درجه
 يرويد ني و کار بازتوليها مجبور به انجام کار بدون مزد خانگن آنيچنهم

- در زندان بهيا حتي کار و يها، در محلها در جامعهآن.  هستنديکار انسان

عنوان ها بهزمان به آنهم.   نابرابر مواجهندي با برخوردياسي سيعنوان زندان
  .شودي نگاه مي جنسيش

 ، که مردان دارندي همان حقوقيها داراران آني مثل ا از کشورهايدر بعض
.  هستنديپوشش اسالمشوند و مجبور بهيها به سنگسار محکوم مآن. ستندين

ن يچن. شوندير ميخاطر زن بودن تحقزمان به و همياسيعنوان فعال سها بهآن
  . استي از نژاد پرستي با زنان نوعييبرخوردها
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ن يا. ن بحث استيگر اي دياست کاتگوريا سير عنوان باوه بينژاد پرست
ض ي همه اشکال تبعيژاد پرستن. ار گسترده استيت و بسيار پراهميمساله بس

من فکر . ت را در بردارديت و جنسيا قوميت ي برنژاد، رنگ، نسب، مليمبتن
  . مي اضافه کنين چهار کاتگوريد فقر را به ايکنم که بايم
  :مين چند توجه کيد به آماريائيب
ن تعداد تنها در ي ای ازمياما ن. ون نفر در جهان در زنداننديليم۹ش از يب

ن با يهزار نفر، چ۸۶۰ه با يون، روسيليم۲,۳االت متحده با يا( کشور هستند۶
  ) هزارنفر۵۰۰ون و يليم۱
. افته استيش يافزا% ۶۰ش از ي بيت زنداني جمع۱۹۹۰ز از سالي نويليدر ا"
طبق گفته . پوستان به زندان رخ داده استاهيش سريژه در پذيطور ون بهيا
. )اندنيوالد (کا صاحب فرزند هستندي در امريافراد زندان%  ۸۰ "نيلوون اشتا"

تر نسبت به شيبرابر ب۵ ين زنداني که کودکان والددهدقات نشان میيتحق
ن اند، امکاشان در زندان را نداشتهني از والديکيگاه رنج بودن چي که هيکسان

  .)zت، مجله يپاول استر( ".تجربه کردن حبس را دارند
 ينفر است، وقت۱۰۰نفر به هر ۱ بزرگساالن در زندان يکه متوسط کليدر حال

 تا ۲۰ سن يبرا. شوندير متفاوت ميد مقاديآيان ميت و طبقه به مي جنسيپا
 ۱اه پوست ي مردان سين امر برايا. نفر است۳۰به ۱ان ي نسبت زندانسال۳۴
 از يکيپوست دي زنان سفي، برا۳۹ تا ۳۵ن ي زنان در سن بيبرا. باشدي م۹به

 .نفر است۱۰۰ به ۱پوست اهي زنان سي اما برا. استيزن زندان۳۵۵هر 
   )۲۰۰۸يه  فور۲۹ره يکل البوزيما(

-يمرا شامل ران يت ايکل جمع% ۳,۶که .  در زندان هستنديرانيهزار ا۲۰۴
نرخ . افته استيش يافزا% ۳۵ل گذشته به سا ان نسبتيشمار زندان. شود
 ي که متوسط جهانيحالهزار نفر است در۱۰۰ در هر ۲۷۱ت در زندان يجمع
  . باشدينفر  م۱۵۰



 ويژه زندانيان سياسي زن   ٢١٠

ن تعداد يا. ران وجود داشتي در اياسي سيها هزار زندانسال گذشته ده۳۰در 
ن ي فعال،کارانيان، کارمندان، بيجوآموزان و دانشکارگران، معلمان، دانش

ان و يطور ساده ناراضها و بهتي، روزنامه نگاران، قومين کارگرين، فعالزنا
  .مخالفان را شامل بود

  

   




