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 بهروز حشمت جلد: و پشت روتصویر 

 سودابه اردوان های زندان از نگاره : های داخلنقاشی

تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش 
تواند از زبان، تارانده شده باشد. تبعیدی می

کس فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن
اش در کشور که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه

خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز 
کوشد تا زبان این نشریه میتبعیدی است. 

تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، 
که در انطباق با جهان و تعریف کالسیک آن، بل

 شناسد.معاصر می
این نشریه که فعالً به شکل فصلنامه منتشر 

گردد، گِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می
به کوشد در همین عرصه هر شماره را یابد. میمی

موضوعی ویژه اختصاص دهد. مسئولیتِ هر شماره 
از نشریه و یا حداقل بخش ویژه آن را سردبیری 
میهمان بر عهده خواهد گرفت. تالش بر این است 
که صداهای گوناگون فرهنگ و ادبیات تبعید در 
نشریه حضور داشته باشند، چه در قامت 
سردبیران میهمان، چه در قامت نویسندگانی که 

 شوند.  اری دعوت میبه همک
 

 .ویراستار هر نوشته نویسنده آن است
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 آواهای زندان در آوای تبعید 

زندان به ویژه در حاکمیت جمهوری اسالمی حضوری روزمره در زندگی اقشار بزرگی از مردم داشته و دارد. دور از واقعیت نیست  

اند. سالح ما برای درهم شکستن زندانها و ارعاب های خاورمیانه را برای ما ساختهشود بیشترین تعداد و بزرگترین زندانکه گفته  

روشنگری در باره همه زوایایی است که رژیم سعی در پنهان کردن آن دارد. این چنین بود که زندان به بخش قابل آن افشا و  

در تبعید را تشکیل    –گذاری ادبی  هم به مفهوم عام و مشمول هر نوع متون نوشتاری و هم از جنبه ارزش  -توجهی از ادبیات  

 دهد.می

 رد، این شماره را به موضوع زندان اختصاص داده است.  آوای تبعید که به نشریه ادبی شهرت دا 

شود. ایده اختصاص این ویژه نامه  در تاریخ همیشه نقطه هایی وجود دارد که در آن زمان دوپاره شده و به قبل و بعد تبدیل می

 ه بود.  گردد که خیزش زن زندگی آزادی هنوز در افق بود و پا به صحنه نگذاشتدر آوای تبعید به زمانی برمی

گشت  پیشنهاد دوست عزیزم، اسد سیف، که سردبیری این ویژه نامه را به عهده بگیریم، به قبل از خیزش مهسا )ژینا( امینی برمی 

که مهسای در اغما از ضربات مامورین گشت ارشاد    1401شهریور    25که به سرعت راه به انقالب زن زندگی آزادی گشود. آدینه  

های فروخورده یک نقطه تاریخی را ثبت کرد. همراهی با این موج خروشان، تجربه رهایی  اد، سیل خشمجان جوانش را از دست د 

کردم که  انقالب زن  گذاشت. باید به خود یادآوری میاز بندها بود که میل و مجالی برای پرداختن به زندان و دربندیان نمی

وسیده پا به عرصه گذاشته، ولی این به معنای گسست از تاریخ و زندگی آزادی هر چند با شکاف از هر سنت و نگاه کهنه و پ

 هایی آموخته باشیم. همتا نگاه مان به گذشته و تاریخ تاثیراتی گرفته و درسگذشته نیست. ولی شاید که از این تجربه بی

وده و عمری دراز در تاریخ ما  مند و تکرار شونده بزندان، شکنجه، اعدام و قتل برای سرکوب معترضان و مخالفان، نظامی سیستم

هایی  شود، با نوشتهگذاشته می رضا شاه، که تجربه جدیدی در کشورداری پایه    دارد. مجموعه پیش رو با گذری به سیر آن از دوره

اعتصاب  شود. اسد سیف، که در تهیه این ویژه نامه مرا بسیاری یاری کرده است، در مقاله نخستین  های آن دوره آغاز می از زندان

پردازد. مطلب همنشین بهار در باره زندان قصر مکمل این نوشته است  های رضاشاهی میغذای زندانیان سیاسی به بررسی زندان

 های آغاز عصر مدرن کشورمان می برد. و نیز گزارش از موزه شدن این زندان ما را به تاریخ زندان

های دردناک ها، پدیده تواب، اعترافات اجباری، دادگاه حمید نوری، تجربهیتربط زندان با ادبیات، روانشناسی، مستندسازی و روا

از جمله موضوعات این مجموعه هستند.    های دینیهای اعدام شده، مالقت، خاطره یک محکوم به اعدام، سرکوب اقلیتخانواده

 های سودابه اردوان است.  روایت تصویری زندان با طرح

های وضعیت  باری را در کشورمان رقم زد. ولی جا داشت که تصویر زنداناست، که روند فاجعه  60تمرکز این مجموعه بر دهه  

بازداشتکنونی در این مجموعه حضور می از  به رغم خبررسانی گسترده  به داشت. متاسفانه  نتوانستیم  ها و حکم های اعدام 

قالب خاطره نویسی و گزارش معموال نیاز به زمان و فاصله    گزارش از زندان ها دسترسی داشته باشیم. تجربه زیستی زندانی و در 

به نامه رسول بداقی و محمد حبیبی از زندان اوین   گیری دارد. در آخرین روزهایی که این دوسیه در حال بسته شدن بود، 

شوند که صدای  می  هایی در سالهای گذشته از زندان به بیرون فرستادهبرخوردیم، که در این مجموعه بازنشر شده است. نامه

 داشته شوند.  دادخواهی و افشاگر شرایط زندان هستند و باید در مستندات زندان نگه

سازی را بر سردر خود دارد، روزهای اعتراض و  تاریخ انتشار این مجموعه تنها یک تاریخ تقویمی نیست، مهر روزهای سرنوشت 

ز سایت بیدارزنی برگزیده ایم که تصویری نمونه از صحنه نبرد خیابان  های یک معترض در انقالب ژینا را اخیابان. خرده روایت

 دهد. و شعرهایی متاثر از این مبارزه: زندگی، امید و سوگ. را ارائه می

 منیره برادران 
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 زندان قصر؛ 

 یک تجربه تاریخی 
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 همنشین بهار 

 

 متمرکز تهران زندان قصر نخستین زندان  

  

»زندان قصر جای مخوفی است. دیوارهای عظیم و متعّدد و  

تازه وارد چنین   را احاطه کرده در  کریدورهایی که زندان 

می زندان  تاثیر  این  دام  به  که  کسی  انگار  که  گذارد 

وقتافتاده هیچ  نمی  است  کتاب  شود«.رها  علوی،  بزرگ 

 سه نفر«و»پنجاه

به   بحث  مهماین  از  یکی  قصر  بزرگزندان  و  ترین ترین 

های رژیم پیشین و از بناهای قدیمی پایتخت اشاره زندان

بَم و  زیر  ایام  گذر  در  که  سر  دارد  از  را  فراوانی  های 

باغ   زندان قصر اینک تعطیل شده و جای آن را  است.گذرانده 

 است.گرفته موزه قصر

 

فتحعلی   ▬ زمان  به  قصر  زندان  اصلی  بنای  شاه قدمت 

تهران  برمی از  خارج  قصری  وی  که  اراضی    -گردد  در 

 خورشیدی(  1177بنا کرد. ) -آباد آن زمان خرم

های بیرونی بود و از این جهت بیشتر  این بنا فاقد پنجره  ▬

قلعه   یک  به  باشد  شبیه  پادشاهی  کاخ  یک  به  که  آن  از 

 نظامی شباهت داشت. 

ای واقع بود و چهار برج مراقبت  قصر مزبور در باالی تپه   ▬

زمان   در  که  جهانگردانی  داشت.  قرار  آن  طرف  چهار  در 

اند، از قصر قجر  شاه به ایران آمده و از تهران گذشتهفتحعلی

 اند. هم نوشته

»ماژور ژوبر« در توصیف این قصر گفته بود: قصر قاجار   ▬

شده با  ت بسیار زیبا و ساختهای واقع و بنایی اسبر فراز تپه

آجر که باغ وسیعی بر آن احاطه دارد. نهر آبی از وسط باغ  

ها در جلگه  ها و فوارهجاری است که پس از تشکیل حوض

می گم  همین  زیردست  از  خنک.  و  گوارا  آبی  شود. 

خنک اصطالح جا، به  خوردن آب  دهان  تهران  اهالی  میان 

افتاد. یکی  تدریج در همه جای ادهان گشت و به یران جا 

دیگر از جهانگردان که به توصیف این قصر پرداخت »جیمز  

ییالقی  عمارت  دو  از  یکی  را  قصر  این  که  بود  موریه« 

 است. سلطنتی مشهور تهران برشمرده

کم اهمیت خود را از  بنای مزبور در زمان محمدشاه کم ▬

دست داد و شاه ترجیح داد، بنایی اختصاصی برای خودش  

ناصرالدین  نهدر دام بنا کند. این قصر در دوران  البرز  های 

فوج قزاق اردوی سالیانه   شاه به مرکزی نظامی تبدیل شد. و 

زمان مظفرالدین شاه،  کردند.خود را در محوطه آن برپا می

 باغ قصر به دست اداره ژاندارمری افتاد. 

شمسی که مصادف با ماه مُحرّم بود،   1284 اسفند سال ▬

ر حوش  و  تهران حول  در  آسایی  سیل  باران  عاشورا  وز 

  درگرفت و قصر شاه )قصر قجر( آسیب فراوان دید.

تر در زمان محمدعلی شاه کارکرد نظامی قصر پُررنگ  ▬

ها برای هواخوری و فرار از گرما به شد. بریگاد قزاق تابستان

رفت. قصر مزبور بعدها پایگاه نظامی حکومت برای  آنجا می

 واهان شد. خحمله به مشروطه

سوئدی  ▬ ریاست  زمان  زندان در  تهران،  شهربانی  بر  ها 

نظمیّه در محل اداره شهربانی )بخشی از وزارت امور خارجه 

فعلی( در میدان توپخانه قرار داشت. این زندان مرکّب از دو  

یا سه اتاق کوچک معروف به حبس نمره یک و چند اتاق و  

سقف ساختمان   ماا یک زیرزمین برای زندانیان عمومی بود.
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نظمیّه با توپ ویران شد و زندانیانی که در ساختمان بَلدّیه 

  محصور بودند، آزاد شدند و عمالً آن زندان از بین رفت.

شدگان ای از بازداشتعده 1299 با کودتای سوم اسفند  ▬

بردند. قصر  محل  به  قدرت را  سرتیپ  با  رضاشاه،  گیری 

محل وسیع برای ایجاد  درگاهی، رئیس نظمیه تقاضای یک 

زندان تهران را نمود. محلی که برای این کار در نظر گرفته 

هایش  اش وسیع بود و ساختمانکه محوطه شد قصر قاجار

بنای زندان تشخیص داده   برای  بالاستفاده، محل مناسبی 

 ( 1308 شد )سال

بنای مزبور در اختیار سرتیپ درگاهی رئیس نظمیه قرار    ▬

زسازی تبدیل به زندان شود. اینجا بود که گرفت تا پس از با

پای نیکالی مارکف معمار صاحب نام روس به قصر قجری  

 باز شد. )مارکف کیست؟(

نیرویی    ▬ مارکف در جنگ جهانی اول در ارتش روسیه 

داوطلب بود و چندی هم با عنوان آجودان فرماندهی بریگاد 

یران را  قزاق در ایران خدمت کرد. او پس از انقالب روسیه، ا

برای اقامت برگزید. مارکف سبک منحصر به فردی داشت  

که تلفیقی بود از فرهنگ مدرن، غربی و ایرانی که متناسب  

 و منطبق با نیازهای عصر جدید کشورمان بود.

ساختمان دبیرستان البرز، اداره پست و تلگراف تهران،   ▬

تهران،   قدیم  عالی، شهرداری  دانشسرای  ژاندارک،  مدرسه 

انه قند ورامین، مدرسه جدید دارالفنون، خانه پروفسور  کارخ

امین مسجد  دادگر،  انوشیروان  دبیرستان  الدوله،  عدل، 

حضرت   کلیسای  ایتالیا،  سفارت  تهران،  سیمان  کارخانه 

ورزشگاه  مشیرالدوله،  عمارت  سینگر،  ساختمان  مریم، 

امجدیه و زندان قصر از جمله آثار نیکالی مارکف به شمار 

 رود.می

... 

اتاق داشت،   192 زندانی که مارکف در قصر بر پا کرد،  ▬

اتاق آن پنج نفری و مابقی یک نفری بود. عالوه بر  96 که

خانه ]شفاخانه[ شش اتاق شش نفری  آن در قسمت مریض

و شش اتاق یک نفری برای زندانیان بیمار ساخته شده بود.  

پروژه سایر  مانند  قصر  زندان  مجموعه  در  خود،او   های 

های سنتی ایرانی ترکیب طراحی صنعتی شهری را با ویژگی

سال در  زندان  این  اولین   1308 کرد.  به  و  شد  افتتاح 

 بازداشتگاه متمرکز و مدرن کشور بَدَل شد. 

سرتیپ  شگفتا، اولین کسی که به زندان قصر افتاد، خود  ▬

به   ساختمان  افتتاح  از  پس  روز  دو  تنها  او  بود.  درگاهی 

رضاشاه   حبس  دستور  به  چندی  از  پس  وی  شد،  زندانی 

  خانگی رفت و دیگر رنگ هیچ مقام و منصبی را ندید.

اتهام سیاسی    ▬ به  زیادی  افراد  از سرتیپ درگاهی  پس 

عبدالحسین تیمورتاش وزیر  قوام السلطنه، شدند. روانه قصر

دربار قدرتمند رضاشاه، بزرگ علوی، فرخی یزدی، یوسف  

نفر   53 الدوله، گروهوری، صولتپیشهافتخاری، سید جعفر  

های )دکتر تقی ارانی، خلیل ملکی، انور خامه ای...( و خیلی

 دیگر... 

... 

از لحاظ خدمات فقیر و ابتدایی   30 زندان قصر در دهه ▬

بود. آب نوشیدنی، حمام، امکانات درمانی قابل قبول، وسایل  

. گفته  کننده و حرارتی آن بسیار ناچیز بودروشنایی و خنک

را میمی حوض  تابستان آب  در  کوزه شود  در  جوشاندند، 

 گذاشتند تا خنک شود. ریختند و در جایی میمی

شد.  حیاط تشکیل می 3 بند و 4 آنزمان، زندان قصر از ▬

یک، شماره  زندان   9 زندان  و  داشت  بزرگ  بخش 

  نیز چسبیده به آن بود. 3 شماره

مرکزی« گذاشتند اسم زندان قصر را »ندامتگاه   بعدها  ▬

های متعدّدی به مجموعه آن اضافه شد از آن  و ساختمان

شماره زندان  ساختمان  زندان   2 جمله  بند  به  موسوّم 

سیاسی که به ابتکار تیمسار رزم آرا نوسازی شد و توسعه 

 یافت.
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در هر سلّول یک یا دو نفر بیشتر نبودند، امّا چند سال   ▬

چهار نفر را جای دادند، جز  بعد در هر سلّول سه و گاهی  

ها فرخّی در یکی از آن دو سلّول که فقط یک زندانی داشت.

اهلل   »حبیب  دیگری  در  و  بود  ایران  پرآوازه  شاعر  یزدی 

 های معروف.رشیدیان« پدر رشیدیان

... 

سفارت پیغام ▬ و  طباطبایی  ضیاءالدین  سید  بین  های 

حبیب وسیله  به  بانگلیس  و  رّد  رشیدیان  میاهلل  شد.  دل 

زاغ سیاه می را  او  به  زد ورضاشاه  وقتی به سلطنت رسید 

-سفارت انگلیس رسما برای آزادی حبیب زندانش انداخت.

شدن  اهلل رشیدیان اقدام کرد اما رضاشاه توجّه نکرد و زندانی

 وی تا پایان سلطنت رضاشاه طول کشید. 

کردند، منتها  تیمورتاش را نیز ابتدا در همین بند زندانی   ▬

برای اینکه از زندانیان دیگر جدا باشد چهار اتاق ته این بند  

را با دیواری از بقیّه جدا نمودند. در آن چهار اتاقی که جدا  

را   اسعد  سردار  سپس  و  تیمورتاش  نخست  بودند  کرده 

)جعفرقلی حاجکشتند.  فرزند  بختیاری  خان  علیقلیخان 

 ای بختیاری( بختیاری ملقب به سردار اسعد از رؤس

فرخّی در همین زندان قصر جان خود را از دست داد.  ▬

می او حرف  دیکتاتوری  نظام  سرنگونی  از  صراحت  زد. به 

 در سلّول خودش نوشته بود:  گویا

 هرگز دل ما ز خصم در بیم نشد 

 در بیم ز صاحبان دیهیم نشد

 ای جان به فدای آنکه پیش دشمن 

 تسلیم نمود جان و تسلیم نشد. 

سال  بخش   ▬ در  قصر  زندان  از  سیاسی  بعد  های 

شلوغ شد و بسیاری از مبارزین در   1332 مرداد 28 کودتای

 آنجا محبوس بودند. 

... 

در زندان قصر افسرانی چون »سرتیپ اصغر کورنگی«   ▬

  نداشتند. کردند که با زورگویی میانههم خدمت می

تعدادی  زندان قصر بعد از انقالب محل حبس و محاکمه   ▬

از مسووالن رژیم سابق بود. از زندانیان معروف پس از انقالب 

توان به »امیر عباس هویدا«، »سرهنگ منصور زمانی«،  می

»سرگرد بیژن یحیائی« )داماد سرهنگ محررّی(، »سرگرد 

ور«، »سروان قاسم ژیان پناه« و... اشاره نمود که همه شعله 

ور ساواک هم در اعدام شدند. »عطااهلل شهری مقدّم« مأم

 قصر خودکشی کرد. 

و   1382 سال ▬ شد  خوانده  تاریخی  زندان  این  فاتحه 

بافت قدیمی و   گفتند به دلیل حضور آن در میانه شهر و 

های فرسوده آن، بد نیست تبدیل به مکانی تجاری با برج

 موزه تبدیل شد.  -امّا دست آخر به باغ عظیم شود. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فرار از زندان قصر 

[ « ]لورنس عربستان گفته شده »توماس ادوارد لورنس ▬

ها سوژه داغ مطبوعات هایش، سالکه به دلیل ماجراجویی

می هم  ایران  به  عربستان  از  مخفیانه  از  بود،  پس  و  آید 

می قصر  زندان  به  لورنس  دستگیری  افتد. 

زندان  1309 اسفند از  زندانی شدن  از  کوتاهی پس  مدّت 

ورود او به کشور ما در   شود. در زمینهقصر فراری داده می
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اوّلین   سند وجود دارد. 18 آرشیو سازمان اسناد ملّی ایران

دی دوازدهم  که  گزارش  1308 سندی  شده،    نوشته 

داخله  محرمانه »علی منصور« استاندار آذربایجان به وزارت

 است. 

از فرار »لورنس عربستان« از زندان قصر، تا پیش  جدا   ▬

انقالب بزرگ از قصر، که  ترین و معروف از  فرار  ترین مورد 

انداخت،   واکنش  به  هم  را  امیراحمدی  و سپهبد  رضا شاه 

در برخی اسناد شهرت   مربوط به »سید فرهاد نوایی« است.

او »نامی« نوشته شده که غلط است. سید فرهاد از اهالی 

( از توابع شهرستان برخوار و میمه بود  sohسُه )  روستای

کرد. او بعد از  تر در امنّیه )ژاندارمری( قم خدمت میو پیش

رحم گلپایگان را که ای« یکی از یاغیان بیآنکه »علی تجره

در شهرهای دیگر نیز مردم از اذیّت و آزارش در امان نبودند  

 ها افتاد. سر جای خود نشاند، بر سر زبان

قصر ف ▬ زندان  از  توده  حزب  رهبران  رار 

اعضای   (1329 آدر 24) از  تن  ده  بود.  صدا  و  سر  پُر  هم 

توده و از جمله اعضای هیئت اجرائیه حزب  زندانی حزب 

های مختلف  های زندانیان از زندانکه در پی فشار خانواده

  کشور به قصر انتقال یافته بودند از زندان قصر فرار کردند.

حسین جودت،   روزبه، مهندس علی عُلوی، دکترخسرو   ▬

محمود بقراطی، اکبر شاندرمنی، صمد   مرتضی یزدی، دکتر

و قاسمی  احمد  نوشین،  عبدالحسین  نورالدین   حکیمی، 

از   بعد  چند سال  علوی  مهندس  و  روزبه  کیانوری. خسرو 

حسین   1332 مرداد 28 کودتای دکتر  شدند.  تیرباران 

سال اسیرکشی  در  شد.به   67 جودت  کشیده  محمود   دار 

عبدالحسین   حکیمی،  صمد  شاندرمنی،  اکبر  بقراطی، 

و  درگذشتند  کشور  از  خارج  در  قاسمی  احمد  نوشین، 

از سالها زندان در جمهوری اسالمی، در   بعد  کیانوری هم 

در تهران   1378 آبان سال 26 برد وحبس خانگی به سر می

 درگذشت.

ستوان یکم   اشتند:در فرار ده نفر فوق، افراد زیر دست د ▬

سرهنگ   زاده،  محقق  سروان  گلپایگانی،  مختاری  منوچهر 

مبشری، ستوان مرزبان )همه بعد از کودتا تیرباران شدند(، 

ستوان یکم حسین قبادی )در رژیم شاه، پس از بازگشت از  

شوروی اعدام شد(، ستوان یکم رفعت محمدزاده )اخگر( که 

و فریدون  شد،  تیرباران  انقالب  از  اواخر  بعد  )در  اثق 

دکتر   30 دهه کرد(،  فوت  و  دچار شد  سرطان  بیماری  به 

)سال فروتن  و   1378 غالمحسین  کرد(  فوت  آلمان  در 

 ستوان یکم خسرو بوریا، دکتر انواری و دکتر خیر محمدی. 

و نه تن دیگر از   Álvaro Cunhal شود فرارگفته می

زندان از  پرتقال  کمونیست  حزب  در   Peniche رهبران 

، با الهام از فرار رهبران حزب توده ایران از زندان  1960 سال

 است. شاه صورت گرفته 

زاده« اهل آذَرْشَهْرْ )توفارقان یا  گویا فردی به نام »شیخ ▬

دِهْخوارْقانْ( هم از زندان قصر فرار کرده که تاریخ دقیق آنرا 

زاده از دوستان »طیّب  دانم. در زندان قصر شنیدم شیخنمی

 است. رضایی« بوده 

نمونه دیگر تالش یاران »بیژن جزنی« )سعید کالنتری،   ▬

محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی و عباس سورکی( برای فرار  

انجام شد امّا به نتیجه   1348 از زندان قصر است که در سال

 نرسید. 

فروردین  ▬ در  دهقانی«  »اشرف  فرار  دیگر  مورد 

به   1352 سال که  است  قصر  زندان  و  از  مجاهدین  کمک 

 امثال معصومه شادمانی صورت گرفت. 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »لیگود« و »شیاپرون« و »شنایدر« در زندان قصر 

سال 22 ▬ ارتش،   57 بهمن  بیطرفی  اعالمیه  با  مقارن 

گروهی که به دروغ خود را هوادار آزادی زندانیان سیاسی  

می که  جا  مردمی  با  سیاسی  زدند،  زندانیان  آزادی  برای 

کردند، همراه شدند و به زندان قصر حمله برده و  تالش می

 سه آمریکائی را آزاد کردند.

آمریکایی  ▬ موسسّه  مدیر  ماجرا  این  از  بعد  روز  چند 

( سیستمز«  داتا   Electronic Data»الکترونیک 

Systems (EDS  در یک مصاحبه اعالم کرد که برای

ت جهت حمله به زندان قصر )که دو  بسیج و تحریک جمعیّ

نفر از کارمندان این موسّسه در آنجا زندانی بودند( پول خرج  

ایم. این مصاحبه در داالس با  ای پول دادهایم، به عدّهکرده 

 های آزاد شده، انجام شد. حضور آمریکائی

نفره با دوستان خودشان   15 گویا یک واحد کماندوئی ▬

  ها در آن شوند.زندان قصر آماده میدر تهران برای حمله به  

همان روزهای پرآشوب انقالب قاطی جمعیت شده و با شعار  

حمله  قصر  زندان  به  گردد«،  باید  آزاد  سیاسی  »زندانی 

آن می نتیجه  در  که  الن   3 کنند  »ماری  آمریکایی  نفر 

 شوند.شنایدر«، »لیگود« و »شیاپرون« جیم می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصرگنجینه ▬ رشادتزندان  از  و ای  تلخ  خاطرات  و  ها 

سال بهترین  که  است  مبارزی  زنان  و  مردان  های شیرین 

های عمرشان را برای رسیدن به اهدافی متعالی پشت میله

 آن سپری کردند. 

hamneshine_bahar@yahoo.com

mailto:hamneshine_bahar@yahoo.com


 31 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

11 

 

 اسد سیف 

 
   "شالق قانون اساسی است و فلک مشروطیت"

 )نخستین اعتصاب غذاهای زندانیان سیاسی در ایران( 

ساخته شده که نخستین زندان در کجا و چه زمانی  در این

نمی اما میاست،  یافت،  دقیق  پاسخی  گفت که  توان  توان 

چون  ای به قامت تاریخ است. زندان نیز همزندان را پیشینه

توان حدس زد که نخستین  خشونت زاده قدرت است. می

اند که از امر صاحب، حاکم، و یا فرمانروا  زندانیان کسانی بوده

اند. ده خویش به کار گرفته اند، آن را برنتافته و اراسر باززده 

توان پی برد که در آغاز زندگی  و باز به حدس و گمان می

که خارج از اراده عمومی رفتار  ای و یا شهرنشینی، آنقبیله

کرده، از جمع طرد و یا در میان جمع به تنبیه محکوم  می

هایی از این  توان نمونهشده است. در قانون حمورابی میمی

 ها عمومیت یافت، دید.اراده را که بعد

که مجرم باشد، به شکلی زندان را به عنوان سزای  زندانی، آن

که اما متهم است و  پذیرد. آننافرمانی خویش از قانون، می

به   گاه  درماندگی،  نهایتِ  بند گرفتار آمده، در  به  ناحق  به 

برمی گاه  عصیان  خویش،  موقعیت  به  اعتراض  در  و  خیزد 

غذا یعنی؛  گیرد. اعتصاب  رفتاری چون اعتصاب غذا پیش می

 مرگ یا زندگی. 

مخالفت  در  که  زندانی  یک  مرگ  یا  و  زندگی  خوانی،  آیا 

یا   و  حاکم  برای  آمده،  گرفتار  بند  به  نافرمانی  و  اعتراض، 

گاه حاکمیت ارزشی دارد؟ تجربه و تاریخ نشان داده تا آن

آنان با توجه که جان انسان حریم شخصی دیگران است، هم

تصمی خویش،  زیان  و  سود  آن  به  نبودن  یا  و  بودن  بر  م 

 
ایران  - 1 خفیه  پلیس  تفرشی،  فمی  سیفی  ، 1299- 1320مرتضی 

انتشارات   تهران  شهربانی،  تاریخچه  و  سیاسی  رخدادهای  بر  مروری 

 105،  ص 1367ققنوس 

گیرند. جان افراد در جامعه مدرن در شمار ثروت جامعه می

گیرد  است. این جان به عنوان شهروند در پناه قانون قرار می

و دولت وظیفه حفظ آن را برعهده دارد. همین موضوع خود  

زند و برای زندان در دوران ماقبل  تاریخ زندان را نیز رقم می 

کشوره در  حکومتمدرن؛  سنتی،  دیکتاتوریای  و   های 

مدرن   جهان  از  دگرسان  سراسر  تاریخی  اقتدارگرایان، 

 شود.  گشوده می 

قوه قضایی و محاکم قضایی در کشورهای غیرمدرن، از ابزار  

نهایت خویش در اختیار  مدرن هم اگر استفاده کنند، در 

هیچ   به  باشد،  موجود  اگر  قانونی  دارند.  قرار  قدرت حاکم 

با حکمشود و دادگاه یگرفته م از پیش صادرشده ها  هایی 

 برند.  کار خویش پیش می

در    درماندگی،  اوج  در  زندانی  گاه  موقعیتی،  چنین  در 

اعتراض به موقعیتی که به آن گرفتار آمده، از خوردن چشم 

دارد و این به این معناست  پوشد و اعتصاب غذا اعالم میمی

کوشد توجه دهد. او میکه مرگ را بر این زندگی ترجیح می

ناعادالنه خویش   یا  و  غیرقانونی  موقعیت  به  را  قضایه  قوه 

 جلب کند. 

2 

دارند.  زندان قصر را نخستین زندان مدرن ایران محسوب می

ای که در نقشه زندان قصر را موسیو مارکوف از روی نقشه "

با  کنفرانس جهانی محبس بود  شده  اختیار  لندن(  )در  ها 

و که  ایجاب  تغییراتی  دیگر  کیفیات  و  هوا  و  آب  ضعیت 

نمود، تهیه کرد. زندان قصر نظر به موقعیت محلی در آن  می

زمان وسیع و گنجایش تعداد متنهابهی زندانی را داشت و  

 1" دارای چهارده حیاط بود.

  " محبس"تا پیش از آن شهربانی تهران زندانیان را در دو  

محبس شماره دو به  داشت که زندانیان سیاسی در نگاه می

نویسد: ها میبردند. علی دشتی در توصیف این زندانسر می

یک چهاردیواری خونین است که صدها افراد بشر را مانند  "

های  اند که آنها را شبها در شترخانجا ریختهحیوانات در آن

می جای  متعفن  و  روی  "و    2" دهند.کثیف  زندانیان 

 107به نقل از مرتضی فمی تفرشی، پیشین، ص  - 2
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بیدند. موی سرشان  خواگرفته میهای کثیف و خاکفرش

پاره و چرکین  مانند موی سر قلندران بلند و لباسهایشان پاره

 1"بود.

زندان قصر از جمله قصرهای شاهان قاجار بود که در اختیار 

  1308شهربانی قرار داشت. این زندان که در یازده آذر سال  

به دست رضاشاه افتتاح شد، قرار بود نقطه پایانی باشد بر  

طویدخمه آنلهها،  از  که  بناهایی  و  کاروانسراها  به  ها،  ها 

که؛ سرتیپ شد. تراژدی روزگار اینعنوان زندان استفاده می

درگاهی یعنی رییس شهربانی وقت و کسی که به دستور 

آماده  آن  در  زندانیان  حضور  برای  را  مکان  این  رضاشاه 

ساخت، نخستین کسی بود که ساکن آن شد. فردای افتتاح  

اه بر او خشم گرفت، نه تنها وی را از کار برکنار، زندان، رضاش

که امر بر بازداشت او کرد. تیمورتاش، وزیر دربار و یکی  بل

از یاران شاه در رسیدن به قدرت، دیگر همراه شاه در افتتاح  

زندان قصر نیز مدتی بعد مورد خشم شاه قرار گرفت و ساکن 

 اد. این زندان شد. مرگ او نیز در همین زندان رخ د

با افتتاح زندان قصر برگی نو در تاریخ زندانیان سیاسی در  

کس که اقتدار  ایران گشوده شد. از گوشه و کنار کشور هر آن

تافت و معترض به آن بود، بازداشت و روانه رضاشاه را برنمی

شد. به دستور شخص رضاشاه نیز عده بیشماری از  قصر می

 شدند.  مخالفان بازداشت و در این زندان ساکن 

گسترده تجهیزات  از  که  قصر  و  زندان  شکنجه  برای  تری 

تحت فشار قرار دادن زندانیان برخوردار بود، بسیار سریع به  

بازداشتبزرگ  تبدیل شد.  کشور  زندان سیاسی  های ترین 

شکنجه کنار  در  شهربانی  آن  غیرقانونی  از  مرگبار،  های 

اکاذیب »نشر  ساخت.  مخوف  مقام "و    "مکانی  به    توهین 

سلطنت واژگانی  "شامخ  زاده از  زندان  همین  در  که  ست 

 اند تا هر معترض و مخالفی را به بند کشند.  شده

نوشته زندان  این  از  که  کسانی  خاطرات  به  استناد  اند،  با 

ها چنان مرگبار بود که بسیاری اقدام به خودکشی شکنجه

هیچمی بسیارانی  جرم  به  کردند.  اصالً  یا  و  نشد  ثابت  گاه 

گاه فراخوانده نشدند تا محاکمه گردند. کسانی از همین داد

چنان بالتکلیف در زندان ماندند افراد بیش از یک دهه هم

 
 107پیشین، ص  - 1

نمی برکنار  رضاشاه  اگر  بسا  چه  همانو  چون  شد،  جا 

 مردند.  بسیارانی دیگر، می

شهریور   پی  از    1320در  یکی  به  نیز  قصر  زندان  موضوع 

به مطبوعات راه یافت.    های سیاه زمامداری رضاشاهپرونده

از   پرده  جنجالی  دادگاهی  در  که  بود  عمیق  فاجعه چنان 

شهربانی  سال رییس  مختاری،  شد.  برداشته  جنایت  ها 

برای   بازداشت غیرقانونی که اسناد آن   381رضاشاه  مورد 

موجود بود، به دادگاه فراخوانده شد. شکنجه و آزار جسمی  

اتهام نیز در شمار  در زندان  های او و هو روحی  مکارانش 

 قصر بودند. 

 
 

های آنان بسیار رایج بود؛ به  اخاذی از زندانیان و خانواده"

شغل جمله  از  زندان  مشاغل  دلیل  که  همین  بود  هایی 

برای  شهربانی  مأمورین  و  داشت  باالیی  بسیار  سرقفلی 

می زیادی  تالش  آن  به  آزار  رسیدن  و  شکنجه  کردند. 

بسیار رایج بود و هرگاه یکی  زندانیان توسط مأموران زندان

از زندانیان سخن از دادستان، مشروطیت و قانون اساسی به  

می دستور زبان  قصر  زندان  رییس  نیرومند  آورد، سرهنگ 

کرد و در حالی که زندانی را  آوردن چوب و فلک صادر می 

فلک  "گفت:  زد، میشالق می قانون اساسی است و  شالق 

نیان از شدت عذاب دست  . هرگاه یکی از زندا"مشروطیت

می خودکشی  میبه  جنون  تهمت  او  به  تریاک زد  زدند. 

طور خوردن، رگ زدن و خود را از پنجره زندان آویختن، به

اتفاق می از دیوارهای زندان  مکرر  افتاد، ولی هیچ صدایی 

 2" گذشت.نمی

مرکز اسناد انقالب  محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، تهران،    - 2

 398، جلد اول صفحه 1381اسالمی 
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شالق و فحش رواج کامل داشت. نائب ناصرخان  "در زندان 

ق حاکم،  زندان،  هممدیر  و  جالد  فحش  اضی،  بود.  کاره 

نمود و توانایی نشان  زد، توهین و تحقیر میداد، کتک میمی

داد و متوقع بود کسی در مقابل شدت خشونتش اظهار می

بندگان  مانند  برخاسته  پا  باید سر  همه  و  ننماید  مقاومت 

کوتاهی   وظیفه  این  از  هرکس  بیفتند.  پایش  به  زرخرید 

نمود. چند نفر از  و را تنبیه میکرد با دست مبارکش امی

چکمه پاشنه  ضربتهای  اثر  در  محترم  معلول اشخاص  اش 

 1"شده بودند...

چه  آنزندان در واقع حکومتی در حکومت بود. زندانبانان هر

کردند. برای رضا شاه پنداری مهم  خواستند با زندانی میمی

نداشته   زندان  از  بیرون  در  منتقدی  و  مزاحم  که  بود  این 

میب خود  او  میاشد.  چه  زندان  در  که  بر  دانست  و  گذرد 

نباید هیچ"رود ولی جز شخص شاه  زندانیان چه می کس 

 2" افتد.بفهمد درون آن چه اتفاق می

آمار دقیقی از عده کسانی که در زمان رضاشاه و در مخالفت 

شود که تخمین زده می"با او به قتل رسیدند، معلوم نیست.  

وچهار هزار نفر ل سلطنت رضاشاه بیستدر طول پانزده سا

شده  کشته  رژیم  مخالفان  و  روشنفکران  و  ایالت  میان  از 

باشند. پس از سقوط رضاشاه، رؤسای نظمیه، مشیر همایون  

رکن و  محکوم  شهردار  حبس  سال  ده  به  مختاری  الدین 

  3"شدند.

اند. شمار زیادی از این مخالفان در زندان قصر به قتل رسیده

فرسا بود. اغلب اتفاق های رضاشاهی طاقتدر زندانزندگی  "

متر در  افتاد که دو، سه یا چهار نفر را در یک سلول یکمی

مترونیم روی هم تلمبار کنند. جایی که حتا یک زندانی  یک

آننمی در  سلولتوانست  دیوار  در  بکشد.  دراز  هیچ جا  ها 

رقت وضع  نداشت.  وجود  هوا  جریان  برای  انگیز  منفذی 

 
تاریخ بیست  - 1 و نشر کتاب، حسین مکی،  بنگاه ترجمه  ساله ایران، 

 121، جلد پنجم صفحه 1358
 46حسین مکی به نقل از بزرگ علوی، مذکور، ص  - 2
برای اطالع بیشتر رجوع شود به؛ کریستین دالنوا، ساواک، ترجمه   - 3

 21، ص 1371گهر، تهران طرح نو عبدالحسین نیک 
گهر، تهران طرح کریستین دالنوا، ساواک، ترجمه عبدالحسین نیک  - 4

 19، ص  1371نو 

بیماریبه شیوع  باعث  اغلب  همهداشتی  چون  های  گیری 

ورزیدند شد که مقامات در مبارزه با آن تعلل میتیفوس می

های آشکار سیاسی چون مرگ داد مرگچرا که اجازه می

 4" تقی ارانی...را به حساب بیماری گذاشت.

 ها در دفاتر زنداندر پی برکناری رضاشاه موارد زیادی از نام 

ها ثبت شده بود  شدند که تاریخ ورود زندانی در آنیافت  

که چه پایانی  ولی هیچ نشانی از خروج آنان از زندان و یا این

  5شان داشته است، موجود نیست. زندگانی 

محکومیت   مدت  پایان  با  که  افراد  بسا  چه  زندان  این  در 

چنان تا برکناری او از سلطنت  خویش به دستور رضاشاه هم

 های زیادیزندان ماندند. در دادگاه مختاری، او به مورددر  

به امر شفاهی اعلیحضرت پادشاه سابق است  "کند؛  اقرار می

های جنوب  زندانیان به زندان  ای ازکه امر فرموده بودند عده 

عده و  شوند  شدهاعزام  اعزام  منای  آرداشس  اند.  جمله 

ها دانی آنآوانسیان و ضمناً اعلیحضرت فرمودند اگر مدت زن

در محل انتقال خاتمه یابد فعالً به حال زندانی باقی باشند 

آوانسیان بیش از ده سال در زندان به سر    "و مرخص نشوند.

 6برده بود.

وقتی ده سال زندانم در حال اتمام  "گوید؛  آوانسیان خود می

من در خاتمه ده سال چه   با  از شاه سؤال کردند که  بود 

حبس ابد... قبل از محکومیت به ده سال کنند. او دستور داد  

هشت یا نه سال بالتکلیف در زندان به سر بردم که تازه مرا  

بندرعباس   به  نمودند...  محکوم  سال  ده  به  و  محاکمه 

 7"فرستادند.

ها کاشت جز بذر کینه چیزی  چه را که رضاشاه در زنداننآ

از  نبود و این آن چیزی ست که حتا علی دشتی که خود 

اهان او بود و زمانی به آتش خشم پدر تاجدار گرفتار همر

کند: با رفتاری  آمده و در زندان قصر به سر برده بود، اقرار می

محمد خاتمی، رضاخان در مطبوعات دیروز، انتشارات مدبر، تهران   -  5

از    "داد". در این اثر به چند مورد از جمله به نقل از روزنامه  1377
کند که مورد غضب شاه قرار گرفته بود و در  می شخصی با نام شیخ یاد  

ای بود که زندان به دستور شاه کشته شده بود. جرم او نوشتن دادنامه 

 69برای رضا شاه ارسال داشته بود. ص 
موسوی   - 6 محاکمه جهانگیر  تاریخ،  برابر  در  رضاشاه  محاکمه  زاده، 

 101 رییس شهربانی رضاشاه و سایر متهمین شهربانی، جلد اول، ص
 های زندان، ج یک، ص اردشیر آوانسیان، یادداشت  - 7
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می زندان  در  زندانیان  با  و  "شود،  که  نفس  عزت  هرنوع 

کشد ها میباشد، در آناحترام به ذات را که اساس مکارم می

تحقیرشده   ارواح آزرده و  آنان آتش  و شاید هم در اعماق 

 1" افزود.توزی و انتقام میکینه

ها آن را به  در زندان قصر سالنی وجود داشت که سوئدی

عنوان سالن سینما و یا اجتماع ساخته بودند. این سالن به 

از   بود  نشانی  ملکی  خلیل  اجتماع "قول  دره "و    "گودال 

جا از دست های خود را در آنهمه ارزش   انسان"که    "سقوط

افتاد.  های سقوط و انحطاط میترین پلهبه پایینداد و  می

آن را  عادی  متهمان  و  دزدها  نمیحتا  آنجا  به  بردند.  جا 

جای پست زندانبانان  بیخیال  و  بیترین  و  و  سروپاها  پدر 

بر و غیره مادرها بود. مخلوطی از قاتل و چاقوکش و جیب

نداشتند.«  کاری  و  کس  زندان    2که  این  اتفاق  "در  بارها 

فتاده که کسی را با بلندگو برای آزادی صدا کردند و جوابی ا

مرخص شده    3الدولهبرنخاست و معلوم شد که او از در علیم

  4" است.

در دل این "زندان قصر در واقع بخشی از تاریخ ایران است. 

ها تیمورتاش را ها اسرار تاریخ ایران پنهان است. اینسلول

ح زندان شرکت داشت، این ها اند که در تشریفات افتتادیده

اند که زانوی غم در آغوش داشته و مثل  تیمورتاش را دیده 

اند که از  ها تیمورتاش را دیدهها گریه کرده است. اینپیرزن

می زندان شیون  بام  روی  که  و کشید، میجغدی  ترسیده 

اینسعی می را خفه کند.  نعره خود جیغ جغد  با  ها کرده 

دیدهعلیمردان را  تن  خان  بر  زیبا  جامه  مرگ  روز  که  اند 

کرده، سر و صورت خود را آراست و مردانه به قتلگاه رفت. 

خود   آغوش  در  را  ترسویی  وکالی  و  وزراء  دیوارها  این 

اند... که روزی توانست اهلل دلیر را دیدهها عزتاند... اینگرفته 

 
هایی از عصر رضاشاه، انتشارات قلم، تهران محمود حکیمی، داستان   - 1

 230، ص 1371
خلیل ملکی، خاطرات سیاسی با مقدمه دکتر محمدعلی )همایون(  - 2

 254، ص 1368کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار، تهران 
اهلل  انشاء "ندان قصر مشهور است. نخستین آن  المثل از زدو ضرب   - 3

السلطنه سرهنگ یحیی  است. ادیب   "السلطنه نصیب بشودسیگار ادیب

رادسر، رییس پلیس بود که بر اجرای احکام اعدام نظارت داشت. نقل  
است که پیش از اعدام برای جلوگیری از اضطراب و پریشانی به اعدامی 

الدوله بیرون  او را از درب علیم"وم  المثل دکرد. ضرب سیگار تعارف می 

اند که چگونه  از زندان فرار کند... این دیوارهای قصر دیده 

شریک دکت مبارزه  در  او  با  که  دیگری  دالوران  و  ارانی  ر 

روزه بوده شالق  سیصد  با  گرسنگی  روز  چند  از  پس  اند، 

شکسته را  خود  مجسمه سیاسی  قصر  دیوارهای  این  اند... 

 5" کامل ملت ایران هستند.

 

3 

ها همیشه وجود داشته است. چه بسا افراد  اعتراض در زندان

بی  برابر  در  اقدکه  حاکم،  کرده داد  خودکشی  به  از ام  اند. 

پوشیده چشم  غذا  تن خوردن  ریخته،  بر خویش  نفت  اند، 

کشیده  آتش  به  بهعزیز  خاطرات  در  از  اند.  مانده  جا 

مینجات زندان  از  نامیافتگان  عرصه  توان  این  در  را  هایی 

یافت. برای نمونه اردشیر آوانسیان در همین راستا از مردی  

شدگان به نام غنی ابراهیمی  تاهل آستارا در میان بازداش

که زیر  در جریان تحقیقات از ترس این"یاد می کند که در 

فشار تحمل مقاومت نداشته باشد، خود را آتش زده بود، به 

سوزی موقع فهیمدند و از مرگ نجاتش دادند، اما اثر آتش

  6" در سر و صورت و بدنش باقی ماند.

ا استفاده  خاطرات،  همین  به  استناد  به  با  غذا  اعتصاب  ز 

هایی کم عنوان اقدامی مشترک در دست یافتن به خواست

های رشت و تبریز ای اندک در زندانو بیش مشابه، به فاصله 

 و تهران گزارش شده است.  

 

 اعتصاب غذا در زندان رشت 

ها عموماً به وضعیت معیشتی در زندان و بالتکلیفی  اعتراض

اند. علی شمیده، کارگری که بیش از سه سال  صورت گرفته 

رشت   زندان  زندان    " بالتکیف"در  موقعیت  از  برد،  به سر 

الدوله  الدوله رییس بهداری شهربانی بود. درب علیماست. علیم   "کنند

یافت که  هایی راه می اشاره به دری چوبی بود که از زندان قصر به تپه 

این آن فراز  بر  را  زندانیان سیاسی  داشت.  قرار  قصر  پادگان  آن  سوی 
 کردند. ها اعدام می تپه

 230ن مکی، پیشین ص حسی - 4
امیرکبیر    -5 انتشارات  تهران  نفر،  سه  و  پنجاه  علوی،  ، 1357بزرگ 

  83ص
 27اردشیر آوانسیان، پیشین، ص  -6
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نویسد؛ »فرض کنید یک اتاق به طول پانزده متر و به  می

 پهنای پنج متر که یک در آهنی با باجه کوچک، سه پنجره

کرد، به کف  دار که همه به حیاط زندان نگاه میبزرگ میله

برقی  اتاق یک المپ  در سقف  بودند.  انداخته  اتاق حصیر 

کوچکی نصب شده بود. در عرض دو سه ماه که در آن اتاق  

برای   نفری  یا سه  و  نفری  دو  مرتبه صبح  یک  فقط  بودم 

 دستشویی و غیره به مدت پنج دقیقه و یا ده دقیقه از اتاق

می احتیاجی  خارج  کسی  اگر  وقت  این  از  غیر  به  شدیم. 

شب، مجبور به استفاده از طشت داشت، غروب، شب، نصفه

بودند،   گذاشته  اتاق  گوشه  یک  در  که  بود  لگن  و 

شد...صبحانه ما عبارت بود از یک آب داغ که توی قوطی  می

دادند...نهار و شام ما یک  حلبی ریخته، آن را به نام چای می

آن میسنگگ   گوشت الی  کمی  که  گاهی بود  گذاشتند. 

ریختند... باید گفت توی آن آبگوشت،  آبش را توی کاسه می

شد... در عرض این سه  به هر حال گوشت به ندرت دیده می 

سال دو تا سه مرتبه برای ما نان و حلوا آوردند و گفتند که  

اند...  این را اشخاص خیر و خیرخواه رشت نذر و نیاز کرده

ط یکی دو بار بعد از هشت ماه زندانی بودنمان ما را دو  فق

اتاقی که  بردند...در  نفر در معیت پاسبان به حمام  نفر دو 

اندازه به  )بودیم  بود  گاهی    25ای جمعیت  که   30و  نفر( 

توانست راه برود و کمی حرکت بکند...نفس  فقط یک نفر می

نفر انسان که در یک جا زندگی می  ر  کنند، هوای غیسی 

آزاد و محدود و مرطوب، فقدان هرگونه وسائل جلوگیری از  

بی گرما،  و  بیسرما  عوضی،  آبی،  لباس  نداشتن  حمامی، 

میاین باعث  تمام  ها  و  شویم  فرسوده  همه  که  شد 

 1" لباسهایمان از شپش پر شود...

زندان در  سیاسی  بخش  زندانیان  کشور،  بیشترین  های 

در   که  هستند  زحمتکشانی  و  صنفی  تشکلکارگران  های 

فعالیت داشتند و یا در پیرامون حزب کمونیست به فعالیت 

اجتماعی،   حرکت  هر  از  رضاشاه  پلیس  بودند.  مشغول 

میپرونده محکوم  ای سیاسی  توان  ساخت و چون دلیل و 

را   آنان  سال  سالیان  نداشتند،  دادگاه  در  را  افراد  کردن 

 
چاپخانه   -1 چوبینه،  بهرام  ویرایش  و  کوشش  به  شمیده،  زندگینامه 

  47-51، ص 1373مرتضوی، آلمان 
 99-100علی شمیده، پیشین، صص  - 2

رضاشاه به داشتند. پلیس  ها نگاه میچالبالتکلیف در سیاه

هر فردی مظنون بود. برای نمونه؛ »روزی ده پانزده نفر را  

که از اهالی اردبیل و سراب و اکثرشان دهقان ساد بودند،  

پیدا   اطالع  آوردند...  رشت  زندان  به  دیدن  به جرم خواب 

ها ها گویا خواب دیده بودند کسی آمده و به آنکردیم این

ها  ماند و به زودی آنگفته است که این وضع پایدار نخواهد  

از ظلم ارباب و مالک و ژاندارم رهایی خواهند یافت... جرم  

ای حتا در رؤیا و خواب هم  ها سیاسی بود...مخالفت عدهآن

 2" برای دستگاه قابل تحمل نبود.

در برابر چنین وضعیتی شصت نفر از زندانیان در روزی از  

سال   می  13103روزهای  اعتصاب  تصمیم  با  غذا  گیرند 

صدای اعتراض خویش را بلند کرده، به گوش مسؤلین کشور 

آن میبرسانند.  و  ها  یابد  بهبود  زندان  وضع  که  خواستند 

یابند.   نجات  بالتکلیفی  از  زودتر  هرچه  شصت  "زندانیان 

محبوس سیاسی، بدون محاکمه و محکوم شدن، بدون هیچ  

حساب و کتابی بالتکلیف مانده بودیم. همه نگران وضع خود  

کرد. غذا  اعتصاب  بودیم...باید  خود  خانواده  کمیته    " و 

 گردد. گیرد و کار آغاز میاعتصاب شکل می

کنندگان پیوستند،  که چند نفر از دیگر بندها به اعتصاباین

دیگر   بندهای  زندانیان  پیوستن  خبر  ولی  نیست  معلوم 

روزی  "شود برای دستیابی به پیروزی.  ها میامیدی در دل

قبل هیچنهار   از جایش  آوردند ولی برعکس روزهای  کس 

فرستاده می  "تکان نخورد. تا برای رییس زندان پیام  شود 

خواست و  نیز  بیاید  شب  اعتصاب  بشنود.  را  زندانیان  های 

به رییس نظمیه بگویید تا تکلیف ما معلوم "یابد؛  ادامه می

 " نشود ما غذا نخواهیم خورد.

زندان   اعتص"مسؤلین  موضوع روز چهارم  که  فهمیدند  اب 

غروب شوخی حدود  در  است.  جدی  خیلی  و  نیست  بردار 

رییس شهربانی ارفع با حاجی علینقی )رییس زندان( و یک  

عده پلیس و یک دکتر وارد شدند. ارفع با مالیمت پرسید:  

خواهیم تکلیف ما  خواهند؟ رفقا گفتند ما میآقایان چه می

مملکتی  قوانین  مطابق  اگر  شود.  کرده  معلوم  ایم،  گناهی 

جا مانده از زندانیان متأسفانه نه تنها تاریخ دقیق  ههای بدر یادداشت  - 3
ها نیز، نیامده است. پنداری آنان  ها، تاریخ بازداشت و آزادی آن اعتصاب

 اند.ها از یاد بردهتاریخ را نیز در این دخمه
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اید؟ عالوه بر  محاکمه شویم...چرا ما را بالتکلیف نگاه داشته

ایم، نه هوا  ها؛ ما هشت ماه است که در این اتاق نشستهاین

طور رویم. با هیچ حیوانی هم اینبینیم، نه بیرون میرا می

کنند. اآلن که شما وارد اتاق شدید دماغتان را  برخورد نمی

اید چون طاقت بوی متعفن را ندارید. پس  هبا دستمال گرفت

ایم. آب نداریم،  هاست اینجا نشستهما چه کار کنیم که ماه

ها چه باید بکنیم... روز ششم  حمام نداریم و از دست شپش

ها حالشان خراب شد... همه محبوسین  اعتصاب غذا خیلی

آنروز  تا  بودند...پلیس  نگران  هم  غیرسیاسی  زندانیان  حتا 

اومتی ندیده بود... به زور به دهان محبوسین آب  چنین مق

می میداغ  کتکش  مبارزه ریختند...  و  مقاومت  ولی  زدند 

 1" زندانیان را نتوانستند بشکنند.

می طول  روز  هفت  به  اعتصاب  هیأتی  تهران  از  کشد، 

به   کشور،  شهربانی  کل  رییس  آیرم،  سرلشگر  سرپرستی 

ن صحبت بکنند، به  که با زندانیاآید و بدون اینزندان می

هایی ها اعتصاب با موفقیتبا همه این"گردند.  تهران بازمی

نفر از رفقای ما را   28به پایان رسید. بعد از اعتصاب حدود 

تمام   البته  کردند.  تبعید  مختلف  شهرهای  به  کرده،  آزاد 

تقاضاهای ما برآورده نشد، به خصوص تقاضای محاکمه و  

ام محبوسین.  همه  تکلیف  از تعیین  دیگرمان  تقاضاهای  ا 

قبیل هواخوری روزانه، مالقات و غیره در مقایسه با هشت 

بود... کرده  تفاوت  خیلی  قبل  اگرچه    2"ماه  تغییرات  این 

یابند که با رزم مشترک،  ماند. زندانیان اما درمیپایدار نمی

 هایی دست یافت. توان به خواستحتا در زندان، می

 

 اعتصاب غذا در زندان تبریز 

زندان جمله  از  تبریز  از  هاییزندان  مملو  همیشه  که  ست 

زندانی سیاسی بوده است. »زندان تبریز پر از دهقان بود،  

ها دستگیر شده دهقانانی که با مالک درافتاده و توسط امنیه

بودند... روزی صدای تیراندازی برخاست. معلوم شد دهقانان  

به جایی نرسید.  اند. اما نقشه دقیق نبود و  نقشه فرار چیده

گروه  دستگیر.  بقیه  و  شدند  کشته  نفری  چند  طرفین  از 

 
  110 -113علی شمیده، پیشین، صص  -1
  116علی شمیده، پیشین، ص   -2

ها را  دادند. آنبزرگی از زندانیان تبریز را کردها تشکیل می

 کردند.«  به نام یاغی زندانی می

ها بالتکلیف و در در زندان تبریز نیز عده زیادی زندانی سال

ان بارها  بردند. آنبدترین شرایط زندگی، در زندان به سر می

پرونده  به  رسیدگی  تقاضای  مسئولین  کرده  از  را  هایشان 

هیچ ولی  آنبودند  تقاضای  نمیکس  جدی  را  گرفت.  ها 

سرانجام به این نتیجه رسیدند که اعتصاب غذا پیش گیرند.  

دادهبرخالف وعده" فردا نیست،  ای که  امروز و  اند، آزادی 

بک  غذا  اعتصاب  ماند...باید  خواهیم  طوالنی  و  مدت  نیم 

بود. همه  را روشن کنند. محیط آماده  تکلیف ما  بخواهیم 

موافقت کردند جز دو نفر. خود این همبستگی باارزش بود.  

روی انواع اعتصاب غذا صحبت کردیم. قرار شد که در یک  

به   بخوریم.  قند  حبه  با یک  بزرگ چای  استکان  یک  روز 

جداگانه نامه  یک  هر  که  شد  قرار  دادستان عالوه  به    ای 

کشور  قوانین  طبق  تکلیف  تعیین  تقاضای  و  بنویسیم 

با شنیدن خبر اعتصاب،    "بکنیم... در آستانه  "ادراه زندان 

آن رضاشاه،  نمیسفر  تبریز  مثل  جایی  در  خواستند  هم 

 3" ها بلند شود...سروصدای زندان بیش از این

نیز که در سال   شمسی شکل گرفت،   1310این اعتصاب 

تاریخ آن طبق شواهد موجود باید   بسیار سریع سرکوب شد. 

پیش از اعتصاب غذا در زندان تهران اتفاق افتاده و زمانی 

اردشیر  داشت.  را  تبریز  به  سفر  قصد  رضاشاه  که  باشد 

آوانسیان که خود از پیشگامان این اعتراض بود، در روز دوم  

بعدها در  "نویسد؛  شود. او میاعتصاب به تهران منتقل می

زندانیان تبریز باخبر شدم. اعالم گرسنگی    زندان از مقدرات

جمعی زندانیان  در تبریز که نخستین اعتصاب غذای دسته

در ایران بود، خیلی زود سرکوب شد، اما به هر صورت اثر 

 4"ای را آزاد کردند.کرد. عده 

اگرچه در این اعتصاب حضور نداشت ولی  احسان طبری، 

نویسد؛ کنندگان میدر خاطرات خویش از پیروزی اعتصاب

پیروزی  »زندانی به  باالخره  و  دادند  ادامه  را  اعتصاب  ها 

ای را مرخص کرد ها عدهرسیدند. نظمیه در اثر پافشاری آن

 22-24های زندان، صص یادداشت اردشیر آوانسیان،  - 3
 24اردشیر آوانسیان، پیشین، ص   - 4
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اعزام  تهران  به  بودند،  مانده  باقی  که  را  نفری  چهار  و 

    1مودند.«ن

 
 اعتصاب غذا در زندان قصر 

بی و  خشونت  برابر  سرانجام  در  قصر،  زندان  در  حاکم  داد 

نخستین اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در این زندان، در  

جا شروع شد  شمسی شکل گرفت. موضوع از آن  1310سال  

بی اثر  بر  زندانیان  از  یکی  پی که  در  زندان،  اداره  توجهی 

باخت جان  این  بیماری  به  اعتراض  در  سیاسی  زندانیان   .

پدیده  با  زندانبانان  کردند.  غذا  اعتصاب  اعالم  نو رفتار  ای 

 روبرو شده  بودند و انتظار آن را نداشتند.  

پیشه را  جعفر  عمر خویش  از  یازده سال  از  بیش  که  وری 

می  "بالتکلیف" برده،  سر  به  رضاشاه  زندان  که در  نویسد 

کا زندان  در  عمومی  بود.  اعتصاب  دشواری  کردن  "ر  یکی 

نظر میرأی به  اینها مشکل  با  همین  برای  فکر آمد.«  که 

می تعویق  به  ولی  داشت  وجود  هم  اعتصاب  »کسی  افتاد. 

نمی اینجرئت  تا  باشد.«  پیشقدم  از کرد  یکی  روزی  که 

پور که به همراه هیجده نفر متهم  زندانیان، محمدباقر صادق

ل به تهران منتقل شده بود،  سیاسی دیگر از آستارا و اردبی

زندان  تاریک  و  نمور  کثیف،  هوای  گرسنگی،  مسلول شد. 

وضع او را بدتر کرد. به اصرار دیگر زندانیان پزشک زندان  

برای انتقال او به بیمارستان با اداره زندان موضوع را در میان  

نماینده اداره سیاسی خواهش میمی از  بیمار  کند؛  گذارد. 

  " ن دادن الاقل نزد عیال و اطفالم باشم.بگذارید وقت جا"

کند. پلیس زندان در  خویش تأکید می "گناه بودنبی"او بر  

 
 10های زندان، ناشر؟ ص احسان طبری، یادداشت  - 1
 76- 77های زندان، نشر پسیان، صص وری، یادداشت جعفر پیشه  - 2

می خواهش  این  بمیرید.« برابر  باید  شماها  »بمیر!  گوید؛ 

میرد. »این  هنوز دو ساعت از این حادثه نگذشته، بیمار می

هرکس  کرد.  بمب صدا  مانند  سیاسی  زندانیان  میان  خبر 

ها به  را به نظر آورد. احساسات باال گرف، خونعاقبت خود  

خواهند زجرکش کنند. این قابل همه ما را می"جوش آمد...  

باره بمیریم یا باید هرچه  تحمل نیست. ما باید همگی یک

شود. رسیدگی  کارهایمان  به  تمام    "زودتر  توی  در  صدا 

انداز شد. دیگر پیشوا و رهبر و مقدمه الزم کریدورها طنین

ها بیرون رفت.  نخورده از اتاقپخت دستهای دم. کاسهنبود

وشش نفر متهم سیاسی مانند یک تن واحد اعالن ترک سی

غذا کرده بودند. کارمندان اداره سیاسی دست و پای خود  

نمی  بودند.  کرده  گم  و  را  التماس  بکنند.  کار  دانستند چه 

نداشت.   اثری  تهدیدهای گوناگون  نیز مانند  وعده و وعید 

کس به هیچ چیز حتا  ها قطعی بود. هشت روز هیچصمیمت

به آب و سیگار هم لب نزد. این نخستین ترک غذای عمومی  

آمد برای زندانی که رژیمش زورگوی سیاسی بود. این پیش

و فعال مایشائی بود، تازگی داشت. تمام قصر تکان خورده 

به  بود. اکراد )کردها( و الوار )لرها(، حتا مجرمین عادی هم 

ها خواستند به ما ملحق شوند. عده پاسبانهیجان آمده، می

کردند... متانت، بزرگی و مردانگی از در را هر آن زیادتر می

بارید. حتا کریدورهای شلوغ مجرمین و  و دیوار زندان می

ها نیز ابهت خاصی به خود گرفته و ساکت و آرام  دیگر بخش

غرضی با تمام بی  شده بود...یگانگی و وحدت، روح انتظام و

نمود... هرکس توی اتاق خود خزیده معنا حکمفرمایی می

می نزدیک  آن  هر  که  مرگ  مهیب  کابوس  انتظار  شد،  در 

یا زندگی  یا آزادی شرافتمندانه! مرگ  بود... مرگ  نشسته 

اعتصاب نخستین  شعار  بود  این  زندان  آزاد.  کنندگان 

 2"مرکزی.

نیز در این  آوانسیان که خود  در    "بالتکلیف" ایام    اردشیر 

می سر  به  میزندان  آستاراییبرد،  گروه  و  نویسد؛  ها 

ها بالتکلیف در زندان  ای دیگر، سالها به همراه عدهاردبیلی

از تصویب  به سر می این افراد پیش    3"قانون سیاه"بردند. 

در هفت ماده به تصویب مجلس رسید.  1310این قانون در خرداد  - 3

در داخل و یا خارج از کشور در دسته  بر اساس این قانون هر ایرانی که 
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کرد، بازداشت  را ممنوع می "مرام اشتراکی"که تبلیغ برای 

شد. به همین  شامل حال آنان نمی  شده بودند و این قانون

دربار رضاشاه نیز  "بردند.  علت بالتکیلف در زندان به سر می

ها را آزاد کند. پس از ماه ها بالتکلیفی کاسه  خواهد آننمی

به اعتصاب غذا گرفته شد. شعار  تصمیم  لبریز شد...  صبر 

این بود که تکلیف قانونی ما را تعیین کنید... اعتصاب غذا  

پاچه کرد. از زندانیان  زندان را بسیار ناراحت و دست  مقامات

ترسیدند. ترسشان بیشتر از خود رضاشاه بود که  کمتر می

چرا در زندان نظم برقرار نیست. ابتدا کوشیدند ما را با به  

اصطالح به زبان خوش وادار به تسلیم کنند. طبیب زندان  

فرستادند. مذاکره  برای  داشت،  نام  خروش  محمد  که  .. را 

ای ]از جمله مرا[ برای مجازات به حبس تاریک سپس عده

موفقیت  با  مدتی  از  پس  زندانیان  اعتصاب  اما  فرستادند... 

آستارایی گروه  یافت.  پایان  اردبیلینسبی  و  طور ها  به  ها 

عمده از زندان آزاد شدند. منتها آنان را به شهرهای دیگر  

 1" تبعید کردند

های  با وعده برآوردن خواستکه پس از هشت روز  نتیجه این

کنندگان، آنان به اعتصاب خویش پایان دادند. قرار اعتصاب

 شد:

تا یک ماه دیگر تکلیف همه زندانیان بالتکلیف معلوم   -1"

تمام شده    -2شود.   زندانیان که استنطاقشان  از  هیچ یک 

است، در مجرد نباشند. درها باید شب و روز باز و در داخل  

های کریدورهای کوچک مانند  حیاط  -3م.  زندان آزاد باشی

استثناء   بدون  سیاسی  زندانیان  بوده،  باز  کریدورها  سایر 

به   -4بتوانند از هواخوری و گردش در حیاط استفاده کنند.  

زندانیان سیاسی غذای کافی و مخصوص داده شده؛ این غذا  

تخم دو  شیر،  سیر  پنج  از  نهار  یک  شامل  نان  یک  مرغ، 

ظ  یک  و شب  نان  چارکی  چارک  یک  و  چلوخورشت  رف 

 2" حمام و صابون نیز مرتب و منظم برسد. -5کمتر نباشد.  

چه  ها اگرچه در کلیت خویش برآورده نشد و آناین خواست

برای  بود  آغازی  ولی  نیافت  ادامه  گشت،  جاری  نیز 

 های بعدی.  اعتصاب

 
رویه  و  مرام  دارای  و  مشروطه  سلطنت  با  ضدیت  در  جمعیتی  یا  و 

 اشتراکی شرکت داشته باشد، به سه تا سال زندان محکوم خواهد شد.  
، 1949تا    1928های  های زندان، سال اردشیر آوانسیان، یادداشت   -1

  27-28انتشارات حزب توده ایران، صص 

با   رابطه  در  اعتصاب  دومین  اعتصاب  این  از  بعد  سه سال 

و    "پریموس"چراغ   نداشت  دوام  روز  سه  از  بیش  که  بود 

موفق شد. داشتن پریموس برای زندانیان بسیار حیاتی بود.  

وپز و یا گرم کردن غذا از آن  که برای پختگذشته از این

می تا استفاده  بود  الزم  نیز  آب  آوردن  جوش  برای  شد، 

 زندانیان مجبور به نوشیدن آب آلوده زندان نشوند.  

در این میان هرازگاه اعتصاب غذاهایی فردی نیز در زندان  

شود که اگرچه حمایت دوستان و همبندان را به دیده می

نمی فراتر  ولی  دارد  پیشهرودهمراه  جمله  از  در  .  وری 

 ( زندان،  در  بالتکلیف خویش  سال حضور    1316هفتمین 

شمسی( در اعتراض به موقعیت خود، اعتصاب غذایی را آغاز 

یابد. این اعتصاب نیز با وعده و  کند که نه روز ادامه میمی

می پایان  خاطرات    3یابد.وعید  در  نیز  آوانسیان  اردشیر 

می یاد  غذایی  اعتصاب  از  به  خویش  اعتراض  در  که  کند 

 4بالتکلیف بودن خود در زندان تبریز بدان اقدام نموده بود. 

سومین اعتصاب عمومی زندانیان، زمانی به وقوع پیوست که 

ها را شد، روزنامهمحدودیت بر زندانی روز به روز بیشتر می

کار در کارگاه  بودند،  نبود،  ممنوع کرده  های زندان ممکن 

به حمام،  غذا،  رابطه وضع  بود،  شده  پیش  از  بدتر  داشت 

کریدورها   در  آمد  و  رفت  و  بود  قطع شده  هم  با  زندانیان 

اوج   به  زندانیان  که  موقعیتی  چنین  در  بود.  شده  محدود 

از   یکی  زندان  حمام  آجودان  روزی  بودند،  رسیده  خشم 

سال   سه  که  را  شریفی  اسداهلل  نام  با  سیاسی  زندانیان 

برد، به باد فحش گرفته، به او  بالتکلیف در زندان به سر می

شد.   زندانیان  دیگر  خشم  موجب  رفتار  این  کرد.  توهین 

گیرند.  زندانیان در رایزنی باهم تصمیم به اعتصاب غذا می

شود. آنان  موضوع با سه بند دیگر نیز در میان گذاشته می

به  دارند که در همبستگی آمادهنیز اعالم می زندانیان  اند. 

 دارند.ش را اعالم میاتفاق اعتصاب خوی

می آنان  به  نیز  لر  زندانیان  سرانجام  روز چهارم  و  پیوندند 

نشیند و  وگو میرییس زندان با نمایندگان زندانیان به گفت

شرف" خواستمی  "قول  که  برآورد.  دهد  را  هایشان 

 492مکی، پیشین، جلد پنجم، ص حسین  - 2
 79-83وری، پیشین، صص پیشه - 3
 26اردشیر آوانسیان، پیشین، ص   - 4
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به بزرگ  رسیدگی  که  بود  این  اعتصاب  این  موفقیت  ترین 

 لیفی آغاز شد.   ها بالتک ای پس از سالپرونده عده 

توقیف جعفر پیشه را نهمین سال  تاریخ این اعتصاب  وری 

می همخود  را  نویسد.  رخداد  این  خویش،  خاطرات  در  او 

بازمی اعتصابی  از  شرکت پیش  آن  در  نفر  صد  که  گوید 

که  آغاز شد. با توجه به این 1317شهریور  27داشتند و در 

بود، تاریخ بازداشت شده   1309ماه وری در ششم دیپیشه

پیشه قول  به  یا  و  اعتصاب  غذای "وری  این  ترک 

 باید باشد.    1317، به احتمال اوایل سال "آمیزموفقیت

سازمان اعتراض  در  چهارمین  زندانیان  شهریور   27یافته 

اتفاق افتاد. در این روز زندانیان سیاسی در اعتراض    1317

لکی،  به رفتارهای غیرانسانی اداره زندان نسبت به خلیل م

گروه   افراد  از  به    53یکی  تصمیم  او،  زدن  شالق  و  نفر، 

 اعتصاب غذا گرفتند.  

ظهر روز یکشنبه هرکس هرچه خوراکی در " طبق تصمیم؛ 

اتاق خود داشت بیرون گذاشت. کسانی که از منزل برایشان 

ها جا دادند.  رسید، غذاهای خود را دم در سلولخوراک می

گرفتند نیز آش و آبگوشت و زندانیانی که از زندان غذا می

اعتصاب  حتا  بعضی  گذاشتند.  سلول  در  دم  را  زندان  نان 

خودداری   نیز  چای  صرف  از  یعنی  کردند،  چینی  غذای 

به   چای  صرف  معمولی  غذای  اعتصاب  در  معموالً  کردند. 

آن نکند  شرط  تجاوز  قند  از یکی دو حبه  که شیرینی آن 

زهای چهارم مجاز است. و خود این آب گرم مخصوصاً در رو

می نگاه  آرام  را  شخص  پنجم  قریب و  یکشنبه  روز  دارد. 

عده   بعد  روز  و  بودند  کرده  اعتصاب  نفر  شصت 

 1"کنندگان به صد نفر بالغ گردید.اعتصاب

 
 103-104بزرگ علوی، پنجاه و سه نفر، صص  - 1
در همین زندان بر اثر تزریق آمپول   1318مهر    25فرخی یزدی در    - 2

هوا توسط پزشک احمدی مشهور کشته شد. به گواهی رییس زندان اما  

 به مرض ماالریا درگذشته است.  او
ایرج اسکندری، خاطرات در مصاحبه با بابک امیرخسوری و فریدون   - 3

آذرنور، بازچاپ این مصاحبه در کتابی که تدوین و ویرایش آن را عبداهلل 
شهبازی بر عهده داشته و با مشخصات زیر منتشر شده است؛ خاطرات  

که که خود در این زمان در زندان بود، با این   2فرخی یزدی

از  رباعی  یک  سرودن  با  نکرد،  شرکت  آن  در 

 کرد:  کنندگان پشتیبانیاعتصاب

صد مرد چو شیر عهد و پیمان کردند/ اعالن گرسنگی به  

 زندان کردند

شیران گرسنه از پی حفظ مرام/ با شور و شعف ترک سر و  

 جان کردند

می اعتصاب  این  با  رابطه  در  اسکندری  »به  ایرج  نویسد؛ 

پانزده ضربه  دستور نیرومند، رییس زندان به خلیل ملکی 

به اعتراض  در  بودند،  زده  به    شالق  تصمیم  عمل...  این 

گرفتیم. غذا  عده  "اعتصاب  زندان  را  اداره  زندانیان  از  ای 

بندد و در این میان تن تقی ارانی را با  دگربار به شالق می

می مجروح  دلخراش  شکلی  به  شالق  ضربه  کنند.  سیصد 

گوید و از آن به بعدها ارانی در دادگاه همین رفتار را بازمی 

در کشور که یک "کند؛  ان یاد میعنوان نبود تمدن در ایر

دکتر تحصیلکرده را که استاد دانشگاه شماست، بخوابانند و  

تمدن  دیگر  این  بزنند،  پاهایش  به  شالق  ضربه  سیصد 

 3نیست.«

و   گرسنگی  اعالم  وقت  به  »زندانیان  چون  که  است  نقل 

هنگام مالقات با خانواده خود دادستان را احضار کرده و از  

می استمداد  )رییس  مجلس  نیرومند،  و  نیایش  طلبیدند، 

گفتند؛ این  آمد میزندان( به هر ضربه شالق که فرود می

 4دادستان! این قانون اساسی! این مجلس!« 

اعتصاب از  انفرادی  تنی چند  به  از شالق  را پس  کنندگان 

فرسنتد.  هایی دیگر میای را نیز به اتاقکنند. عدهمنتقل می

شوند. مذاکره با رییس زندان نمیکنندگان حاضر به  اعتصاب

کنند... با توجه به  کم خرد میها را کمو زندانبانان »مقاومت

ای  کنندگان نشستیم و جلسهشده، ما اعتصابمراتب گفته

،  1372های سیاسی، تهران  ایرج اسکندری، مؤسسه مطالعات و پژوهش 

 . 95- 100صص 
این نقل قول را  "شدگاناعترافات شکنجه"یرواند آبراهیمیان در کتاب 

دهد، در حالی که اسکندری خود، آن را از  به ایراج اسکندری نسبت می

کند. برای اطالع بیشتر رجوع شود به؛ یرواند آبراهیمان،  ارانی نقل می 

،  203ها، نشر باران، سوئد  شدگان، مترجم: رضا شریفی اعترافات شکنجه 
 96ص 

 85احسان طبری، پیشین، ص  - 4
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این   که  رسیدیم  نتیجه  این  به  اکثریت  و  دادیم  تشکیل 

نمی جایی  به  برخیاعتصاب  که  بود  معلوم  ضمناً  ها  رسد. 

 1" بودند... یواش شل شدهیواش

آزار   به  زندانبانان  کشید.  طول  روز  چند  اعتصاب 

کنندگان ادامه دادند و سرانجام با وعده و وعیدهایی اعتصاب

 از سوی اداره زندان، پایان اعتصاب اعالم شد. 

نویسد که در اعتراض به افسر زندان  خلیل ملکی خود می

نی را هنگام خواب را از همه ما ربوده بود و یک زنداکه شب

به این علت که به هنگام رفتن به دسشویی سروصدا کرده 

خوانند و افسر زندان با  فرا می  "زیر هشت"است، او را به  

کند. خلیل ملکی به اعتراض  فحش و سیلی از او استقبال می

شود تا به تخت شالق بسته  خیزد و این خود باعث میبرمی

از تازیانه او را با دستبند و پابن اتاقی دیگر شود. پس  د به 

کنند. در شرایطی ویژه، چند ماه بدون مالقات،  منتقل می

می بند  این  در  الزم،  غذای  و  بیهواخوری  از آنماند،  که 

پایان   از  پس  تنها  باشد.  داشته  اطالع  زندانیان  اعتصاب 

بازداشتگاه "اعتصاب، روزی که به اتفاق دکتر بهرامی او را به  

اعتصاب  می  "موقت خبر  او  برند،  زبان  از  را  آن  فرجام  و 

  2شنود. می

نمی همراه  اعتصاب  این  با  بیهوده کسانی  را  آن  و  شوند 

نصرتمی شرکت  خوانند.  آن  در  خود  که  جهانشاهلو  اهلل 

را  اعتصاب  این  که  است  کسانی  جمله  از  نداشت، 

رویه داند و »کاری بیاردشیر آوانسیان می  "گردانیتعزیه "

به ]از آن[  نتایج بدی  گیری بیشتر  دست آمد... سخت  که 

 3شد.«

می این  در  را  اعتصاب  علت شکست  علوی  که بزرگ  داند 

»اعتصاب هیأت مدیره نداشت و تقاضاها جور واجور بود و 

این از  اما  با  ارتباطات هم ضعیف،  که خودداری کردند که 

رییس زندان مذاکره بکنند، این یک خبط بود. یک توهینی  

به رییس زندان...م نتاسب قدرت خود و زور دستگاه بود  ا 

 4دولتی را در نظر نگرفته بودیم.« 

 
 100ایرج اسکندری پیشین، ص   - 1
 260-265خلیل ملکی، پیشین، صص  - 2
بیگانگان "اهلل جهانشاهلو افشار، سرگذشت  دکتر نصرت  - 3 به "ما و   ،

 101، ص 1360کوشش اسماعیل میتاگ، برلین 

می ما  او  با  مالیمت  و  ادب  کمال  با  زندان  »مدیر  نویسد؛ 

می را  اشکال  این  او  عقیده  به  کرد.  کرد. صحبت  رفع  شد 

ما  با  این خصوص  در  که  است  حاضر  زندان  رییس  آقای 

تقال دهد، مذاکره کند و حتا خلیل ملکی را به زندان قصر ان

فقط الزم است که یکی از ما پیش حضرت رییس برود و با  

او مذاکره کند. حضرت رییس حاضر به همه گونه مساعدت 

با ما هستند... جواب ما این بود که مذاکره با آقای رییس 

مدعی با  ما  است.  نتیجه  باید بدون  ما  و  داریم  کار  العموم 

 5" انیم.تقاضای خود را به گوش یک مرجع قانونی برس

زندانیان   غذای  اعتصاب  آخرین  از  پس  سال  سه  سرانجام 

، نیروی متفقین، وار ایران شدند.  1320سیاسی، در شهریور  

نمایندگان مطیع و دست بعد،  شده آشکارا  چین»دو هفته 

بی مردم  کشتار  عظیم،  ثروتی  انباشت  به  را  و  شاه  گناه، 

القاب خود )سردار سپه و  سوء  از  قوا(  استفاده  فرمانده کل 

کردند. سه هفته بعد شاه بدون گفتگو با متفقین متهم می

و به تبعید فرستاده   6گیری کرد.« به نفع ولیعهد خود کناره

شدند،   آزاد  نیز  سیاسی  زندانیان  رضاشاه  برکناری  با  شد. 

سازمان بازگشتند،  خانه  به  سیاسی  تبعیدیان  احزاب  و  ها 

ای از یاران  بنیان گرفتند، نشریات آغاز به انتشار کردند. عده 

دادگاه  به  بودند،  او  همراه  مردم  سرکوب  در  که  رضاشاه 

 کشیده شدند.

ار شد، اما آزادی چند سالی بیش دوام نیاورد،  رضاشاه برکن

سلطه   دوران  در  محمدرضاشاه،  حکومت  زمان  به  تنها  نه 

 جمهوری اسالمی نیز زندان و شکنجه و سرکوب ادامه یافت.

پیشه میجعفر  خویش  خاطرات  در  در وری  که  نویسد 

ای به عنوان  نخستین روز ورود به زندان و حضور در دخمه

زمان که خود را  اس از آینده خویش، آناتاق زندان، در هر

شده بر دیوار ای را حکپندارد، جمله»بیچاره و زبون« می

دارد. پنداری  بیند که شعله مبارزه را در او روشن نگاه میمی

هایی مبارزان ما تا رسیدن به آزادی، هنوز به چنین شعله 

 ها نیاز دارند:در زندان

دنیای    - 4 احمدی،   کوشش حمید  به  علوی،  بزرگ  کتاب، خاطرات 

 230، ص  1377تهران 
  105بزرگ علوی، پنجاه و سه نفر، پیشین، ص  -5
محمدی و یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقالب، ترجمه احمد گل  - 6

 202- 203، صص 1377محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، تهران 
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د افتخار  هستم.  سیاسی  زندانی  این »من  در  مرا  که  ارم 

انداختهسیاه ای  چال  تو  و  باشم.  مأیوس  باید  چرا  من  اند. 

افتد، تو هم نباید مأیوس  جا راهت میمردسیاسی که به این

شوی. تو بزرگی، دولت با توقیف تو به ضعف و ناتوانی خود  

اعتراف کرده است. او از تو ترسیده و از ترس خود تو را به  

م مانند من افتخار بکن و مانند من  جا کشیده است. تو هاین

  1امیدوار باش.« 

 

 

 
، 1309های زندان تهران در سال  از دیوارنوشتهوری،  میرجعفر پیشه   - 1

 10، پیشین ص  " های زندانیادداشت"از به نقل 
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 س. حمیدی  

 
 "موزه قصر" گزارشی از 

ی رژیم  رغم اینکه طبق کارگردانی عوامل پشت صحنهعلی

ای از زندان قصر های ویژههای خاصی قسمتبنا به انگیزه

ساختمان اصلی زندان که  تخریب گردید، ولی با این همه  

سال   در  را  آن  روسی  برجای    1308مارکوف  بود،  ساخته 

ماند. هم اینک این ساختمان به همراه ساختمان شمالی آن  

ی تخریب جان که به زندان سیاسی معروف است از معرکه

برده در  تمامی  به  بیرونی  و  درونی  فضای  آنکه  ضمن  اند. 

گذشته بازسازی  های باقی مانده ظرف چند سال  ساختمان

 ینوسازی شده  هایاند تا آنجا که بناها و ساختمانگردیده 

امروزی بیش همه به قصری قدیمی شباهت دارند تا آنکه 

 بتوان از آن به عنوان زندان و مَحبس نام برد. 

 

هم اکنون تمامی این مجموعه ضمن بازسازی و ترمیم و یا  

زیین درونی آن  که ت  نوسازی و حتا تجدیدِ بنا افتتاح شده

همفکری و  مشاوره  با  یا  هگرو  نیز  و  هنرمندان  از  هایی 

زندانیان سابق وابسته و یا نزدیک به حاکمیت پایان پذیرفته 

به   زندان  نام  با  اکنون  هم  که  آنچه  رویکرد  این  با  است. 

های رژیم پهلوی به  آید با آنچه که در زنداننمایش در می

افتد. همان  آسمان فاصله می  شد از زمین تااجرا گذاشته می

سنّتی که جمهوری اسالمی نیز ضمن نوآوری و ابداع ابزار  

ی شگردهای رژیم پیشین  و آالت جدیدتر و تکمیل و توسعه

 همچنان به ماندگاری آن وفادار ماند. 

 

مجموعه تزیین  در  ضمن  رژیم  فرهنگی  عوامل  جدید  ی 

نمونه زندان،  بنای  اتاق  هاییدرونی  ااز  یا  های  و  نفرادی 

نموده طراحی  را  گروهی  و  آن،  جمعی  فضای  در  تا  اند 

قسمتبخش و  فقط    هاییها  که  را  تاریخی  مستندات  از 

پذیرند و قبول دارند، به نمایش گذارند. ها را میخودشان آن

بر جایگاه متن پیداست که در همین نمایش را  ها حاشیه 

گمانهتاریخی می به  بنا  تا  راحتی  های خزنینشانند  به  ود 

ای  متن را به فراموشی سپارند. اما متن تاریخی که به گونه

طبیعی هنوز هم در ذهن مردم ما جای دارد به همین آسانی  

نیز    ی مستندات تاریخیآنکه گستره  زدودنی نیست ضمن

گیرد.  ی عمومی مردم قرار میی مُتقنی برای حافظهپشتوانه

سامان چنین  در  تعمّد  به  که  تاریخههمچنان  از  سازی،  ای 

نمودهسلول جانمایی  آقایان  اتاق  کنار  را  زنان  تا  های  اند 

 ای با آن تعقیب شود! اهداف ناگفته

 

سلول  فضای  موزهدر  ضمن  های  آگاهانه  قصر  ی 

بختیاری،  سازهدست سرداراسعد  تیمورتاش،  هایی، 

اند تا جایی ی فیروز را کنار فرخی یزدی نشانده الدولهنصرت

بینند. در همین ای از این افراد فراهم میصمیمانه که جمع

برآیند فرخی که خود شاعر آزادی است در جمع و گروهِ 

می قرار  برای  افرادی  را  مسلخی  زمانی  بسا  چه  که  گیرد 

فراهم دیده بودند. در عین حال هر کوته    قهرمانان آزادی 

های سازه توان با دستفهمد که فرخی را نمینظری نیز می

دستسخ داشت؛  پاس  هنری  بر  سازهیف  را  آن  که  هایی 

اند. حدّ و شأن فرخی آن  تختی از سلول جا نموده  یگوشه

ی زندان است که تندیس و یا سردیسی از او در مقابل موزه 

ای از شهر برآورند. همچنین رژیم  و یا در میدان و دانشکده

د  جمهوری اسالمی تیمورتاش و سرداراسعد بختیاری را از یا

یاد ارانی و برد اما به زعم خود آموزگاری همچون زنده نمی

می آسانی  به  را  ایران  کمونیست  حزب  به رهبران  تواند 

 فراموشی بسپارد. 

)موزه توحید  زندان  از  الگوبرداری  ضمن  حال  عین  ی در 

وزارت   مستقیم  طور  به  را  آن  مدیریت  و  اداره  که  عبرت( 

می زناطالعات  از  عکس  صد  حدود  عصر  چرخاند  دانیان 

موزه دیوار  بر  نقطه  چندین  در  را  نصب پهلوی  قصر  ی 

اند. اما در اینجا نیز آقایان حکومتی با بُخل و حسادت نموده

نمایند  می  همچنان تاریخ را به نفع خویش تحریف و مصادره

عکس از  نصفی  از  بیش  روحانیانی  چون  و  معمّمان  به  ها 

و حاختصاص می گذشته  در  بسا  که چه  و  یابد  همسو  ال 

ها هم  اند. مابقی عکسهمراه با مَجاری حکومتی عمل نموده
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نمایانند که در والیت آقا  امثال عسکراوالدی مسلمان را می

 اند.ذوب شده

دوگانه اختالفهمچنین  و  در  بینی  حکومتی  درون  های 

ای حتا  یابد. چنانکه عدهها نیز نمود مینصب همین عکس

عکس رفسن  به  همچون  حدیده  جانی،افرادی  چی  مرضیه 

لطف و  میدباغ  حمله  میثمی  آناهلل  نمایش  از  تا  ها برند 

ی فضایی  جلوگیری به عمل آورند. ضمن آنکه به منظور ارایه

یاد خسرو گلسرخی را نیز در جمع  طبیعی عکسی از زنده

نمودهخودی نصب  الطاف هایشان  از  همچنان  که  اند 

 ماند. نصیب نمیهای )البد خودسر( حکومتی بیگزمه 

 
 

ورزند تا به گمان خویش  هر چند گردانندگان موزه تالش می

قرمز کار اجرایی خود خط  نمایند در  را مراعات  های نظام 

پارچه ولی پیداست که عوامل دور و نزدیک حاکمیّت یک

نمی گروهعمل  و  آننمایند  از  چندگاهی هایی  از  هر  ها 

می جپیدایشان  ایجاد  با  شاید  تا  فشار شود  و  ارعاب  وّ 

 های نمایش داده را حذف نمایند. هایی از عکسبخش

عکس به  حمله  و  یورش  رویکرد  این  گریز با  و  جنگ  ها، 

مداومی است که همچنان ادامه دارد و آن را پایانی نیست.  

هایی از عمویی و صفرخان را بر  شاید به همین دلیل عکس

اند تا شاید ی موزه آویختههای دربستهدیوار یکی از سلول

عوامل    " خودسر"افراد   گویا  نباشد.  راهی  آن  درون  به  را 

ی خواهند به گمان خویش با بزک چهرهفرهنگی رژیم می

دموکرات را    هایها و انسانضد مردمی خود نقشی از گروه

به  تصویرهایی،  چینن  نمایش  پوشش  در  تا  نمایند  بازی 

را برای مردم  سراپا مجعولی    ای طبیعی گذشته و تاریخگونه 

 ما به اجرا گذارند. 

ها را در هر دو ساختمان اصلی و  همچنین تعدادی از سلول

اند  ساختمان شمالی، در اختیار گروهی از هنرمندان نهاده

طراحی به  نسبت  زندان  موضوع  به  بنا  و  تا  ویژه  های 

ادامه  نقاشی همچنان  که  کاری  ورزند؛  اقدام  مناسب  های 

های  های به عمل آمده و نقاشیطراحیدارد. اما چه بسا در 

تواند  آید که میهایی نیز به چشم می صورت پذیرفته نوآوری

و مخاطب جذبه داشته باشد. در همین راستا    برای بیننده

ی ها و ادبیات دههها، تصویر بخشی از کتابدر یکی از اتاق

می نقش  دیوار  بر  پنجاه  و  ازهمه  چهل  بیش  که  بندد 

شاملکتاب همراه  های  به  را  شهریاری  پرویز  و  اخوان  و، 

نمایانند. جالب اینجاست که در  ی آنان میاز چهره  تصویری 

زنده  کتابخصوص  فقط  به  یاد شهریاری  او  ریاضیات  های 

می در  نوشتهنمایش  از  آنکه  بدون  ترجمهآید  و  های ها 

یافت. به هر حال عوامل  سیاسی و مبارزاتی او بتوان نشانی 

ی قصر خط قرمزهای کلی جای موزه  م در جایفرهنگی رژی

اند که شاید با این ترفند، ادامه  حاکمیت را مراعات نموده

 کار برای آنان تضمین و تأمین گردد. 

نهاده اجرا  به  اتاقکی  در  را  طرحی  دیگر  سویی  که در  اند 

ها را در قالب مکعبی به ابعاد ای از روزنامهضمن آن مجموعه

ط با  متر  دو  پیچیدهتقریبی  هم  به  شگرد  ناب  همین  اند. 

اند. با چنین  هنری را در اتاقکی دیگر برای کتاب به کار بسته 

می القا  مخاطب  به  دیدگاهی  زندان  نگاهی،  در  که  شود 

 کشانند.روزنامه و کتاب را نیز همچون انسان به بند می

ی قصر از تاریخ، انگار گروه پنجاه و سه نفر  در گزارش موزه

نبش کارگری و کمونیستی ایران چنین زندانی  و رهبران ج 

فکرانش از  یاد ارانی و گروه هماند. با این شگرد زندهرا ندیده

مانند. همچنین مرتضا کیوان سازی آقایان جا میقطار تاریخ 

توده افسران  با  شمرده همراه  هیچ  به  خود  یاران  و  ای 

ن  گذاران و مبارزان نخستین دو سازماشوند. حتا بنیانمی

انگاشته عمده به هیچ  فدایی و مجاهد  ی مسلح و و مبارز 

ای از تاریخ معاصر ما از سر افالس های ویژهشوند تا بخشمی

بی گردد.و  مصادره  حکومتی  آقایان  نفع  به   هویّتی 

دانسته  و  آگاهانه  همچنین  حاکمیّت  فرهنگی  کارگزاران 

جمهوری   پیدایی  از  پس  را  قصر  زندان  عملکردِ  و  جایگاه 

انگارند. در نتیجه هر چند مسجدی که اسالمی نادیده می

های تصنّعی خود سود  خلخالی از آن برای برگزاری دادگاه
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موزه  جست،می در  ولی  است  مانده  جا  بر  از پا  قصر  ی 

یابد شگردهای قضایی او و شاگردانش چیزی انعکاس نمی

چون مسؤوالن غیرمسؤول جمهوری اسالمی دوست ندارند  

ی تاریخی خویش بنشیند.  ی زمانه به تماشای چهره در آینه

می آنان  همین زیرا  با  توانست  خواهند  همچنان  پندارند 

ی واقعی خود را از تاریخ معاصر  از چهره  هاییترفندها بخش

 محو نمایند. 

 
کشاند که حتا  جمهوری اسالمی تحریف تاریخ را تا آنجا می

مضحکه و  برمخنده  نیز  را  حکومتی  عوامل    انگیزد. یی 

  91/ 5/10که در تاریخ    چنانکه آقای قرائتی ضمن بازدیدی

کتک  "اند:  به رسم یادبود در دفتر آن نوشته  از موزه داشته

را ما می  پلو  در روشنای طنز    "خوریم.را دیگران خوردند، 

قرائتیگزنده  انقالب   ی آقای  تاریخ  از  آشکارا همه چیز  به 

ن سیمای روشن از تاریخ را شود. اما پیداست که ایبرمال می

 تابند.همچنان دوستان دیروز و امروز آقای قرائتی برنمی

 دیماه نود و یک 
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 60زندان دهه  
 ها، نقد و دادخواهی( تجربه ) 

 



 31 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

26 

 

   پروانه فروزنده 
 ؛ غبارزدایی از یک قتل عام 1360های سال اعدام 

 
 

راست اطالعاتی  و  بانک  مکتوب  اسناد  ثبت  منظور  به  یاد 

و توسط تنی چند از اساتید،  1360تصویری اعدامیان سال 

محققان و پژوهشگران دانشگاهی و خبرنگاران تحقیقی در 

 1ایران و خارج از ایران تشکیل شده است. 

و   جناحی  یا  سیاسی  وابستگی  بدون  اطالعاتی  بانک  این 

کمک گرفتن از نهاد یا سازمان خاصی شکل گرفته است.  

و   عمومی  اطالعات  افزایش  تحقیقات،  این  انجام  از  هدف 

کمک به جلوگیری از فراموش شدن جنایات رژیم اسالمی 

 توسط آیندگان است.   1360در سال 

 

 شروع 

بدون حب و بغض، تنها برای  طرفانه و  یک تحقیق، اگر بی

تهیه و   باشد،  یافتن و سر درآوردن از حقیقت انجام شده 

بینجامد.   طول  به  زیادی  مدت  است  ممکن  تنظیمش 

کنندة آرشیوی و غرق شدن  خصوص اگر تحقیقات خسته به

تحقیقات طاقت به  بزنید  را جمع  فرسای در منابع مختلف 

یک کنید  سعی  اینها،  دوی  هر  دل  از  و  نتیجة    میدانی 

کنید.  بی منتشر  غرض  بدون  گزارشی  و  بگیرید  طرفانه 

ام  ، حداقل تا جایی که حافظه1360های سال  درمورد اعدام

 ام.  کند، با چنین گزارشی مواجه نشدهیاری می

نگاری نوین ایران، حداقل از زمان اشغال ایران در در روزنامه 

جتماعی  جنگ جهانی دوم تا امروز، باتوجه به جوّ سیاسی و ا

ها های تهیه شده همراه وابستگیموجود در هر دوره، گزارش

طرفی شده های خطی و فکری بوده و مانع از بیو دلبستگی

کنندگان یا گردآورندگان آن گزارش یا  گیری تهیهو نتیجه

ها، اکثراً براساس خط و ربط حزبی بوده است. بماند گزارش

به   نظرشان  مد  نتیجة  به  رسیدن  برای  زیاد  که  احتمال 

دلخواه  به  را  آنها  تیز  نوک  یا  گرفته  نادیده  را  حقایقی 

اند. البته باید این واقعیت را نیز همیشه خودشان گرد کرده

نمی هرگز  که  گرفت  نظر  واقعة  در  یک  ابعاد  تمام  از  توان 

 
 یاد بنگرید: بانک اطالعاتی راست برای مشاهده  1

خاص یا تاریخی ِ مهم باخبر شد. با این حال مبرا از خطا  

ه و از چشم من دور نیستم و شاید چنین کاری انجام شد

 مانده باشد.

زندان وضعیت  روایات  درمورد  دوم  پهلوی  دوران  های 

بسیاری به صورت مکتوب و شفاهی موجود است که برخی  

باقیمانده از شهربانی و ساواک و کمیته   به اسناد  با اشاره 

مشترک ضدخرابکاری آن زمان و بقیه با استناد به روایات  

اند. وران به رشته تحریر درآمده زندانیان و بازماندگان آن د

باید در نظر داشت که خاطرات، هرچقدر هم واضح و همراه  

یا   با جزئیات، به مرور زمان و با افزایش سن و سال گوینده

می صیقل  خاص  گویندگانش  اخالق  با  و  خورد 

خاطرهایرانی هر  مثبت  و  اول  نقش  معموال  ای،  جماعت، 

کند. البته در این بین  همان کسی است که آن را تعریف می

اشخاصی که دیگر در بین زندگان نیستند کمک زیادی به  

کنند،  کنندگان خاطرات میقهرمان شدن زندگان و تعریف 

به  قادر  دنیا،  در  حاضران  جمع  از  خروج  دلیل  به  چون 

 مخالفت با راویان خاطرات نیستند.

و   مکتوب  اسناد  پژوهشگران  برای  را  کار  قضیه،  این 

صداقت جویندگان   سنجش  جهت  شفاهی  روایات 

ایران  گویان دشوار میخاطره طور خاص در  کند، چون به 

عالقه چندانی به مکتوب کردن احکام خاص و دستورهای 

اما   معمول،  کارهای  انجام  برای  پایین  به  باال  از  صادره 

چندان در راستای قوانین، وجود ندارد. محققان باید ضمن  نه

بردگان از سقوط  دربهمعمول جانهای بعضاً غیرشنیدن قصه

ها، به دنبال کشف حقیقت  یافتگان از زندانهر رژیم یا نجات

آزمایی چنین  نفره باشند و راستیاز میان روایات غالباً تک

ای نیست. برای مثال نگاه کنید به خاطرات روایاتی کار ساده 

از   الجوردی  حبیب  مرحوم  توسط  که  هاروارد  شفاهی 

با سرا رژیم شاه جمعن و صاحبمصاحبه  آوری و  منصبان 

داستان   قهرمان  را  کسی خود  هر  آن،  طی  و  تدوین شده 

کند، ضمن اینکه تمام اشتباهات منجر به سقوط  معرفی می

می نسبت  دیگران  به  را  پهلوی  هم  رژیم  نهایت  در  دهد. 

کس ندانست و نخواهد دانست دقیقاً چه اتفاقی افتاد  هیچ

https://rastyad.com / 
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در ساده و سریع مضمحل شد و  که رژیم شاهنشاهی آن ق

 از بین رفت. 

توان زد که اهمیتش کمتر  مثال دیگری هم در این راستا می

دانشجویان   توسط  آمریکا  سفارت  اشغال  نیست.  قبلی  از 

موسوم به پیرو خط امام که طی آن اسناد خرد شدة سفارت 

آن   از میان  بازسازی کنند وبه هم بچسبانند.  توانستند  را 

بازسا سند  عباس همه  واقعه،  بدشانس  تنها  شده،  زی 

امیرانتظام بود که به اتهام خیانت ابتدا به اعدام و سپس به  

حبس ابد محکوم شد. روایات بسیاری درمورد پنهان کردن  

از   ارتباط سیدمحمد حسینی بهشتی و برخی دیگر  اسناد 

توان  ایم. اما آیا میها شنیدهسران رژیم اسالمی با آمریکایی

شان را اثبات کرد؟ تا زمانی که اصل اسناد )البته  واقعی بودن

درصورتی که اصال چیزی از آنها باقی مانده باشد( به دست  

 کسی نیفتد، خیر.  

توانسته تا  اسالمی،  جمهوری  رژیم  اعالم مسئوالن  در  اند 

شدگان توسط رژیم پهلوی و آنهایی که در اعتراضات کشته

اند. تنها الغه کردهمبو تظاهرات علیه رژیم شرکت داشتند،  

تعداد  اعالم  و  تحقیق  در  باقی، سعی  عمادالدین  نفر،  یک 

ترین قسمت تحقیقاتش شدگان داشته که مهمواقعی کشته

جمعه   به  از    1357شهریور    17منحصر  پس  باقی  بود. 

تقریبی  رقم  به  توانست  شهید  بنیاد  اسناد  به  مراجعه 

ه تحقیقاتش شدگان آن روز برسد که بعد از اعالم نتیجکشته

 های دیگر مواجه شد.  با تعقیب قضایی، زندان و گرفتاری

اما پس از استقرار رژیم فعلی، از همان روز اول اعالم پیروزی  

سران رژیم بازنده شروع شد. شب اول چهار   انقالب، اعدام

نفر اعدام شدند؛ ناجی، نصیری، خسروداد و رحیمی، سه نفر  

 ر نظامی تهران. از امرای ارتش و دیگری فرماندا

وزرا،    های ابتدایی پس از سقوط رژیم پهلوی، اعدامدر ماه

نمایندگان مجلسین، اعضای ساواک، شهربانی، ژاندارمری و  

ارتش به همراه فرمانداران و استانداران ادامه داشت. رژیم  

جدید در اعالم و انتشار اسامی و تصاویر اعدامیان با کسی 

ها  ها هر روز روی جلد روزنامه اه تعارف نداشت و تقریبا تا م

عکسمی و  اسامی  اشخاص  شد  اعدام  از  بعد  و  قبل  های 

مختلف را مشاهده کرد. زندگی با مرگ دیگران برای مردم 

کم فروکش کرد ها کمعادی شده بود تا باالخره موج اعدام

تحکیم وضعیت خود   و نظام جدید درگیر جنگ قدرت و 

 متوقف نشد. ها هرگزشد. البته روند اعدام

ها بعد از مدتی به بدترین  همچون هر رخداد دیگری، انسان

ها، به زندگی  کنند و همراه با از دست دادنفجایع عادت می

می سال  ادامه  پاییز  از  احکام    1360دهند.  اعالم  روند 

های انقالب اسالمی و محکوم شدن زندانیان به مرگ دادگاه

تر شد. دلیل این کار  نگها کمرنگ و کمربه مرور در روزنامه 

توان به مطلع شدن مسئوالن رژیم اسالمی از  چه بود؟ می

ها، درگیری  بازخورد منفی باخبر شدن مردم از تعداد اعدام

نیروهای نظام در جنگ با عراق و یا رنگ باختن نفرتشان از  

عوامل و مسئوالن رژیم گذشته اشاره کرد. با این حال، علت  

 شویم.را شاید هرگز متوجه ن

های عرفی روال کار در نظام جمهوری اسالمی اندکی با نظام

فرق دارد و دستوراتی که حساس تلقی شوند یا بعدها برای 

دستوردهنده مشکلی ایجاد کنند، اکثراً به صورت شفاهی یا 

سربرگ  بدون  و  شده  مچاله  کاغذی  ورق  در  شده  نوشته 

می صادر  آیندگانرسمی  برای  آنها  از  ردی  تا  باقی    شوند 

نماند و آمر و عامل بتوانند به راحتی منکر هر چیزی شوند.  

بنابراین سر درآوردن از اینکه چرا در شش ماهه دوم سال 

اعدام  1360 )نه  کمتر  اسامی  اعالم  از  شاهد  کمتر(  های 

تواند سوژه یک پرونده تحقیقی دیگر  سوی رژیم بودیم، می

 باشد که بهتر است توسط دیگران انجام شود. 

تواند از نظر تعداد و اهمیت حوادث  می 1360ا اینکه سال ب

ترین شلوغ   1357های پس از انقالب  رخ داده در بین سال

مهم تاریخ  و  خاک  و  گرد  زیر  شدت  به  باشد،  سال  ترین 

بر سر   از دعوا  معاصر کشورمان دفن شده است. سالی که 

تصویب قانون قصاص و مجازات اسالمی شروع شد. حسن  

از مرموزترین افراد نظام نوپای جمهوری اسالمی(  آیت )یکی  

)بنی وقت  جمهوری  رئیس  شد.  عدم  ترور  رأی  با  صدر( 

کفایت مجلس از ریاست جمهوری عزل شد. چند روز بعد 

در   سازمان    30و  طرفداران  عظیم  تظاهرات  خردادماه 

و   آنها  بین  که  خوردی  و  زد  با  تهران  در  خلق  مجاهدین 

خون کشیده شد. فردای آن روز    طرفداران رژیم رخ داد به

شمار را شاهد بودیم که  های بیخردادماه( شروع اعدام 31)

حزب   ساختمان  تیر  هفتم  شد.  آغاز  چپ  زندانیان  از 

جمهوری اسالمی با انفجاری مهیب، بر سر حاضران در آن  
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های انقالب خراب شد. علی قدوسی که ریاست کل دادگاه

را برعهده داشت، در ساخت ترور اسالمی  مان محل کارش 

شد. محمدعلی رجایی و جواد باهنر به ریاست جمهوری و  

نخست وزیری منصوب شدند و در هشتم شهریورماه بر اثر 

انفجاری که در دفتر ریاست جمهوری رخ داد، کشته شدند.  

انفجار، بنی صدر و مسعود رجوی با هواپیمایی  قبل از این 

می هدایت  را  آن  معزی  بهزاد  از  که  گریختند. کرد  ایران 

خامنه امتیازی  سیدعلی  صاحب  و  انقالب  شورای  از  ای 

و   رسید  جمهوری  ریاست  به  اسالمی  جمهوری  روزنامه 

میرحسین موسوی که از سردبیری همان روزنامه به وزارت  

خامنه وزیر  نخست  بود،  رسیده  خارجه  موج  امور  شد.  ای 

و  های مسلحانه شروع شد  ها و درگیریگذاری ترورها، بمب

بزرگ  تیمبا  توسط  مجاهدین  سازمان  به  ضربه  های ترین 

 بهمن به پایان رسید.   19مشترک سپاه و کمیته در  

  – ای که باعث جلب نظر ما و تهیه گزارشی تحقیقی مسئله

میدانی درمورد این سال سرشار از حادثه شد، این بود که 

سال   دهه  1367برخالف  اعدامکه  طور هاست  به  هایش 

همه و  رسانهجانبهوسیع  اعدامای  به  کسی  شده،  های ای 

 و مستنداتش نپرداخته است.   1360پرشمار سال 

به بعد به صورت محسوسی   1360رژیم اسالمی از مهرماه  

گروه اکثر  کرد.  خودداری  اعدامیان  اسامی  اعالم  های از 

کرده  اشاره  نکته  این  به  اسالمی،  جمهوری  که  مخالف  اند 

در مهرماه همین سال انجام    1360های سال  بیشترین اعدام

شده است. با مراجعه به آرشیو مطالب منتشر شده توسط 

هزار اعدامی هم برخورد کردیم   11ها به عدد احزاب وگروه

 اما به طور مستقل قادر به تایید آن نیستیم. 

توسط  صادره  احکام  به  مربوط  اسناد  به  روزی  اگر  شاید 

سدادگاه دوم  ماهه  در شش  انقالب  دست    1360ال  های 

شگفت اعدامیان،  یابیم،  تعداد  که  برسیم  نکته  این  به  زده 

همیشه  آینده،  است.  بوده  شده  منتشر  آمار  برابر  چندین 

 چیزی برای غافلگیر کردن ما در چنتة خود دارد. 

به نظام وقت اعدام از اعتمادی که مردم  با سوءاستفاده  ها 

شور که داشتند و در هرج ومرج موجود در سیستم قضایی ک

های انقالب اسالمی شامل دیوان عالی و به موازات آن دادگاه 

پیگیری می مزاحمت  راحتی و بدون  به  برگزاری  بود،  شد. 

حق   در  بود  لطفی  برگزارکنندگانش  نظر  از  هم  دادگاه 

انفجار هفتم تیر ساختمان   متهمان که در مواردی پس از 

به خود   هم  را  زحمت  این  دیگر  اسالمی،  حزب جمهوری 

محمدی   با  درافتادن  حوصلة  یا  جرئت  هم  کسی  ندادند. 

گیالنی، موسوی تبریزی یا الجوردی را نداشت، زیرا حکم  

روح از  به  خودشان  را  دیگران  و  بودند  گرفته  خمینی  اهلل 

آوردند. بنابراین حرکت عاقالنه این بود که سد  حساب نمی

 راه این افراد نشوی. 

نقالب به صورت رسمی  در حالی که قوانین کیفریِ قبل از ا

ای به منظور اسالمی کردن بر  منسوخ نشده بودند، تبصره

برای  هم  جدیدی  قانون  و  بود  نشده  افزوده  قدیم  قانون 

های انقالب اسالمی تصویب نوشته نشده بود. قضات دادگاه 

کلمات  از  استفاده  با  متهمان،  اولیه  به حقوق  توجه  بدون 

و ادبیات اسالمی،  مبهم و اصطالحات پیچیدة مختص فقه  

 سرنوشت بقیه را در دست خود گرفته بودند. 

به دنبال اسامی   با رجوع به سایت بهشت زهرا و جستجو 

از    1360اعدامیان سال   زیادی  تعداد  مشخص شد اسامی 

بزرگاعدام در  شده  دفن  متوفیان  میان  در  ترین شدگان 

در   آنها  قبر  که  حالی  در  نیست،  موجود  ایران  قبرستان 

مشخصی از این قبرستان وجود دارد. به عنوان مثال قطعات  

پاک شکراهلل  نام  زهرا  جستجوی  بهشت  سایت  در  نژاد 

واقع    92ای در بر نخواهد داشت اما قبر او در قطعه  نتیجه

شده است. همین امر درمورد عباس آموزگار که تنها یک  

پاک با  قطعه  قبر  در  است.  صادق  دارد،  فاصله    85نژاد 

ر الماس عوضیار یا حسین باغبان شمیرانی را  توانید قبمی

نخواهید  زهرا  بهشت  در سایت  آنها  نام  از  اثری  اما  بیابید 

هم موجود   91و  87ها در قطعات یافت. از این دست مثال

مخوف   و  بدنام  قطعه  همچنین  سعی  41است،  انگار   .

مسئوالن این نظام بر این است که حتی زنده بودن آنها نیز  

خاطره راحتها  از  تا  شود  اعدامشان  محو  منکر  بتوانند  تر 

 شوند.

برای ما معلوم نیست این اسامی ابتدا در سایت »جستجوی 

اموات شهرداری تهران« موجود بوده و سپس حذف شده یا  

از همان ابتدا قصدی برای ثبت آنها در سایت نبود. حداقل  

حوصله  و  قصد  کسی  امروز  این  تا  دلیل  پیگیری  برای  ای 

 حرکت از خود نشان نداده است. 
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همه چیز از تالش برای پیدا کردن یک قبر خاص در قطعه 

ای کوچک و جمع و جور در نزدیکی  شروع شد. قطعه  85

بهشت زهرا. این قطعه از شماره  ورودی قدیم )در ِ اصلی(

است، بعد از  1360مختص متوفیان سال  20یک تا شماره 

و در سه چهار ردیف    دارد   1359آن اختصاص به متوفیان  

متوفیان   مجددا  هم  شد  1360آخر  مشخص  هدفن  با  اند. 

سال   شدگان  دفن  اسامی  اینکه  ابتدای    1360شدن  در 

بودند،   سال  همان  اعدامیان  جزو  همگی  تقریبا  قطعه، 

اشکوری،   الهوتی  وحید  پناهنده،  میترا  شدیم.  کنجکاو 

و... الماس عوضیار، نیلوفر تشید، تورج کیاهور، حسن ارفع  

کدام در سایت بهشت زهرا موجود  همه اعدامی اما اسم هیچ

 1نبود.

در   کردیم.  پیدا  بیشتری  اعدامیان  گشتیم،  بیشتر  هرچه 

قبرهایی   5های یک و یک مکرّر با  همان قطعه، در ردیف

سال   اعدامیان  جزو  که  شدیم  و    1367مواجه  بودند 

سال  درگزارش اعدامیان  درمورد  پیشتر  که    1367هایی 

قبرهای اعدامیان دفن شده   منتشر شده و عکس تمام سنگ

از   نبودند.  موجود  شده،  چاپ  آنها  در  زهرا  بهشت  در 

محمدرضا فالنیک در پایین قطعه تا علی آزارش گرگانی در 

 .  34روی قطعه قطعه و روبهباالی 

درمورد   کسی  حال  به  تا  شد  مشخص  جستجو،  کمی  با 

مند انجام نداده  تحقیق علمی و روش  1360های سال اعدام

دفن   محل  قطعات  درمورد  ابتدا  رسیدیم  توافق  به  است. 

اعدامیان تحقیق کنیم تا مشخص شود با چند مورد اعدامی  

های بعدی  دمدر چند قطعه طرف هستیم و سپس درمورد ق

 گیری کنیم.  تصمیم

قبال به صورتی که ما در نظر داشتیم، انجام   چنین کاری 

نشده بود. درواقع الگویی برای تکرار نداشتیم. همین باعث  

روش بر سر  شد  باالخره  تا  کنیم  امتحان  را  مختلفی  های 

از قطعه   را  کار  توافق برسیم.  به    85بهترین روش ِتحقیق 

دفن اعدامیان از یک روش هندسی   شروع کردیم که الگوی

کرد؛ یک مستطیل در داخل قطعه. این  مشخص پیروی می

یک از دیگر قطعات تکرار نشد. در هیچ  91الگو به جز قطعه  

 
 یاد بنگرید: جانباختگان در بانک اطالعاتی راست  برای مشاهده پرونده   1
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الگوی دفن به صورت مربع بود و اکثرا   91البته در قطعه  

انتهایی سال   دو ماه  به اعدامیان    87. قطعه  1360مربوط 

نیز به    92خود جای داده بود، قطعه  اعدامیان بسیاری را در 

 2همین صورت.

در قطعه   60کردیم اعدامیان سال  درست زمانی که فکر می

نشده  دفن  و  دیگری  ترسناک  قطعه  به  گذرمان  اند، 

با وجود    41شدة  تخریب افتاد و همکاران ما مجبور شدند 

های و دوربین 41های امنیتی در چهار گوشة قطعه دوربین

های سالم آنجا  اف همان قطعه، معدود سنگاضافی در اطر

هم اعدامیان    41را بررسی کنند تا مشخص شود در قطعه  

اند. براساس الگوی دفن، حدس قریب دفن شده  1360سال  

  1360به یقین همکارانم بر این است که صدها اعدامی سال  

درختان   از  دسته  دو  بین  قطعه،  این  انتهایی  ردیف  در 

وردیف آخر  ماقبل  اما    های  باشند،  شده  دفن  قطعه،  آخر 

ها چون سندی برای این حدس در دست نداریم، در گزارش

یاد تنها به ذکر اسامی آنهایی اکتفا کردیم که و سایت راست

عکس سنگ قبر و جای دفنشان مشخص است. بقیه اسامی  

قبر آنها پیش ما محفوظ خواهد ماند تا روزی   و عکس سنگ

اعدامش از  قطعی  سندی  سپس  که  و  بیاوریم  دست  به  ان 

 برای انتشار اسم و عکس آنها اقدام کنیم. 

همین موضوع باعث دودلی محققان ما در دیگر قطعات هم 

و   روز خاص  یک  در  اعدامیان  دفن  الگوی  به  باتوجه  شد. 

سنگ   و  اسامی  به  بارها  آنها،  مشخص  ردیف  و  شماره 

  قبرهایی برخوردیم که سن و سال و الگوی دفنشان بیانگر 

اعدام آنها بود اما چون سند مکتوب )همچون حکم دادگاه 

هایی که اسامی در آنها منتشر شده انقالب اسالمی یا روزنامه

باشد( در اختیارمان نبود، انتشار اسم و عکس سنگ قبر آنها  

 را تا به دست آوردن سند قطعی به تعویق انداختیم. 

به  طی روزهای حضور در قطعات مختلف بهشت زهرا بارها

ای روی آنها  گونه نوشتههایی برخورد کردیم که هیچ سنگ

نبود. صرفا یک سنگ خالی، روی قبری که معلوم نبود چه  

کسی در آن دفن شده است. عالوه بر این مورد، روی برخی  

»گمنام«.  از سنگ بود:  نوشته شده  کلمه  یک  تنها  نیز  ها 

 یاد بنگرید: آرامگاه مجازی راست برای مشاهده  2
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نداشت   قرار  اصال سنگی  نیز  قبرها  از  دیگر  بعضی  و  روی 

فقط با خاک و گل مواجه بودی یا مقداری مالت ماسه و  

سطح با کف قطعه سیمان که فرورفتگی جای سنگ را هم

 کرده بود. 

عکس گرفتن از سنگ قبرها، تایپ کردن اسامی، تاریخ تولد، 

کنندة تاریخ دفن، نام پدر، گرایش سیاسی و دادگاه محاکمه

نرم در  درآنها  تحقیق  داده،  پردازشِ  تک  افزار  تک  مورد 

اسامی در سایت بهشت زهرا برای تشخیص وجود یا نبود  

در   اعدامیان  تک  تک  اسامی  یافتن  سایت،  در  اسامی 

های مختلف و کادره کردن حکم صادره و اسامی آنها روزنامه 

یا  مشابه  اسامی  حذف  و  سایت  در  بارگذاری  منظور  به 

گزارش  یک  تهیه  برای  که  بودند  کارهایی  جزو  مشکوک، 

 از موضوع مورد تحقیق انجام دادیم.  دقیق

برای تهیه نقشه جغرافیایی تک تک قطعات، ابتدا با استفاده 

افزار پردازش داده و سپس جانمایی قبرها با استفاده از نرم

باالی    GPSاز   به دلیل خطای  در قطعه شروع کردیم که 

GPS  متر برای هر   15تجاری موجود روی موبایل )حداقل

ا شد  مشخص  ممکن قبر(  دقیق  صورت  به  کار  این  نجام 

های گوگل، قطعات را  نیست. در نهایت با استفاده از نقشه

روش از  استفاده  با  و  کردیم  مختصاتتقسیم  یابی  های 

ای محل دقیق هر قبر را با کمترین خطا هندسی و ماهواره 

 مشخص کردیم.  

می افتخار  انجامش  به  اما  بود  سخت  بسیار  ما  کنیم.  کار 

گی مچ پا در صبحگاه بهشت زهرا، زمانی که شبنم  خوردپیچ

و   یخ  به  تبدیل  زمستان  کل  و  پاییز  اواخر  در  صبحگاهی 

می سنگبرفک  ارتفاع  نبودن  یکسان  و  سر شود  باعث  ها 

اصال بسته میخوردن وزمین خوردن روی سنگ یخ شود، 

حس خوبی ندارد. حضور در بهشت زهرا از اذان صبح تا اذان  

به   هم  آن  جذابی  مغرب،  کار  کنید  باور  ماه،  چند  مدت 

درد و درد مچ دست به خاطر تایپ نیست. کمردرد، گردن

ها هزار اسم و حذف اسامی مشابه و ساعت  50کردن بیش از  

خیره شدن به مونیتور در دل شب، زندگی را برای هر کسی  

از  تلخ و سخت می فارسی متشکل  الفبای  حرف   32کند. 

آوردن   به دست  برای  و  قطعه، است  هر  اسامی  مقایسه  و 

بار اسامی را کپی و پیست کنیم و سپس    1024ناچار بودیم  

 اسامی مشابه را حذف کنیم. 

تمامی هزینه اینکه  به  را اضافه کنید  از  اینها  کار  های این 

ایم.  جیب خودمان بوده و یک ریال از جایی کمک نگرفته

بی را  دیگران  باید  و  بود  پنهانی  کارمان  ناگرچه  گه  خبر 

دانم اگر هم کسی از کار ما با داشتیم اما شخصا بعید میمی

کرد. با تمام این مسائل، به کار شد، کمکی به ما میخبر می

مدرسان و محققان   کنم چون بهترینبا همکارانم افتخار می

های تحقیقی و میدانی  دانشگاهی و کاربلدترین ژورنالیست 

هر سنگی را گشتند  هستند. آنها به معنای واقعی کلمه زیر

نقطه هیچ  خودشان  و  اگرچه  نماند،  پنهان  دیدشان  از  ای 

 کاری هرگز کامل نیست.معتقدند هیچ

برای   مرجعی  و  منبع  عنوان  به  ماندگار  است  کاری 

. اگرچه سعی کردیم 1360جویندگان حقایق اعدامیان سال  

هنوز  معتقدیم  اما  بیاوریم  دست  به  را  ممکن  اسناد  تمام 

و اسناد دیگری هستند که هرچند به دست    تکمیل نشده

ها و آوردنشان سخت است، اما غیرممکن نیست. از خانواده

اسنادی به دست ما رسیده   1360بازماندگان اعدامیان سال  

که امیدواریم این کار استمرار داشته باشد تا به غنای هرچه 

 یاد کمک کند. اطالعاتی راست  بیشتر بانک

های اعدامیان، روزها بعد از  غلب خانوادهباتوجه به اینکه به ا

اطالع   دفنش  محل  درمورد  شده  اعدام  شخص  دفن 

دادند، سوال بزرگی در ذهن تمام ما نقش بسته بود و با  می

تا  کسی  بود،  کرده  خودش  درگیر  را  ما  وقت  تمام  اینکه 

باالخره  روزها  آخرین  در  نکرد.  مطرح  را  آن  روز  آخرین 

حبت کردیم: »آیا واقعا زیر این  درمورد »فیل داخل اتاق« ص

ها دقیقا همان کسی که اسمش نوشته شده، دفن شده سنگ

خانواده هر  به  نیست(  بعید  که  اینها  )از  یک  یا  آدرس  ای 

داده  را  ردیف  و  و شماره  باشد  قطعه  دلشان خوش  که  اند 

کدام جوابی  عزیزشان قبری برای عزاداری ِ آنها دارد؟« هیچ

 م. برای این سوال نداشتی 

این سوالی است که تا آخرین روز عمر این رژیم و تا زمانی  

قطعات   قبرهای  شکافتن  با  بتوان  خاطر    93و    41که  به 

قابل  سست ِ  خاک  به  تبدیلشان  و  سهمگین  تخریب 

فروریختن، نبش قبرهای اعدامیان دیگر قطعات و مقایسه 

آنها با بستگانشان به جوابی مطمئن رسید، در   DNAنمونه 

ذهن ما باقی خواهد ماند.
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 حیدر جهانگیری 

   من اعدام شدم! 

 
 

خبراجرای حکم اعدام من، حیدر جهانگیری، در تلویزیون  

سال سوم،  718روزنامه جمهوری اسالمی، شمارهو در ایران 

چنین    اخبارصفحه شهرستانها  در   ،1360سه شنبه سوم آذر  

 اعالم شد: 

 

انقالب اسالمی سمیرم حیدر جهانگیری  " به حکم دادگاه 

در   شرکت  جرم  به  اقلیت  فدائی  گروه  از  جوانشیر  فرزند 

ایجاد   جهت  در  فعالیت  و  مردم  مسلحانه  تهدید  و  ارعاب 

در بی ایران شرکت  اسالمی  با جمهوری  مخالفت  و  نظمی 

ل مردم و تبلیغ مرام کمونیستی  سرقت مسلحانه و غارت اموا

در محیط رعب و وحشت و تشکیل دادگاه های به اصطالح 

خلقی محارب باغی شناخته شد و محکوم به اعدام گردید 

 ".حکم صادره پریروز به مرحله اجرا درآمد
 

عضو    پنجمینشب  اجرا شده بود، من    اگرحکم اعدام در آن

راه آزادی، برابری ومقابله با سقوط    در  بودم کهخانواده می

 جان باختند. جامعه در ورطه تاریکی وگسترش فقرو تبعیض  

 

سلسله مختصر  شرح  به  دستگیری،  به  پرداختن  از   پیش 

پردازم که دست به دست هم دادند و باعث  هایی میماجرا

آن   از  یکی  نگردد.  عملی  من  اعدام  حکم  اجرای  شدند 

مناطق جنگی غرب کشور پیکرسه کشته از  حوادث، انتقال

در   بودند،  اهل روستای ونک  ها، کهجسد آن.  به سمیرم بود

در اواخر آبان سال   ظهری  بعد از  آورده   60اولین ساعات 

که قرار بود شب من و یک زندانی دیگر به نام ناصر    شدند

های رژیم از  کریمی اعدام شویم. این سه جسد اولین کشته

نیروهای محلی سپاه   آن منطقه بودند و همین موجب شد

از جمله   ،بروند  ع جنازه به روستای آنهایبرای تبلیغات و تشی

بسته  بارش برف و    .کردندکه باید حکم را اجرا می  مردهایی

اما مسئولین  مانع برگشت آنها در آن شب شد.  جاده    شدن

 که  -  زهبیون، صناعی، زوفن و احمدیان  ،اصلی سپاه سمیرم

آخر  در روزهای هان بودند و اغلبهر چهار نفر از اهالی اصف

خبر    -به اصفهان باز می گشتند    ،پنجشنبه و جمعه  ،هفته

قرار بود شب اجرا شودرا  اعدامی   به اصفهان  ،  که  با خود 

از اجرای حکمند  برد خبر آنرا به مطبوعات   ، و با اطمینان 

 .دنداد

 

اما حکم اعدام من همچنان در دستور آنها بود. باید اضافه 

که   فله کنم  و  حبس  ، اعدامحکم    ای  صدور  طوالنی  های 

را  همدیگر  همه  مردمانش  که  شهرهایی  در  شکنجه 

از می برای چهارتن  اعدام  جمله صدور حکم  از  شناختند، 

دختران هوادار ساده سازمان مجاهدین و اعدام یک نوجوان  

)هر دو از    پورد بحرینی و یک معلم، آقای زارع به نام احم

اعدام   نیز  و  شهرضا(  در  مجاهدین  سازمان  هواداران 

یادان مسعود و غضنفر اسدی به جرم فعالیت سیاسی و  زنده 

باعث   یک نفر دیگر به اتهام ارتکاب جرائم عادی در سمیرم

فساد مالی و اخاذی دادستان و حاکم   هایی شده بود. اعتراض

از   منطقهشرع  اعتراض  مردم  بود. هم  کرده  تشدید  را    ها 

اینها   اعدام  احتماال  کهآن  مانع  شد  اجرا  دختران    ی برای 

 .ده بودندشحکم به سمیرم منتقل  

پی دیگر    هااعتراض  آن  در  و  محاکمه  بدون  اعدامهای  به 

احکام ظالمانه حاکم شرع و دادستان و اخاذی های مالی  

اهلل منتظری به نام آقای ای از سوی دفتر آیتآنها، نماینده

آمد سمیرم  بازداشتگاه  به  اوضاع  بررسی  برای    . مظاهری 

اعدام  من و ناصر    بود   قرار  ی شد کهمصادف با روزهای  او  آمدن

پروندهخواستا  مظاهری.  شویم بررسی مجدد  و  ر    ارسال ها 

. به  شدبرای تائید آنها    ترمراجع قضایی عالی  به  اعداماحکام 

اصرار بر اعدام من داشتند   حاکم شرع و دادستانرغم اینها 

دو حکم    اقدام کردند و توانستند    آوری امضاجمع  و حتی به
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صادر اعدام   دستوری  حتی  بگیرند.  من  اعدام  برای  دیگر 

سمیرمکرد شهرداری  که  قبرستان    ند  از  خارج  قبری 

من آماده کند. من به چشم خودم    انانمسلم جواب  برای 

پرونده   یمهدرضم را مبنی بر آماده بودن قبر  کتبی شهرداری  

 .دیدم
 

حکم بعدی را به تعویق انداخت، اجرای  ی که دیگر ماجرای

سمیرم  به  در بین راه شهرضا    موسوی دادستان  ناپدید شدن

ها او با اتومبیل لندروری که در اختیار بر اساس گفته.  دبو

داشت راهی شهرضا بوده ولی به مقصد نرسیده و اتومبیل  

همراه داشت، از  که  او با هرآنچه    و وی در بیابان رها شده  

بود.   شده  ناپدید  دادستانی  مهر  و  پول  مبالغی  جمله 

دادستانی همرزمان    اوکه  ردند  ک  ادعا  مسئولین  توسط 

قلی جهانگیری گروگان گرفته شده است. خبر یاد اهللزنده 

که  برخورداربود  اهمیتی  چنان  از  دادستان  گروگانگیری 

عکس از  موجب  مراجع  باالترین  مستقیم  دخالت  و  العمل 

برای جلوگیری از    . همچنینجمله شورای امنیت ملی شد

دادستانی شده  گم  مهر  از  استفاده  به سوء  موضوع  این   ،

در اسرع وقت مهر دادستانی    داده شد و  سراسر کشور اطالع 

 را تغییر دادند.  

کرد که ادعا می  او   ، موسوی دادستان پس از ده روز پیدا شد

اهلل همرزمان  گرفته شده  توسط  گروگان  به  لی وبوده  قلی 

ای ازیک آینه شکسته طناب دور دستانش را  توانسته با تکه

فرار کند. دروغی    !!گیرانبانه از چنگ گروگانپاره کرده و ش

رغم تمایل حاکمیت و سران سپاه که این واقعه واقعی بهکه  

تا   چهره واقعی این جانیان   رسوا شدن  مانعپنداشته شود 

برای ادامه    ای باشدنیز بهانهشود و  برای مردم وبدنه سپاه  

دادستان و    ، لو رفت. معلوم شد کهاعدامها و احکام شدید

السالم نامدار که درپی اعتراض به چپاول  حاکم شرع حجت

و جنایت زورگیری  در   هایو  را  موقعیت خود  آشکارشان، 

واجرا   ساخته  را  گروگانگیری  سناریوی  بودند،  دیده  خطر 

  یش از مبلغ ب  سنگین،احکام  توجیه    جدا از کرده بودند تا  

و    نمالکی  ی رشوه از ه بخشرا کپنج ملیون تومان پول نقد  

دیگر جریمه  از  بخشی  کرده طریق  اخاذی  سنگین  های 

 .به داستان گروگانگیری دادستان مرتبط نمایند ،بودند

 

 دستگیری 

  ، در سن هفده سالگی به همراه تعدادی  1360شهریور  13در

از جمله دو عضو خانواده ام درمنطقه وردشت درغرب استان  

ن یکی از حمله های گسترده از طرف پاسدارا  در  اصفهان

 دستگیرو به بازداشتگاه سپاه شهرستان شهرضا منتقل شدم.  

که ما به    ، ن جنبشیشهرضا با سابقه درخشان فعاال  مردم

پیش از انقالب و دراواسط    .  آشنا بودند  ،م یآن تعلق داشت

-بدون خونجنبش ما موفق به آزادسازی شهرضا    57بهمن  

بدست ی که از  رفقای رزمنده گروه ما با سالحهاییزی شد.  ر

آباد و  و در تسخیر پادگان سلطنت  ندبه تهران رفت  آوردند،

ایفا کردند. ولی بالفاصله بعد از انقالب ساواک تهران نقش  

سال    و اوایل  همان  سیطره   58از  و  تسلط  واسطه  به 

مدام، ما مدام مورد ازار واقع  مرتجعین فاشیست بر انقالب  

 .شدیممی

شهرضا آشنای همه و  از آنجا که خانواده ما در شهر کوچک 

دوگانه سپاه مواجه  برخوردهای  به نیکی شناخته شده بود، با  

خواستند  می  ای از متحجرین وعوامل تندروعده  شدیم.  می

در    وقت سپاه  شدهاعضاء شناختهکنند.  اعدام صحرایی   ما را

  شان شد، های نان و آبداری نصیب ، که بعدها پستشهرضا

نظامی   مشاور بعدها    -  فویاز جمله محسن و یحیی رحیم ص

ای با    -شد  خامنه  جنگ  معروف  جانباخته  همت  ابراهیم 

  بهانه   دنبال  -وزیر دفاع دولت روحانی  -   عراق، حسین دهقان

ببودند   منطقه  احتی  مردم  به  نظامی  درگیری  و    تحمیل 

ها، تا ما را اعدام های زندانیمزاحمت برای اعضای خانواده

ه پاسداران مخالف بوده و با  ازبدن  ی دیگر  کسانولی  کنند.  

 .ای داشتندما برخورد محترمانه

از سی شهرستان    60مهر    17در  روز  وپنج  پس  به  را  ما 

دادند،  سمیرم   با    آنجاسپاه  انتقال  آشنایی  مبارزات هیچ 

. اعدام  های ما نداشتپرونده  و نیز با     57بعد از  خانواده ما  

بود.   دردسرآفرین  کمتر  در سمیرم  آنها  برای  همان ما  در 

و قبل از هرگونه بازجویی و دادگاه نام یک به  د  لحظه ورو

بازداشتی را  یک  نفراز جمع    خواندند وها  نوزده  نام  جلوی 

نفره نوشتن  ماحدود چهل  قرمز  من  .  "اعدامی" ند  با خط 

 .بودمها یکی از آن
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ها و  عصر به اتاق 5، ساعت م آباندر هفته دوم ورودمان، دو

که و گفتند  دند  را خوان  رنوزده نف  آنو نام    آمدندها  سلول

ب  9ساعت  م. حوالی  برای اعدام آماده شوی رگشتند و  شب 

نزدیک  اتفاقی    بطورمن که  هستیم.  آماده    پرسیدند که آیا 

ذهبیون پاسدار اصفهانی که از  .  گفتم بله  در ایستاده بودم،

مثل اینکه  »  :گفت  ، به تمسخردر سمیرم بودمسئولین سپاه  

می هم  تو  نوبت  داری،  عجله  نفر  خیلی  دو  امشب  شود، 

محمدقلی زنده   «کافیست. و  سلیمانی  نصرت  یادان 

تصور ما این بود که   .جهانگیری از جمع ما را با خود بردند

ای باید درکار  قبل از اعدام حداقل یک بازجویی و محاکمه

مطلع شدیم که همان شب اعدامـشان باشد. چهار روز بعد  

بعد  اند.  کرده حوالیشب  دیگر    باز  دونفر  نه  ساعت 

یادان اکبر محمدی و مهین جهانگیری را  ازهمرزمان، زنده 

 . برده و بالفاصله اعدام کردنداز سلولهایشان 

نفر    19شب    بعد،  دوهفته دو  بهروز    انیادزنده   دیگر،آبان 

شوراییاز    ،سلوکی طاهری  و  رهبران  شورای از    ،فاضل 

را  یک کاسب سمیرمی به نام شیبت افشاری  دهقانان و نیز

از سلولی در آخر سالن    ،بود  دستگیر شدهاخاذی    ه اتهامکه ب

 ند.  دبر زدند وصدا 

ساعت یازده شب شیبت افشاری با حالی پریشان و رخساری  

برنگ شد.  رپریده  زدن  گردانده  حرف  به  قادر  آنکه  بدون 

بیشتر  شاید پانزده دقیقه خزید.   به زیر پتوراست باشد، یک

.  برخاست  د از جاریاو ف  یانذنگذشته بود که با تشنج و ه

 هاکه پاسدار  تعریف کرد  و آبی به او دادیم. دورش را گرفتیم  

بردند ولی  میدان تیر  به همراه بهروز و فاضل به سوی  او را  

اده کرده شیبت را در پایگاه بسیج پیپیش از رسیدن به آنجا  

  برند. پس از کشتن آنها در تیرباران میبه محل    آن دو را و  

دو باره سوار کرده و پس از رسیدن به  شیبت را    ،بازگشت

خواهنند که در پایین آوردن پیکرهای خونین  مقصد از او می

 .کمک کند آن دو عزیز به آنها

 

آبان  که  اواخر  کردند  تانوبت    اعالم  من  است.  اوسط   من 

  . در انتظار اجرای حکم بودممخصوص اعدام  بهمن در سلول  

می مشاهده  پیوستی  روزنامه  درخبر  حتی    کنیدچنانچه 

ه  خبراجرای حکم اعدام در تلویزیون ومطبوعات منتشر شد

یافته حتی  شده قبلی  من برخالف یاران اعدام   بود. فرصت 

مالقات بودم   جمله  از  اعدام  از  پیش  مرسوم  تشریفات 

به    آن رانامه و امثال  با خانواده، تنظیم وصیت  افظیخداح

پیش از رفتن به    وداع کنم و   زنجیران  هم  ، بارسانمبانجام  

به    اعدام  به  ام را هم به رسم محکومین  ساعت مچیسلول  

بعداً    نامهوصیت  .ه بودمها به یادبود بخشیدسلولیهمیکی از  

 ام باقی ماند. ضمیمه پروندهدر 

-میرا آخرین غروب زندگی خود تلقی   یغروبچهار ماه هر

و نگهبانی  کردم  هر  پای  غروب  ،صدای  رد  که  راهرو  از  ها 

برایممی مرگ انگار که    شد،  گامهای  صدای نزدیک شدن 

گاه   شایدبود.   را می دانستند که  دیروقت و    پاسدارها این 

گذشتند تا حس پایان زندگی را  بدون دلیل از کریدور می

 .کنند زنده در من

پس از چهار ماه و اندی در بازداشتگاه سمیرم دراوایل اسفند  

از آنجا   چند پاسدار، سوار بر پیکان استیشن  زیر نظارتمرا 

به زندان دیگری منتقل کردند. جای همرزمانم خالی بود:  

، اکبر محمدی پدر شش  بود  فاضل طاهری پدر پنج فرزند

ام پدر به دنیا آمد،  فرزند که یکی از فرزندانش پس از اعد

فرزند کارگر  داشت،    بهروز سلوکی هشت  نصرت سلیمانی 

 . امخانوادهعزیز و دو عضو   ی بودمبارز

 

حدس زدم که احتماالً به  گذشت،  از شهرضا    ماشین وقتی

می منتقل  اصفهان  دستگرد  به    .شومزندان  اتومبیل  ولی 

رفت شهر  داخل  به  مستقیم  و  نپیچید  دستگرد    و   سمت 

ساواک    درخیابان ساختمان  درب  جلوی  اسماعیل  کمال 

سابق که اکنون در دست سپاه پاسداران و بازداشتگاه آنها  

کسی دستگیر شده   . به فکرم رسید که شایدبود، توقف کرد

و   کرده  اعترافی  من  علیه  بازجویی  و  برای  اینجا  مرا  به 

 .اندآورده

نه روز بازداشتگاه سپاه اصفهان  بدون یک سئوال و    را  در 

بند به  با چشم  سلول نگه داشته شدم. بعد از آن واب در  ج

گی و روشنی هوایش را  منتقل شدم که خنکی وتاز  کانیم

می وحس  اتومبیل  کردم  و  پرندگان  راصدای  کهها   ، 

  . پس آنجا فضایی باز بود، شنیدممی  آمد،می ای دورازفاصله 

ه من صدای آمادمرا با دستان بسته کنار دیواری قرار دادند و  

ها را شنیدم و تصور کردم که درحال اجرای  اسلحه  کردن

هستند اعدامم  درحکم  گلوله   .  سوزش  احساس  انتظار 
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بدنم   از  با  های  هلحظبودم.  درجایی  و  نپایید  دیری  غریب 

آن دست    .فشار دستی که پشت گردنم را گرفت پایان یافت

 .دنمووبه داخل اتومبیلی هدایت  کرد  به پایین خم    سر مرا

درآمد حرکت  به  ساختمان    ، اتومبیل  از  خروج  محض  به 

ناپذیر غرق بندم را باز کردند، چشمانم با ولعی وصف چشم

زندگی معلق    بود، بعد از  وسه پلرود و سیدر تماشای زاینده

 .مبودغرق تماشای زندگی  بین مرگ و زندگی
 

با   دستگرد  زندان  به  ورود  نام هنگام  به  نوجوانی  پاسدار 

وی بعدها از زندانبانان و مسئولین زندان دستگرد رحمانی، )

گیرندگان  از تصمیم 67عام همبندانم در قتل گفتهشد و به 

مرگمشورتی   شدم.    بود(  هیئت  جرمت  »  :پرسیدروبرو 

م  اهخودم کاری نکرددادم: »پاسخ    « ی؟اهچیست؟ چکار کرد

ست و پیش  اهای برادرم که مخالف و فراری  به خاطر فعالیت 

انق بوده از  شاه  زمان  زندانی  و  سیاسی  فعالین  از  نیز  الب 

کرد درتمامی     «نداهدستگیرم  که   تاکتیکی  و  موضع 

محک   هابازجویی بودم.    هامهو  فشرده  پای  آن  این   اوبر  از 

کاری   زد: » فریاد    ،پاسخ به شدت عصبانی و برافروخته شده

من که هنوز منتظر اجرای    «  ی بعد حکم ابد گرفتی؟اهنکرد

  حالی شدم. خوش  حرف غرق این  از شنیدن    ،حکم اعدام بودم

 هایش برایم مهم نبود.  بقیه حرف

ای حدود ده  زندان دستگرد در محلی با همین نام با فاصله 

قرار دارد  کیلومتراز اصفهان به سمت شمال غرب این شهر  

دید از  جبا ورود به زندان  ه است.و در زمان شاه ساخته شد

بعد    نگاریوانگشتگرفتند    عکس  من فرم  کردند  لباس 

هنوز در دست ماموران    کارها  این  در آن زمان   دادند. زندان  

  ند با دیدن نام و اتهامم دریافت آنهاشهربانی رژیم قبلی بود. 

صمیمانه با هستم. قلی جهانگیری یاد اهللزنده  از خانوادهکه 

در دهه پنجاه   قلی جهانگیریاهلل.  دادندیمن همدلی نشان م

شناخته مقاومشدهاز  و  و  ترین  زندانیان  رهبران  از  ترین 

بوددر  اعتصابات   زندان  بعدهمین  رسیدن    .  قدرت  به  از 

او   اسالمی  برابر  ناپذیرمقاوم خستگیجانیان  حاکمیت    در 

 باقی ماند.  فعلی در استان اصفهان و جنوب کشور

 

خبر حبس    ا این همه از شنیدنم شده بود ب هیجده سال  تازه

 از کابوس بازداشتگاهکردم. می ابد احساس امنیت و آرامش

 و سلول مرگ جان بدر برده بودم.  سپاه

پس از اتمام کارهای اداری به پاسدار جانثاری از مسئولین  

زندانیان سیاسی سپرده شدم تا به بهداری زندان منتقل و  

اشتگاه سمیرم فقط  بستری شوم. در مدت چهار ماه در بازد

یکبار امکان حمام یافته بودم واز دیگر امکانات بهداشت و  

در این مدت    غذا هم بد بود.وضعیت    .بهره بودمدرمان بی

شده بودم.    هم درد  عالوه بر مشکالت گوارشی، دچار دندان

ای  های نردهکه انتهای سالنی طوالنی با در  ،درراه بهداری

جانثاری   پاسدار  داشت،  کردقرار  که ":تهدیدم  نکنی  فکر 

تو اهلل  اینجا هرکسی حرفی  اینجا زندان شاه هست و  قلی! 

 " د.دهنها بالفاصله به ما اطالع میبزنه خود زندانی

سمت   در  و  عادی  جرائم  بیماران  بهداری سمت چپ،  در 

تختی کنار   را بر من    .راست زندانیان سیاسی بستری بودند

او  شد.  سالش می  ، نودهشتاد  خواباندند که شاید  پیرمردی

شده ایل بختیار و  از سران شناخته  ، خان بختیارقلی مرتضی

های سیاسی دهه بیست و سی بود که حاال در  از شخصیت

در   نوژه  کودتای  با  میارتباط  بسر  میزندان  گفتند  برد. 

رابطه اعدام شدهانفرزند نیز درهمین  او  نداش  به  این    ولی 

 توانست تاب آورد؟پیرمرد چطور میاند. را نداده خبر

تخت  روبرودر  جوان    های  بودند.دو  آنها  یکی    بستری  از 

عراق از یک پا مورد اصابت  با  در جبهه جنگ    ی بود که سرباز

بود گرفته  قرار  اتحادیه   شاتهام،  گلوله  از  هواداری 

اکمونیست بود.  اهوازی  ها  اصالت  که  و  اش  خانوادهداشت، 

بودندو  زده  جنگ اصفهان  با    .ساکن  ارتباط  در  دیگری 

متاسفانه نام هردو را دستگیر شده بود.  سازمان مجاهدین  

مجاهد   جواندانم که شوهر خواهر  ام اما میفراموش کرده

 .از شهر بروجن بوداین سازمان کاندیدای 

بوددر موسوی   روزی  که  مبهداری  کشور،  کل  دادستان 

بازدید از زندان اصفهان آمد و سری هم به بخش    به  ،تبریزی

زد از  .  بهداری  بختیاری  موسوی  " پرسید:  او  آقای  آقای 

اید،  کنید جای حضرت علی تکیه زدهشما ادعا می  ،تبریزی

اعدام   را  جوان  دویست  روز  یک  در  ادعا  این  با  چطور 

   "کنید؟می
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شنید روز  ":پاسخ  یک  در  علی  حضرت  بختیاری،  آقای 

از بنی قریظه را با شمشیرگردن زد، حال اگر آن    هفتصد نفر

کنید چند صد نفر از آنان  داشت فکر می  3حضرت تیربار ژ

 "کشت!؟روز می را در یک
 

  . این بند متشکل شدمپس از سه هفته به بند یک منتقل  

اعضا و هواداران جریانات   ،از زندانیان مرتبط با رژیم شاه  بود

سیاسی همین استان و شهرکرد و تعدادی زندانی تبعیدی  

در میان زندانیان رژیم گذشته ازفرماندهان باالی     از سنندج.

آقایان،   ازجمله  و  گروهبانی  درجات  تا  اداری  و  نظامی 

ژندارمری   از  از ساواک و گروهبان افشار  نادری  دربندی و 

هنگامی که قیام زحمتکشان    1352درتابستان    بودند. آنها 

، در محاصره خانه ما،  و روشنفکران در منطقه جریان داشت

ادامه داشت، شرکت داشتند. چرخ روزگار را دوماه ونیم  که

انصاف دور نشوم همین   از  بودیم.  ببین که حاال همبندی 

، همان  داشتهم با ما  خانوادگی    ، که روابطافشار  گروهبان

-دوسال و نیمه  مجبور بود بچه  که  ،بازداشت مادرمموقع از  

ها محبت به ما بچهاش را در خانه رها کند، بسیار متاثر بود و

 کرد.می

 

رژیم گذشته را که   وابستگان به  1361پیش از عید سال   

گروهبان افشار  از    .آزاد کردند  ،داشتند  اغلب احکام سنگین

و حکم استخدامی شان را با تعیین   را عفو  شنیدم که انها

آقای   به استثنای دو نفر، یکی  اند. حل خدمت به آنها دادهم

و دیگری منوچهر مهندس، از  سن    دهش به خاطر کهولت

و   خارجی  همسرش  که  نفت،  شرکت  عالیرتبه  کارمندان 

شرط آزادی آقای مهندس    .اش ساکن انگلیس بودخانواده

کرده تعیین  را، حداقل شش ماه خدمت درشرکت نفت لیبی  

 .پذیرفته بودبودند که او ن

  خاطر ها مطلع شدیم که به  از طریق خانواده  61اواسط سال  

سازی گروگانگیری توسط  ها و صحنهدزدی  ازخشم مردم  

 خواهند کرد.تجدید محاکمه    را  ، ماحاکم شرع و دادستان

، تجدید مکه توسط آن دو محکوم شده بود هماحتماالً من 

 .شدمی مان از نو بررسی و پرونده مشدمیمحاکمه 

  مثل من  که هایی از زندانی  نفراواسط اسفند همراه با شش 

بود گرفته  حکم  سمیرم  و  شهرضا  دادگاه  زندان   ند،از  از 

بازداشتگاه شهرضا منتقل شدیم   به  بار دوم  برای  دستگرد 

 .تجدید محاکمه برای

که   شهربودای در مرکز  ای مصادرهبازداشتگاه شهرضا خانه

درختکاری و  بزرگ  انتقالی،  حیاطی  زندانیان  داشت.  شده 

محمدعلی سامی از مجاهدین، حسین صابری از پاسداران  

مستعفی ومعترض به دزدی و کارهای خالف در سپاه در  

بود  ،60سال   گرفته  ابد  زحمتکشان    ،که حکم  از  تن  سه 

منطقه، سرتیپ و علیشاه رضایی و کاظم طاهری و من حیدر 

با جنبش شورا  جهانگیری ارتباط  زنده  ئیدر  اهللو  قلی یاد 

   جهانگیری بودیم.

شرع    1362درشهریور   حاکم  ریاست  به  دردادگاهی 

تجدید محاکمه و آزاد   ها یک به یکاین زندانیزاده،  رسول

من   تجدیدنظر  دادگاه  ریاست  همشدند.  آقا  به  و   همین 

منکر هر   های قبلمثل دفعه.  انجام شددادستان مظاهری  

شدم. سیاسی  مسائل  از  اطالع  و  شناخت  در   گرچه  نوع 

  1359حساسترین قسمت از تشکیالت منطقه بین شهریور 

اما    داشتم  مسئولیت و فعالیت داوطلبانه  1360تا شهریور  

کرده را در شیراز تحصیل و فعالیت    هاسال آن  ماه از    نهچون  

بود    بودم تدارکات  ارتباطات و  فعالیتم  در بخش  به  و  که 

به من امکان    شد، اینکاری می شامل مخفی  امنیتی  یلدال

راحتی  می به  که  جز  بتوانم  داد  به  ارتباط  نوع  هر  منکر 

 شوم.  جریان وابستگی خانوادگی با کادرهای اصلی 

ی که در انتظار حکم بودم، سه تن از  و موقع  بعد از دادگاه

و   رضایی  پورمند،  های آن زمان،وجمسئولین اطالعات و باز

به مدیریت اطالعات در تهران   هاکه بعدا ،مظفرمیرمحمدی

، در حیاط  حاال بازنشسته هستندو سنندج نیز رسیدند و  

ن آمدند و خواستند از دهان من حرف م  بازداشتگاه به دیدن

ای  از این جریانات سیاسی و این توده »  بکشند و پرسیدند:

اسخ گفتم  در پ  «  آمدند؟ها کدامشان به منطقه میـ اکثریتی

هرکسی هم   ، دانمای و اکثریتی واقلیتی را نمیمن فرق توده

پدر خانه  فامیل  ،آمدمی  مبه  یا  بود  خانوادگی  دوست    . یا 

سیاسی   مقرهاهم  فعالین  به  ستاد    یاگر  منطقه،  جریان 

میزحمتکشان،   آمد  و  نداشتم.    کردند،رفت  خبری  من 

جریانات هر خیلی ساده هستی، از این » :میرمحمدی گفت

عصر نزد ما آمده و خبرها را برای ، کدام که به آنجا می آمد
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پدر و مادرت پیر هستند وسختی  »  : و ادامه داد  «  آوردما می

کشیده  میبسیار  ما  آزاد اند؛  تا  کنیم  پیدا  راهی  خواستیم 

   .«خواهیباشی، مثل اینکه خودت نمی  وی و کمک انهاش

دیدار    ،رفتند آن  افردای  مرا  کردند،حکم  سال    بالغ  سه 

، با حکم سه سال و با احتساب 1362اواخر مهرماه  .  حبس

دوسال حبس که تا آنزمان کشیده بودم به زندان دستگرد 

 .بازگردانده شدم
 

 !شبی که با همه شبهای دیگر متفاوت بود 

در   که  شبی ام بود که  حبس در پنجمین ماه سپری کردن  

ناگاه برنامه  بودیم، سالن بند منتظر اخبار هشت شب وسط 

ن کوچک بند که باالی سالن  یوزیتلو  درو  شد  عادی قطع  

چهره الجوردی و   نظامیپخش مارش    همراه با  ،نصب بود

ناحیهسیف سپاه  فرمانده  شادی   2  الهی  با  که  شد  ظاهر 

توزانه خبر از پایان درگیری و کشته  و الفاظی کینه  انزجارآور

دادند. در طول  می  «یکی از خطرناکترین دشمنان»شدن  

قلی برادرم و  یاد اهللرجزخوانی این دو جنایتکار، پیکر زنده

یکی ازهمرزمانش غالم ایزدپرست را همراه با نمایش پرواز  

. محل درگیری در دادندنشان میهلیکوپترها بر فراز منطقه  

ه شاهکوه فاصله ای کمتر از ده کیلومتر از زندان ما در منطق

 .اصفهان بود

نفس  حاکم شد،  سکوتی  همبندم  عزیزان  و  برمن  در  گیر 

فارغ احساسی که  ،  بودمهر  دنیایی سخن و احساس    شاننگاه

. رژیم که سعی داشت  بود  سازمانی و تشکیالتی  هایمرز  از

ها و برای شکستن روحیه مقاومت زندانیان همیشه صحنه

نمصاحبه را  مخالفان  ضعف  بر  دال  اکنون  هایی  دهد  شان 

مجبور شده بود اعتراف کند که این مبارزین در طول پنج  

شده توسط آنان پیروز بیرون آمده سال از صدها تورطراحی

و در این آخرین نبرد نیز بیش از بیست ساعت در مقابل  

انبوهی از مزدوران مسلح به سالح سنگین و هلیکوپترها، تا 

کرده مقاومت  آآخر  زندانیان  همه  آن  اند.  از  را  مقاومت  ن 

 .دیدندخود می

 

 آزادی 

  ، به دلیل کشیدوماه و هفت روز ملی  ام و پس از پایان حبس

پیچی انزجارنامهسر  نخواندن  و  مصاحبه  از  شرط   ،ام  که 

بود سیاسی  زندانی  هر  بودم. آزادی  زندان  در  هنوز   ،  

مادریپیگیر مجددا  های  مرا  شد  باعث  مهرماه م  اواخر  در 

برای سومین    1363 به شهرضا بار  با لباس زندان اصفهان 

 .کنندمنتقل 

بودم که  بازداشتگاهی  حال در شهرضا من تنها زندانی در 

ورودم به  یادم آمد که موقعپُر اززندانی سیاسی بود.  پیشتر

در سال   نفر    60اینجا  به صد  و  نزدیک  بودند.  در  زندانی 

مصا که  بازگشتم  تودهدومین  دستگیری  با  بودایدف    ، ها 

   زندانی در این زندان اسیر بودند. نزدیک چهل 

آدم ایجاد  انگیز و غریبی در حس غم  زندانخالی بودن این 

نبود؟  مبارزان    حذفازسرکوب شدید و    کرد. آیا ناشی  می

و با تعهد  فراخوانده شدم تنهایی به دادگاه  چهار روز بعد از

با همان لباس  معرفی  خودم در هر هفته و امضا،  مبنی بر  

 خانه رفتم.  به  ربر ترک موتور یک پاسداسوار زندان 

ای زندگی و در یک خانه اجارهشهرضا  و مادرم حاال در رپد

آنکه    کردند.می مقامات برای  با  از  نیزبخشی  و  پاسداران 

خانواده  مبارزات  از سابقه  که  رژیم  و باالی  بودند  مطلع  ام 

دانستند که پدر و مادرما هیچگونه ارتباطی با مبارزات می

تمام وسائل   60از مهرماه  همهبا ایناند، فرزندانشان نداشته

کرده   توقیف  شان رازندگی و منابع درآمد و حساب بانکی

خانه    بودند   در  وردشت،  ما  و  منطقه  پایگاه سپاه  یک  در 

بودند    جانباخته  برادر و خواهرهایمسه تن از    .برپاکرده بودند

همه اعضای خانواده از  ،که سالمند و مریض بود مجز پدرو 

مادرم   بازداشت  را  جمله  فرستاده  بارها  تبعید  به  و  کرده 

 بودند. 
 

و روز شنبه همراه با  گذراندم  در خانه  راپنجشنبه و جمعه 

تر قبلبرادرم، زریر، که دوسال از من کوچکتر بود و سه ماه  

امضای هفتگی آزاد   معرفی و  آباد شیراز با قراراز زندان عادل

را تحویل    تا لباس زندانرفتم  به زندان دستگرد    ،شده بود

  پس   ، که هنگام بازداشت برتن داشتمرا    هاییلباس  دهم و

  .بگیرم

در کاپشنی که روز دستگیری  این لباسها برایم مهم بودند.  

ا جاسازی کرده بودم که با آن گواهینامه رفیقی رم بود،  تن
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می زندان  رانندگی  پاسدار  مسئولین  وقتی  کردم.  دستگرد 

و   برآشفته شده  هستم،  آزاد  که  در  که  گفتند  دیدند  باید 

شوم.  م تازه آن وقت آزاد میخوانبمقابل زندانیان انزجارنامه  

به زندان بر اتاقکی   اندنددگرمرا  بند یک، در  و در روبروی 

گارینرده که  آب  ای  نگهداری  های  آن  در  چایی  جوش 

را  کفشی    : »حداقل اینگفتم  هاکردند. به آن  زندانیشد،  می

به برادرم که بیرون زندان   ،ستاپدرم    به پا دارم و مالکه  

بر  بدهید    ایستاده،منتظر   که  بگویید  من  و  و  ینجا  اگردد 

 « مانم.می

که دیدند من  درازا کشید تا چند ساعتی به  کشمکش این  

 عمالً مرا آزاد کردهکه    همدادگاه    ، جدی هستم  ام تصمیمدر  

انبار زندان و کیسه لباسم را    بود. پس کوتاه آمدند مرا بردند

 دادند دستم.  

 .و به شهرضا بازگشتم مآزاد شد
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 س. حمیدی 

 ها نخستین بازجویی 

 
من این  نخستین سخن بازجو با  1362در اردیبهشت سال  

اهلل  شاء بود: حاجی بگو! گفتم: من که حاجی نیستم. گفت: ان 

شوی، بگو. گفتم: چندان آرزویی ندارم که روزی حاجی  می

شوم مثل تو، که حال و روزش چنین  وقت می بشوم. چون آن

است. دیگر چیزی نگفت. چون فهمید که باید راه و رسم  

 دیگری را برای بازجویی از من به کار بگیرد.  

نیمه   اما  بازگرداندند.  انفرادی  به  سراغم  مرا  به  های شب 

افتادیم. در ردیف  آمدند. چشم راه  بند به چشمانم زدند و 

نفر   دو  وسط  مرا  کردند.  اتومبیلم  سوار  راننده  سر  پشت 

های جلویی. سپس نشاندند و سرم را فروکردند زیر صندلی

گاهم در مسیر مخالفِ جهت اصلی شهر رشت، مقداری از زاد

کیلومتر،   پنج  حدود  مسافتی  طی  از  پس  رفتند.  بیرون 

اتومبیل صد و هشتاد درجه چرخید و راه  رشت را در پیش  

زدم. ها را فقط و فقط در ذهنم حدس میی اینگرفت. همه

 ولی همه درست از آب درآمدند.  

نشسته    جلو  راننده  کمک  و  راننده  نقش  در  هم  نفر  دو 

گو و  گفت  در  همگی  اعدامیبودند.  از  خودمانی  های  یی 

نهادهای دولتی که دیشب سخن می از  مهمانانی  گفتند و 

برای اجرای اعدام فراهم دیده بودند. انگار بخواهند جشنی  

ملی را به تماشا و شادمانی بنشینند. چیزی که تا آن زمان  

نمی بودم.  نشنیده  مدیران هرگز  که  بفهمم  توانستم 

مخالفان نظام را در حضور باالدستی حکومت، مراسم اعدام 

گیرند. شکی نبود که گفتمانی  مهمانانی خودمانی جشن می

گرفت از این دست فقط به منظور ترساندن من صورت می

 برند.  تا تصور کنم که مرا هم برای اعدام کردن به جایی می

از مسیرهای اتومبیل دریافتم که اکنون در مکانی از شهر  

کردند. دو نفر از    اتومبیل پیاده  بریم. مرا ازرشت به سر می

پله از  و  چسبیدند  را  بازویم  چند  طرفین  ساختمانی  های 

طبقه، باال بردند. انگار بخواهند آدم را به پشت بامی مرتفع  

خواهند  آمد: شاید میبرسانند. فکر و خیال به سراغ آدم می

مرا از پشت بام به پایین بیندازند. اما این توهم چندان هم  

-ها را به سمت پایین طی مییاورد. چون دو باره پلهتاب ن

دادند که کشاندند. حتا اجازه میکردند و مرا نیز با خود می

ها به پایین سُر بخورم. باز هم وهم و خیال گاهی از باالی پله

خواهند مرا ببرند در همین کرد: شاید میذهنم را ول نمی

نند. اما چنین  ی پایین ساختمان، اعدامم کدهلیزهای طبقه

نبود. چون پس از نیم ساعت پایین و باال رفتن مرا بر سردر  

 اتاق بازجویی روی زمین نشاندند.  

نهاد بازجویی کننده چه سازمانی بود؟ هرگز برایم مشخص  

سربازان  "نگردید. در آن زمان کارها را به تمامی به دست  

دا سپردند. اصطالحی که همواره از صمی "گمنام امام زمان

گوش می به  همگی  و سیمای حکومت  ما  بود  قرار  رسید. 

تا در پناه جمهوری اسالمی، امام زمان و سربازان   بمیریم 

گمنام او دوام بیاورند. با این همه، برایم شکی باقی نمانده 

هایم از  ام. چون گوشبود که بر سردر اتاق بازجویی نشسته

ید، گواهی پیچروی فریادها یا بگومگوهایی که در فضا می

گیری یک به یک  داد که افرادی را برای اقرار و اعترافمی

 برند. آورند و میمی

گذاشتند. سپس  هایی را با ایشان در میان میابتدا پرسش  

می قصد وانمود  به  استثنا  بدون  کارها  تمامی  که  کردند 

می صورت  پرسشخیرخواهی  از  که  آنگاه  اما  های  پذیرد. 

کاری یا  گرفتند، به کتکای نمیتیجهی خود نمداراجویانه

 آوردند.تعزیرِ متهم روی می

شد. از او  صدای کودکی با صدای خیلی نازک شنیده می   

خواستند که دوستان برادرش را معرفی کند. دوستانی  می

بودند.  که به گمان بازجویان برادرش را به گمراهی کشانده

می او  برادربه  تا  دارند  قصد  که  دست  فهماندند  از  را  ش 

دوستانی ناباب رهایی ببخشند. سرآخر هم با وعده و وعید  

 او را رام کردند که دوستان برادرش را به ایشان بشناساند.

ای، به خود پسربچه متوسل شده برای شکار داییِ پسربچه   

هم ضمن    شد. پسربچهها تکرار میبودند. باز هم همان حرف 

-گاه داییازجویان از مخفیلوحانه با همین ببرخوردی ساده

اش رمزگشایی کرد. دایی او در هتل مولن روژ شهر رشت  

اش به عنوان پیک و  مخفی شده بود و از همین خواهرزاده

میارتباط سود  سازمان  افراد  با  زن  گیری  همچنین  برد. 

میحامله بازجویی  نیز  را  از  ای  شکنجه  ضمن  تا  کردند 

فعالیت سیاسی شوهرش رمزگشایی گردد. شوهرِ زن، افسر 
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حامله زن  کشاندن  با  همراه  بود.  دریایی  به  نیروی  اش 

تاب در مقابل شکنجهبازجویی، به ظاهر  های آوری هر دو 

 نمود.فایده میمداوم کاری بی

ها جاسوسی  نوبت به من رسید. مدعی بودند که برای روس 

کار کنمی چه  به  دبیرستان  معلم  یک  اطالعات  گفتم  م. 

آید. تازه شما هم اطالعات خود را به حافظ اسد ها میروس

همهمی هم  او  و  ایندهید  روسی  همان  انبان  به  را  ها ها 

هایی از نوع براندازی و ارتداد راه ریزد. سپس دنبال اتهاممی

 افتادند. 

دو نفر اولی و دومی    رو کردند.چند نفری را هم با من روبه  

اند شان را خوب پیش بردند. انگار هیچ وقت مرا ندیدهنقش

و محکم  و به جا نمی من هم چنین کردم و سفت  آورند. 

رفت که شناسمشان. کار داشت خوب پیش میگفتم: نمی

روکردند. او بریده بود و قفل دهانش  نفر سوم را با من روبه

شد ارتباط حزبی خودم را با  یتا انتها باز مانده بود. دیگر نم

او کتمان کنم. اما حواسم بود تا آنجا پیش بروم که او اسرار  

چنین   اجرای  برای  است.  کرده  برمال  را  تشکیالت  مگوی 

بایست ارزیابی درست و دقیقی از عمکرد او به  موضوعی می

آوردم. با این همه ضرب و جرح بازجوها هرگز راه  عمل می

 آید. تری گیرشان نمیچیز اضافه به جایی نبرد. دیدند

ها و پاهایم سرآخر مرا روی صورتم بر تخت خواباندند. دست 

میله به  نیز  سرم  را  روی  هم  را  بالشی  بستند.  تخت  ی 

نشست.  بالش  همان  روی  بازجویان  از  یکی  و  انداختند 

بازجوی دیگر شالق خود را باال برد و محکم بر پاهایم کوبید.  

شد.  و فریادهایم در زیر بالش خفه مینفسم بند آمده بود  

از تالش فراوان و بیپس  رفتم. چندی  های  از حال  فایده، 

گذشت تا نیروی جدیدتری در خود یافتم. چون به ظاهر از 

های ضربات شالق رهایی یافته بودم. دست و پایم از میله

دیگر چشم و  بود  باز شده  تخت  پایین  و  به  باال  هم  بندی 

به   نداشتم.  میچشم  برای  نظر  من  غریزی  تالش  رسید 

همه   این  با  بود.  کرده  را  کارش  بازجویان  از دست  رهایی 

گونه خود به خود  چه  توانستم بفهمم که این همه طنابنمی

باز شده است؟ شاید هم طناب پایم  ترجیح  از دست و  ها 

 دادند تا در قبال تالش من از هم بگسلند.  می

بازجو خیلی زود چشم  نفر  را به پشت سرم گره ب دو  ندم 

بازجویی   اتاق  بر سردر  و  بردند  بیرون  باره  دو  مرا  و  زدند 

-نشاندند. چون دو باره ضجه و فریاد متهمان را از اتاق می

ضجه چنین  شنیدن  خود  شنیدم.  از  انسان  برای  هایی 

ای که هرچند با جسم  آورتر است. شکنجهشکنجه هم عذاب

ر جایی از روان آدمی که  و پیکر آدم کاری ندارد، ولی تا ه 

 دواند. بگویی ریشه می

شد و منتظر  صدای اذان صبحگاهی از هر جایی شنیده می   

دهنم خشک   گردد.  آغاز  من  بازجویی  بعدی  دور  تا  بودم 

چسبید. با این همه تکرّر  شده بود و زبانم به سقف دهانم می

بند  وقت چشمانم از زیر چشمادرار هم پیدا کرده بودم. آن

دایرهبه   را  طناب  پاهایم جای  دور  افتاد.  پاهایم  از  مچ  ای 

-خون پر کرده بود. ولی چندان دردی از این بابت حس نمی

می دوره  را  سرم  همه  از  بیش  درد  گلویم کردم.  در  کرد، 

آورد. موضوعی که شد و بر سینه و قلبم فشار میتلنبار می

 .رفتشاید از یک حس روانی گنگ و مبهم چیزی فراتر نمی

هایی از سیمای زن و تنها فرزندم پیش چشمانم به  چهره 

آمد. جدای از این، زنم حامله هم بود و از خودم  نمایش درمی

تکلیف بچهمی با این اوضاع و احوال آشفته،  هایم پرسیدم 

شود؟ آخرسر بر خودم نهیب زدم تا همه چیز را به  چه می

و گرفتم.  فراموشی بسپارم و تصمیم نهایی خودم را بگیرم  

تصممیم من آن بود که در مقابلشان سفت و محکم تا پای  

مرگ بایستم. زن و فرزند هرچه باشند، خودشان را با شرایط  

بار جدید هماهنگ خواهند کرد. ولی بریدن انسان و  فالکت

به بیبازشدن دهن، می بینجامد. پس  توانست  آبرویی آدم 

کرد.   تجربه  را  زیر شکنجه  مرگ  و  ماند  خواستم  نمیباید 

حریم   از  فقط  تا  بود  گرفته  تصمیم  ولی  بشوم،  قهرمان 

 اخالقی و انسانی خودم به دفاع برخیزم.  

در همین موقع از نو دو نفر پیدایشان شد و با کمال تعجب  

مرا کشان کشان به یکی از بندهای عمومی سپردند. انگار 

چنین  بود.  گرفته  پایان  من  بازجویی  برای  چیز  همه 

ابتدایی  رویکردی   و  نخست  دور  که  داشت  آن  از  حکایت 

بازجویی من پایان یافته است. معلوم بود که کسی پیدا شده 

های تشکیالت حزب را با بازجو در میان  ی ناگفتنیو همه

دیدند که گذاشته است. تا جایی که آنان چندان نیازی نمی

چنین  از  من  هرچند  بشنوند.  من  از  را  جدیدتری  چیز 

توانستم تأسفم  حال بودم، ولی در درونم نمیای خوشحادثه

را از آنچه پیش آمده بود، پنهان کنم. خوشحالی من از آنجا  
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شد که من از این آزمون بدون آنکه قهرمان باشم  ناشی می

و قهرمان بشوم، سربلند بیرون آمده بودم. اما آنچه که در  

خورد، تأسفی همگانی را به  این ماجرا برای دیگری رقم می

 مراه داشت.  ه

                              ////////////////////////////////////// 

 توان به نتایج زیر دست یافت:از چنین گزارشی می

بازجو در نظام قضایی جمهوری اسالمی نقش نخست   -الف

ی خود را حتا  گذارد. اوست که خواست و ارادهرا به اجرا می

 کند.  یبه قاضی پرونده نیز تحمیل م

استفاده از کودکان و زنان باردار و دیگر افراد خانواده    -ب

می شمرده  عادی  امری  متهم  از  اعترافگیری  شود.  برای 

را ضمن وعده و وعید می تا همگی  بازجویان آنان  فریبند 

خواست   به  استثنا  گردن "خیرخواهانه"بدون  بازجو  ی 

 بگذارند.

شکنجهحرفه  -ج از  بازجو  اصلی  متهم  ی  فراتر ی  چیزی 

متهم  نمی برای  که  است  همین شکنجه  اتکای  به  او  رود. 

کند. جمهوری اسالمی برای انواع و اقسام سازی میپرونده

و ضمن   است  کرده  پا  و  دست  شرع  از  شکنجه جایگاهی 

های مصوب خویش، عملیاتی کردن مشروع و قانونی قانون

می پوشش  را  برای شکنجه  تعزیر  موضوع  چنانکه  دهد. 

انواع دیگر آن جایگاه حقوقی و  جمه وری اسالمی بیش از 

 قانونی یافته است.

همیشه نقشی از ضابط را    "سربازان گمنام امام زمان"  -د

پر می اسالمی  قضایی جمهوری  دستگاه  بدون  برای  کنند. 

شوند که  شک آنان خطایی اخالقی و قضایی را مرتکب می

مجریان آن   هایشان دوست دارند تا این خطا برایباالدستی

 همواره پنهان و مخفی باقی بماند. 

با این حساب سربازان گمنام امام زمان نیز همانند دیگر  -ه

حکمی   هرگز  حکومت  ناشناس  یا  شده  شناخته  ضابطان 

برای بازداشت متهم به همراه ندارند. تازه، محل نگهداری و  

رسانند  اش نمیبازداشت متهم را هم هرگز به اطالع خانواده

-های نخستین ادامه دارد، این پنهانو تا زمانی که بازجویی

 یابد.  کاری هم ادامه می

دسترسی آزادانه به وکیل برای متهمان سیاسی از افسانه   -و

رود. اما فعال مایشای این ماجرای  و رؤیا چیزی فراتر نمی

ی متهم را تا مقصدی  سیاسی همان بازجو است که پرونده

می خود  میخوکه  سوق  سویی  اهد،  از    " همکاری"دهد. 

تواند از شدت و حدت صدور حکم  کارانه با بازجو میخیانت

 برای متهم تواب و نادم بکاهد.   

زمانه  -ز یاد شده، در  از  تمامی موارد  این هم  از  ای پیش 

شد. اهمیت  سوی دستگاه امنیتی رژیم شاه به کار گرفته می

ن است که همواره عملکرد ناصواب جمهوری اسالمی در آ

 بخشد.هایی را ارتقا میعملیاتی کردن و اجرای چنین شیوه
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 اکرم خاتم  

 »زن زندگی آزادی« در سرگذشت من 
 گرامی رسول رضاییان یادبا 

 

آشنایی من و رسول از ورودم به دانشکده ادبیات دانشگاه 

رشته تاریخ بودم و    1356تهران آغاز شد. من ورودی سال  

ها دانستم که سیاسیشناسی. میاو سال سوم رشته باستان

توانم پیدا کنم و من رسول های کوهنوردی میرا در برنامه

ها شناختم. از همان ابتدای شروع  را در یکی از این برنامه

برنامه در  میتحصیل  شرکت  کوهنوردی  و  های  کردم 

شدم. بدن ورزشکاری نداشتم  هایی را عهده دار می مسئولیت

از  و کوهنوردی بود. در یکی  برایم سنگین  ها خیلی وقتها 

برنامه پایین آمد، احتماال رنگ چهرهاین  ام  ها فشار خونم 

کوله   و  بود  دارو  مسئول  رسول  روز  آن  بود.  پریده  بشدت 

کرد. او چند قطره کنیاک روی  پشتی داروها را او حمل می

دست من که آرام آرام آن را مک    یک حبه قند ریخت و داد 

بزنم. کنیاک، این نوشابه الکل باال و گرانبها، معموال در موارد  

گرفت. های حاد و سرمازدگی مورد استفاده قرار میناراحتی

خانه  تا  مرا  حتی  بود  من  مواظب  خیلی  روز  آن  رسول 

های ویژه بو برده بودند  همراهی کرد. دوستانش از این توجه

است. بعد از مدتی عالقه دوطرفه شد    میانقه در  که پای عال

ام به خانه دعوت و روزی که رسول را برای معرفی به خانواده

مان حلقه نامزدی در دست داشتیم. خانواده  کردم، هر دوی

من مشکلی با زیرپا گذاشتن سنتهای ازدواج نداشت و برای  

خانواده رسول هم، که اهل گرگان بودند، راهی جز پذیرش  

ازدواج کردیم و چند سال بعد صاحب دو    57بود. در بهمن  ن

 دختر شدیم. 

فضای دانشگاه بشدت سیاسی    56سال ورود من در پاییز  

بود. شاه به دستور کارتر، رئیس جمهور آمریکا، سرکوب و 

»شب سال  آن  مهر  در  بود.  داده  کاهش  را  های  سانسور 

اقانه گوته« در انجمن فرهنگی گوته برگزار شد. من هم مشت

کردم. چند تن از شاعران و نویسندگان را در آن شرکت می

سخنرانیمی بعضی  قالب  شناختم.  در  سانسور  دلیل  به  ها 

آوردم. از  درنمی سر از آنها  خیلی  شد و مناستعاره بیان می

و   تعطیلی  در  کالسها  مدام  تحصیلی  سال  آن  دوم  ترم 

ی بهار شد. در انقالب فرهنگاعتصاب بود و ترمها منحل می

من هم جزو هزاران دانشجویی بودم که از دانشگاه اخراج    59

شدم و نتوانستم درسم را تمام کنم. رسول که زودتر از من  

 وارد دانشگاه شده بود، توانست درسش را تمام کند.   

 دستگیری 

از همان روزهای پس از به قدرت رسیدن خمینی سرکوب 

  60از تابستان  ها شروع شد و  مخالفان، دگراندیشان و چپ

ابعاد هولناکی یافت. بعد از دستگیری سران و اعضای حزب  

، دیگر قطعی بود که نوبت سازمان فداییان  62توده در سال  

اکثریت و ما هم فرامی رسد. رسول و من جزو جریان پیرو  

آذر بودیم، جریانی منشعب از اکثریت که مخالف   16بیانیه 

 ادغام سازمان در حزب توده بود. 

روشزما ما  دستگیری  دستگیری  ن  و  زدن  ضربه  های 

نیروهای سیاسی کمی تغییر کرده بود. در سالهای اولیه دهه 

بیدستگیری  60 به  ها  را  »مشکوکی«  فرد  هر  بود.  برنامه 

آوردند تا زیر شکنجه اطالعاتی از او بدست آورند. زندان می

های امنیتی و تاسیس وزارت اطالعات ولی با کسب تجربه

ایشان تغییر کرد. دیگر افراد مشکوک و یا کسانی را  هروش

کردند بلکه در »تور  که لو رفته بودند، بالفاصله دستگیر نمی

دادند تا به شبکه روابط آنها پی ببرند و در امنیتی« قرار می

مهر   کنند.  را دستگیر  همه  متقتضی ضربتی    1363زمان 

همکاری  یکی از اعضای سازمان ما، که دستگیر شده و تن به  

سرمی همسرم  کار  محل  به  بود،  روز  داده  آن  فردای  زند. 

شود. روز پس از دستگیری او من برای  رسول دستگیر می 

اتوموبیل به محل کارش می -روم و دستگیر میبرداشتن 

در شوم. چقدر ساده بودم که فکر کرده بودم با من، که تنها  

نخواه کاری  داشتم،  قرار  سازمان  با  مطالعاتی  ند  رابطه 

داشت. بعدها به این اقدام نسجنیده خودم انتقاد کردم و به 

از دژخیمان   فرستادم که تا این حد شناختم  لعنت  خودم 

 ضعیف بود.

هفت ماه بعد از دستگیری هر دوی ما را به دادگاه بردند. 

ای نظرم را راجع به  حاکم شرع در یک محاکمه چند دقیقه

وا نباید  که  دانستم  می  پرسید.  موضوعات سازمان  رد 

ترین ایدئولوژیک شوم. بنابرین پاسخ دادم من حامی محروم

سازمان  از  من  هواداری  دلیل  این  و  هستم  کشورم  اقشار 

مارکسیستی بوده است. به سه سال حبس محکوم شدم و  
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زندان   به  را  رسول  دادگاه  فردای  سال.  هفت  به  رسول 

 گوهردشت منتقل کردند و من در اوین ماندم.

هار سالی که در زندان بودم، یک بار در زندان  در  قریب چ

با همسرم مالقات داشتم، در زندان گوهردشت، زمانی که با  

در سال   زندانی  زنان  از  منتقل شدم.    66تعدادی  آنجا  به 

دیدار عجیبی بود، ده دقیقه در حضور چند پاسدار. باید بلند 

را خوب بشنوند. هنگام  زدیم که آنها صدایحرف می مان 

کردم، یکباره ع که داشتم چادر و چشمبند را مرتب میودا

رسول زیر چادرم خزید و مرا محکم در آغوش گرفت. یکی 

چندش لحن  با  پاسدارها  خواستیم  از  که  ما  گفت  آوری 

دانستم این   مالقات شرعی بدهیم، زنت قبول نکرد. اگر می

 کردم. آخرین دیدار خواهدبود، او را از خودم جدا نمی

شدند.  مدت زندان دخترهایم به مالقات آورده میدر تمام  

-من در این دیدارهای دو هفته یک بار شاهد بزرگ شدن

شان بودم. چقدر دلنشین و بازیگوش شده بودند، گویا می  

خواستند این طوری مالل و دلتنگی دوری از مادر و پدرشان  

را  بپوشانند. مادرم انسانی استثنایی بود، در زندان این را  

ر فهمیدم. در هفته بعد از مالقات با من، او پوشش خود بهت

ها را به مالقات داد و در نقش مادر رسول بچهرا تغییر می

برد. چون ما  در دو زندان مختلف بودیم، مسئولین  او می

شدند. با این حال این کار برای کسی  مالقات متوجه نمی 

شجاعت می نبود،  اصال سیاسی  و  که  فقط عشق  خواست. 

ها دلیل این همه فداکاری بود.  اش به همسرم و بچهحبتم

ها هم در غیاب ما به عهده او بود. برای مادر  نگهداری بچه

کرد، هر بار آمدن به  رسول که در شهری دیگر زندگی می

 تهران راحت نبود. 

 آزادی از زندان 

بار   67تیر   که  بود  خوشحال  خیلی  رسول  شدم.  ازاد 

بچه مسرپرستی  دوش  از  می ها  برداشته  شادی  ادرم  شد. 

شدند، شبها  ای از من جدا نمیدخترها که جای خود، لحظه

خوابیدند. خیلی چیزها گرفتند و می مرا تنگ در آغوش می

کسی   کمتر  انتظارم  بر خالف  بود.  کرده  تغییر  بیرون   در 

درگیر  عالقه همه  بود.  زندانیها  سرگذشت  شنیدن  به  مند 

بودند، جنگ امان همه را  مشکالت مالی و اجتماعی خود  

خواستند هرچه زودتر جنگ تمام شود. بیشتر  بریده بود. می

هایی که توان  جوانها فراری از خدمت وظیفه بودند. خانواده

-های غیرقانونی به خارج میداشتند، پسرهایشان را از راه

 فرستادند.    

می کار ترجیح  به  در شرکتی مشغول  باشم.  مستقل  دادم 

هایم زندگی جدیدی را  ی اجاره کردم و با بچهاشدم. خانه

شروع کردم. تصورم این بود که رسول هم بعد از سه سال  

 گیرد. آید و زندگی سروسامان بیشتری میبیرون می 

 خبر فاجعه

های زندان قطع بعد از دو بار مالقات با رسول تمام مالقات

  ها دلشان به همین دیدارهای بود. بچه  67شد. اوایل مرداد  

دو هفته یک بار خوش بود و نمی فهمیدند که چه شده که  

 دیگر نمی توانند پدرشان را ببینند. من هم نمی فهمیدم. 

در آذرماه خبر فاجعه آمد. از زندان تلفنی اطالع دادند که 

ام برای گرفتن وسایل رسول مراجعه کنند. مادر و  خانواده

اعدام  پدرم رفتند و دو ساک لباس گرفتند که یعنی رسول  

شده. بیش از این چیزی نگفتند. مادر و پدر سر راه دسته  

بزرگی گل الله گرفتند و با نوار سیاهی به دور ساکها بستند  

 و آنها را برای من آوردند. 

ها می دادم؟ اصال خودم هم  حال چطور باید خبر را به بچه

باور نکرده بودم و تا مدتها قادر نبودم واقعیت تلخ را قبول  

نگار تجربه آن چهار سال زندان هیچ بود. انسان چه  کنم. ا

انکار  به  خود  حفظ  برای  دارد،  عجیبی  دفاعی  مکانیسم 

شود. پیش روانشنانس رفتم. پزشکی بود  واقعیت متوسل می 

می خوب  را  ما  و  چپ  تمایالت  میبا  چطور  واال  -فهمید 

توانستم نزد دکتری غریبه از دردی سخن بگویم که حرف 

-ش ممنوع بود. در جلسات اول فقط گریه میزدن در باره ا

کردم. توصیه او این بود که کودک آمادگی پذیرش مرگ را  

-ندارد چون تاب تحملش را ندارد. نظرش این بود که بچه

بعضی   ندهم.  قرار  پدرشان  اعدام  جریان  در  فعال  را  هایم 

همسران سعی کردند فرزندانشان بطور طبیعی از حقیقت  

شرکت با  شوند،  مراسم  آگاه  در  آنها  و  دادن  یادبود  های 

بینم، بابت  ها را درست نمیکاریسوگواری. امروز آن پنهان

 آن، مجبور بودم فشار مضاعفی را تحمل کنم. 

به رغم تهدیدها و فضای ارعاب برای رسول عزیزم مراسم  

ام برگزار کردم. خواستم این شعر پل  بزرگی در خانه پدری

 وف بزرگ نوشته شود: الوار بر دیوار سالن با حر

 »در اینجا کسی آرمیده است که زیست
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انسانی   هر  برای  دمان  سپیده  که  کند  شک  آنکه  بی 

 زیباست...« 

اعضای  بچه بودم.  فرستاده  آشنایان  از  یکی  خانه  به  را  ها 

هم دوستان  از  ولی  بودند  آمده  همگی  ای  دانشکدهفامیل 

بود.   ترس  و  وحشت  دوران  بودند.  غایب  لباس  بسیاری 

ترسیدم اگر به  سفیدی پوشیده بودم و نگاهم پایین بود. می

ل کنم و گریه و فغانم رکسی نگاه کنم نتوانم خودم را کنت

ام را ببینند. همه  جاری شود. دلم نمی خواست دیگران گریه

ساکت بودند فقط صدای پیانوی جواد معرفی فضا را پر کرده 

ول بگویم از بزرگی توانستم حرف بزنم و  از رسبود. کاش می

عشق از  او،  انسانیت  من  و  به  نفر  یک  شدم  متوجه  مان... 

 ام زد. نزدیک شد و گل سرخی به سینه

را   پدرشان  باره  در  دخترهایم  با  گفتگو  جرات  مدتها  تا 

ای  نداشتم. تا اینکه شبی بعد از شام به کنار مسیل رودخانه

سمان گذشت، رفتیم. زمستان بود و آکه از نزدیک خانه می

پر ستاره. باالخره دل به دریا زدم و حقیقت را به زبان آوردم. 

بود،   دوم  کالس  که  بزرگترم  دختر  کرده.  فوت  بابا  گفتم 

طرفم،  به  برگشت  به سرعت  و  فهمید  را  کلمه  این  معنی 

ام پنهان کرد. بعد سرش دستم را فشرد و سرش را در شکم

به را  ویرانگر  کلمه  این  معنی  و  آورد  بیرون  خواهر   را 

کوچکترش توضیح داد. ولی اینکه چرا رسول »فوت« کرده،  

ها برای درک کردم بچههنوز در پرده سکوت بود. فکر می

زمان می پدرشان  مرگ  و چگونگی  هم علت  آنها  خواهند. 

نمی نمی چیزی  شاید  من  پرسیدند  رنج  باعث  خواستند 

 .شوند

اند. در    تا مدتها تصور می کردم که آنها را تیر باران کرده 

فهمیدم که همگی   رسولمالقات با دوستان جان بدربرده  

 . نده ابه دار آویخته شد

زمانش رسید. سفر خانوادگی به شمال داشتیم. شبی که با  

کردم، به دخترهایم گفتم  نوشیدن شراب احساس سبکی می

اند. و تا حدی که االن دقیق یادم نیست،  که بابا را اعدام کرده

را هم توضیح دادم. دختر کوچکم    67ار  علت اعدام و کشت

که دیگر در سن نوجوانی بود، بغض کرده و گفت: اگر من 

کسی که بابام را کشته، ببینم از او می پرسم تو چه حقی  

 داشتی، این همه آدم بکشی.  

مان جای خود را  این واگویه درد و رنج اما، در خانه کوچک

شود. دیدار  به سکوت داد و دریچه گفتگوی بیشتری را نگ

رسودوستان   تابستان  همبندی  کشتار  از  که  جان    67ل، 

بود.  بودند،بدربرده   ما  خاطرات  ترین  بیادمانده  از    آنها  از 

و   کردندتعریف می  درزندان  رسولانرژی و شور و اشتیاق  

   د.درخشن می  چشمان زیبای دخترهامن می دیدم که 

همنسالن دیگر  مثل  دخترهایم  بلوغ  تنش  شان  دوران  بی 

های  شان بر ناآرامینبود. قطعا آگاهی به نبود پدر در زندگی

اش بطور ناخودآگاه افزود. حرف زدن در بارهاین دوران می

خواست در باره کس دلش نمیتبدیل به تابو شده بود. هیچ

شان  آن حرف بزند. انها سالها در این باره چیزی به دوستان

در خود  که  کشید  طول  بودند.  و    نگفته  افکار  دانستن 

را   پدرشان پیشقدم شوند و من همه چیز  چگونگی مرگ 

گفتم از نظرات رسول و سازمان سیاسی و از مقاومت و »نه« 

او در برابر »هیئت مرگ«. با فروریختن سکوت رابطه ما سه  

بودند که نفر عمیق تر شد. حاال دیگر آنها دختران جوانی 

داشتند.   را  افکار خود  و  ماقضاوت  تکیهه  و  هم  ر سه  گاه 

 بودیم.

 

 خاوران 

بسیار   من  که  دارد  وجود  گلی  باغ  خاوران  دراز  مسیر  در 

آن   با  برای روبرو شدن  را  ما  انگار که روح  دوستش دارم. 

رویم.  های گل آنجا میکند. با شاخهخاک پراندوه آماده می

از این دیدارها دخترهایم گلهای زیاد و رنگارنگی   در یکی 

کم به  و  سراسر  خریدند  در  دیگر  جانباختگان  فرزندان  ک 

دشت خاوران پخش کردند و آنجا را به معنای واقعی کلمه  

گلباران کردند و عالمتی هم برای پدرشان تعیین کردند. از 

حس خودشان بود و اال ما جای دفن رسول را نمی دانیم.  

در گورهای جمعی دفن   67او و دیگر جانباختگان تابستان 

 هستند.

طول راه برگشت، در اتوموبیل سکوت حکمفرما بود. در تمام  

فکر   بودیم. نمی دانم آنها به چی  انگار هر سه مسخ شده 

-کردند. در ذهن من خاطره های خوش با خشونت آدمی

ها و حال و  آمیخت. عادت داشتم که حسمکشها درهم می 

انتخاب   را سرخ  که جلدش  دفتری  در  را  روزها  آن  هوای 
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بنویسم بودم،  بچهکرده  یادداشت.  دزدکی  را میها  -هایم 

درگیری با  طوری  این  نبود  هم  بد  و  خواندند.  دهنی  های 

شان  شدند و بر ابهاماتعاطفی من در نبود پدرشان اشنا می

 شد.نوری تابانده می

به   قوه قضاییه  فاجعه اداره سرپرستی  از آن  بعد  یک سال 

برگه البته  ها برگه فوت داد. »فوت« و نه اعدام. این  خانواده

اصل نبود و رویش نوشته شده بود »کپی برابر اصل« بعدها  

زمانی که دخترم برای ازدواج نیاز به برگه اصل داشت، بعد 

های فرسوده کننده متوجه شدم که برگه اصل از پیگیری

در سال   توکل  عباس  نام  به  فردی  فوت  به    1352متعلق 

همه  می ظاهرا  برگهاباشد.  بودندها  ین  بر  قالبی  این   .

افزود و داغ دردهای تازه کرد.مان  را  نتوانستیم برگه   ما  ها 

 اصل فوت را بگیریم. 

دخترهایم بزرگ شدند و به دانشگاه راه یافتند. من هم با  

آنها در کنکور شرکت کردم و این بار در رشته دیگری که 

شد، به تحصیل پرداختم. ورود دوباره به  به کارم مربوط می

مرحمی انقالب   دانشگاه  آن  که  محرومیتی  زخم  بر  بود 

مان کرد. دخترها بعد از پایان دانشگاه برای فرهنگی نصیب

دومی   و  آمریکا  رفت  یکی  کردند،  مهاجرت  تحصیل  ادامه 

زمان کشور آلمان را انتخاب کرد. من هم برای بار دیگر هم

مان آنها  با فوق لیسانس آنها وارد دانشگاه شدم. در مکالمات

گفتند و  هایشان در خارج میآموزشی و آموخته  از فضاهای

داخل. سیستم از فضاهای آموزشی  را مقایسه میمن  -ها 

 کرد.مان را پویاتر میکردیم و اینها رابطه

بچه نزدود. او در کنار من و  را  یاد رسول  ها گذشت زمان 

ابتدا نمی بود.  او  انگار جان بیشتری گرفته  خواستم عکس 

باشد، حضور   از در خانه  ناشی  انگار خال  قاب عکس  او در 

می یادآوری  مدام  را  در  نبودش  داشت  حضور  او  ولی  شد. 

مان و من قصد داشتم این را حفظ کنم، می خواستم  زندگی

شادی در  باشد  سهیم  هم  مااو  عروسی    ، های  شادی  در 

نوه  ،  دخترهایـمان آمدن  بدنیا  شادی  در   و  مانهایدر 

  سفره کردنها شادی

که ایران عزیزمان غرق در امید است تا از بختک    این روزها 

  در   پرانرژی  و   جوان  همانطور  سرکوبگران رها شود، گاه او را

  عالقه  مورد کالم تکیه  کنارم نشسته و خندان می بینم که

میشه ، سیاهی    سحر  ،   میشه  “سحر  :کند  می   تکرار   را   اش

 .…ها بدر میشه

 1401آبان 
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 متین پدرامی 

 تاریخ   حافظه می نویسم تا بماند در  
 

دستگیر شد. او    1365همسرم حمید خواجه گیری در سال  

  1367به شش سال حبس محکوم شده بود ولی تابستان  

 در اوین اعدام شد.  

من و حمید دانشجوی دانشگاه تربیت معلم بودیم و هرکدام 

جداگانه در فعالیتـهای دانشجویی شرکت داشتیم. آشنایی  

برنامه های کوهنوردی و دیدارهای حاشیه درس و   ما در 

گرفتیم.  ازدواج  به  تصمیم  اینکه  تا  شد  بیشتر  فعالیت 

سال   اواخر  در  گلناز،  او   1361دخترم،  تولد  آمد.  دنیا  به 

زمان بود با آغاز دستگیری های حزب توده و ضربه های  هم

به  ناچار  ما  که  اکثریت  فدائیان  ما،  به سازمان  پی  در  پی 

زندگی مخفی شدیم. بیشتر دوران کودکی دخترم در ترس  

سویه ی ما با خانواده و بیم زندگی مخفی و دیدارهای یک

توانستند به خانه ما رفت و  مان گذشت. یعنی آنها نمیهای

 دیدیم.  خانه آنها را میاز  آمد کنند و ما در بیرون 

سال   طرف    1364در    جنگ   مهاجرین  بنیاد  " از 

 .رفتگقرار  اختیار ما  یک شهرک درای در  خانه   "تحمیلی

، و از  حمید و خانواده اش پیش از جنگ ساکن آبادان بودند

های  در روزهای شروع جنگ در بمبارانشان  آنجا که خانه 

 .  بود، ناچار به مهاجرت به تهران شده بودندعراق از بین رفته  

  طبقه  در   ما بود. دوطبقه  ای که در آنجا ساکن شدیم، خانه

پایین در    حمید  ی  خانواده  و  باال . کردندزندگی می  طبقه 

های   هایشهرک  کوچه  خانه  و  کمترین    حداقل  شخاکی 

نه آب اشامیدنی، نه مدرسه ی    شهری را دارا بود،   امکانات

  مناسب و نه وسیله ایاب و ذهاب.

  . من حمید دستگیر شد  ،1365شهریور    یعنی ،  یک سال بعد

به  تا بگویم که کردم به وضع آن شهرک از این جهت اشاره 

رفتم.  ه دیدار حمید میروزهای مالقات بچه دشواری در  

تاکسی خودرا به اوین می  با  زود با اتوبوس و گاه  هایصبح

همراهانم  رساندم که  دخترم.  داشت  بود،  سال  سه    ، فقط 

  خود  پدر و مادر حمید که در حال از دست دادن بینایی   و

تمام   هابودند.  سختی  و    اما،  آن  خندان  چهره  دیدن  با 

معنا   مان رنگ وزندگیشد و  آب میچشمان پر فروغ حمید  

 گرفت.به خود می

در آن خانه  مالقات بعدی بود  روزهای سخت انتظار  سپس  

  آن دیدارها و نامه هایی   امتنها دلخوشی   .پرت و دور افتاده

کردم، کوتاه در  بود که ماهی یک بار از حمید دریافت می

هفت یا هشت خط بر روز کاغذ کاهی فرم زندان. روزها را  

-شش سال میکردم  شمردم. فکر میبرای آزادی حمید می 

 گردد. از میبه خانه بگذرد و او 

  
 . برنگشت اما هرگز  حمید  

اعدام   عزیزم  دریافت خبر  ساک  همسر  تحویل  او و    لباس 

با  همراه   مادرم.  شد  امنیتی  فوت  برای  عزاداری  نیروهای 

حمید    خویشان  با اینهمهعزیزانمان را ممنوع کرده بودند.  

در آن سکونت گزیده  از شهرهای مختلفی که پس از جنگ

، که خالی  من گاه در خانه پدریمان آمدند.  بودند، به دیدن 

 .می کردمسوگواری و گاه در خانه خودمان  از مادر بود

فقط درد و رنج همزمان از دست دادن  اما،  سختی آن روزها   

خم به دختر  دو عزیز نبود، درد بزرگتر فهماندن این درد و ز

در محیط    واقعیتمشکل دیگر پنهان کردن    و  کوچکم بود

 .خفقان و پلیسی آن دوران بود

مجله کیهان  در بخش ، در موسسه ی کیهان67از تابستان 

ترس  دلیل  به    بودم. مجبور بودم   بچه ها مشغول کار شده

اخراج برای   ،از  که  چرا  دارم  نگه  مخفی  را  همسرم  اعدام 

تمام بغض و اندوهم    داشتم.استقالل مالی نیاز به کار    داشتن

اگر به تمامی قادر به آن نبودم، طوری  را پنهان می کردم یا  

   عزادارم.از دست دادن مادرم  دادم که درجلوه می

پرسید  یروز را   :دوستی  حمید  اعدام  خبر  که  ای  لحظه 

    شنیدی، چه حالی داشتی؟

انگار در یک    :گفتم را چشیده ای؟  زنبور  تا به حال نیش 

لحظه هزاران زنبور به مغزو قلب و دست و پا و دهانت نیش  

   زدم.می سوختم و جیغ می ،ندشابزده 

آن لحظه ها هیچگاه از یادم نرفتند و هیچ رنجی پس از آن، 

مرا از پا نینداخت، بس که آن زخم و رنج عمیق و جانسوز 

 .بود

 

 ه بگویم به دخترم چ
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تصمیم   شدم،  مسلط  اوضاع  بر  کمی  که  ماه  چند  از  بعد 

دلیل نرفتن به مالقات و   هاگرفتم تا پیش از شروع مدرسه

شدن  ن را  اپدید  زندگیحمید  توضیح   دخترم برای  مان  از 

بی  بدون شک و  رفت.  آن سال گلناز به کالس اول میدهم.  

اغراق، سخت ترین و رنج آورترین لحظه ی عمرم، لحظاتی 

 .ردمکمیتعریف    او ماجرا را به زبانی ساده برای  باید  بود که  

تا آن روز فکر می کردم، لحظه ی شنیدن خبر اعدام حمید  

بودهو سایر رفقا، سخت حاال   اما.  ترین لحظه ی زندگی ام 

  حقیقت  گفتن   هم وجود دارد: سخت تر از آن دیدم کهمی

کوچک   به عاشقانه  یدختر  و   که  داشت  دوست  را  پدرش 

بود سخت   پدرش  نبود چه    دلتنگ  مرگ  به درک  قادر  و 

 فهمید؟  برسد به دلیل مرگ پدرش. او از اعدام چه می

هایی همراه بود که می  یسختبا  مدرسه ابتدایی گلناز    دوران

یاری های اعدام شدهتوانم بگویم مختص خانواده   ها است. 

باعث شد    مدیر مهربان و معلم های دلسوز و آگاه آن مدرسه

به آنها گفته بودم که چه   رد.گذکه آن روزها هم به نحوی ب

همچنان مساله را پنهان می  دیگر  برما گذشته، اما در موارد  

  ی به گلناز هم گفته بودم که با کسی در این مورد حرف  .کردم

 .نزند

با هم  ،  کودکانی داشتیم  همسران جانباخته کهسالها بعد، ما  

قرار گذاشتیم که بچه ها را در یک زمان با هم به خاوران  

 .ببریم

آن روز، یکی از روهای آخرسال و در آستانه ی نوروز بود؛  

اشک، خاک  از مان پرچش  با ما پسران و  دختران که  روزی

 .سرد وغمبار خاوران را با گلهای رنگارنگ خود پوشاندند

 مرا های بی پاسخ زیادی داشت و تا مدتهادخترم پرسش 

سیاسی من و پدرش    یزندگی و مش  حوهن  انتخاببه خاطر

از  خودش    تامورد سوال قرار می داد. بعدها خواند و خواند  

  د.آشنا ش شبا پدر جامعهدرون صفحه های تاریخ و 
 

سال هنوز نمی توانم آن زخم و    سی و چهاراکنون پس از  

م، اما می نویسم و  کنکلمه    تبدیل به  درد را آنطور که باید

 . تاریخ حافظهمی گویم تا بماند در 

 1401متین پدرامی، آذر  
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 میهن روستا 

 مالقات  

 
زندان در  را  انسان  هزار  بیست  روزها  جمهوری  این  های 

های جسمی و  اند و با شکنجهاسالمی ایران محبوس کرده

تجاوزجنسی و استفاده از قرص های روان گردان و  روحی،  

شیوه گرفتن تمام  کار  اندر  دست  دیگر  غیرانسانی  های 

و مصاحبه رعُب  فضای  ایجاد  و  زندانیان  از  اجباری  های 

 باشند. وحشت می

بازداشت خانوادهچنین  برای  وهایی  به  منجر  به اها  ردشان 

جمهوری اسالمی  های زنجیر سیستم زندان در  یکی از حلقه

شود؛  که همانطور که همه مطلعیم در مدت این چهار  می

خبری  از وضعیت دستگیرشدگان، پخش  ماه گذشته با بی

دهنده از وضعیت زندانیان و ترسِ از دست دادنِ  اخبار تکان

سرگردانی   و  اضطراب  کننده،  ویران  نگرانی  و  عزیزان 

های اخیر ماهها همراه است که در روزها و هفته و  خانواده

اند، همان سیستمی که باالجبار با سیستم زندان درگیرشده

در چهاردههخانواده بسیاری  آن  های  با  همواره  گذشته  ی 

بوده خانوادهدرگیر  ما  تجربه  اند.  را  شصت  دهه  که  هایی 

دانیم  شناسیم. ما میایم، این شرایط را خیلی خوب می کرده

شار طاقت فرسایی وارد می  ها چه  فکه این روزها به خانواده

 شود.  

ایم، ما هم که چنین دورانی را لحظه به لحظه زندگی کرده

ها  های این روزها ازحضور خانواده با دیدن ویدئوها وعکس

زندان پرتاب درمقابل  سخت  لحظات  آن  به  دیگر  بار  ها  

نشان داده است که  حضور دائم  مقابل   شویم. اما تجربهمی

پیزندان و  است،  گیها  مهم  بسیار  زندانیان  وضعیت  ریِ 

همچنانکه حضور در آن فضا و نفس کشیدن در همان هوایی  

 مان مهم است.  کشند برایمان در آن نفس میکه عزیزان

من اولین بار به اهمیت مالقات با زندانی زمانی پی بردم، که 

نیمه شب   در  که  رضا عصمتی  همسرم  شهریورماهِ   17از 

که اولین مالقات با   1360بهمن    6ا  دستگیرشد ت  60سال  

 او صورت پذیرفت، هیچ خبری نداشتم. 

خرداد     در  اعتراضات  سرکوب  از  آنِ   60بعد  پی  در    و 

فلهدستگیری سیاسی،  هایِ  نیروهای  ایِ 

روز خانواده هر  سراسرکشور  در  زندانیان  های 

زندان می مقابل  جمع  از  ها  خبری  تا  شدند 

 خود به دست آورند.  زندانی

در آن روزها که ما در تهران مقابل لونا پارک که آن زمان 

به بخش اداری دادستانی انقالب تبدیل شده بود جمع می  

هفته تا  خانوادهشدیم،  فقط  فرزندان ها   ازوضعیت  هایی 

شدند که ماموران دادستانی انقالب  در شان مطلع میزندانی

کردند. ها ابالغ میشان را به آنآن روزها خبر اعدام فرزندان

ی ما،  های پراکندهآورم که هر روز دورتر ازجمعبه خاطر می

هایی را که قبال  به  ای دیگراز این مکان، خانوادهدر گوشه

دادستانی انقالب فراخوانده بودند در صفی می دیدیم ودر  

از خانواده ها خبر کشتن  همان لحطات بود  که به هریک 

می  فرزندانشان صحنهرا  این  شاهد  روز  هر  ما  های دادند. 

العمل پدران و مادران و خواهران و برادران  دردناک و عکس

 .  "کشیدیمنوبت خود را انتظار می"بودیم و 

 
شان درآن ها برخالف خواستزندان مکانی است که انسان

شوند. حکم  حبس  و محبوس کردن خاطیان  نگهداشته می 

به اجرا درآمد. درآن دوران دستگیری    اولین بار درعهد عتیق

او اساسا بدون صدور یک   به زندان انداختن  یک مجرم  و 

تا برگزاری  حکم قضایی صورت می فقط   زندانی  گرفت و 

اش مجبور بود در حبس بماند. سنگسار، جام زهر محاکمه

)شوکران(، و مرگ با شمشیر، هرکدام یکی از موارد مجازات  

 آن دوران  بودند. 

برای شکنجه و  انزند مکانی  اساس  قرون وسطی، در  های 

فقط محل     بدرفتاری با زندانیان بودند. دراین دوران زندان 

که   درمحلی  بدهکاران  بود.   کافران  برج  "نگهداری 

می  "بدهکاری زندانی  داشت،  پرداخت  نام  تا  و  شدند 

 ماندند.  شان  درآن زندان محبوس میبدهی

انکیزیسیون برای زندانیان ملحِد و مرتَد زمانی های  دادگاه 

کردند که زندانیان توبه کرده و به حکمِ حبس ابد صادر می

مسیحیت روی آورده باشند، در غیر این صورت، حکم شان  

 مرگ بود.

تر در عصر مدرن برای اولین بار حبس ابد به  شکل تلطیف

 اش در برابر حکم مرگ قرار داده شد. شده
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های انقالب اسالمی  رفتار سیستم قضایی و دادگاهنگاهی به  

و مقایسه آن با سیستم مجازات انکیزیسیون، شباهت رفتار 

 .دهدها فاصله نشان میاین سیستم را با آن با تفاوت قرن

ماده   اساس  بر  انقالب  دادرسی    294دادگاه  آیین  قانون 

جمهوری   قوانین  در  کیفری  دادگاه  چهار  از  یکی  کیفری 

 یران است.  اسالمی ا

ماده   موجب  دادگاه   303به  کیفری،  دادرسی  آئین  قانون 

انقالب در مرکز هر استان و اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص 

شهرستان قضایی  حوزه  در  و  دهد،  است  تشکیل  قابل  ها 

از جرائم را دارا می   صالحیت رسیدگی به طیف مشخصی 

 باشد.

د بررسی  مسائلی که در حیطه اختیارات دادگاه انقالب مور

 گیرند به شرح زیر هستند: و صدور حکم قرار می

 ـ مسائل مرتبط با امنیت داخلی و خارجی  1

 ـ موارد محاربه 2

 ـ بغی  3

اسلحه،    4 قاچاق  مخدر،  مواد  به  مربوط  جرایم  تمامی  ـ 

 مهمات و اقالم 

 ـ توهین به رهبران جمهوری اسالمی   5

د  6 خصوص  به  قوانین  موجب  به  که  مواردی  سایر  ر  ـ 

 شرایطی خاص در صالحیت این دادگاه قرار می گیرند. 

دادستانی    زندانیان  اسالمی،   جمهوری  قوانین  با  مطابق 

توانند تحت شرایط خاصی با اقوام و خانواده خود  انقالب  می

گزار شرایطی را مقرر کرده که  مالقات داشته باشند. قانون

پذیر سازد. امکانبر مبنای آن  تقاضای مالقات با زندانی را  

که حداقل    برنامه ریزی شود  طوری  باید  زندانیان  مالقات 

دقیقه امکان پذیر باشد     20یک مالقات در هفته  به مدت  

مگر این که از لحاظ قانونی منعی برای مالقات  وجود داشته  

باشد که برمبنای آن زندانی با دستور مقام قضایی ممنوع  

اینص در  که  باشد  شده  مالقات المالقات  حق  زندانی  ورت 

نخواهد داشت. در شرایطی که زندانی به هر دلیلی اعم از 

اینکه مالقات با وی برخالف حسن جریان محاکمه باشد، با 

می   داده  تشخیص  المالقات  ممنوع  زندان  رئیس  دستور 

 شود.

زندانآیین  179ماده   سازمان  اجرایی  اقدامات نامه  و  ها 

در   کشور  تربیتی  و  میتامینی  مالقات  نویسد:  مورد 

در  " زندان  قاضی   یا  و  زندان  رئیس  موافقت  با  زندانیان 

مواردی می توانند مالقات خصوصی بدون حضور مراقب با  

 " همسر و فرزندان خود داشته باشند.

درارتباط با مالقات وکالی دادگستری با موکلین خود در   

زندان  آیین نامه اجرایی سازمان  180زندان،  براساس ماده 

در جرایم    "ها و اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده است:

همچنین جرایم سازمان   و  یا خارجی  داخلی  امنیت  علیه 

( ماده  مشمول  ها  آن  مجازات  که  قانون 302یافته  این   )

است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل و 

قوه  رئیس  تائید  مورد  که  دادگستری  رسمی  وکالی  یا 

تعیین  قضائ متهم  برای  دادگاه  رئیس  طرف  از  باشند،  یه 

زندانی،   بودن  المالقات  ممنوع  صورت  در  و  شد  خواهد 

.  "مالقات با نظر مقامات قضای مربوطه انجام خواهد یافت

 ( 1398اسفند  15)تحریریه گروه وکالی عدالت سرا.   

تجربه سال ها نشان داده است که دادستانی انقالب از حقوق  

ای برای اجرا و یا عدم اجرای قوانین آئین  دازهبی حد و ان

کرده    تدوین  را  آن  اسالمی  جمهوری  خود  که  دادرسی 

برخوردار است. مقامات زندان و  حاکمان شرع  و دستیاران  

شان در زندان هر وقت که الزم می دیدند، همان طور که 

در نص صریح قانون آمده، مالقات زندانیان  را هم به صورت   

هم جمعی  قطع می کردند. قطع مالقات، به معنای  فردی و  

هم  نوعی  به  تنبیه  این  که  بود  زندانیان  برای  تنبیه  یک 

ها، این پدران  گرفت. بر اساس باور آنخانواده ها را در بر می

و   بودند  کرده  تربیت  فرزندانی  چنین  که  بودند  مادران  و 

  دادستانی انقالب برای خود حق تنبیه ویژه در مورد همه 

خانواده دستگیری  از  بسیار  مواردی  بود.  و  قائل  آزار  و  ها 

 شان هنگام مالقات دیده شده است. اذیت

هایی که همه ما را که نوبت مان رسیده  در یکی از مالقات

و  پدران  از  بود  شده  پر  که  کردند  بوسی  مینی  سوار  بود 

مادران و همسران و بچه های کوچک، راننده در فاصله کوتاه  

ا پارک سابق و زندان اوین با ترمزهای نا بهنگام،  میان لون

اعصاب همه را خرد کرده بود. وقتی که با اعتراض مسافران 

 روبرو شد، با فحش های رکیک و بد و بیراه به  

کردند، پرخاشجویانه می گفت که شما  مادرانی که گریه می

هم مثل بچه های تان سگ هستید، سگ نجس، باید شمارا  

ا زندان  به  آنهم  رسید.   را  و حسابتان  بیشتر  نداخت   ها 
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طرد   را  خود  فرزندان  ها  خانواده  این  که  داشتند،  دوست 

 ها صرفنظر نمایند. کنند و از مالقات با آن

ناگهان تمام مالقات را در زندان های    1367در خرداد ماه  

سراسر ایران قطع کردند تا نقشه شیطانی کشتار دستجمعی  

اجرا    67تابستان   به  رضا عصمتی  را  خانواده  به  آورند.  در 

مانند بسیاری از خانواده های دیگر در چنین روزهایی در 

ها، در  یعنی حدود پنج ماه پس از اعدام   1367آذرماه    15

کشتنکمیته خبر  تهران  های  محله  از  یکی  در  را  ای  اش 

 دادند. 

 

تصویب   به  مالقات  برای  آلمان  که  کشور  موازین حقوقی 

ا نشان  از رسانده،  عضوی  عنوان  به  زندانی  فرد  جایگاه  ز 

جامعه  انسانی  که دارای حقوق  مدنی است، تدوین شده  

 است.  

شود:  ماده اول قانون اساسی آلمان  با این جمله شروع می

مفهوم و پیام این    "کرامت انسانی قابل دست اندازی نیست"

این کشور رعایت شده  قوانین مدنی  تمام  تدوین  اصل در 

 است. 

قانون این  اساس  مالقات  براین  حق  از  باید  زندانی  هر    ،

از   خارج  را  روابطش  بتواند  طریق  ازاین  تا  باشد  برخوردار 

 زندان حفظ کند. 

قانون اساسی آلمان آمده که زندانی حق    23در پاراگراف  

دارد با کسانی که بیرون از زندان هستند، با توجه به حفظ 

شد. نهاد زندان  وظیفه  موازین تعیین شده، رابطه داشته با 

 های الزم  برای  این مالقات را فراهم آورد.   دارد زمینه

کند: این حق را چنین تفسیر می 24قانون مالقات در ماده 

از  " باشد...  زندانی حق دارد به طور منظم مالقاتی داشته 

از   یکی  زندانی،   برای  حق  این  رعایت  قانون   نظراین  

زندامهم نهاد  وظایف  صورت، ترین  درغیراین  زیرا  است  ن 

زندگی خصوصی و خانوادگی یک زندانی به دلیل محبوس  

 . " شودبودن او به شدت محدود شده و حتی لطمه پذیر می 

همچنین دراین قانون به اهمیت رابطه زندانی با فرزندانش  

هم اشاره شده است، بر اساس این مواد، باید از فاصله افتادن  

پدران و یا مادران زندانی جلوگیری  و غریبه شدن فرزندان با  

تواند به تاثیر مثبت در زندگی  ها می شود. تداوم این مالقات 

 انجامد.  اجتماعی زندانی بی 

کند تا  از طریق این مالقات  مالقات  به زندانی  کمک می 

. برقراری این رابطه   ای  با دنیای خارج  برقرار کند ها  رابطه 

انز دلیل  به  که   شود  می  زندگی سبب  آن  در  که  وایی 

ها به ویژه  کند، دچار مشکالت روانی نگردد. این مالقات می

زندانی از  برای  ندارند،  را  مرخصی  به   هایی که حق رفتن 

 ای برخوردار است.  اهمیت ویژه

زندانیان ما اما  به طور دائم از این حق طبیعی که موازین  

را به آن جلب گذاری به کرامت انسانی توجه ما  مبتی بر ارج

اند. این روزها می بینیم که از زمان  می کند، محروم بوده

راه تمام  بدانند،  الزم  که  وقتی  تا  ارتباط  دستگیری  های 

کنند. خانواده در این  زندانی با بیرون از زندان را قطع می

شرایط، به دادستانی انقالب متوسل می شود  تا نشانی از  

اساسا بدانند که زنده هستند  زندانی خود به دست بیاورد، یا  

 یانه! 

از   نوع  با دنیای خارج  خود یک  زندانی  بی خبری مطلق 

شدید  نقض  خانواده،  و  زندانی  رابطه  قطع  است.  شکنجه 

 هاست. حقوق بشر آن

صورت گرفت.     1360بهمن    6اولین مالقات ما با رضا در   

تا آن روز  من  تنها به وسیله  دستنوشته ای از رضا  بر  

ی یک قبض زندان، که دریافت مبلغ دویست تومان پول رو

را  تائید کرده بود از زنده بودن او مطلع بودم. مبلغ دویست  

از   آن  از  قبل  هفته  سه  دو  زندانیان  برای  را  تومان 

هایی که جلوی دادستانی انقالب جمع  شده بودند،   خانواده

برای   خانواده  طرف  از  پول  دریافت  حتما  بودند.  گرفته  

 ندانی هم برقراری ازتباطی بوده با خارج  از زندان. ز

من امکان چهار  مالقات با همسرم را در زندان اوین داشتم.  

برای  این مالقات ها، ساعت ها  خانواده ها در صف های 

طوالنی منتظر می ماندند. گاهی اوقات  ساعت یک بعداز 

ک نیمه شب به محل دادستانی انقالب در محل سابق لونا پار

نوبت   صف  در  صبح  هفت  ساعت  تا  و  کردند  می  مراجعه 

گرفتند تا موفق به کسب اجازه مالقات بشوند. ما بعد از می

دقیقه مالقات داشتیم.     10چهار ماه دوری و بی خبری، فقط  

دیداری که زیر کنترل شدید نگهبانان در حالی که به طور 

  مرتب پشت سر مالقات کنند گان از یک طرف و زندانیان 

 از طرف دیگر در حال رفت و آمد بودند.  

2022ژانویه  31برلین 
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 فریبا ثابت 

 چنان جاری است    و این خون ها هم 
 

 شد  تیربارانسالگی  16که در ، به یاد نیلوفر تشید

 

 پاهایم می لرزید و قلبم به طپش افتاده بود. 

و   انداختم  ابراهیم  به  فشار نگاهی  در  زنگ  روی  را  دستم 

 دادم. 

پریشان با چشمان بی فروغ در آستانه      زنی در هم شکسته، 

 در ظاهر شد.

 چند لحظه ای مبهوت هم دیگر را نگاه کردیم. 

 ما را نشناخته ؟  

 مان را به نگهبان ساختمان داده بودیم .  ما که اسم

از شادی بود یا    و  از اندوه  و ناگهان فریادی که نمی دانم 

   درد و خشم!

 مهندس بیا ببین کی آمده! 

آه ...... این زن آشفته و پریشان حال همان زن با صالبت 

رو خنده  و  پوش  نظام   ئیخوش  دادگاه  راهرو  در  که  بود 

که پسرش علیرضا وابراهیم محاکمه می    50شاهی در سال  

فریاد    ، با تحکه اول به اعدام محکوم شدندشدند و در دادگا

 :ه بودبرآورد

چرا جوان ها را اعدام می کنید من فقط بچه خودم را نمی  

 گم من همه بچه ها را می گم. 

هر ماه یک دو    50این همان زنی بود که سال ها در دهه   

مالقات   برای  و مشهد  زندان شیراز  بین  در    پسرهایشبار 

محبوب همه زندانیان و خانواده    ؟ همان کهرفت و آمد بود

 های زندانیان سیاسی بود و به همه روحیه می داد؟ 

آزادی   از  که پس  بود  زنی  همان  هم شکسته  در  زن  این 

روی همه  ه  درب خانه اش ب  57زندانیان سیاسی در سال  

 رفقای بچه هایش باز بود؟

ایا این همان زنی بود که با روحیه ای بی نظیر در زندان  

دختر   تیرباران شدن  وجود  با  اسالمی حتی    16جمهوری 

 ؟کردساله اش برای همه مادری می

 آیا ان همان زنی بود که............. 

 شد. انگار چیزی در درونم ذوب می

 

 رقفای علی و نیلوفر، بچه های خودم   

 او همیشه خودش در را باز می کند گویا منتظر کسی است. 

 د. می بند پشت سرمان  را  در 

با چشم های پراز اشک هر کس  درگوشه ای می نشیند.  

سالن پر است از قاب های عکس علی و نیلوفر. عکس های  

 دیگری هم هست  با گل های زیبا. 

شده   خیره  جایی  به  سکوت  در  کس  می    است. هر  چه 

 ؟ توانستیم بگوییم

 

با علی   در ذهنم جان    65در سال  در زندان  آخرین دیدار 

ار سال دستگیری و شکنجه های فراوان  گیرد؛ پس از چهمی

او بود  از  مانده  باقی  اسکلت  یک   خبر    67در سال    .تنها 

 اعدامش را شنیدیم. 

آد همیشه می گفتم از بچه ها فقط این نیلوفر  یادتون می

 برام می مونه.  

 ش باشه.  ااولیاو   کردم کی فکر می

  نیلوفرم از شش هفت سالگی با زندانی شدن اون دو تا  بچه 

  ، ها، با سیاست آشنا شد. همیشه در سکوت هم درد من بود

هایم را می گرفت و سرش را تو بغلم می گذاشت. با  دست

شور و شادی آب روی آتش دلم می ریخت و اون شب و  

روزهایی بی پایان که منتظر اعدام جگر گوشه ام بودم مرهم  

 دردم بود.

 هاش هنوز تو گوشمه..... وای صدای خنده

 روزگارم سیاه شد. وای وای 

 یادت میاد گفتم فقط این نیلوفر برام می مونه. 

را نوازش   ش گردنبنداش و سینهبه طرف  برد میدستش را 

 د.و می بوس دمی کن

اقال از علی این را به یادگار دارم خودش در زندان با سنگ 

 برام درست کرده

 اما از نیلوفر چی ؟ 

 هیـــــــــــــــــچی ... 

 نقدر سریع گلوله قلبش را شکافت که فرصت هیچی نبود. آ

های نیلوفر فضا را پر می کرد و حس  در کوهنوردی خنده ه

 کرد. مان بدر میمی داد و خستگی از تنبه ما شادی 
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می شروع  او  همیشه  را  کوه  در  بازی  چنان  برف  آن  کرد. 

 . فضایی می ساخت که باورکردنی نبود

در آخرین برف بازی، با سنگی که در گلوله برف پنهان شده 

اش شکست و خون  از آن جاری شد. با خنده بود، پیشانی

 که دستپاچه شده بودیم می گفت:  به ما

 چیری نیست چیزی نیست بخیه احتیاج نداره. 

نوجوانی،   طراوت  کودکی،  شیطنت  خندان،  و  زیبا  چهره 

روز   مسایل  به  آگاهی  و  شانزده شعور  سن  در  او  از  همه 

 سالگی دختری مبارز پر از شور زندگی ساخته بود. 

 

می بچهیادت  تو  گفتم  می  می آد  برام  نیلوفر  این  فقط  ها 

 مونه.

   

تو عروسی علی  مامان  اصرار داشت که همه با هم عکس  

 یادگاری بگیریم. 

 می گفت شاید دیگه این بچه ها را نبینم. 

 گفت: اولین بار بود که اونجا

 می دونم تو بچه ها فقط این نیلوفر برام می مونه. 

 

نستی پشت لبخندش دلهره ادر عروسی و شادی هم می تو

 از دست دادن را ببینی. 

 

دونی وقتی تو زندان جهوری اسالمی بودم خیالم راحت  می

 تر بود به نیلوفرم نزدیک تر بودم.

 دونی اون بچه ها همه نیلوفرم بودن. آخه می

 ای بچه ها یک چایی بیاریم  بذار بر

 آخه................ 

 دونم دونم  میمی

همین االن هم زندانی هستیم در این آپارتمان  کوچک در  

این گوشه دنیا. بچه هامون را کشتن، خانه و زندگی و اموال 

مان را گرفتند و ما را پرت کردن کیلومترها دور از خانه و  

ما دریغ شده.   کاشانه. حتی سرخاک بچه ها رفتن هم از 

شیم. مگر زندان  همین جا هم در امنیت نیستیم و تهدید می 

 دیگه چیه. 

 

شکسته و داغان شده.   ، چقدرکه مثل کوه استوار بود  پدر

ببینی. بیشتر   توانستی در چهره اش  می  را  نهایت  غم بی 

 .نشسته بود کت ااوقات س

 سکوتی فراتر از درد  

نیلوفر را انتظار نداشتند. آخر هنوز بچه بود، شانزده سال   

 بیشتر نداشت. 

 

سال   خرداد  سی  اول    60در  دستگیرشد.  خیابان  در 

اش؛ اسم دیگری داده بود به همین دلیل خانواده  نشناختن

 اش برود. نمی توانست سراغ 

  دوستان با تالش زیاد فهمیدند چه اسمی داده. مادر یکی از  

تا شاید مالقاتی بگیرد. اما شناسنامه    رفت در زندان اوین 

 خواستند. چند روز وقت برای تهیه مدارک الزم بود. 

برویم    تیم شگذاماده شد و من و طاهره و مادر قرار  آمدارک  

اش را فراهم کنیم اما  مالقات تا شاید بتوانیم زمینه آزادی

 زمان مهلت نداد. به خانه شان ریختند. 

یک هم کالسی حزب اللهی شناسایی  نیلوفر گویا به وسیله 

در   بسزایی  تاثیری  و  بود  مدرسه  اوعضو شورای  بود.  شده 

 پیشبرد مبارزات دانش آموزی داشت. 

اما تنها به خاطر فعالیت خودش نبود بلکه برای رد یابی از  

اش کردند و او با وجود سن کم  دو برادرش به شدت شکنجه

 مقاومتش بی نظیر بود. 

 

یاد مادرش که  کنم که در زندان نیلوفر در ذهنم مجسم می

می می جاری  اشکش  اختیار  بی  بود  آرزو    ،شدافتاد،  کرده 

 مامانش را در آغوش بگیرد وبگوید:  شاید که

 اند.مامان من هم رفتنی هستم به من حکم اعدام داده

ریختم.    ،مامان ها  اشک  تو  پایان  بی  های  اشک  برای  من 

 بدرود عزیزانم. گفته باشد: 

سحرگاهی جان جوان شانزده ساله اش را با گلوله نشانه  و  

نیکاها، ساریناها،  رفتند. خونش بر زمین ریخت و با خون 

 ها، یلداها در هم امیخت. ها، کیانحدیث

 جاری است.  60این خون ها از سال 

 فریبا ثابت             

 2022دسامبر 24پاریس    
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 کیش جعفر به 

 1" زندانی تهران " نقدی بر واکنش برخی از زندانیان سیاسی دهه شصت به کتاب  

هایی  نویسی و دقت در تاریخ زندان دارای اهمیت است. حقیقت نزد کیست؟ چه سنجهنقد و بررسی ادبیات زندان ما برای راست

یا خیال تحریف  دارد؟ این پرسش  های زندانپردازی در نوشتهبرای تشخیص  تواب و مقاومت  وجود  تامل در مقوله  نیز  ها و 

 شود.  موضوعات مهمی هستند که جا دارد در این ویژه نامه به آنها پرداخته 

نوشته پیش رو که سالها پیش به نگارش درآمده، از این رو که با نگاهی انتقادی به موضوعات فوق در آثار زندان پرداخته، در 

 باشند.  یابد. ضمن اینکه فارغ از کتاب مارینا نمت چنین مباحثی همچنان قابل تامل میزندان بازنشر میویژه نامه 

 منیره برادران 

 مقدمه 

از طرف انتشارات   2  خاطره(  ک یتهران:    ی)زندان  Prisoner of Tehran: A Memoirعنوان  با    مارینا نمت  با انتشار کتاب

ارسال  ها آغاز شد. اوج این مخالفت  60در میان برخی از زندانیان سیاسی دهه  آن، مخالفت با انتشار (1386) 2007 پنگوئن در

مرداد    3)  2007جوالی    25بنگاه انتشاراتی پنگوئن کانادا بود. این نامه در  ای از طرف منیره برادران و گلرخ جهانگیری به  نامه

 و در همان زمان برای اطالع عموم منتشر شد.  ( ارسال 1386

ها و فضای تشریح شده در این کتاب نه تنها در روشن کردن تجربه زندان موفق  صحنه"برادران و جهانگیری نوشته بودند که  

عالوه بر نویسندگان    (Baradaran and Jahangiri 2007)    "نبوده بلکه حقیقت را تغییر و آنرا معکوس نشان داده است.

های سیاسی مختلفی وابستگی داشتند در زیر این نامه به چشم  تن دیگر از زندانیان سیاسی دهه شصت که به گروه   23اصلی نام  

 خورد.  می

 است.   کتاب مارینا نمت بر 3"مقاوم"ای که در ادامه آمده است، نگاه انتقادی من به نقد زندانیان سیاسی نوشته

ام. اما هر بار از انتشار آن خودداری کردم، به این دلیل  و دو سه باری متن آنرا تغییر داده 4در انتشار این نوشته بسیار تعلل کرده 

ل ببرد  ها را زیر سئوابدون آنکه مسئله مقاومت در زندان -که نگران بودم تا چه میزان نقد من بر واکنش دوستانم بر این کتاب  

 
 منتشر شده است:   "کاهمی من از یادت نم" در وبالگ  1388اسفند  20مقاله در تاریخ  نسخه اولیه 1

behkish.blogspot.com/2010/03/60.html-http://jafar 
ها ترجمه شده است. تا آنجا که اطالع دارم  توسط بنگاه انتشاراتی پنگوئن کانادا به انگلیسی منتشر و سپس به بسیاری از زبان  2007این کتاب در    2

 ترجمه فارسی آن در دسترس نیست.  
. اما اتفاق نظری  ها مقاومت کردنددر برابر فشارها و شکنجه های متفاوت  و روش به درجات    یاسیس  انیزندانبنا بر اطالعات موجود اکثریت قریب به اتفاق    3

توان با نگاهی ی این واژه معرفی نشده است، هر چند می اسیس  انیدر فرهنگ اصطالحات زندان، وجود ندارد.  ستیمقاوم ک یاسیس  یزنداندر مورد اینکه  
اصطالحات  در  (1384)کیاکجوری ومت در زندان احتماال به همان اندازه تواب بودن پیچیده و قابل تفسیر است. به تعریف زندانی تواب متوجه شد که مقا

مقاوم وجود ندارد.    یزندان  ایبه عنوان مقاومت    یلغت  نیز  شده  هیته  ی، یکی از کسانی که نامه مذکور را امضا کرده است،مصداق  رجیو لغات زندان که توسط ا

در نامه به انتشارات پنگوئن نیز منظور از مقاومت و زندانی مقاوم تعریف نشده است و تنها به این نکته اشاره شده است    (324- 294,  1385)تا طلوع انگور  

     (Baradaran and Jahangiri 2007)دیگر زندان که مقاومت و ایستادگی بر مواضع خود بوده را حذف کرده است. که مارینا نمت زیرکانه چهره 
نوشتن درباره  بدون دانستم اخالقا خود را مجاز نمیبود. برای آزادی در حسینیه اوین من ای صاحبه چند دقیقهمیکی از علل تعلل در انتشار این مقاله  4

زمان با انتشار این  . هم، از سوی دیگر نوشتن درباره این مصاحبه برای من بسیار آزار دهنده بوداز دوستانم بپردازم  یمصاحبه به چنین انتقادات تنداین 

http://jafar-behkish.blogspot.com/2010/03/60.html
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هایی که به نظرم از طرف منتقدین نمت نادیده گرفته شده است، یاری  تواند خوانندگان را در فهم بهتر در مورد جنبهمی  -

ای نیست، منتشر  رغم این تردیدها، تصمیم گرفتم این نوشته را، هر چند سالیانی بر آن گذشته و دیگر موضوع تازهرساند. اما به

و به ویژه آن دسته از دوستان که رنج خاطره نویسی را  کرده که در این مبحث سالیانی متمادی مطالعه  کنم. امیدوارم دوستانم

ام، با دقت نظری که از آنان سراغ دارم، برای  هایشان را مورد نقد قرار دادهو در این مقاله رفتار و دیدگاه اندداشتهبر خود هموار 

 رسانند.  تر من از این موضوع دشوار یاریدرک صحیح

های مبهم و دور از  نیست، که در آن صورت، برای روشن شدن بسیاری از جنبه  "زندانی تهران"هدف از این نوشته نقد کتاب  

دارد، که در    وی ان  بندو هم  های متمادی مصاحبه با مارینا نمتهایم، نیاز به کاری تحقیقی و چه بسا ساعتها و شنیدهتجربه

ها رنج زندان و  نقد روش برخورد برخی از دوستانم که سال. این مقاله  گنجدمحدوده این مقاله که در پیش روی شماست نمی

 اند، با مسئله مکتوب کردن خاطرات زندان است. شکنجه جمهوری اسالمی را تحمل کرده

انتقادات  برخی  اما به دلیل پیچیدگی مسئله و    1نمت نوشته شد.   آید پس از مطالعه کتاباولیه متنی که در ادامه مینسخه  

 ودداری کنم. این مقاله خترجیح دادم که در آن زمان و بدان ترتیب از انتشار 

سی  بی)بی  ها منتشراز طرف خبرگزاری  [Herman Rosenblat]  2که مسئله دروغ بودن خاطرات هرمن روزنبلت  1387در دی  

خواست که به دلیل ساختگی بودن داستان، تمام    ویانتشاراتی پنگوئن از  های جانبی  گروه برکلی، از شرکتو    ( 1387فارسی  

ا تجدید نظر در آن نوشته، اقدام به  دستمزد دریافتی برای نوشتن کتاب را پس دهد و انتشار کتاب متوقف شد، بر آن شدم که ب

 انتشار آن کنم. 

 یک مورد بحث برانگیز در خاطره نویسی

ها های بزرگی در آنترین مواردی که نویسنده یک خاطرات )خاطرات سیاستمداران را به کناری بگذاریم که همیشه دروغ از مهم

در    ، برنده جایزه صلح نوبل3[Rigoberta Menchú]  چوپردازی متهم شده است، مورد  ریگوبرتا منشود( به دروغ یافت می

 Menchú)منتشر کرد.    "من ریگوبرتا منچو: یک زن بومی در گواتماال"با عنوان    1983است.  منچو خاطرات خود را در    1992

and Burgos-Debray 1984)  توسط الیزابت بورگوس همسر    ،[Elizabeth Burgos]  کتاب که مصاحبه با منچو بود 

به انگلیسی ترجمه شد. انتشار این کتاب و توجه جهانی به آن بدون شک   [Ann Wright] تنظیم و توسط آن رایت رژی دبره

یکی  ای انتخاب کرد. کتاب خاطرات منچو به  یکی از دالیلی بود که کمیته جایزه صلح نوبل منچو را برای دریافت چنین جایزه

 گیرد. و مورد بررسی و تحقیق قرار میشده ها تدریس تبدیل شد که در مدارس و دانشگاه هاییکتاباز 

  1999ها تحقیق در گواتماال در  شناسی در دانشگاه میدلبری آمریکا، پس از سال، استاد انسان[David Stoll]  دیوید استول

با   اودر بیان خاطراتش متهم کرد.  وغلّپردازی و را به دروغ   وی های منچو منتشر و الیتیومصاحبه با هم 120کتابی را بر اساس 

 Stoll)کرده است.    وغلّآوری شواهد مدعی شد که در بسیاری از موارد منچو دروغ گفته یا در بیان واقعیت  مراجعه و جمع

 
(: مصاحبه  1خاطرات پراکنده )قسمت  "ام در حسینیه اوین را با عنوان  شرح مصاحبه توانند  مندان می . عالقه مقاله، داستان مصاحبه در اوین را منتشر کردم

 مطالعه کنند:   منتشر شده است "کاهم من از یادت نمی"وبالگ در  1388اسفند  28که در  "در حسینیه اوین شرط آزادی
behkish.blogspot.com/2010/03/1_8257.html-farhttp://ja 

 کتاب مارینا نمت را نخوانده بودند.   ،جالب توجه آن بود که اکثر امضا کنندگان 1
والد  های فرعی بوخون ی از کمپ های طوالنی هرمن روزنبلت، یک پسربچه یهودی لهستانی که در نوجوانی در زمان جنگ جهانی دوم در یکبرای سال   2
(Buchenwald sub-camp  در آلمان زندانی بوده و در )ای از  یابد، مدعی بود که در دوران اسارت دختربچه پس از شکست المان نجات می   1945

تری را در نیویورک به او معرفی  کند که دوازده سال بعد دوستی دخکرده است. او روایت میهای خاردار کمپ برای او سیب و نان پرتاب می روی سیم

کند. اما داستان کرد و روزنبلت در همان اولین دیدار از او تقاضای ازدواج میای است که برای او سیب پرتاب میکند، از قضا این دختر همان دختربچهمی 

 . این عشق و دختربچه ساختگی و روزنبلت همسرش را برای اولین بار در نیویورک مالقات کرده بود 
ارهای وی برای عدالت اجتماعی و  شناختن ک برای به رسمیت  "به ریگوبرتا منچو تام    1992نویسد: جایزه صلح نوبل  بنیاد نوبل در معرفی منچو می   3

 (The Nobel Foundation 1992)داده شد.  "فرهنگی بر اساس احترام به حقوق مردم بومی-سازگاری قومی

http://jafar-behkish.blogspot.com/2010/03/1_8257.html
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ای جدی را در میان حامیان و منتقدان منچو برانگیخت و تا آنجا پیش رفت که برخی از  مجادله  انتشار کتاب استول  (2007

کند که او  قبول می  1999منچو در سال    (Rohter 1998)منتقدان خواستار شدند که جایزه نوبل منچو پس گرفته شود.  

داستان دیگران را با سرگذشت خودش مخلوط کرده است تا توجه جهانی را به جنایتی که در گواتماال در جریان است جلب 

خی از معتبرترین حمالت شدیدی که علیه منچو سازمان داده شد و از حمایت بر   (The Associated Press 1999)  کند.

، برخوردار بود، سبب شد که کمیته نوبل اعالم کند که جایزه نوبل منچو صرفا های ایاالت متحده، از جمله نیویورک تایمزروزنامه 

 خودداری کرد.  وینبوده و از باز پس گرفتن جایزه  اوبه دلیل کتاب خاطرات  

ترین حامیان توسعه حقوق بشر و مدافعین حقوق ساکنین بومی است و بسیاری از موسسات آموزش  ل منچو هنوز هم یکی از فعا

 دهند. عالی هنوز هم کتاب منچو را به عنوان یکی از مواد درسی خود مورد مطالعه و تحقیق قرار می

 نقد نامه اعتراضی 

 : پنگوئن در اعتراض به انتشار کتاب مارینا نمتچند نکته در مورد نامه اعتراضی زندانیان سیاسی ایرانی به انتشارات  

 نمت ذکر شده است: ماریناسرایی در نامه سه محور عمده برای نشان دادن داستان

 تواند از تخیل نویسنده ناشی شده باشد. دهد، آنقدر غیرواقعی است که تنها میکه نمت شرح می صحنه اعدامی -1

،  209های انفرادی  مانع زندانی به همراه بازجو، تصویر سلولپیکر و خارج از کنترل زندان و ورود و خروج بیو   فضای بی در -2

 هاگیرند، با واقعیت اوین در آن سالشکل می  زندان و رفتار بازجوها و نگهبانان که همگی برای مناسب شدن داستان مارینا نمت 

 کامال بیگانه است. 

گیرد، از نظر ما توهین  فضایی که بطور زیرکانه در این کتاب برای حذف چهره دیگر زندان، یعنی چهره مقاومت، صورت می -3

 ویژه زندانیان سیاسی زن است.  زندانیان سیاسی ایران، به به تمامی

را  نخست آنکه افتاده است  اتفاق  آنچه  با حقیقت  تطابق یک خاطره  یا  نمی  عدم  افراد  تجربه شخصی  به  با استناد  توان صرفا 

کرد.    استنتاجات اثبات  آن  و  سیماین  چون  مثال  طور  مرگ  به  اردوگاه  اطراف  خاردار   Buchenwald]  والدبوخونهای 

Concentration Camp]1  های نزدیک به هم قرار داشتند و پرتاب میوه برای زندانیان  های نگهبانی در فاصله بلند بوده و برج

. اینکه پرتاب خوراکی در آن شرایط  کافی نیستروزنبلت    برای اثبات غیرواقعی بودن داستان هرمنکاری بسیار دشوار بوده،  

 وز نتایج آن اعالم شده است.  دشوار امری است بعید شاید منشاء تحقیقی بوده است که امر

عمده انتقاداتی که   .آمیز یا دروغ بودن خاطرات منچو، رنج یک تحقیق جامع را بر خود هموار کرده بودبرای مبالغه دیوید استول

 بر نوشته نمت منتشر شده است نشان از چنین تحقیقی ندارند. 

برند بر پیشانی او  شوند که امکان ندارد نام فردی را که برای اعدام مصنوعی میروشن نیست که چگونه منتقدان مدعی میمثال 

ن آنچه نمت گفته نیست. به ویژه که در آن دوره خاص  اند به معنی دروغ بودبنویسند؟ اینکه منتقدان این مسئله را تجربه نکرده

دانند  آیا ممکن نبود که بازجویان و پاسداران که می  .شدهایی بود که استفاده میشکنجهمتداول  اعدام مصنوعی یکی از انواع  

 سند؟ برند، برایشان مهم نباشد که اسم قربانی را کجای بدن او بنویزندانی را تنها برای اعدام مصنوعی می

علی  "شود که فردی به نام انجام داده باشد. وی مدعی می  را همنشین بهار " زندانی تهران"شاید تنها کار جدی در مورد کتاب 

زمان شاه وجود نداشته و همچنین نام کند، در میان زندانیان سیاسی  نمت با او ازدواج می  مارینا، بازجوی اوین که  "موسوی

میان شهدای   در  انقالب(  از  قبل  نمت  پسر  )دوست  نمی  17آرش  به چشم  تهران  بهار    خورد.شهریور  اما    (1386)همنشین 

ازدواج کرده یا نه؟ معلوم نیست نمت با یکی از بازجویان یا پاسداران اوین    مارینادهد که آیا  تحقیقات همنشین بهار نشان نمی

 
ها و دیگر شهروندان که از نظر حکومت نازی نامطلوب بودند برای از میان برداشتن مخالفان سیاسی، یهودیان و کولی   1937والد در  ردوگاه مرگ بوخون ا  1

دلیل شکنجه،    هزار نفر در این کمپ به 56ها در این کمپ ادامه یافت. بیش از  ، زمانی که توسط متفقین آزاد شد، نابودی انسان 1945تاسیس شد و تا 

   (Buchenwald and Mittelbau-Dora Memorials Foundation)آزمایشات پزشکی، گرسنگی و تیرباران جان باختند. 
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که اگر ازدواجی صورت گرفته، سرنوشت آن چه شده است؟ آیا همسر سابق وی هنوز زنده است؟ و اگر در قید حیات نیست، به  

فوت کرده، در جنگ کشته شده، توسط مجاهدین ترور شده یا به دلیل اختالفات داخلی جمهوری اسالمی به قتل  طبیعیمرگ 

آیا همنشین بهار مدعی    1این نکته قابل ذکر است که نمونه ازدواج زنان زندانی با بازجو و پاسداران وجود داشته. است؟    رسیده

 است که داستان این ازدواج به تمامی ساختگی است؟ 

آورد که آنان خود را  که بعضی اوقات این گمان را به وجود می خود  نمت با تکیه بر تجربه شخصی و استنتاجات مارینامنتقدین 

سرایی  اند که داستان نمت در بسیاری از موارد تنها داستاندانند، نتیجه گرفتهتنها مرجع قابل وثوق در مورد خاطرات زندان می

اثبات کن  "سراییداستان"و    "دروغ پردازی"است. به دست آوردن شواهدی مستند که   را   وید، در حالی که منتقدان  نمت 

 دسترسی به این اسناد ندارند، امری بسیار دشوار است. 

های منتشر شده تفاوتآنچه  نسخه با  این  و    را خوانده  گوید که نسخه اولیه خاطرات مارینا نمتمصداقی می  ایرجنکته دوم،  

های انتشاراتی در همین  در میان خاطرات ایرانیان که توسط بنگاهآیا  ت، اما  ای حائز اهمیت اسبه نظرم، این مسئله  2بسیاری دارد. 

و خواننده را به خواندن آن ترغیب   "رانگیزتهیجان "چند سال گذشته انتشار یافته است، چنین تغییراتی برای آنکه خاطرات را 

اما آیا این بدان معنی است که محورهای   من با مصداقی موافق هستم که چنین کاری صحیح نیست،  3کنند وجود نداشته است؟ 

 نمت دروغ است؟  مارینااصلی داستان زندگی 

های زندان  شود. در برخی از روایتمربوط می  مسائل زندانو دیگر    209های نمت از بند  نکته سوم به غریب بودن برخی از روایت

تواند  شده است که با تجربه شخصی زندانیان دیگر می  ها دسترسی دارم ماجراهایی روایتام یا به آنکه من به تازگی خوانده

تاکید  ها  بودن آن  نامانوسها حقیقت ندارند، بلکه تنها بر  مغایر باشد یا با عقل جور در نیاید، منظورم این نیست که این روایت

 کنم.  . به ذکر چند نمونه قناعت میامکرده 

است. وی   عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشتمرگ در جریان قتل اولین نمونه حضور چند روزه ایرج مصداقی در راهروی 

کاران حتی از  گر جنایتی است که جنایتدر حالی که لنگی بر چشم دارد روزهای متعددی را در راهروی مرگ نشسته و نظاره

تابی از  پس از بی وییا آنجا که  (144, 1385های نا آرام )مصداقی, تمشک اند.ترین کسانشان نیز پنهان نگاهداشتهچشم محرم

را به   ویکند و کند و حاج داوود لوطی منشی میاعالم می آمادگی خود را برای مناظره به حاج داوود  4شرایط غیرانسانی قبرها

 
 ( 78تا  61، 1390)عدالت برای ایران  مراجعه کنید.  " جنایت بی عقوبت"های زندان در کتاب برای اطالعات بیشتر به فصل ازدواج ]*[  1
گرای آمریکای شمالی و اروپا پس از حادثه  های مذهبی و راست ای است که مطلوب طبع جریان داستان مارینا نمت به گونه معتقد است  ایرج مصداقی   2

اشکال نقض  حمله به افغانستان و عراق تمام  برای حمایت از  افکار عمومی برای شکل دادن به  ها  در آن سال   (1386)مصداقی   . است  2001ر سپتامب   11
با تبعیض ساختاری داز جمله تالششدند.  حقوق بشر در افغانستان و عراق برجسته می ترین ر افغانستان یکی از مهمهای جنبش زنان برای مبارزه 

 ,Abu-Lughod 2002)بود تا نشان دهند که تصرف افغانستان برای آزادی زنان نیز هست.    آمریکاموضوعات تبلیغاتی در دست محافل جنگ طلب در  

Cloud 2004)  
تا آنجا که اطالع دارم   Ebadi 2011, 9)-(12بخشی از یک داستان است.  "قفس طالیی"روایت شیرین عبادی از اتفاقات گورستان خاوران در کتاب  3

گذشته را  خود در توجهی ادا و بیرا  "های خاوران مادران و خانواده "دین خود به  ترتیباو تالش کرده تا بدین شاید . عبادی هرگز به خاوران نرفته است

 ؟  کندجبران 
حصار را  ریاست زندان قزل  1363تا تیر   1360بود. او از مرداد  1363، دادستان انقالب مرکز تا  الجوردی اسداهلل داود رحمانی، از نزدیکان و همدستان  4

گیرند که برای تواب کردن زندانیان سیاسی سر موضع، آنان را در تصمیم می 61ر سال بر عهده داشت. وی و همدستانش، از جمله برخی توابین، در اواخ
 کند:  ها را چنین تصویر می ، قبرها یا تخت 1370تا   1360شرایطی به غایت غیر انسانی قرار دهند. منیره برادران، زندانی سیاسی از 

ام را دیواری قرار گرفتم که دو طرف   ایجعبه هایی برای جعبه، برای قفس. درون  تخت واقعیت داشت. اما نه تختی برای خوابیدن و استراحت، تخته

کرد. عمالً هیچ امکان تکان خوردن نبود. پشت ها تماس پیدا میاز تخته گرفته بود. وقتی رو به دیوار چهارزانو نشستم، پاهایم از دو طرف با تخته

 معروف شد.   "هاتخت " ها به ی سیاه در بین زندانی پایید. این دوره ندانیان تواب[ همیشه ما را می سرم دیواری نبود و آنجا نگاه مراقب زهره ]یکی از ز
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و در جریان بازجویی همسرش یکباره در   209در بند    یا عفت ماهباز  (97,  1385ها  )مصداقی, اندوه ققنوس  گرداند.بند باز می

اجازه این    وی اند، به  ه شدهخواهد با همسرش دیدار کند و بازجویان که حیرت زدگوید میکند و میاطاق بازجویی را باز می

ای  بیند و بدون آنکه اجازهمیبند  از زیر چشمرا    از دور شاهپور  209یا آنجا که در بند    (60,  1387)ماهباز  .  دهندمالقات را می 

از او سئوالی مینشسته میای  گرفته باشد به کنار شاهپور که در گوشه  کند و پس از پاسخ شاهپور، چنان غرق شادی  رود و 

آیا روایت ماهباز با تجربیات   (81-79,  1387)ماهباز  پیچد.زند که صدای آن در بند میای بر گونه شاهپور میشود که بوسهمی

اور کردن اینکه مصداقی برای روزهای متوالی لنگ بر چشم در راهروی مرگ نشسته دشوار  دیگر زندانیان همخوانی دارد؟ آیا ب

دهند که ما با آن احساس  را نشان می  "آن چهره دیگر زندان"کنیم؟ شاید علت آن است که آنان  ها را باور میچرا آن  1نیست؟

هرمانی و مقاومت زندانیان و شقاوت زندانبانان را نشان  دهیم در این روایت که قکنیم و به خود اجازه نمیهمدلی و همراهی می

 دهد، تردید کنیم.می

را ورق    و منیره برادران  عفت ماهباز  ،( 1380)پرواز    چهارمین نکته، محدود بودن تجربه زندانی است. خاطرات زندان نسرین پرواز

ها به چشم  در روایت آن  "دیگری"اند ولی هیچ اثری از  میزنم. بعضی اوقات شاید آنان در یک زمان در یک اطاق حضور داشته

از اعراب نداشته و  محلی  "توابین"در این میانه  .به عنوان شخصیتی حقیقی وجود خارجی ندارند "دیگر"آید. گویا زندانیان نمی

 " ترینصادقانه"شود. قصدم انتقاد از این دوستان نیست، شاید  ای به هویت فردی زندانبانان میتنها بعضی اوقات اشاره  2ندارند.

های منتشر شده زندانیان  اند. بنا بر روایترسد در زندان چنین زندگی کردهگونه است، چرا که به نظر می  شکل بیان روایت همین

از همین روست که روایت زندان نمتهای کوچکی که شاید آنرا کمون میر زنداند بودند.  و محبوس  نیز محصور  ،  نامیدند 

های سیاسی را  ای از شرایط دهشتناک زندان. هر کدام از این خاطرات گوشهیابنداهمیت می  و برادران  ، پرواز، ماهبازمصداقی

زمانی که زندانی   عالوه بر این شخصیت، موقعیت اجتماعی و طبقاتی، اعتقادات سیاسی و ایدئولوژیک راوی در 3کنند. آشکار می

و نامحسوس داشته و خواهد داشت و این    گیری هر روایت تاثیر محسوسکند، بر شکلبوده و زمانی که روایت خود را بیان می

  4های زندان خواهد افزود. گونی و تفاوت روایتبر گونه 

ای بیان  نمت روایت خود را به گونه  مارینانویسندگان و امضاء کنندگان نامه به بنگاه انتشاراتی پنگوئن بر این باور هستند که  

اگر فرض کنیم که درکی واحد از چهره مقاومت    5های جمهوری اسالمی حذف کند. را از زندان  "چهره مقاومت"کرده است که  

محدود بوده است؟ آیا هیچ کدام از   "چهره مقاومت"های جمهوری اسالمی به در زندان وجود دارد )که چنین نیست(، آیا زندان

که در مقابل فشارهای بازجویی تاب نیاوردند و در مقابل زندانبانان از خود  را اند روایت کسانی یسندگان نامه اعتراضی توانستهنو

 
حرکتی درد  حرکت در سکوتی مرگبار. عضالت بدن و به ویژه پاها از بیشب بی 10صبح تا   6گذشت، اما چه کُند و چه سخت. از ساعت روزها می  

،  1376)برادران، حقیقت ساده  ها چه سنگین و یکنواخت بودند.  یافتند، لحظههیچ صدایی برای شنیدن نمی هایی که  داشتند. با چشمان بسته و گوش 

200 ) 
 شود. بار تا کنیم، احتماال دیگر چیزی از میان تار و پود آن دیده نمی پرسیم که حتی اگر یک پارچه توری را دهمثال از خود نمی  1
های جمهوری اسالمی پرداخته و از حقوق توابان دفاع  سازی در زندانمنیره برادران از جمله معدود کسانی است که در مقاالت متعددی به مسئله تواب  2

 ( 1380شناسی شکنجه )برادران، روان . کرده است
بانیان )و جنایتکاران( را گردآوری کنند و به حقیقت آنچه اتفاق  های حقیقت نیز این بوده که با ایجاد فضائی مناسب شهادت قریکی از اهداف کمیسیون  3

 افتاده است نزدیک شوند.      
 ( 1387)تنکابنی، واقعیت بایکوت در زندان زنان داند. صحیح نمیرا ها به عنوان نمونه زهره تنکابنی روایت منیره برادران از جریان بایکوت  4
های بسیاری را تحمل کردند تا سبب سختی برای دیگران نشوند و بسیاری جان بر سر پیمان  و سختی   هاحقیقت آن است که هزاران تن شکنجه  5

شدند و تحمل  کردند و حتی با هم گالویز می های دیگری نیز داشت. زندانیان مقاومی که دیگر زندانیان را بایکوت میگذاشتند. اما مقاومت در زندان چهره 

کردند، زندانیانی که در زیر بازجوئی داوطلبانه اطالعات خود را در اختیار بازجو قرار داده بودند و در بند برای جبران آن  ی زندان را برای دیگران دشوار م
 کردند، زندانیانی که در زیر شکنجه هیچ اطالعاتی نداده بودند و در بند برای گریز از اعدام و یا آزاد شدن برخی اعمال مورد پسندتندروانه برخورد می 

 دادند و قس علیهذا. منظور از چهره مقاومت کدام است؟  زندانبانان را انجام می 
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بازگو کنند؟    ، ترجیح دادند  " مقاوم"نشان دادند و همکاری با زندانبانان را )به درجات مختلف( بر همراهی با زندانیان    "ضعف"

شده از طرف امضاء کنندگان نامه اعتراضی حتی اندکی به این تجربه دردناک هزاران زندانی سیاسی    کدام یک از خاطرات منتشر

توان  از زندان را تنها می  "این چهره"از آنان نیست، آنان با آن تجربه بیگانه هستند و روایت    کوتاهی  1نزدیک شده است؟   "تواب"

 اند.از زبان کسانی شنید که خود آنرا تجربه کرده

میر تداعی  را  نظر  این  است،  کرده  انتخاب  اعتراضی  نامه  که  آنان  ویکردی  که  سیاسی  زندانیان  از  آندسته  که   "تواب"کند 

باید   " توابان"ای که در زندان برگزیدند، مجاز هستند روایت خود را بیان کنند.  ای مجدد از آن رویهنامندشان، تنها با توبهمی

با سرافکندگی   و  باشند  داشتهسرافکنده  روا  آنان  مورد  در  که  بیان جنایتی  بپردازند.به  این جنایت  در  مشارکت خود  و   2اند 

تر اینکه به کسی شناسند. و مهمرا برای توابین به رسمیت نمی  "زندانیان مقاوم"نویسندگان نامه اعتراضی حق نادیده گرفتن  

 آور بدانند.  بیهوده و حتی زیان ها انجام شده است رادهند که تمام مقاومتی که در زندانحق نمی

دانم  . من نمیاست  اند که با انگیزه پولدار شدن اقدام به نوشتن کتابش کردهبرخی )از جمله ایرج مصداقی( نمت را متهم کرده

تم، این  نمت چه بوده است، همانگونه که در مواردی دیگر نیز بر این انگیزه واقف نیس ماریناکه انگیزه نوشتن این کتاب از طرف 

 پردازم. پنجمین نکته است که به آن می

اند. برخی  ای یکسان نداشته، انگیزهاندکرده کسانی که داستان خود را بازگو  شویم  متوجه می  های حقیقتتجربه کمیسیونبا مرور  

ه رسمیت شناخته شدن جنایتی که در حق آنان  اند، برخی بیان واقعیت و بکاران اقدام به چنین کاری کردهبرای افشای جنایت

کنند که فضای جامعه چنین امری را بر  انجام شده است انگیزه بیان روایتشان بود، برخی دیگر برای آن روایت خود را بیان می

در  آنان تحمیل کرده است، برخی دیگر به دلیل به دست آوردن جبران مالی لب به سخن گشودند. از طرف دیگر کمتر کسی  

یافت میمیان جنایت از  کاران  بیایند، برخی  برای آنکه آنان به سخن  باشد،  برای افشای جنایت لب به سخن گشوده  شد که 

های حقیقت، از جمله کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی، عفو آنان را مشروط به بیان همه حقیقت آنچه انجام  کمیسیون

 داده بودند کردند.

بعی که انگیزه نویسندگان را برای انتشار روایت زندانشان )در ایران( بررسی کرده باشد دسترسی ندارم، اما  متاسفانه من به من

برخی برای ادای   .اندهای متفاوت داشتهرساند که نویسندگان انگیزههای زندان مرا به این نتیجه میآشنایی محدود من با روایت

برخی با انگیزه تقویت سازمان سیاسی خود   .ایتی که انجام شده دست به قلم بردنددر زندان و افشای جن خود  دین به همراهان

اند و برخی دیگر به خیال یافتن نامی و برخی دیگر برای توسعه مبانی حقوق بشر دست به این کار دشوار زده   .اندچنین کرده

برای زندانیان سیاسی تنها محدود به یکی از این   رسد که انگیزه بیان روایت احیانا به دست آوردن درآمدی. به نظرم معقول می

دردناک بوده است. همچنین زندانیان تغییر   تجربهها مشوق آنان در پذیرش این ای از این انگیزهموارد نبوده و احتماال مجموعه

ش اهمیتی نداشته باشد.  را بیان کرده، امروز ممکن است دیگر آن انگیزه اولیه برای  خود  اند، فردی که ده سال قبل روایتکرده 

کنند که تنها بیان خاطراتی که با انگیزه افشا چهره جمهوری اسالمی و تقدیس مبارزانی نویسندگان نامه اعتراضی چنین ادعا می

 که جان در راه مبارزه با جمهوری اسالمی نهادند، مجاز و قابل دفاع است. این نوع از برخورد باید بیش از همه مدافعین و فعاالن

 آشوبد. حقوق بشر را بر

 
. کتاب ماهباز را است را ستایش کردند که شکسته شدن خودش را نیز نشان داده ویدر جلسه معرفی کتاب خاطرات عفت ماهباز در تورنتو سخنرانان  1

من  نیک نفس  سلولیبه تجربه آن هم اندکی هم ماهباز  در آن نیافتم.کرده بودم  مشاهدهتسلیم من در زندان از شکست و اثری از آنچه با دقت خواندم 

  بود.شده ننزدیک و در بیرون از زندان چنان از رفتار خود شرمنده بود که قادر به رودررو شدن با من نبود، کرد گزارش رد می برای دیگر زندانیان که 
 ای عمیق کینه در ظاهر یا حقیقتا و یا چنین به خود قبوالنده بودند که  ند. برخی از آنان  ه بود ت خبیثی تبدیل شدبرخی از توابان حقیقتا به موجودا  2

زندانبانان این توابان افراطی را آلت دست قرار داده . داشتندزندانیان سر موضع  دارند و رفتاری بسیار خشن با های سیاسی مخالف و منتقد نسبت به گروه 

 گر تبدیل شدند. به ماموران حکومت و شکنجه اهداف خود دست یابند. برخی از توابان بودند تا به 
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به فضای امن نیاز دارد. جنایتی که    خود  نکته دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که قربانی برای بیان روایت

بینیم. از تکرار  ایم سنگینی خود را بر زندگی ما تحمیل کرده است. بسیاری از ما هنوز هم کابوس میبسیاری از ما تجربه کرده 

ایم یا در مقابل زندانبانان سر خم کرده  آنچه بر ما گذشته است وحشت داریم. مهم نیست که زندان را قهرمانانه پشت سر گذاشته

ایم که آن خاطرات را تا حد  هایمان دست زده باشیم. بسیاری از ما تالش کردهو احیانا برای رهایی به اقداماتی مغایر با ارزش

 آن بخش ادامه دهیم.   " فراموش کردن"های ذهنمان عقب نشانده و زندگی خود را تا حد امکان با  ن زاویهتریافتاده  ممکن به دور

اند و روایت آن، نیاز به همدلی  ها روا داشتههای حقیقت( نشان داده است که قربانیان برای یادآوری آنچه بر آنتجربه )کمیسیون

ها گذشته ای گمان اینکه قربانیان به سخن در آیند و از آنچه بر آنمدالنهو همدردی مخاطبان خود دارند. بدون چنین فضای ه

  رد که نشان از آن دابلاست سخن بگویند، خیالی بیهوده است. نامه اعتراضی به ایجاد چنین فضایی نه تنها کمکی نکرده است،  

ها اجازه دهند که روایتشان را )با  ند به آنحاضر  "غیر مقاوم" تنها پس از توبه مجدد زندانیان    "مقاوم"که برخی از زندانیان  

 تغییرات مورد نظر آنان( بیان کنند.

شان  کند که توابین باید روایتنوشته شده است چنین به من تفهیم می  نمت  مارینانامه اعتراضی و اغلب نقدهایی که بر کتاب  

 غییر دهند تا اجازه و مقبولیت بیابند.  را به حسب سلیقه و دستگاه ممیزی زندانیان مقاوم ت

پردازم. این برخورد صراحتا با آزادی بیان مورد ادعای بسیاری از امضاء کنندگان  این هفتمین و آخرین نکته است که به آن می

را مجبور کنند که تفکراتشان را بنا به میل این دوستان تغییر دهند. آنان   "توابین"خواهند نامه اعتراضی، مغایرت دارد. آنان می

است، چه به مذاق  اوحق دارد یکسره زندانیان مقاوم را نادیده بگیرد. این حق  نمت ماریناکنند که نمی به این نکته ظریف توجه

 ما خوش بیاید، چه خوش نیاید.

 گیری: نتیجه 

است، تنها  اتفاق افتاده    60های جمهوری اسالمی در دهه  در زندانکه  برای بدست آوردن تصویری نزدیک به واقعیت از آنچه  

کافی نبوده و نیست و ایجاد فضای الزم برای سخن گفتن زندانیان غیر مقاوم که از سوی رژیم و زندانیان    " مقاوم"روایت زندانیان  

های زندانیان  ترین انگیزهشوند نیز الزم و ضروری است. اگر گمان کنیم که انگیزه اصلی یا یکی از مهمنامیده می  "تواب"  "مقاوم"

های به کلی  ای بیان خاطرات خود مبارزه علیه رژیم جمهوری اسالمی است، زندانیان غیر مقاوم به احتمال زیاد با انگیزهمقاوم بر

در بیرون زندان نیز تداوم یابد.  "توابین"و  "مقاوم"متفاوت، به میدان خواهند آمد. باید انتظار داشت که کشمش میان زندانیان 

بنگاه انتشار انتقادات زندانیان  نامه اعتراضی به  از این رویارویی دارد. امیدوار    نمت   مارینا از    "مقاوم "اتی پنگوئن و  همه نشان 

پسندند، اطالعات ، آنچنان که خود میخود  در بیان خاطرات  "توابین"هستم که با دفاع از آزادی بیان و به ویژه با پذیرش حق  

گذشته است را غنا بخشند. امیدوارم که اشتباهات احتمالی ما در زندان،   60اسالمی در دهه  های جمهوریما از آنچه در زندان

 تواند سبب خساراتی جبران ناپذیر گردد.    به شکلی دیگرگون در خارج از زندان تکرار نشود. اشتباهاتی که می
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 منیره برادران  

 نقاش زندان 
 

آنچه طرح های سودابه اردوان را از سایر طرح های مربوط  

ا  او آنها رکند، در این است که  به انسان زندانی متمایز می

طور توان تصاویر اردوان را، که بهدر زندان کشیده است.  می

درمی نمایش  به  حافظه  بازسازی  بدون  و  آیند،  مستقیم 

ته در بطن  ترین روایت زندان دانست. این تصاویر الب موثق 

اردوان   سودابه  خاطرات  های  متن  »یادنگاره  کتاب  در 

 یابندگویائی بیشتری میزندان« 

ها شود، زنداندستگیر می 1360سودابه اردوان در شهریور  

گذراند و در بهمن  و بندهای تنبیهی مختلف را از سر می

 .شودآزاد می  1367

طرح از  زیادی  و  بخش  چهره  از  طراحی  او،  حالت  های 

»ثروتمندزندانی لحاظ  هاست.  از  هستم  دنیا  نقاش  ترین 

ترین نقاش دنیا  های گوناگون« و فقیرداشتن مدل و »چهره

 « از لحاظ نداشتن وسایل نقاشی

اردوان در زندان از هر فرصت و امکانی برای نقاشی کردن  

می روزمره  و  کنداستفاده  را  زندگی  می زندانی  : دهدنشان 

ر، لباس شستن، تماشای تلویزیون، کتاب  حین کا  زندانی در

های  خواندن، خوابیدن، غذا خوردن و غیره. در این نقاشی

متری   سانتی  زندانی  اوچند  روابط  حتی  با توانسته  را  ها 

پتو   یک  زیر  سرما  از  که  دوستی  دو  دهد:  نشان  همدیگر 

خوانند؛ دختری بعد از شنیدن  نشسته و احتماالً کتاب می

، روی تخت پشت کرده به دیگران  خبر خودکشی دوستش

می گریه  شاید  و  کشیده  دراز  ما،  به  از و  یکی  در  کند. 

 های جدا از هم.  ها بایکوت را نشان داده است: سفرهنقاشی

 
 هنر مقاومت 

سرگذشت انسان زندانی در همان های او، سرگذشت نقاشی

است اسالمی  ممنوعیت  ،جمهوری  مجازاتدنیای  و  ها. ها 

شود.  هایش تنبیه و بازجوئی میا به خاطر نقاشیهسودابه بار

نقاشی عمده  بازرسیبخش  و  یورش  در  او  یغما  های  به  ها 

روند. هیچ چیزى در زندان ماندگار نیست. نه تنها آفریده  می

غارت است.    زندانى، بلکه حتى جان او هم همواره در معرض

داند  دیرى نخواهد پائید و مى  اشداند که آفریده اردوان مى

کند. مهم آفریدن است.  ها آفریننده را تهدید مىکه چه خطر

اى که کار  به کار واداشتن فکر و ذوق و تجربه کردن لحظه

خویش بیان  و  اثبات  آفریدن،  است.  ارزش   تمام  و    است 

 ها را دارند.  ها و خطرسختى

هایم »در این دوران خفقان و وحشت و تنهائی، دفترم، طرح

مهم منزله  با  به  است.  من  روحی  بازسازی  و  کمک  ترین 

گذشتم و به کردم. از زندان و خفقان میپرواز می هایمطرح

 رسیدم.«  دنیای روشنائی می

 
عمدتاً مربوط به دو سال آخر حبس  نجات یافته  های  نقاشی

که با کوشش خود او و چند تن از    هستند  سودابه اردوان

بندی فرستادههم  بیرون  به  مخفیانه  این  شده  هایش  اند. 

بسیار طرح ابعادی  در  و  محکم  کاغذهای  روی  بر  که  ها 

شده طراحی  تاریخچهکوچک  دارند:  اند،  شنیدنی  ای 

سودابه   همبندی  دوست    مهری )   فرنگیس  –فرنگیس، 

می  67  تابستان  در  محمدرحیمی دسته    -شوداعدام  یک 

می او  برای  اعال  میکاغذ  و  آنآورد  که  )بچه گوید  های ها 

خواهند به  اند و میها کش رفته ها را از تواب( اینمجاهدین

کند که پذیرد و فکر میاو بدهند تا نقاشی کند. سودابه می

همه  »مال  نیست.  او  آن  از  فقط  دیگر  زیبا  کاغذهای  این 

ها بکنم. طوری که دیگر  است. باید بهترین استفاده را از آن

برم ک میها را در قطعات کوچدست زندانبانان نیفتد. کاغذ

کنم. تصمیم دارم محیط زندان  و تبدیل به دفتر کوچکی می

متری جا بدهم. تصویرهای  را در آن کاغذهای چند سانتی

قایمش میکوچکی می همیشه  و  آنکه  کشم  امید  به  کنم 

 ها را از زندان بیرون بفرستم.«  بتوانم روزی آن

 
دغدغه از  یکی  هنری  آثار  فرستادن  و  بیرون  سودابه  های 

ها است. اما این آثار فقط برای نشان دادن زندان  یگر زندانید

بیرونی تماشای  به  دارند.  هم  داخلی  کارکرد  نیست،  ها 

های سودابه برای زندانیان مثل رفتن به یک نمایشگاه نقاشی

بر باالی تلویزیون سودابه  نقاشی است. مجسمه »آندریاس« 

ل آنژ و جمله . این نام از آندریاس شاگرد میک شتاتاق قرار د

خواهی   کافی  نشاط  آندریاس،  بکش  »خط  وی  معروف 

 یافت« گرفته شده است. 
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 های غمگین؟ چهره

ها خود را سهیم  های سودابه زندانیها و مجسمهدر نقاشی

گیرند که کنند و به او ایراد میدانند. کار او را نقد میمی

کشد. در مصاحبه ای که ها را این قدر غمگین میچرا آدم

در این باره داشتم،  با او  برای سایت زمانه    1389در اسفند  

 می گوید: 

شوند  آنهائی که مدل میاین کار عمدی نیست، بلکه همه  

نشینند قیافه غمگینی به  به محض اینکه دقایقی ساکت می

می آدم    .گیرندخود  نقاشی  در  نیست.  عکاسی  نقاشی، 

احساس درونی خودش را بیرون می ریزد و همینطور حس  

می   کردن جستجو  نقاشی  در  را  اطراف خودش  انسانهای 

وداگاه کند. این کار بشکل عمدی هم صورت نمی گیرد. ناخ

است. درست است که زندانیها عموما روحیه خیلی خوبی  

داشتند، که واقعا تحسین برانگیز بود. آنها می توانستند در  

توانستند   می  بخندند،  کنند،  شوخی  شرایط  ترین  سخت 

واقعا  ولی شرایط،  دهند.  نشان  خود  از  را  برخورد  بهترین 

وقت وحشتناک بود. کافی بود دو دقیقه ساکت بنشینی. آن  

روند و حس   فرو می  می دیدی که آدمها چطور در خود 

نه  بود،  ناجور  هم  زیستی  شرایط  دید.  شد  می  را  هاشان 

نه غذای درست و  نه هوای کافی وجود داشت و  آفتاب و 

از   رنج  بود،  سیاه  چشمشان  زیر  زندانیها  اکثر  حسابی. 

شرایطی که برای خود تو و برای اطرافیان ایجاد کرده بودند، 

نبینم. شاید   تمام توانستم  بود که من نمی  اینها جزئیاتی 

بشود گفت که اینها وقتی روی کاعذ آورده می شوند، یک  

مقدار بیشتر از آن چیزی که بشکل معمولی دیده می شوند، 

جلوه می کنند. آدم گاه با نقاشی کردن چیزهای بیشتری  

کنند،   می  ایجاد  نقاشیها  این  االن  که  بیند. حسی  می  را 

ی است ولی این به این معنا نیست که بچه ها روحیه  واقع

بدی داشتند یا اینکه روحیه مبارزه جویانه شان را از دست  

 داده بودند.  
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 طرح های سودابه اردوان 

 
ول دربسته تنبیهی لس
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 سلول تنبیهی              
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 هنگام تماشای تلویزیون           

 
سلول تنبیهی        
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 حبس داخل دستشویی                

 
حبس داخل دستشویی و توالت   
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 برف در زندان 

خوابی در زندان ساندویچ  
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 زندان و آرزوها                           

 
 تنهایی                          
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 ایرج مصداقی 

 محاکمه حمید نوری، موانع و مشکالت 
 

با تحصن خانواده زندانیان   57نخستین اقدام سازمان یافته برای دادخواهی در ایران به مفهومی که امروز در نظر داریم در سال  

رخ نمود. اگرچه   67و به ویژه پس از کشتار  60سیاسی در محل کانون وکال شکل گرفت و به عنوان جنبش دادخواهی در دهه 

زهرا به جمعی در خاوران و بهشتها با حضور دسته بود که خانواده  67ا پس از کشتار  آغاز شد ام  65حرکت مادران در سال  

های فعال های سیاسی متفاوت و نیز انجمناعتراضات خود ابعاد شاخصی دادند. در خارح از کشور نیز تبعیدیان متعلق به گروه 

کردند ه شصت برای دفاع از زندانیان سیاسی فعالیت میدر موضوعات مربوط به حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی، از همان ده

 المللی بودند.  های اعتراضی و برگزاری مراسم یادبود پیگیر امر دادخواهی در سطح بینبا برگزاری آکسیون 67و پس از کشتار 

انتشار    1391ال  در این دوران همچنین شاهد اقدامات مشخص و تاثیر گزاری همچون دادگاه نمادین ایران تریبونال در س و 

گزارش تحقیقی جفری رابرتسون به ابتکار بنیاد برومند بودیم. مهم است توجه کنیم که نتایج این اقدامات به کار  محاکمه حمید 

برگزاری که  آمد  نیز  مینوری  را  که  اش  است  این  من  راسخ  اعتقاد  دانست.  ایران  دادخواهی  پیروزی جنبش  بزرگترین  توان 

های در گلو خفه شده  محصول جنبشی است که با فریادها و ضجه  2019پرونده حمید نوری در نوامبر  دستگیری و تشکیل  

های ایران ادامه یافت و با تشکیل  ها آغاز شد و با چنگ زدن به خاک خاوران و خاوراندادهی عزیز از دستمادران و پدران و همه

 دا کرد. نتیجتاً صاحب اصلی آن جنبش دادخواهی است.   دادگاه حمید نوری در استکهلم به موفقیتی بزرگ دست پی

این محکمه پرونده جنایت بزرگی را گشود که جمهوری اسالمی بیش از سه دهه پیش در اختفای کامل به انجام رسانیده بود و  

ت اتهام را به سوی توانست کرده بود تا حقایق را تحریف کند و انگشپس از آن به انواع حیل و با صرف هزینه بسیار هر چه می 

قربانیان بگیرد. نکته مهم دیگر این بود که این محاکمه در شرایطی دمکراتیک ، با رعایت همه حقوق متهم و در شفافیت کامل 

 ای برای جنبش دادخواهی در برداشت که جای بسیار برای پرداختن دارد.  های ارزندهانجام گرفت  و براستی روند آن درس

هایی هم که با آن روبرو شدیم بسیار درس  نچه در جریان این دادگاه رخ داد از بابت ایجاد مانع و کارشکنیورای این نکات، آ 

 پردازم. آموز بود که در این نوشته بدان می

ابتدا الزمست بگویم که من و دیگر یاران دست اندرکار از ابتدا می دانستیم که پرونده حمید نوری مانند هر کار سترگ دیگری  

های جمهوری اسالمی بودیم که رخ داد و الت و موانع عظیمی سر راه خود خواهد داشت. ما منتظر حمالت و کار شکنیمشک 

قدم به قدم با آن مقابله کردیم . اما با دریغ بسیار، از همان آغاز  با حجم بزرگی از کارشکنی تحت عنوان دادخواهی مواجه  

ا برای پیشبرد جنبش دادخواهی ضرورت دارد و با چنین هدفی است که در این هگشتیم. به گمان من  توضیح  این کارشکنی

 نوشته بدان می پردازم.  

   

 هشدار های اولیه  

های تخریبگرانه درباره این پرونده شروع شد و چنان گسترش یافت که در اطالعیه   از همان ابتدای دستگیری حمید نوری واکنش

به هشدار در این    1399نویسنده ، هنرمند، فعال حقوق بشر و روشنفکر ایرانی برای حمایت از محاکمه نوری  در تیرماه    104

 آمده است که :   خوریم. در این اطالعیه باره برمی

غیرقابل انکار برای جنبش  »جمهوری اسالمی تمام تالشش را به کار گرفته تا این پرونده را که باز شدنش خود یک پیروزی  

تالش این  کند.  اعتبار  بی  است،  از  دادخواهی  دور  البته  این جنایات  مسئول  از جانب حاکمان  که  ها  اما  دریغ  نیست.  انتظار 

های ناشی از  سنگ اندازیشود و از همان ابتدا شاهد  این پرونده فقط به ترفندهای تباه حکومت ختم نمی  ها در بارهکارشکنی
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حاصلی جز خدمت به اهداف ای صورت گیرد،  های ایدئولوژیک و سیاسی با کوشندگان این پرونده هستیم که با هر انگیزهمخالفت

 «.ندارد و نخواهد داشت جمهوری اسالمی در پنهان کردن حقیقت و انکار جنایت

های ها ی آن نداشتم اما در واکنشجالب توجه است که شخص من کوچکترین نقشی در تهیه این بیانیه و جمع آوری امضا

بیانیه   این  تهیه  بعدتر کارشکنی شان مسجل شد چنین ادعا می کردند که   افرادی که  به این اطالعیه، گروه ها و  خصمانه 

علیه آنان بوده حال آنکه اساسا در این نوشته اسمی از گروه و افراد کارشکن نیامده بود. به واقع همین ای از جانب من  توطئه

 برخوردها دلیلی بر صائب بودن هشدار امضا کنندگان این بیانیه بود. و دریغا که در روند پرونده این امر ثابت شد. 

 هایی صورت گرفت؟   اما این کارشکنی ها چه بود و از چه جانب و با چه انگیزه

 

 در پاسخ به این پرسش می توانم از سه گونه متفاوت یاد کنم.  

 

 های استراتژیک بر اساس منافع سیاسی و تشکیالتیکارشکنی

 توان دید. های سازمان مجاهدین، در سه مرحله مینمونه تکاندهنده این نوع اقدام را در برخورد

رهبری مجاهدین با تأخیری شش روزه به میدان آمد و مدعی شد که نوری در    پس از اعالم خبر دستگیری حمید نوری   -1

های رژیم دستگیر شده و رد او از سوی منابع امنیتی نظام اسالمی در اختیار پلیس سوئد قرار گرفته است.  درگیری بین جناح

توانند موضوع دستگیری حمید  که می  پس از آن برای جا انداختن این دروغ  اعضا و هوادارنش را  بسیج کرد تا از هر طریق

جا پیش رفت که  ها تا آنگرفته شدهابهام بپوشانند تا دستگیری نوری با استقبال روبرو نشود. یکی از به خدمت نوری را در هاله

 .  ای خواندها تشکیل دادگاه حمید نوری را توطئه رژیم برای »سرکار گذاشتن« جنبش ایران و طرح محسنی اژهدر رسانه

 

 در روند تشکیل پرونده و طرح شکایات  - 2

مشترک دستگاه امنیتی سوئد و نظام اسالمی    استراتژی اولیه محاهدین در بی اعتبار کردن پرونده نوری این بود که آن را توطئه

در این جهت ، مسعود رجوی پس از دستگیری حمید نوری به شکل نوشتاری     برای سفید کردن ایرج مصداقی قلمداد کنند.

»ظهور« کرد و مدعی شد که ایرج مصداقی »نفوذی« رژیم است. از سوی دیگر، سازمان مجاهدین این ادعا را پیش آورد که به  

حاضر به    ،قی و ... ( خلع ید نشوداندرکاران پرونده )ایرج مصدااست تا از دست  المللی حقوق بشری خبر دادههای بینسازمان

)عبا(    المللی مربوطه »عدالت بر ایران«همکاری با مقامات قضایی سوئد و طرح شکایت نیستند. بزودی معلوم شد که سازمان بین

 بوده است.  

جه، مجاهدین در  در مقابل، من و همیارانم ناگزیر به صرف وقت بسیار برای روشنگری و  خنثی کردن این تبلیغات شدیم. در نتی 

ها و دادخواهان قرار گرفتند و  مسعود رجوی از ادعای اولیه عقب نشست و  چند هوادار خود در اروپا  های خانوادهمقابل پرسش

اندیشی کنند. عاقبت ده ماه پس از دستگیری حمید نوری اعضای مجاهدین به طرح شکایت پرداختند.  را به صحنه فرستاد تا چاره 

 ها همکاری داشت.   نیز »عدالت برای ایران« با آندر این کار 

اما نکته اینجاست که  در مصاحبه و بازجویی مقدماتی پلیس سوئد ، اعضای مجاهدین علیه من )ایرج مصداقی( که  شاکی اصلی  

أموران پیگیر پرونده پرونده بودم به دروغگویی و پرونده سازی پرداختند و در این کار تا آنجا پیش رفتند که حتی مورد اعتراض م

 ها تذکر داده شد که پرونده علیه حمید نوری است و نه ایرج مصداقی.  قرار گرفتند و به آن

هایشان  در آلبانی و اروپا و  ها عضو و هوادار خود و خانواده به موازات این اقدامات تخریبی، مجاهدین مانع شهادت و شکایت ده 

ها بودند که نامشان توسط من به دادستانی سوئد ارائه شده بود.  ترین آنحاجیلویی مهم  آمریکا شدند. مجتبی اخگر و آزادعلی 

ها نداشتند و برخی از آن  67به جای این عده، مجاهدین تعداد زیادی را روانه دادستانی سوئد کردند که هیچ ربطی به کشتار  

ه توسط دادستان از پرونده بیرون گذاشته شدند. حمید  همخوانی نداشت. این عد  60هایی مطرح کردند که با واقعیت دهه  ادعا
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ست و خواهان حضور اینان به عنوان شاهد  ونوری با شکایت از این اقدام در دفاعیاتش گفت شهادت این عده در دادگاه به نفع  ا

 شد. 

 

 در زمینه انتخاب وکیل و طرح دعاوی غیرحقوقی - 3

جاهدین و اعضای این گروه را به عهده داشت. صالحیت او برای رسیدگی به این در این پرونده کنت لوئیس وکالت چهار نفر از م

های وکالت او برخالف دیگر  پرونده مورد قبول دادگاه سوئد قرار نگرفت و به دلیل اصرار این سازمان، دادگاه از پذیرش هزینه

، نمایندگی تعدادی از وابستگانشان را به عهده  های او از سوی این سازمانوکال سرباز زد و پذیرفت که در صورت پرداخت هزینه 

 داشته باشد.  

ها، بلکه  فقط با توجه بزودی روشن شد که پافشاری مجاهدین برای انتخاب این فرد، نه به دلیل  تخصص او در این نوع پرونده

ای  ه اصطالح وکیل در دادگاه پروندهمند شوند. این بخواستند از خدمات او در این روند بهرهبه شناختی که از سوابقش داشتند می

اش مدعی شده بود که من مأمور رژیم هستم. دیگر که مربوط به یکی از هواداران این سازمان بود برای محق جلوه دادن موکل

 نتیجه آن دادگاه نیز به ضرر مجاهدین بود اما صدایش را در نیاوردند. 

های  داد ادعاها و درخواستار و اسناد پرونده را در اختیار مجاهدین قرار میدر واقع این وکیل انتخابی در همان حال که  اخب

برد. بعالوه، برد و نیز عناصر مجاهدین را به عنوان دستیار به جلسه دادگاه میها را در جریان دادرسی پیش میغیر حقوقی آن

از هر فرصتی  که به دست می  با استفاده  لوئیس  تبلیغی بکنت  به لحاظ  را پیش میحثآورد  کشید. استراتژی  های انحرافی 

حقوقی لوئیس در پرسش از شاهدین و شاکیان هم دقیقا در جهت مخالف سه وکیل دیگر پرونده بود که هماهنگ با هم عمل  

کردند. حمید نوری که به خوبی متوجه این موضوع شده بود، در دادگاه با تشکر از او گفت: کنت لوئیس تنها کسی است که می

پردازد. نوری که متوجه  استراتژی مجاهدین در خصومت با پرونده شده بود  دهد و با من به احوالپرسی میجواب سالم من را می

 در دفاعیاتش به صراحت کنت لوئیس را مورد خطاب قرار داد و گفت بیا با هم علیه ایرج مصداقی وحدت کنیم.   

بزرگتری علیه این پرونده و جریان دادرسی شد. او پس از گذشت هفت    د توطئهوار  2022در ادامه، کنت لوئیس، در ماه فوریه  

ترین اصول حقوقی درخواست کرد که »نسل کشی« ها و برخالف ابتداییدر میان حیرت وکالی پرونده و دادستانماه از دادگاه،  

نوری بود. چرا که در صورت پذیرش چنین    به اتهامات حمید نوری افزوده شود، اقدامی که فقط در خدمت پیشبرد اهداف حمید

توقف دادرسی را داده و مدعی شوند از آنادعایی از سوی دادگاه، وکالی حمید نوری می جایی که اتهام  توانستند درخواست 

رکس لم یکن تلقی گردد.  هها کمجدیدی وارد پرونده شده است دادگاه از ابتدا بایستی به پرونده رسیدگی کند و کلیه شهادت

داند اگر کسی خواهان اضافه کردن اتهامی به کیفرخواست است در همان روز اول  که یک ترم درس حقوق خوانده باشد می

 ها شاکی و شاهد. ده کند و نه هفت ماه پس از تشکیل دادگاه و شهادتتشکیل دادگاه مطرح می

احتاً گفت که حتی اجازه درخواست تجدید نظر نیز  خوشبختانه دادگاه به مخالفت جدی با این خواسته برخاست و قاضی صر

ندارند.  به این ترتیب طرح خصمانه ای  که تحت پوشش یک درخواست رادیکال، با هدایت شخص مسعود رجوی، برای توقف 

شده بود با حکم قضات دادگاه با شکست مواجه شد و پرونده روال عادی خود را طی  رسیدگی به پرونده حمید نوری طراحی

 رد. ک

 

 تخریب اولین شاکی و شاهد پرونده و تالش برای حذف یکی از شاکیان    - 4

پیش  از آغاز محاکمه، حمید نوری بیست و یک ماه در بازداشت بود. در این دوران ، هر چهار هفته یکبار دادگاه برای تمدید 

شان  یک از اعضا و هوادارانراه نیافت بلکه هیچ  های مجاهدینگاه خبر آن به رسانهاما نه تنها هیچ  بازداشت او تشکیل می شد،

برداری سیاسی از محاکمه، با  در نزدیکی دادگاه هم پیدایشان نشد. اما عاقبت وقتی مخالفت هایشان به جائی نرسید، برای بهره
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ز این حضور برای صرف مبالغ هنگفت نیروهایشان از سراسر دنیا را برای حضور در روند محاکمه بسیج کردند و در همان حال ا

 تخریب من و دیگر شاهدان منتقد سیاست هایشان استفاده کنند.  

مدت چهار روز به شهادت من به عنوان اولین شاکی و شاهد  اختصاص داده شد که زمان کمی نبود. چرا که کیفرخواست به 

ندان  فراهم کرده بودم مورد استناد دادستان  هائی که از زنقش من به  عنوان موتور محرکه پرونده تاکید داشت و نوشته ها و نقشه

الشعاع قرار دادن آن پرداختند  تا به زعم  زدن شهادت من و تحتقرار گرفته. در مقابل، مجاهدین با تمام قوا به اقدام برای برهم

ها با فیلم گرفتن از آن  شان »در دادگاه حمید نوری و در بیرون دادگاه ایرج مصداقی را به صالبه بکشند.«خود بنا به تبلیغات

های آلمان و انتشار آن در فضای مجازی سعی در ایجاد اغتشاش و دلهره داشتند. در نتیجه، دادستان سوئد پس  خود در فرودگاه

از با خبر شدن از توطئه این سازمان، ضمن معلق کردن موقت قرارداد شنگن و ایجاد »پاس کنترل« در فرودگاه آرالندا، سه نفر 

ضای این گروه را دستگیر و تا صبح در بازداشت نگاه داشت که پس از ابراز ندامت آزاد شدند. با این حال پلیس امنیتی  از اع

گلوله برای رفت و آمد  سوئد، ناگزیر به اقدامات امنیتی برای  محاصره منزل مسکونی من و تامین  اسکورت ویژه و  ماشین ضد

بعالوه، اجازه تظاهرات مجاهدین جلوی دادگاه طی روزهای شهادت من لغو شد و مجبور من در این چهار روز  به دادگاه شد .  

 شدند در میدان اصلی شهر که فاصله زیادی تا دادگاه دارد اجتماع کنند. 

های زندان گوهردشت  یک نمونه تاسف آور دیگر از اقدامات تخریبی اینان بر ضد من که عمال به ضد پرونده بود در باره  نقشه

در کیفرخواست آمده و مستند دادگاه قرار گرفته بود. اما اعضا و هواداران  و  پیش آمد که من در کتاب خاطراتم ترسیم کرده بودم  

جا  های یاد شده شهادت دهند و سازمان مجاهدین کار را به آنمجاهدین دستور گرفته بودند که مطلقاً حاضر نشوند روی نقشه

به دادگاه ارائه کرد. در این    2021اب من، ماکتی از زندان گوهردشت درست کرد و در نوامبر  های کتکشاند که از روی نقشه

از زندان گوهردشت، یک بلوک زندان گوهردشت را که دادگاه در آنجهت  به منظور مخدوش جلوه دادن نقشه جا  های من 

وری هم قرار گرفت و در دفاعیاتش استدالل شد حذف کردند.  این موضوع چنان آشکار بود که مورد توجه حمید نتشکیل می

ای هم آمده حذف کرد که این سازمان به دلیل دشمنی با ایرج مصداقی یک بلوک زندان گوهردشت را که در تصاویر ماهواره 

 کنید؟کرده، چگونه به شهادت و اسناد این گروه علیه من اعتماد می

 های کتاب من صحه گذاشت. ز سوی مجاهدین را رد کرد و بر درستی نقشهدادگاه در حکم نهایی خود اصالت ماکت ارائه شده ا

مجاهدین به دستور رجوی اقدامات شریرانه دیگری علیه من را نیز مد نظر داشتند که پس از تهدید یوران یالمارشون وکیل  

 ها بازماندند.   نشان را قبول نخواهد کرد از انجام آشان حرفی علیه من بزنند وکالتپرونده که اگر در دادگاه شاهدان و شاکیان

عضا و هواداران این سازمان در دادگاه استکهلم و آلبانی برای حذف  مختار شاللوند از پرونده بود  نمونه دیگر، تالش هماهنگ  ا

دادند که برادر مختار شاللوند نه در گوهردشت بلکه در  ها جملگی بدون آن که حتی مورد پرسش قرار گیرند شهادت می. آن

این کار کینه رجوی از مختار شاللوند بود. گناه او از نگاه رجوی    وی پذیرفته نشود. تنها دلیل  اوین اعدام شده است تا شکایت

 این بود که گفتگوهای اولیه برای پیگیری حقوقی پرونده نوری در لندن و در منزل او صورت گرفته بود. 

برهانی توزانه حذف شاللوند باعث شد که شاهدان مجاهدین، به جز یک نفر، هیچ صحبتی در مورد حسین  این  سیاست  کینه

های خواهر حسین و یکی از شاهدان مجاهدین در دادگاه )قزوینی( که در گوهردشت اعدام شد نکنند.  بعالوه، تضاد بین گفته

باعث شد که شکایت خواهرش پذیرفته نشود و از پرونده حذف گردد. از سوی دیگر، شهادت خواهر او در آلبانی به جای آن که 

های او متمرکز بود و همین باعث شد که حق  او متمرکز شود روی دفاع از رجوی و سیاستروی اعدام برادرش  و مظلومیت  

 اند در دادگاه استکهلم ادا نشود.  اش که چهار پسرشان توسط نظام اسالمی به قتل رسیدهخانواده

شده بودند در نشریات و  آخر این که این سازمان شهادت کلیه شاکیان و شاهدان اعم از چپ و مجاهد را که از سوی ما معرفی  

کرد. گویا چنین کسانی در دادگاه نبوده و شهادت  داد سانسور  هاوس خود که روزانه جریان دادگاه را پوشش میها و کالب رسانه

 اند.نداده

 کردند.  بینیم چگونه منافع تشکیالتی بر ضد دادخواهی عمل میبا مرور این نمونه ها آشکارا می
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 های عقیدتی را دید.     دیگر از اقدامات تخریبی درباره پرونده نوری، می توان به روشنی ریشه اما در تامل بر برخی

 

 

 برخورد عقیدتی و ایدئولوژیک با پرونده حمید نوری 

از نیروهای چپ مشاهده کردیم. برخی همچون اشرف دهقانی و   در روند دادگاه این نوع برخورد را مشخصاً در کردار بخشی 

 ای چنین مدعی شدند:اش کار  را به جایی رساندند  که در اظهارات بیمارگونهحامیمحفل 

شان به نیروهای ارتجاعی معرف حضور »همه دست اندرکاران و ترتیب دهندگان این دادگاه که پرونده سلطنت طلبی و وابستگی

مور باید  نیز  هستند  اسالمی  جمهوری  امنیتی  های  پروژه  آلوده  یا  و  است  ماهیت ضد  همگان  به  بنا  که  گیرند  قرار  توجه  د 

 های ارتجاعی علیه مردم ظلم دیده و زجر کشیده ایران نباشند.« گزار سیاستتوانستند خدمتشان ثابت کرده اند که نمیمردمی

یز در  دارد ن   60خرداد    30عالوه بر وی فرخ نگهدار نیز که سوابق مشعشعی در همراهی با باندهای رژیم و جانیان در پس از  

 بوکش نوشت:همراهی با رجوی پا به میدان گذاشت و در فیس

کنند... دستگیری  اند و کدام اهداف سیاسی را دنبال می»قطع نظر از این که چه کسانی برای بازداشت او ]حمید نوری[ اقدام کرده

 وی فرصتی برای دادخواهی پیش آمده است

ری، یا سوابق و ارتباطات غیرشفاف برخی از کسانی که در این بازداشت نقش نامعلوم بودن هویت دستگاه رد گیرنده حمید نو

های قربانی سرکوب، به هیچ وجه نباید قربانیان و شاهدان  ها و تشکلبافی علیه تمام چهرهاند، یا سابقه شنیع آنان در دروغ داشته

ادگاه و شهادت علیه جنایتکار بازداشت شده مردد کند. های پس از آن را در مراجعه به دو اعدام  67عام زندانیان در سال  قتل

 کند....«این گونه سوابق، مسئولیت ما برای پیگیری تشکیل دادگاه برای حمید نوری را دو چندان می

اما بخش دیگری از نیروهای چپ که از دستگیری حمید نوری استقبال مثبتی کردند نیز برخورد مناسبی با روند حقوقی پرونده  

شتند که منجر به سردرگمی خودشان و بخشی از دادخواهان شد. در اینجا به طور خالصه به دو کردار که در تحلیل نهایی  ندا

 دلیلی جز رقابت برای آن نمی توانم بیابم اشاره می کنم.  

د در دو دسته  انحصارطلبی و رقابت این عده باعث شد که حتا در درون خودشان نیز نتوانند یکدست عمل کنند و مجبور شدن

 گوناگون به رقابت بپردازند. 

 

 ادعای تشکیل پرونده مستقل  - 1

شود و افراد از جمله من و یا  برخی گروه و دسته ها بدون توجه به این نکته بدیهی که پرونده توسط دادستانی سوئد تهیه می

مان ابتدای دستگیری حمید نوری به صورت  با صدور اطالعیه مدعی شدند که از هدیگران در تهیه و ارائه آن نقشی ندارند،  

های  ها وعده دادند که در اطالعیهای تهیه کرده و در صدد پیگیری حقوقی در دستگاه قضایی سوئد هستند. آنمستقل پرونده

 های حاصله را به اطالع عموم خواهند رساند؛  امری که هرگز  صورت تحقق به خود نگرفت.بعدی پیشرفت

توانستند از طریق وکیل پرونده یوران یالمارشون نزد بخش ویژه پلیس و دستگاه ه شاکیان به صورت فردی میواقعیت این بود ک

توانستند همراه با یوران یالمارشون به دادستانی مراجعه قضایی طرح شکایت کنند و همه شاکیان اعم از چپ و یا مجاهد می

ای از داشتن وکیل  ما متاسفانه این تبلیغات گمراه کننده سبب شد عدهشان را در مرحله اول سفت کنند. اکنند و پای شکایت

 شان محروم شوند.   در مرحله طرح شکایت نزد دادستانی سوئد و یا پیگیری شکایت

دیدند حتی حاضر به نام بردن از من  های سیاسی چپ که خود را در قالب یک رقیب عقیدتی میاین عده و همچنین غالب گروه

نی که موجبات دستگیری حمید نوری را فراهم کردند نبودند. گویا حمید نوری بصورت اتفاقی توسط پلیس دستگیر  و دیگر کسا

 ها با تالش و کوشش خود پی به ماهیت فرد دستگیر شده برده بودند. شده بود و آن
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 خبرچینی و امدادرسانی به وکالی حمید نوری  - 2

کارگیری یک وکیل وابسته به یک حزب سوپر راست سوئدی خود را درگیر این پرونده  ای تحت عنوان »چپ رادیکال« با به عده

کردند. یادآور شوم که حتی احزاب راست پس از پیروزی در انتخابات سوئد، علی رغم رای باالی این حزب، پذیرای مشارکتش  

؟ شکایت از من نزد دادستان ، راپرت   در تشکیل دولت نشدند. حال ببینیم  محصول کار این وکیل راست در پرونده، چه بود

های من به وکالی حمید نوری و حمایت ضمنی از  دادن علیه من و مهدی اصالنی و در اختیار گذاشتن اطالعات و رد گفتگو

 مجاهدین و مسعود رجوی. 

را قطع کرد، اما اسناد ارائه  های این وکیل و ادعاهایش ارتباط او با پرونده  اگر چه دستگاه قضایی سوئد پس از اطالع از فعالیت

شده توسط او علیه من و مهدی اصالنی در پرونده باقی ماند که مورد استفاده حمید نوری و وکالیش در دادگاه قرار گرفت و  

 خوشبختانه مؤثر واقع نشد. 

 

 تخریب شخصیتی در روند دادگاه    - 3

چپ،  در خصومت با شخص من  سنگ تمام گذاشتند. اینان   پیش از شروع دادگاه و پس از آن، تعدادی از شاهدان مدعی عقاید

کردند که من  نزد دستگاه قضایی سوئد اعتباری ندارم. ادعائی  که  بطالنش با اختصاص پنج روز به شهادت من )طی  ادعا می

ما این تبلیغات مسموم دو نوبتی که به دادگاه فراخوانده شدم(  و آوردن پنج صفحه در مورد من در حکم نهایی به اثبات رسید. ا

متاسفانه مورد حمایت بخشی از فعاالن چپ قرار گرفت که با پراکندن آن تالش می کردند در میان دادخواهان یک فضای دو  

قطبی ایجاد کنند. خوشبختانه، موج عظیم حمایت مردمی چه  در داخل ایران و چه خارج از ایران و همبستگی بین بخش آگاه 

اعم از چپ و راست سبب شد  این اقدامات تخریبی به نتیجه نرسد. اگرچه مقابله با آن وقت و انرژی بسیار  جامعه سیاسی ایران  

 از من و ما گرفت.   

هائی ناشی از  های عقیدتی و  منافع تشکیالتی  که در پیش بدان پرداختم، در روند این دادگاه به کارشکنیورای این کوته بینی

 اهمیت دارد.     ،که تامل بر آن برای درک فضای مسمومی که این محاکمه با آن روبرو بوداغراض شخصی مواجه شدیم 

 

 کارشکنی بر اساس اغراض و منافع شخصی  

گرفت که در مرحله اول همیار پرونده   میکی از دل آزارترین اقدامات تخریبی در جریان محاکمه نوری از جانب کاوه موسوی انجا

 ام.  ای به شرح جزئیات این موضوع پرداختهصفحه 270بود. من در پرونده مفصل 

 

https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-113200.html 
 

شود. این شورا که  کنم که مربوط  به »شورای مدیریت گذار« میدر اینجا تنها به یکی از تبعات کارشکنی های او بسنده می

گذشت بدون داشتن نیت کارشکنی در دام  تبلیغات کاوه موسوی افتاد که در آن زمان از جمله اش میکمتر از دو ماه از تأسیس

کرده است.  اما ادعای    گیری نوری مدعی شد که هزینه پیگیری حقوقی پرونده را تأمیناعضایش بود و پس از اعالم خبر دست

مزبور مطلقاً حقیقت نداشت و اگر پولی هم به موسوی پرداخت گردیده باشد یک ماه و نیم پس از اعالم خبر آن بوده و صرف  

اعالم این که کمک ادعایی در چه تاریخی، به    های ما برایپیگیری حقوقی پرونده نوری نشده است. تا کنون تمامی درخواست

 جواب مانده است.   چه کسی و چه مقدار پرداخت شده بی

ها کند و متأسفانه آنظاهراً کاوه موسوی وعده داده بود که این »شورا« را با پرداخت چند ده هزار دالر در این پرونده شریک می

های متعدد صادر شده تحت عنوان »دادستانی« این »شورا« که وجود  ، اطالعیهاین معامله را پرسود یافته بودند. عالوه بر آن
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خارجی نداشت و دعوت از دادخواهان برای مراجعه به این »دادستانی« جهت طرح شکایت از حمید نوری، تعدادی از دادخواهان  

 را سردرگم و ناامید کرد. 

اندرکاران اولیه تشکیل پرونده علیه نوری  یاد شده که یکی از دست درپی غیرواقعی و سرتاپا دروغ فردهای پیهمچنین مصاحبه

 نیز مزید بر علت شد.  ،و رابط  شاکیان اولیه با دفتر حقوقی واقع در انگلستان بود

های  های چند ساعته و همراه با سایبریهاوس از سوی دیگر ، با شروع دادگاه حمید نوری، فرد یاد شده روزها و روزها در کالب

افکنی روی پرونده و ایجاد دلهره کاذب در دل  گویی و دروغگویی به سایهابسته به رژیم و با همدستی اعضای مجاهدین با یاوه و

های  دروغ دادخواهان مشغول بود.  پس از آن در دادگاه به عنوان شاهد حضور یافت و برخالف توصیه وکالی شاکیان با طرح  

اندرکاران پرونده به حمید نوری و وکالیش  ش در پرونده با جهت گیری علیه دستانقش عجیب و غریب در مورد سوابق خود  و

الحیل و به بهانه نیاز  مددرسانی کرد. در اقدامی دیگر با انتشار غیرقانونی ویزای حمید نوری و فیلم مربوط به وی که با لطائف

توانست به پرونده ضربه بزند. و در  دیگر آفرید که می  دستگاه قضایی سوئد از منبع اصلی دستگیری نوری گرفته بود جنجالی

زبان قصد انحراف  های فارسیآخر، همزمان با اعالم حکم دادگاه حمید نوری، با همدستی یک ژورنالیست شاغل در یکی رسانه

 افکار عمومی را داشت که اقدامش با انتشار اسنادی نقش بر آب شد.  

دلیل اجتناب از جنجال های ضربه زننده به پرونده من و دیگر دست اندرکاران از افشای این   در تمامی این موارد تنها و تنها به

 فرد حذر می کردیم و به همین دلیل هم مورد انتقاد قرار می گرفتیم. 

 ها مؤثر واقع نشد و نتوانست به پرونده ضربه بزند. در نهایت چنانچه مشاهده کردیم هیچ یک از این کارشکنی

ور این موارد به سوء برداشت ها از کیفرخواست تهیه شده توسط دادستان  باز می گردم  ونقدها ئی که با تکیه بر تمایز  پس از مر

 در برده مجاهد و چپ این کیفر خواست را زیر سئوال می بردند.     بهمیان زندانیان سیاسی جان

 

 برخورد تخریبی به انتشار کیفرخواست و در خالل دادرسی 

  - تشکیالتی؛  عقیدتی  -زمینه نیز با تامل بر واکنش های تخریبی به دسته از دالیل بر می خوریم: منافع  استراتژیک  در این

 ایدئولوژیک، صورت گرفت.  

دشمنی مجاهدین با کیفرخواست استراتژیک و حیثیتی بود در حالی که بخشی از چپ به دلیل رقابت عقیدتی و ایدئولوژیک به 

 کرد. ای احساس شکست و ضعف میرداخت و به گونهپمخالفت با آن می

با یادآوری سوابق قاضی و دادستان ها به بی پایگی برخوردهایی اشاره کنم که سعی در زیر سئوال بردن   در ابتدا الزم است 

ی بوده،  صالحیت اینان داشت. قاضی توماس ساندر که ریاست دادگاه را بر عهده داشت قاضی سه پرونده صالحیت قضایی جهان

(.کریستینا لیندهوف کارلسون هم، دادستان  2017( و یکی پرونده مربوط به سوریه )2017و   2013دو پرونده مربوط به روآندا )

 ها متهمان محکوم به حبس ابد شدند. ( بوده است. در همه این پرونده2018و روآندا ) (2017دو پرونده مربوط به سوریه )

ان ابتدا نه تنها دادستان و رئیس دادگاه بلکه وکالی پرونده نیز به نادانی، عدم شناخت، مسلط نبودن  با این حال متأسفانه از هم

 انگاری و ... متهم شدند.  ، سهل67به پرونده و موضوع کشتار 

 

 دادستان، اتهام های نوری و موضع مجاهدین  

المللی سوئد اتهامات او  یافته و بینجرائم سازمان چهار روز پس از دستگیری حمید نوری، دادستان بخش  2019نوامبر  13روز 

دادستان    2021ژوئیه    27المللی )معادل جنایت جنگی( و »قتل عمد« اعالم کرد. روز  را »نقض مجرمانه و فاحش« قوانین بین

زندانیان مجاهد در و شکنجه    در کیفرخواست نهایی که به دادگاه ارائه داد، حمید نوری را به جرم مشارکت مستقیم در اعدام

مرداد( به جنایت جنگی فاحش و قتل عمد و برای اعدام زندانیان مارکسیست در زندان    25تا    6زندان گوهردشت )از تاریخ  

 شهریور( به قتل عمد متهم کرد.   13تا  5گوهردشت )از 
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المللی )ایران و عراق(  مسلحانه بینگیرد در کیفرخواست در دو شق درگیری اتهام جنایت جنگی که زندانیان مجاهد را در برمی

 و دیگری درگیری مسلحانه داخلی )بین نیروهای رژیم و مجاهدین( مطرح شد.  

المللی بین دولت ایران و عراق دانست.  در شق اول، دادستان، عملیات فروغ جاویدان مجاهدین را بخشی از درگیری مسلحانه بین

روح مرداد  فتوای ششم  به  »جنایت جنگی«  انجام  به  دادستان  مجاهد، استناد  موضع«  »سر  زندانیان  اعدام  برای  اهلل خمینی 

از آن بود.  پایان این عملیات  از  بعد  تسلیح شده و بالفاصله  داده شده،  توسط عراق آموزش نظامی  نیروهای مجاهد  جایی که 

المللی نام برده  ملیات مزبور با هماهنگی ارتش عراق صورت گرفته بود در کیفرخواست از آن به عنوان درگیری مسلحانه بینع

 شده بود. 

گاه به موضوع درگیری مسلحانه داخلی که از نظر  گرفت آنالمللی مورد پذیرش دادگاه قرار نمیچنانچه درگیری مسلحانه بین

 شد.   ل نداشت پرداخته میدادستان تفاوتی با شق او

هر دو شق در کیفرخواست به این دلیل گنجانده شده بود که در پرونده مربوط به جنگ داخلی سودان که در سوئد به »لوندین  

 هایی پیش آمده بود.  کیس« معروف است جدل

ین  ا وان عالی کشور ارجاع شد.در سودان که به دی  Lundinای است در مورد شرکت نفتی سوئدی لوندین  »لوندین کیس« پرونده 

البشیر خواسته بود برای کار در جنوب سودان امنیت  پرونده به دنبال آن تشکیل شد که فاش گردید این شرکت از دولت عمر

شان  این شرکت را تأمین کند و در پی این درخواست جنایت و بزه علیه حقوق بشر اتفاق افتاده است. وکالی این پرونده در شکایت

جایی که جنایت در سودان اتفاق افتاده و ربطی به سوئد ندارد خواستار توقف رسیدگی دادگاه عالی سوئد مدعی شدند از آنبه  

دادگاه عالی سوئد با این درخواست مخالفت کرد. این جدل حقوقی را دو شاهد   2022به این پرونده شدند. با این حال در پاییز 

های داخلی  های سوئد صالحیت رسیدگی به جنایات مربوط به جنگقاد اُووه برینگ، دادگاهمتخصص در پرونده رقم زدند. به اعت

به بعد دارای این صالحیت    1987ندارند اما به اعتقاد مارک کالنبری، سوئد از سال    ،انداتفاق افتاده  2010را که پیش از سال  

 بوده است. 

کرد، خواستار این شد که این دو شاهد همزمان  ونده حمید نوری دفاع میوکیل مجاهدین که از نظریه اووه برینگ و بر علیه پر

با یکدیگر در دادگاه حاضر شوند و به جدل با یکدیگر برخیزند. مجاهدین امید داشتند که نظر اووه برینگ پیش برود تا دادگاه 

اه نظر آنان را پذیرفت و این دو را در برچیده شود. دادستان و همچنین وکالی شاکیان با این درخواست مخالفت کردند و دادگ

بینی شده بود به دادگاه فراخواند. وکیل  مجاهدین اما  بارها در دادگاه، اسناد و مدارک ارائه  دو جلسه جداگانه چنانکه قبالً پیش 

 شده از سوی دادستان را ساختگی و غیرمستند خواند. 

)محمد زند، اکبر بندعلی، خدیجه   بودیم  که وکیل بخشی از شاکیان  اینچنین برای اولین بار در تاریخ محاکمات حقوقی شاهد

برد.  به چه دلیل؟  پرداخت و اسناد او را زیر سؤال میاحمدی( به مخالفت با کیفرخواست و دادستان میبرهانی و حسین سید

می مجاهدین  که  است  این  بینپاسخ  نظریه حقوقدانان  پذیرش  دادستاندانستند  و  سالمللی  استکهلم  های  دادگاه  توسط  وئد 

ها شکست بزرگی برای تبلیغات این سازمان در چهار دهه گذشته است. چرا که یک دادگاه مستقل اروپایی رأی به وابستگی آن

 داده است.  

دفاع  المللی و درگیری مسلحانه داخلی  با این حال دادستان در اظهارات پایانی خود بار دیگر از هر دو شق درگیری مسلحانه بین

 کرد. 

بردن به غیراخالقی بودن محتوای دفاع وکیل مجاهدین و استراتژی ضد دادخواهی این سازمان توجه را به این نکته  برای پی

کنم که سه وکیل دیگر پرونده که مستقل بودند و وکالت دوازده نفر از مجاهدین را به عهده داشتند از طرح چنین  جلب می

 رونده و دادخواهی بود خودداری کردند. ادعاهای غیرحقوقی که علیه پ
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مشکل دیگری که در جریان رسیدگی به پرونده رخ نمود شهادت قاضی جفری رابرتسون بود که گزارش بنیاد برومند زیر نظر او 

ن  های اخیر به مجاهدین نزدیک شده و مبالغ هنگفتی از این سازمان دریافت کرده است در جریاتهیه شده بود. او که در سال

 شهادتش تالش کرد بخش مهمی از گزارش خود را به نفع مجاهدین دور بزند که با هشیاری دادستان و قاضی دادگاه روبرو شد.  

 

(  2017و    2013خوشبختانه قاضی توماس ساندر، رئیس هیئت قضات دادگاه حمید نوری، قبالً در دو پرونده مربوط به روآندا )

برای متهمان به جنایت جنگی در جنگ داخلی بین »جبهه ملی روآندا« و نیروهای نظامی  طبق نظر مارک کالنبری عمل کرده و  

هایی که از اووه برینگ داشت با ظرافت خاصی بدون آن که نام ببرد به موضوع  حکم محکومیت داده بود و دادستان در پرسش

 فوق اشاره کرد.  

 

 برخورد عقیدتی برخی گروه ها به کیفرخواست 

های قانونی سوئد موقعیت بازماندگان سازمان های چپ از شاکی به شاهد  تغییر یافت وقتی بر اساس کیفرخواست و محدودیت 

ها،  تحت عنوان »حقوقدان« و »فعال سیاسی« و »شاهد« و... مدعی شدند که به  عده ای به جای تامل بر مشکالت و محدودیت

داری« به نظام  ، و یا امتیاز دادن »سرمایه کشتار زندانیان سیاسی چپ، یا »اعمال نفوذ« اطالعی شاکیان اولیه پرونده ازدلیل بی

 اسالمی، زندانیان چپ در این پرونده از مقام »شاکی« به »شاهد« تبدیل شده اند. 

ین تفاوت برای سنجیدن این ادعاها کافی است به شرح کیفرخواست و دالیل تفکیک زندانیان به »شاکی« و »شاهد« و همچن

 موقعیت زندانیان مجاهد و چپ در کیفرخواست توجه کنیم: 

قضایی و شکنجه علیه   المللی »جنایات جنگی« مبنای پیگرد دو فعل مجرمانه قتلدر مورد زندانیان سیاسی مجاهد، جرم بین-

 در برده قرار گرفت. زندانیان اعدام شده و زندانیان جان به

شدگان مورد پیگرد قرار گرفته و فعل شکنجه چه در مورد آنها چه  جرمانه قتل قضایی برای اعدامدر مورد زندانیان چپ، فعل م  -

 زندانیان جان بدربرده مورد پیگرد قرار نگرفت. 

 

 استراتژی دادستان و بازماندگان مجاهدین   

 نویسد: در کیفرخواست، دادستان  در ارتباط زندانیان مجاهد می

المللی بین دولت ایران و عراق در جریان بود. در مرحله پایانی این  یک درگیری مسلحانه بین  1367و    1360های  »بین سال

. به این ترتیب 1367( چند بار به خاک ایران حمله کرد، از جمله در سوم مرداد  67درگیری، شاخه نظامی مجاهدین)از بهار  

لمللی شدند. این حمالت از خاک عراق آغاز گردید و با پشتیبانی و همکاری ارتش امجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه بین

 عراق انجام شد.«  

المللی بین حکومت ایران و مجاهدین نیز  اقدام مجاهدین در پاراگراف اول به عنوان یک درگیری مسلحانه داخلی و یا غیر بین

المللی« تشخیص نداد حمید نوری تبرئه  ع را »درگیری مسلحانه بیندر نظر گرفته شده است تا چنانچه دادگاه به هر دلیل موضو

 نشود. 

، به فاصله کوتاهی فتوایی صادر کرد که همه زندانیان عضو یا هوادار مجاهدین 1367اهلل خمینی، به دلیل حمله سوم مرداد روح

 که سرموضع بودند اعدام شوند. 

ه زیر را به عنوان »جنایت جنگی« برای حمید نوری در سمت دستیار دادیار این مبنایی قرار گرفت تا دادستان، دو فعل مجرمان

 شمارد.  در زندان گوهردشت بر 

آن    که بنا به فتوای خمینی تشکیل شد و روال رسیدگی  دادگاه  مشارکت مستقیم در صدور و اجرای احکام اعدام هیئت  -1»

 وستانه بود.« ای محاکمه عادالنه تحت قوانین بشردمغایر موازین پایه
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 در تشریح اقدامات مجرمانه نوری متناسب با این فعل مجرمانه آمده است:

)از بند( برای مواجهه با اعضای هیئت، آوردن و تحت نظر قرار دادن آنها در راهروی مرگ، خواندن   »از جمله با انتخاب زندانیان

ها به اعضای هیئت، خواندن  ات شفاهی و کتبی درباره آن اسامی و آوردن زندانیان برای مواجهه با اعضای هیئت، دادن اطالع

شان  ها به محل اعدام که منجر به حلق آویز شدن و مرگکردن و هدایت آنشدند؛ به صفاسامی زندانیانی که باید اعدام می

 مات عالیرتبه.«شد. تشویق و فراخواندن دیگر عامالن برای مشارکت در اعدام زندانیان، یاری رساندن به او و به مقامی

مشارکت مستقیم در عذاب روحی دادن به زندانیان با ایجاد اضطراب شدید مرگ که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی    -2»

 است«  

 

 در تشریح اقدامات مجرمانه نوری متناسب با این فعل مجرمانه آمده است:

ظر نگه داشتن آنها برای مواجهه با اعضای هیئت، شنیدن  »آوردن زندانیان نزد اعضای هیئت، آوردن آنها به راهروی مرگ و منت

شدگان به محل اعدام و فراهم آوردن تمهیدات الزم برای اعدام و همچنین تشویق و فراخواندن دیگر  ها؛ بردن اعدامتصمیم آن

 ت عالیرتبه.« عامالن برای اعمال شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان از طریق یاری رساندن به او و دیگر مقاما

 

المللی« دادستان از دادگاه درخواست کرد که اعمال فوق را در درجه اول به عنوان بخشی از یا در پیوند با »درگیری مسلحانه بین

 بین حکومت ایران و عراق در نظر بگیرد و حمید نوری را محکوم کند.

خشی از یا در پیوند با »درگیری مسلحانه داخلی یا غیر  در درجه دوم دادستان از دادگاه خواست که این اعمال را به عنوان ب

 .المللی« بین دولت ایران و مجاهدین در نظر بگیرد و حمید نوری را محکوم کندبین

های حمید نوری در رابطه با زندانیان مجاهد افزود تا چنانچه دادگاه نتواند  دادستان همچنین »قتل عمد« را نیز به فهرست اتهام

المللی را احراز کند، در صورت کافی المللی یا درگیری داخلی و غیر بینن افعال مجرمانه و یک درگیری مسلحانه بین»پیوند« بی

 دانستن شواهد حمید نوری را به قتل عمد محکوم کند. 

 

 استراتژی دادستان و بازماندگان گروه های کمونیست  

دادستان در تنظیم کیفرخواست در بخش مربوط به زندانیان    بستگی هاینخستین نکته ای که باید در نظر نگه داشت دست

المللی و یا داخلی  مارکسیست و کمونیست بود. در مورد مجاهدین چنین نبود. چرا که  عالوه بر وجود درگیری مسلحانه بین

ن مجاهد نیز  بین مجاهدین و  حکومت ایران که موجب دستگیری و تشکیل پرونده حمید نوری شد، در مورد کشتار زندانیا

پایه قضایی اهلل منتظری با اعضای هیئت مرگ و اظهارات مقامات بلندشواهد و اسناد زیادی از جمله فتوای خمینی، سخنان آیت

 عام زندانیان چپ اسناد مشابه که بتوان به دادگاه ارائه کرد وجود ندارد.  و سیاسی نظام اسالمی در دست است اما در مورد قتل

 شد:   شدگان مارکسیست با این توضیح آغاز میستان در رابطه با اعدامکیفرخواست داد 

های مختلف چپ را  تصمیم گرفت زندانیان سیاسی وابسته به گروه  1367»رهبری مذهبی سیاسی ایران قبل از پنجم شهریور  

 به جرم ارتداد از اسالم اعدام کند. 

زندان گوهردشت )رجایی شهر( کرج، ایران، به عنوان دستیار دادیار در  در  1367شهریور    15تا  5حمید نوری در فاصله زمانی 

، عامدانه تعداد زیادی از زندانیان را که اعتقادات ایدئولوژیک آنها با دولت مذهبی ایران در  هماهنگی و با همکاری دیگر عامالن

 تضاد بود از زندگی محروم ساخت.« 

 

از آن ها را که زندانیان چپ  که دادستان شواهدی در دست نداشت تا موج دوم اعدامجایی  برخالف ادعاهای برخی منتقدان، 

المللی معرفی کند، بینالمللی یا درگیری داخلی و غیر  مسلحانه بین  شدند در »پیوند« با یکی از دو شق درگیریمشمول آن  



 31 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

80 

 

ای که حمید نوری علیه  ای افعال مجرمانهتنها عناوین کیفری قابل اعمال تحت اصل صالحیت قضایی جهانی در قوانین سوئد بر

 شکنجه و رفتار غیرانسانی بود.   -2قتل قضایی  -1زندانیان چپ مرتکب شده 

در  زندانیان سیاسی چپ  کشتار  موضوع  طرح  برای  راهی  هیچ  این  به جز  قوانین سوئد  طبق  دادستان  که  است  این  واقعیت 

 کیفرخواست نداشت.   

شد، اما در این سال قانونی به تصویب رسید که مشمول مرور زمان می 2010تل عمد« تا سال باید توجه داشت که در سوئد »ق

 توانند تحت پیگرد قرار گیرند. اند هر زمان میافتاده اتفاق 1365هایی که پس از سال بر اساس آن قتل

اص« به جای »شکنجه« استفاده  الزم است یادآوری کنم  که در قوانین سوئد از عنوان کیفری »تعرض شدید و جدی به اشخ

شود دادستان نتوانست آن را برای افعال مجرمانه حمید نوری  شود. اما از آنجاکه این عنوان کیفری مشمول مرور زمان میمی

 شده و جان به دربرده استفاده کند.علیه زندانیان چپ اعدام

های قانونی تنها خواهان محکومیت حمید نوری برای  دیتدر رابطه با زندانیان کمونیست و مارکسیست، دادستان به دلیل محدو

 مشارکت مستقیم در »قتل عمد« زندانیان مارکسیست شد. 

توانستند در  هایی که نزد دادگاه برده شده بودند یا نشده بودند نمیبه دربردگان چپ، چه آن  با توجه به توضیحات فوق جان

چه از سر  پرونده وارد شدند و  البته در دادگاه این فرصت را یافتند که به شرح آنجایگاه شاکی باشند . آنان به عنوان شاهد در 

 گذرانده بودند و یا شاهد آن بودند بپردازند.   

نزد هیئت مرگ برده نشده بودند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر  67از سوی دیگر، زندانیان مجاهدی نیز که در جریان کشتار 

 شدند. 

از جانبا این تفکیک تع کرمی، منوچهر اسحاقی، حسین  دربردگان مجاهد و چپ از جمله حمید اشتری، رحمان علیبهدادی 

 ملکی، مهدی اصالنی، جعفر یعقوبی که ابتدا به عنوان شاکی در پرونده حضور داشتند به شاهد تبدیل شدند.  

و مجاهد به عنوان شاکی در پرونده حضور یافتند و عام شدگان چپ و نکته مهم دیگر این است که در این محاکمه، خانواده قتل

 شان به لحاظ حقوقی یکسان بود.  موقعیت 

 

 کشی« و »جنایت علیه بشریت«  مناقشه پیرامون »نسل 

برخی منتقدان  عدم استفاده از عنوان کیفری »نسل کشی« برای حمید نوری چه در ارتباط با زندانیان مجاهد و چه چپ را  

زدند و به سمپاشی علیه دادگاه و روند رسیدگی ها و اعمال نفوذ در پرونده جا میکال و عدم شناخت دادستانناشی از کم کاری و

ها برخوردارند  ها که از مشاوره بهترین حقوقدانپرداختند. واقعیت اما این بود که علیرغم تالش بسیار وکال، دادستانبه پرونده می 

کشی در این پرونده بسیار سخت سترسی دارند به این نتیجه رسیدند که اثبات جرم نسل های کیفری مشابه دو به سوابق پرونده 

کشی می بایستی بتوان ثابت تواند دادگاه را به حاشیه ببرد و به نفع نوری تمام شود.  گذشته از این،  برای اثبات نسلاست و می

طبق تفاسیر    هب گروه مورد تعرض را به قتل رسانده است.ملیت، قومیت، نژاد و مذکرد که مرتکب این بزه به یکی از دالیل  

ای از دنیا به دلیل  کند. تاکنون هیچ دادگاهی در هیچ نقطهکشی« را احراز نمیحقوقی و قانونی موجود، نیت سیاسی، جرم »نسل

های وارد بسیاری تالشتوان اثبات کرد و در مکشی« نداده است. این نوع از جنایت را به سختی مینیت سیاسی رأی به »نسل

صورت گرفته با شکست روبرو شده است. یک نمونه مشخص آن در سوئد بود که باعث تبرئه متهم شد در حالی که اگر اتهام  

شد. اثبات این که نظام  متهم به حبس ابد محکوم می  ،المللی مطرح شده بودجنایت علیه بشریت و یا نقض فاحش قوانین بین

توانست با کشی« تصمیم به اعدام زندانیان چپ گرفت، بسیار مشکل و پیچیده بود چرا که این کشتار میاسالمی به دلیل »نسل

انگیزه سیاسی و به منظور نابودی مخالفان سیاسی کمونیست صورت گرفته باشد. این رویکرد به لحاظ حقوقی و بدون در دست 

 رسید.  تر به نظر میداشتن شواهد و اسناد الزم محتمل
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توان تحت عنوان کیفری »جنایت علیه  توانستند بپذیرند که حمید نوری را نمیاطالع از قوانین نمیسوی دیگر منتقدان بیاز  

آن برای  حقوقی  موانع  که  این  محض  به  داد.   قرار  پیگرد  تحت  میبشریت«  تشریح  آنها  توطئه  شد  غرب،  سازش  روی  ها 

 ه به موضوع اصلی و محدودیت قانونی توجه کنند. کردند بدون این کداری و ... تأکید میسرمایه

 اینان کوچکترین عنایتی به این واقعیت نداشتند که حکم دادگاه سوئد یک دستاورد حقوقی بسیار بزرگ بود. 

شد بطور قطع و یقین حکم به آزادی او  برای فهم این نکته مهم است توجه کنیم که چنانچه حمید نوری در فرانسه دستگیر می

توان تحت پیگرد حقوقی  شوند نمیشد چرا که در فرانسه متهمینی را که تحت عنوان توریست به این کشور وارد میداده می

موردش در  جهانی  صالحیت  اصل  و  داد  نمیقرار  اجرا  متهم  ان  متبوع  کشور  در  بایستی  مربوطه  اتهامات  آن  بر  عالوه  شود. 

 شود.   انگاری دوبله« یاد میانگاری« شده باشند و از آن با عنوان حقوقی »جرم»جرم

قرار    شد تحت عنوان »قتل عمد« تحت پیگرد در آلمان که یکی از کشورهای پیشتاز در این زمینه است احیاناً حمید نوری را می

 شود.    داد. این اتهام نیز در آلمان مشمول مرور زمان می

زندانیان سیاسی دو سال زودتر اتفاق افتاده بود، حمید نوری در سوئد هم مورد پیگرد و محاکمه قرار    67اگر کشتار تابستان  

ه بود امکان دستگیری و مجازات  اسداهلل الجوردی به سوئد آمدگرفت. جالب است بدانیم که  اگر به جای حمید نوری، سیدنمی

 بود.  63تا  59های چرا که جنایات او مربوط به سال  وی نبود؛

شان در مورد دادگاه نوری، توجهی به این نکته هایشان و چه در اظهارات غیرحقوقیبخشی از زندانیان سابق چپ چه در نوشته

شود.  باشند شامل نمی  ارتکاب یافته  2014پیش از اول ژوئیه    کردند که قوانین داخلی سوئد »جنایات علیه بشریت« را کهنمی

توانست به عنوان »جنایت علیه بشریت« در کیفرخواست  ربع قرن پیش از آن اتفاق افتاده نمی  67جایی که کشتار  بنابراین، از آن

 وارد شود به همین دلیل از »جنایت فاحش« استفاده شد که معادل آن است.  

 

 دیه   درخواست غرامت و 

هم بر اساس قانون ها قرار گرفت موضوع درخواست »غرامت« آنای برای حمله به وکال و دادستاننکته دیگری که دستاویز عده

 دیه بود. 

هایی وکال بایستی درخواست غرامت کنند. این درخواست بایستی بر اساس قوانین موجود  گوید در چنین پروندهعرف حقوقی می

 ت. گرفرت میایران صو

 کردند: اما افرادی که از پذیرش  این موضوع بدیهی طفره می رفتند بدون کوچکترین صالحیت حقوقی الزم ادعا می

آمیز است و نباید به آن مشروعیت داد. دوم این که کاربست آن درباره قربانیان چپ و »اول این که رژیم حقوقی دیه، تبعیض 

ارتداد به جوخهمعنا است و  مارکسیست، اساسا بی پایه حکم شرعی  های مرگ سپرده تناقض دارد . چرا که این زندانیان، بر 

 «.های دیگراند و یاوهالدم قلمداد شدهشدند. مهدور

معناست و برای قربانیان مجاهد کردند که گویا دریافت »دیه« برای قربانیان مارکسیست بیای طرح دعوا میاین عده به گونه

 معنا دارد.  

ر پاسخ باید تاکید کنم که چنانچه وکال تصمیم می گرفتند که بر اساس قوانین سوئد درخواست غرامت کنند، دادگاه  ناگزیر د

بپردازد  که چرا  نمی بر اساس قوانین ایران به موضوع غرامت  می شد طی جلسات متوالی و جداگانه به این موضوع  بایست 

جایی که وجهی برای »غرامت« در  کرد. از آنیک چالش حقوقی و به نفع نوری میپرداخت. طرح این موضوع دادگاه را وارد  

میان نبود و نیز اساسا بنا نبود وجهی به شاکیان پرداخت شود، وکال صالح دیدند که به طرح موضوع نپردازند. بر همین اساس  

درصد    30جمهوری اسالمی »دیه« در ماه محرم  دانیم که در قوانین  تقاضای غرامت اضافی برای کشتار زندانیان چپ نکردند. می

 کند. وکال حتی در مورد میزان »دیه« نیز بایستی بیش از مبلغ تعیین شده توسط دادگاه باشد، اعتراضی نکردند.   افزایش پیدا می
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 حکم دادگاه سوئد و پیروزی دادخواهان 

د. در این حکم آمده است که حمید نوری داوطلبانه و نه  های شاکیان پذیرفته شخوشبختانه در حکم نهایی دادگاه کلیه خواسته

به زور به سوئد آمد و این دادگاه بر اساس اصل صالحیت جهانی خود را صالح به قضاوت در مورد جرائم متهم یعنی نقض قوانین  

از این کشور حتا اگر توسط  به جرائم ارتکابی در خارج  المللی و قتل دانست. این بدان معناست که دادگاه سوئد برای رسیدگی  بین

 تبعه کشور دیگری صورت گرفته باشد صالحیت دارد.   

( از خاک  67ها )در تابستان  های سازمان مجاهدین به خاک ایران قبل از شروع اعدامدر حکم آمده که تحقیقات نشان داده حمله

( با همکاری و پشتیبانی  1367مرداد  3)  1988ژوئیه   26ها، از جمله عملیات فروغ جاویدان در عراق صورت گرفته و این حمله

ارتش عراق از این سازمان صورت گرفته است. بنابراین دادگاه به این نتیجه رسیده که مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه  

 .المللی مابین دولت ایران و عراق بودندبین

ها  بین صدور حکم اعدام برای هواداران مجاهدین در زنداندهد که چنین اشاره شده که فتوای خمینی شرایطی را نشان میهم

 .المللی )اشاره به جنگ ایران و عراق( ارتباط مستقیمی وجود داردهای مسلحانه بینو درگیری

وسط  های انجام شده تالمللی )جنگ ایران و عراق(، اقدامها با مناقشه بینچنین اشاره دارد با توجه به ارتباط این اعدامقاضی هم 

 .المللی و جنایت جدی ارزیابی شده استمتهم به عنوان نقض قوانین بین

ای اجرا شد که از شرایط اولیه  ها نیز طبق رویهبه روشنی تصریح شده که مانند محاکمه زندانیان هوادار مجاهدین، محاکمه چپ

المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل بوده  یک محاکمه عادالنه برخوردار نبود، به همین جهت این اقدام برخالف میثاق بین

 ( به رعایت آن ملزم بوده است.  1367) 1988که ایران در سال 

 در حکم صادر شده، اعمال حمید نوری درباره زندانیان چپ از نظر دادگاه سوئد به معنی مشارکت در قتل قضاوت شده است. 

حکم نهایی خود تصریح می کند که واقعه اعدام زندانیان سیاسی در  اهمیت این پیروزی از این جهت نیز هست  که دادگاه در  

داشته  67سال   مشارکت  و  اند  بوده  درگیر  ارتکاب جرم  برای  آن  در  نفر  که چندین  است  بزرگ  فقط رویدادی  دادگاه  و  اند، 

دان معناست که راه مسئولیت کیفری و مشارکت متهم )حمید نوری( در ارتکاب اعمال ادعا شده را بررسی کرده است. این ب

 باز است.   ،شان در این پرونده مطرح شدهبرای پیگیری حقوقی تمامی کسانی که نام

با تاسف بسیار نوشته ام را با این نکته به پایان می برم که حکم نهایی دادگاه سوئد مورد توجه مجاهدین و بخشی از چپ قرار 

وشته بیان شد حاضر به انتشار متن فارسی آن نشدند. امیدوارم روزی این  نگرفت و اینان به همان دالیلی که عمده آن در این ن

 موارد مورد بحث همه جانبه در جنبش دادخواهی قرار گیرد تا به امر پیشبرد این جنبش یاری نماید.    
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 بهروز شیدا  

 خودِ درد   ، مدلول استعالیی 
زندان  خاطراتِ  بلند  سیاسی متنِ  ی  جمهوری    یهای 

 در یک نگاه   خورشیدی   1360ی در دهه   اسالمی 

                                                                

 

 هایتخمین وسعت درد کسانی که خاطرات خویش از زندان 

  خورشیدی   1360ی  در دهه ی اسالمیجمهوری ی سیاسی

گفته نوشتهرا  یا  سادهاند  چندان  کار  که اند،  نیست؛  ای 

ی ی توان فهم قاره وسعت همه  ای است بهتخمین محدوده

پنهان  همه   خودآگاه و زوایای  وسعت   یقارهی  ناخودآگاه. 

قدرت مروتیبی دندان ی  به  که  است  چنان  گاه    مداران 

همهشدهجویده  سبعیت نیز  خود  یاد  گان  به  را  ماجرا  ی 

ای نیست.  آورند. تعریف خاطراتِ زندان کار چندان سادهنمی

یاد به  که  است  چنان  گاه  درد  گلو آوردن  وسعت  اش 

 ترکاند. اش سینه میدل سپردن سوزاند و بهمی

ی احضار درد است  متن بلند خاطرات زندان هم صحنه   

جوی درمان. مجروح خاک زندان دل  وی جستهم صحنه

مداران سینه سبک  گشاید تا با ترسیم نکبتِ جهانِ قدرتمی

می  .کند یاد  به  چون  اما  تصویر   ،آیددرد  تکرار  از  سینه 

متن بلند خاطرات زندان از    شود.سیمای دوست سنگین می

قدرت جهان  نکبت  تقابل  سیمای  ترسیم  تصویر  و  مداران 

 گیرد.  دوست رنگ مشترک می

 . تر بنگریمکمی بیشبه عناصر این رنگ مشترک    

 

1 

رنگ  زندان  خاطرات  بلند  متن  به  که  عنصری  نخستین 

فراموشمی زندانی در نخستین  شدهدهد،  گی است. کنش 

های مراقب رخ ی چشمگیری، در غیاب همهروزهای دست

ی های شاهد؛ در غیاب همهی چشمدهد؛ در غیاب همه می

صدایی است  گی فریاد بیشدههای داور. حس فراموشچشم

 پیچد. که زیر سقف کوتاه تنهایی می

که شدهفراموش    است  جهانی  ذهن  در  مطلق  غیاب    گی 

ی خاک را دل بریده است؛  حتا امکان حضور آدمی بر پهنه

ی پیوندهای قربانی با هستی نبرد نابرابر با قدرتی که همه 

بُرد تا به او بگوید که هیچ کس نه صدای ستیز او را  را می

تن و   دل خواهد سوزاند.    جانخواهد شنید نه زخم  را  او 

چشم شدهفراموش از  است  زندانی  ژرف  محرومیت  گی 

ی تنها که بخش دوست؛ محرومیت ژرفِ یکی شورشیپناه

هم نمیدلیبه  تکیه  کس  هیچ  فراموشی  گی شدهتواند. 

زخم  دل  از  هستی  معنای  صیاد  به  را  تراژیک زندانی  های 

 کند.تبدیل می

شده    سرشتی  فراموش  زندان  خاطرات  بلند  متن  به  گی 

می خدایان  تراژیک  مقابل  در  که  کس  آن  که  بخشد؛ 

ی خویش را  گوید، معنای هستیکُش غریبانه نه میششور

بحبوحه بیدر  جستصداییهمی  میوها  کند.  جو 

گی یعنی قطع پیوند قربانی با جهانی که تنها  شدهفراموش

می آن  آسمان  زیر  در  قدرت  صاحبان  پیچد؛  صدای 

قصهوجست دل  در  معنا  دیگر  جوی  روزی  که  تراژیکی  ی 

فراموش بهای  شدهنوشته خواهد شد.  قهرمان های  گام گی 

زنجیربه مقابل  در  است  تراژدی  که جانیکی  های دستانی 

 درند. تنها را به منقار مرگ می

 

2 

در متن بلند خاطرات زندان حضور مرگ معنای انتخاب را  

کند. انتخاب مرگ گام بلند قهرمان یکی تراژدی  برجسته می

معناسوز را  نوایی با قدرت  است در تقابل با جهانی که هم

می تنها  موعظه  اما  زندان  خاطرات  در  مرگ  حضور  کند. 

نمی پهنهتراژدی  و  روان  ساحت  بر  که  جهان  آفریند  ی 

 هایی به رنگ تسلیم و ستیز. زند؛ نقشها مینقش

همیشه    افسردهحضور  هم  آدمی  کنار  در  مرگ  ی گیی 

ی عمیق راه  گیبدیل. افسردهآفریند هم خشم بیعمیق می

  فرا بدیل تا واکنشی حماسی  کند؛ خشم بیم هموار میتسلی

زندانرودمی زندانیان  خشم  جمهوری.  از  های  اسالمی  ی 

زدهمرگ خون  رنگ  را  جهان  که  بلند  آفرینانی  متن  اند، 

 بخشد.خاطرات زندان را ساختی حماسی می

در ماجراهای حماسی، قهرمان اردوی نیکی حذف نیرویی     

ان را به پلیدی و مرگ و سیاهی آلوده را در سر دارد که جه

است. قهرمان حماسی نه در پی باز تعریف نیروی شر است  
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جست در  به  ونه  باورمند  نه  او  تغییر  برای  راهی  جوی 

ذره کوچک ساخت  ترین  یک  در  او.  وجود  در  روشن  ی 

قهرمان   اگر  حتا  است؛  شر  نیروی  حذف  هدف  حماسی 

ی هدفی کند یعهاردوی نیکی مجبور شود جان خویش را ود

 پندارد در غیاب او نیز تحقق خواهد یافت.که می

در یک ساخت حماسی نه فرجام اردوی نیکی      

توان  توان تغییر داد نه سرنوشت نیروی شر را؛ تنها میرا می

تراژدیرسم خویش در  تکلیف.  ادای  آورد؛  به جا  ی  کاری 

میل  متن بلند خاطرات زندان نبردی حماسی جاری است؛  

ی تاریخ؛ میل به ستایش اردوی  زندانیان به حضور در خاطره

 ی اردوی شر. نیکی از طریق مقاومت در مقابل سیاهی

 

3 

های تراژیک و نبردهای در متن بلند خاطرات زندان تنهایی

با یک ره دیگر میحماسی  آیین  تا  به سوی  آمیزند  سپاری 

به آیین وداع تبدیل  سرو،  گونه شود. کیخکیخسرو  یمرگ 

بی از جهان خاک    شاهنامه نیاز  عارف  و بُردمی دل  تخت   ،

بازمانده  به  دستار  و  سوی   بخشدمیگان  جامه  به  خود  و 

که  استی یک باور . کیخسرو نمایندهرود میجهان مینوی 

آور حماسه که عارفانه  ؛ تنهای تراژدی و جنگرودمیتنها  

گریان پشت سر  ؛ خندانرودمی هزاران  که  . اردگذمیلبی 

چهره  بر  وداع  اندوه  بماند  دوست  دل  در  تا  کیخسرو 

 . آوردنمی

در متن بلند خاطرات زندان قهرمان حماسه نبرد حماسی     

که دست و پا بسته بر تخت تازیانه بسته شده    ؛ چراتواندنمی

اش به خاک رزمانروزن نشسته است، هماست، در قفس بی

ی به سوی  گیگونههاند. برای قهرمان میدان زندان چافتاده

سازد. در متنی که در آن  رفتن معنای هستی را می  مرگ

کندن از جهان    شود، دلحضور در میدان نبرد ترسیم نمی

خاک نه تنها رسمی عرفانی که آیینی حماسی نیز هست. 

گان رود، به بازمانده به سوی مرگ میکسی که  در این آیین  

 ،گشایندآغوش آخرین میدهد و آنان که به سوی او  می  دل

به کار میهمه توان  تای  فر  گیرند  خورند؛ و  بغض سنگین 

 وداعی کیخسروگونه.

جمهوری    یسیاسی  هایی مرگ در زندانحضور هماره   

می وداع  آیین  هم  سواسالمی  هم  پنهان  واریکسازد  ی 

ر از چشمانی است که آفریند. متن بلند خاطرات زندان پُمی

ر نگرند؛ پُهان را به بغضی فروخورده میهای ج آخرین لحظه

اند. تا این چشمان پنهان تر شده  یهااز چشمانی که از اشک

 شود.  گاریمانده آفریده شوند اما شجاعت باید بدل به نشان  
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در متن بلند خاطرات زندان هم عناصر عرفانی جاری است 

عارف تراژدی.  عناصر  هم  حماسی  عناصر  گان، گونه هم 

تراژدیساحماسه و  امازان  نمی  آفرینان  اگر ساخته  شوند، 

ی شجاعانه با دشمن رخ ندهد. شجاعت در متن رودررویی

ی  انگیزد که همهبلند خاطرات زندان نه تنها ستایش برمی

سازد. راویان متن بلند خاطرات زندان  ساخت خاطرات را می

می را  خویش  تفاوتنه  نه  برجسته  ستایند  را  نظری  های 

گردانند که زخمِ که دوربین به سوی شجاعانی می  ؛کنندمی

 دوست ایمن بماند.   و جان خرند تا تنمیو جان تن 

در متن بلند خاطرات زندان شجاعت آرزومندان هم در     

کندن عارفانه از خاک جهان پیدا است هم در مقاومت  دل

ی  گون در برابر درد تن و جان هم در پذیرش تنهاییحماسه

کس جز بر مبنای  متن بلند خاطرات زندان هیچ  تراژیک. در

نمیشجاعت را    ؛خورداش محک  تنها دشمن  که شجاعان 

اند به  گردانند؛ که پیمانی را که با دوست بستهروی برنمی

بلند خاطرات زندان  ذگآزمونی تلخ می ارند. قهرمانان متن 

ی خویش به  در آزمونی درگیر اند که در آن گزینش رهایی

به تنها    بند   معنای  که  آزمونی  است؛  دوست  افکندن 

آورند از آن سربلند را تاب می  و جان شجاعانی که تاراج تن

آیند. در متن بلند خاطرات زندان شجاعت یعنی  بیرون می

 بنیان عرفان، چشم حماسه، دل تراژدی؛ شجاعت یعنی تن

 نیست.   و جان  ی مهرِ به دوست نیست، تنکه زخمی  و جانی

 

5 

طلبیده  جدال  به  آدمی  تن  زندان  خاطرات  بلند  متن  در 

ی جسمی تنها  ورد. شکنجهمحک خجان  شود تا توان  می

دردپذیری نمیمیزانِ  تعیین  را  تن  توان ی  میزان  که  کند 

برمال   جان تحمل   نیز  در مقابله با تحقیر معنای هستی را 

ی تقابل دو نیروی نابرابر است؛  کند. عمل شکنجه صحنهمی

کننده به غلبه ی تقابل دو خواست؛ خواست شکنجهصحنه
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ی آفرینش درد و ترس  یاریشونده به شکنجه و جان بر تن

  ی مثابهشونده به این که به تن خویش بهو خواست شکنجه

بهتکه بنگرد؛  بیرونی  آرزو تکه  یمثابهای  آن  که حذف  ای 

 است. 

شکنجه    شکنجه،  روند  آرزو  در  را  مرگ  تکرار  به  شونده 

ی خیال را به کار ی تواناییکننده اما همهشکنجه  .کندمی

تا  می شکنجه    ایجادهای  روش  دیگرگیرد  بیابد.  را  درد 

و مقاومت فراانسانی    ددمنشانهی کشمکش میان خیال  پهنه

واژه قامت  در  کشمکش  این  تبلور  عبارتاست.  و  های ها 

بسیار در متن بلند خاطرات زندان مکرر است؛ بخشی از یک  

دستحافظه شالق،  جمعی:  تابوت، ی  جعبه،  قپانی،  بند 

پا فوتبال،  دندانزدن  قیامت،  پاهای ،  خوردشده،  های 

دماغ ورم ندامت.  کرده،  فروپاشی،  مقاومت،  شکسته،  های 

ایستاده میزان  آزمایش  یعنی  مقابل   گیشکنجه  در 

 هن.شکن وَی شانهسنگینی

بی    نه  شکنجه  درد  مقابل  کفایت  نیازیدر  عارفانه   ی 

پذیرش  می نه  حماسی  تکلیف  تقدس  به  باور  نه  کند 

  نیز   ی تراژیک. در مقابل درد شکنجه یاد نگاه دوستتنهایی

مدد   بلند خاطرات آیدمیبه  متن  در  مهر دوست.  و  قهر  ؛ 

اندوه   شود؛از هراس قهر دوست تحمل می  گاه  زندان درد

 به امید مهر دوست.  گاه یگهتشکس
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به   تنها  تن   به حریم  زندان حمله  بلند خاطرات  متن  در 

گیرد؛ که گاه جنسیت آدمی  تازیانه و شکنجه صورت نمی

های مرگ چیده شود. در  گیرد تا بنیانمورد تجاوز قرار می

دختران زندانی هجوم    «بکارت»متن بلند خاطرات زندان به  

تا آنبرده می را  شود  برباد  ها  نباشد؛  به بهشتِ خدا  راهی 

تا  گی رفته تن  خاطرهجان  ی  مرگ  آستان  در  ی  ویران 

 تن جالد را نیز در برابر چشم داشته باشد.  عفونتپُر

به    تنها  تجاوز  اما  زندان  خاطرات  بلند  متن    ی مثابهدر 

درک  هموارکننده نشان  که  ندارد؛  حضور  مرگ  راه  ی 

از رابطه  -مردساالرانه   ی جنسی هم هست؛ که سادیستی 

انباشتن فضا از حس   به  هم هست. در    «گناه»نشان میل 

ی  گی مثلثِ ویرانیمتن بلند خاطرات زندان، تجاوز به زنانه

تخریب   می  جان،تن،  ترسیم  را  مرگ  عفونت  حضور  کند؛ 

 را. حاکم غریب قدرت

 

7 

دارند:  نیز حضوردر متن بلند خاطرات زندان، زندانیان تواب  

گان، شدهی شکنجهگران، دوستان بربادرفتهیاوران شکنجه

ویرانبازنده  توابان  شدهگان،  سقوط  و  ظهور  روایت  گان. 

سوز روایت دردناکی است؛ روایت آنان که به دام ترس جان

آمده  ویرانگرفتار  حس  دام  به  دام کنندهاند؛  به  گناه؛  ی 

مرز  بیبه دام شقاوت    ؛اضطراب برخاسته از دوری از قدرت

با قدرت  رودررویی  در  زندان  خاطرات  بلند  متن  مداران. 

دل ملتقای  در  در  توابان  است؛  ایستاده  خشم  و  سوزی 

گانی که درگیر ترس و درد سوزی برای شکستهملتقای دل

گان با جنایت؛  کنندهخشم در مقابل بیعت  و   اند  و بی پناهی

 دوست. و جان گان به تن زنندهزخم

     

8   

متن   شکنجهدر  تنها  زندان  خاطرات  تصویر بلند  خود  ی 

های سرشار از درد و اندوهی در مقابل  شود؛ که لحظهنمی

می برنور  تازیانه  صدای  که  گوش    آید  در  دوست  تن 

های سرشار از درد و اندوهی که اندام دوست  پیچد؛ لحظهمی

های سرشار از  گیرد؛ لحظهی آتش قرار میدر مقابل جوخه

اندوهی و  شقیقه  درد  بر  تیر خالص  شلیک  که  دوست  ی 

 شود. می

تماشای    « روحی»ی  در متن بلند خاطرات زندان شکنجه   

؛ شنیدن هم هست  یغما رفتن تن و جان دوست  ی بهصحنه

ی  ی دوست. در متن بلند خاطرات زندان شکنجهصدای ناله

در برابر عضوی  تن و جان مجروح شدن عضوی از    «روحی»

در مقابل    تنهایی انتهای  ی عمق بیبهست؛ تجره  هم  دیگر

 دوست.  یتنهاییانتهای عمق بی

 

9   

که   نیستای  در متن بلند خاطرات زندان مرگ تنها فاجعه

پیچد، که کابوسی است که نشیند یا دور گلو میبرسینه می

  ی سیاسی  هایچرخد. زندانرد بام و سر میبه سماجت گِ

مانند. در متن  ی اسالمی به اتاق انتظار مرگ میجمهوری
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اند؛ که انتظارمرگ نشسته   بلند خاطرات زندان بسیارانی به

چشم در  چون  میمرگ  همهانداز    گذشته روزهای  ی  آید، 

دل میتنگیرنگ  ژرف  وداع  ی  رنگ  که  جهان  گیرند. 

اند، تبدیل  های مهربانی که به شانه خوردهگیرد، دستمی

بارِب یادرفته ندامت جان دل می   ه  از  سوز شوند و خطاهای 

ی وجود  آید، همهانداز میآفرینند. مرگ چون در چشممی

 شود. ی مطلق بدل میبه تهی

رنگ      نیز  مرگ  کابوس  از  زندان  خاطرات  بلند  متن 

سوز از دوست؛ از تصور وداع خویش  گیرد؛ از وداع جانمی

 مانده است.  از جهانی که جاپای دوست بر آن

 

10 

روان و  فیلسوف  الکان،  فرانسویژاک  تبیین    ،کاو  راه  در 

آدمی،گونه چه شخصیت  نمادین،    از  گی  خیالی،  نظم  سه 

کودک در نخستین نگاه در نظم خیالی    گوید.سخن میواقع  

هراس  به  خویش  تنهای  جسم  تصویر  از  چنان  آینه  به 

پندارد.  ای از جسم مادر میافتد که جسم خویش را تکهمی

گذرد و راز برمیای ی  آینهمرحله با گذر زمان اما کودک از 

 یابد. ی خویش را درمیتنهایی

خواند  نگرد دال میژاک الکان کودکی را که در آینه می   

دال و مدلول در   ایی آینهو تصویر او را مدلول. در مرحله 

ی جدایی اما  در مرحله  . اندخیال کودک به وحدت رسیده

شود؛ نظمی که بستر  ی نظم نمادین وارد میبه گستره  نانسا

های دوتایی است؛ ایجاد ی جهان بر مبنای تقابلگذارینام

های ثابت برای  ها؛ معانی و مصداقهای ثابت برای دالمدلول

جا که نظم واقع در چهارچوب نظم نمادین  از آن اما، هاواژه

انگار است،  اسیر  بر  زبان  ثابتی  مدلول  دالی  هیچ  هیچ  ای 

ندارد دالوجود  در  انگار  مدلول  .  هیچ  استعالیی  های 

ندارد. استعالیی وجود  یکواژه  انگار  ای    سان های 

  1معناهای متفاوت اند.  یدربرگیرنده 

می    استعالیی سخن  دال  از  الکان  در ژاک  اما  ما  گوید. 

خاطراتروبه بلند  متن  با  جمهوریزندان  رویی  ی  های 

در   در    خورشیدی  1360ی  دههاسالمی  را  درد  دال 

 
لَکان، دریدا، کریستوا، ترجمه 1380پین، مایکل. )  ی پیام یزدانجو،  (، 

 -1 47 - 179تهران، صص 

میمدلول مشترک  فراموشهای  مرگ شدهخوانیم:  گی، 

وداع،    گی،شکسته  شکنجه، زخم،  خشم،حماسی، مقاومت،  

تنهایی عارفانه،  غربت  دوست،  شجاعت،  اندوه  تراژیک،  ی 

 هراس، کابوس، سربلندی؛ خودِ درد. 

  دی خورشی 1360ی  در دهه  در متن بلند خاطرات زندان    

هایی که ی درد سایه گسترده است؛ جانمدلول استعالیی

بغضمی میافسرند،  که  زخمهایی  که شکفند،  هایی 

خوانند؛  هایی که آوای اندوه و غرور میسوزند، معصومیتمی

ترجیع تکرار  درد؛  گوش  خودِ  در  نسل  یک  شعر  بند 

 هایی که شاید به آینه با چشم دیگری بنگرند. نسل

 

    1382خردادماه  

 1401ماه ویرایش مجدد: دی 
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 اسد سیف 

 تأثیر زندان بر ادبیات معاصر ایران 

 
در صحبت از ادبیات زندان به آثاری توجه داریم که یا در  

اند و یا موضوع آن به شکلی با زندان در زندان نوشته شده

را    "نادره"وری رمان  پیشهرابطه است. برای نمونه میرجعفر  

زندان    1311در   در  خویش  حبس  سال  دومین  زمان  به 

هفتادساله  تأخیری  با  متأسفانه  که  نوشت  تهران  مرکزی 

محمد افغانی به عنوان یک زندانی  امکان نشر یافت و یا علی

  " شوهر آهوخانم"مرداد، رمان    28سیاسی در پی کودتای  

ای  و رمان را اما رابطهرا در زندان نوشته است. موضوع این د

شمار  در  علوی  بزرگ  ولی  میان  این  در  نیست.  زندان  با 

، به زمان حاکمیت رضاخان  1315در سال   "نفر 53گروه "

را که   " های زندانپارهورق"های  ی داستانبر ایران، مجموعه

زندان   در  است،  رابطه  در  زندان  با  آن  محتوای  و  موضوع 

این می پیشگفتار  در  او  می  نویسد.  آن"گوید:  اثر  ها اغلب 

ورق یا  روی  و  اشنو  سیگار  کاغذ  قند،  کاغذ  روی  پاره، 

میپاکت و شیرینی  میوه  ما  برای  آن  در  که  آوردند،  هایی 

نوشته شده است. و این کار بدون مخاطره نبوده است. در  

زندان اگر مداد و پاره کاغذی مأمورین زندان در دست ما  

بهمی بزرگی  خانباباخان  "رفتمار میش دیدند، جنایت  او   .

می نمونه  را  که  اسعد  سخت"آورد  به  زندان  و  در  ترین 

های او به  که یادداشتترین شکلی مُرد، فقط برای آنوقیح

من با علم بر این  "نویسد؛  . علوی می"دست مأمورین افتاد

یادداشت می به  مخاطرات  کردم چون ایمان قطعی داشتم 

این جاین از  ایران  ملت  و  که  ندارد  کافی  اطالعات  ریانات 

برای نسل آینده الزم است بدانند که در این دوران سیاه با  

کردند.  خواه ایران چه معامالتی میجوانان باغیرت و آزادی

یادداشت ورقاگر  همین  یعنی  من،  دست پارههای  به  ها 

 1. "افتاد، من هم دیگر امروز زنده نبودماولیای زندان می

را نخستین اثر از ادبیاتِ داستانی   "های زندانپاره ورق"اگر 

زندان، در تاریخ معاصر ما محسوب داریم که به زندان نظر  

می در  دارد،  شرایط  دهه  هشت  از  بیش  گذشت  با  بینیم 

 
 های مکررهای زندان، مقدمه، چاپ پارهبزرگ علوی، ورق  - 1

تر بوده و هست. های جمهوری اسالمی بسیار مخوفزندان

شد  ها به زندانی هیچ فرصت و امکانی داده نمیدر این زندان

یسد. داشتن کاغذ و قلم نه تنها ممنوع بود، در صورت تا بنو

تواست به عنوان مدرک جُرم مجازات در پی داشته  کشف می

های جمهوری اسالمی  باشد. بر این اساس نوشتن در زندان

می پس  است.  منتفی  خود  به  ادبیات خود  که  گفت  توان 

زندان در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی بر ایران محدود  

که خارج از آن نوشته شده آثاری که نه در زندان بلاست به  

 است. 

ادبیات محسوب داریم،  اگر خاطره از  نیز بخشی  را  نویسی 

سو به تاریخ و از دیگر سو به ادبیات  خاطرات زندان از یک

های  کتاب خاطرات از زندان  60نظر دارد. تا کنون بیش از  

ان و  رژیم کنونی منتشر شده است. به همین نسبت نیز رم

خاطره است.  یافته  انتشار  کوتاه  کسانی داستان  را  ها 

گذاشتهنوشته سر  پشتِ  را  زندان  تجربه  خود  که  اند.  اند 

شوند و بعضی دیگر به  بعضی از این آثار به رمان نزدیک می

اند که ترند. در این میان اما نویسندگانی بودهتاریخ نزدیک

در تاریخ خلق   و داستانی را   از تجربه زندان خویش نوشته

ست که جز چند مورد این آثار، همه در  اند. گفتنینموده

یافته  انتشار  کشور  از  شمار خارج  در  دیگر  روایتی  به  اند. 

 ادبیات تبعید ما قرار خواهند گرفت.

را نوعی   تبعید به جزایر دوردست  فراخنای جهان، اگر  در 

می داریم،  محسوب  اینزندان  عمر  گفت  از توان  گونه 

میهنوشت میالد  از  پیش  به  که ها  زمانی  به  حداقل  رسد، 

اورپید در پنج قرن پیش از میالد آثار خویش را در تبعیدگاه 

ترین آثار شدهخود، قبرس نوشت. در ادبیات معاصر شناخته

رمان    "بینوایان"همانا   یا  و  هوگو  کنتِ  "ویکتور 

تأثیر   "کریستومونت تحت  شاید  است.  دوما  الکساند  اثر 

بینیم در دورانی موضوع زندان و  آثاری است که میچنین  

ادبیات و   ژانرهای جذاب  از  به یکی  از زندان  فرار  به ویژه 

 شود. پسند در جهان تبدیل میسینمای عامه

در ادبیات زندان ما با متن زندان سروکار داریم، مستقیم و  

یا غیرمستقیم. زندان تنهایی و درد است، زمانی برای تأمل  

  " حبسیه" در ادبیات کهن فارسی به ادبیات زندان    بر هستی.
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سعد  می مسعود  که:  آمده  عروضی  چهارمقاله  در  گفتند. 

سلمان، شاعر دوران غزنوی و خاقانی، شاعر دوران سلجوقی 

سان  های خویش از درد زندان و زندانی آنسراییدر حبسیه

موی بر اندام من بر پا خیزد و جای آن بود  "گویند که  می

آب برود  که  من  چشم  در  عین  1. "از  نیز  همدانی  القضات 

سه  "الغریبشکوی"کتاب   و  سی  در  در  خویش،  سالگی 

از رنج زندان و جدایی از خویشان و  "زندان خلیفه بغداد،  

زندان و بند و آوارگی و  "می گوید و می نویسد:  2" دوستان

  3. "ها دشوار استدوری دوست، به راستی که این

فرصتی   زندان،  و سکوت  تنهایی  در  معموالً  زندانی  انسان 

های  یابد تا سفر به دورن خویش را آغاز کند. در زندانمی

فراهم   زندانیان  برای  اما  امکانی  چنین  اسالمی  جمهوری 

وحشت بود و هراس، فریاد از دردی که در خون    نیامد. تنها 

 به مرگ پایان یافت. 

بازگشتِ  در  آید،  فراهم  آرامشی  اگر  سرکوب،  فروکشِ  در 

شوند  خورده آوردگاهی میهای زخمجامعه به خویش، ذهن

گریزگاه  از  گذشته  احضار  ایندر  و  که های حادثه.  جاست 

گشته را درونِ سرکوبآید تا آن  ادبیات به یاری انسان می

چونان داستانی بازگوید. اگر رژیم با ترساندن جامعه از مرگ 

دگراندیشیمی منطقِ  تا  و کوشد  دهد  گسترش  را  کشی 

جا برسد که دگراندیشیدن به تابو بدل گردد سرانجام به آن

و از این راه، شرایطی مترادف با نیندیشیدن بر جامعه حاکم 

 کند. یگرداند، ادبیات تابوشکنی م

سال آن  همکشتگان  وحشت  تمامی  های  سیزیف  چون 

سپری   بیهوده  ظاهر  به  کاری  انجام  در  را  خویش  هستی 

با   سیزیف  زندگی.  به  بود  آنان  عشق  بهای  این  و  کردند 

خواست ثابت کند که سنگ بر باالی کوه، میغلتاندن تخته

نیرومندتر از اراده خدایان است. وجودش سراسر امید است  

سنگ همه دنیای سیزیف است. آن را  یی پوچ. تختهدر دنیا

او بگیرند دیگر چیزی ندارد.  به باال می کشد، اگر آن را از 

سنگ ابزار سرکشی و تسلط اوست بر خدایان. هر حرکت 

 
تصحیح محمد قزوینی، به کوشش نظامی سمرقندی، چهار مقاله،    - 1

 71محمد معین، تهران انتشارات ارمغان. ص 
القضات همدانی، جلد سوم، مقدمه، تصحیح و تعلیق های عیننامه   - 2

 112دکتر علینقی منزوی، تهران انتشارات اساطیر، ص  

اینتخته یعنی  زندگی،  ادامه  یعنی  باال  به  زنده سنگ  که 

 توان به زندگی امیدوار بود.  است، حیات ادامه دارد و می

سالکشت آن  بر گان  که  است  شرایطی  چنین  در  نیز  ها 

شوند، فردیت آنان در برابر قدرت سرگذشت خویش آگاه می

شود و آنان جاست که زندگی تراژیک میگیرد و اینقرار می

سان  بخشند. آنان نیز بهبا مرگ خویش به زندگی اعتبار می

را   دیگران  خوشبختی  خویش  مرگ  در  سیزیف  و  ادیپ 

و  می میبینند  نتیجه  این  که  به  خوب  همه"رسند  چیز 

شان به قول کامو . آنان خوشبخت بودند زیرا زندگی"است

 در دست خودشان بود. 

مرا به کام  "گوید:  سقراط به روایت افالطون در دادگاه می

مرگ فرستادید تا دیگر کسی نباشد به حساب زندگی شما  

د، چه پس از مرگ من روی خواهد دارسیدگی کند ولی آن

و این داستان زندگی ما   4" به عکس آرزوی شما خواهد بود

به   بهترین نمونه آن،  تاریخ اجتماعی ما در  نیز هست. در 

نقل از تاریخ جهانگشای جوینی از حمله مغوالن به ایران،  

و  "آمده:   بردند  و  کشتند  و  سوختند  و  کندند  و  آمدند 

نمونه  5."رفتند البته  این  واایو  ثبت  از  نادر  قعیتِ  ست 

هیچ اما  تاریخ.  در  که زندگی  آمد  نخواهد  یا  و  نیامده  گاه 

سان آرزوها را بر دار کردند، آرزوها چه چگونه کشتند، چه

شدگان را آیا همسر و فرزندی هم بود؟ بر آنان  بود، کشته

چه گذشت. مادران و پدران، برادران و خواهران این غم را  

شده، آن عزیزِ کشته  سان تاب آوردند و عمر بر آنان بدونچه

که طنابِ دار بر گردن محکومان انداخت  چگونه گذشت. آن

چه   او  درون  در  فاجعه  این  گشود،  آتش  رویشان  به  یا  و 

تأثیری گذاشت؟ قاضی و حاکم شرع در برابر وجدان خویش  

الی تاریخ صدای گلوله نخواهیم شنید،  چه کردند؟ ما از البه

نیز نشستن  سوگ  به  و  زاری  و  دانست شیون  نخواهیم   .

چه   به  است،  بوده  چه  محکومان  سخنان  آخرین 

 اند.  اندیشیدهمی

الغرایب، ترجمه قاسم انصاری، تهران القضات همدانی، شکوی عین   - 3

 .   98 انتشارات اساطیر، ص
 ، ترجمه محمدحسین لطفی 37افالطون، جلد نخست آثار، ص  - 4
بن محمد جوینی، تاریخ جهانگشای جوینی، تصحیح محمد عطاملک   - 5

 80قزوینی، جلد اول، ص 
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گروه  و  آمدند  آری  باشد؛  استوار  تاریخ  بر  اگر  ما  شناخت 

گروه دگراندیشان بر دار آونگ کردند. کشتند و ماندگان را 

کشته  برای  تاریخ  نمی  تاراندند.  بیش  هویت  یک  شدگان 

برابر عظمت کشتگان بسیار شناسد؛ قربانی. و این واژه در  

 ناچیز است. 

افرازد تا هویتی  ادبیات در برابر این حکم پرچم عصیان برمی

  " من"شورد تا  می  "ما"شخصی بر آنان ببخشاید. ادبیات بر  

زخم از  به حقیقتی  ادبیات  بخشد.  اعتبار  نظر  را  خوردگان 

سازد؛ حقیقتی در برابر تاریخ و یا سیاست،  دارد که خود می

خیالیکه شا باشد؛  نداشته  واقعیت  اصالً  این  ید  ناب.  ست 

یابد،  خزد، قربانیان را میالی تاریخ پیش میخیال اما در البه

می آنان  میبا  سخنانشان  بر  گوش  باهم  نشیند،  سپارد، 

و میمی و میخندند  راه  گویند  آنان  ناخودآگاه  به  گریند، 

واننده ادبیاتی که خها را نه برای تاریخ، بل یابد تا ناگفته می

دانته  قول  به  اگرچه  گرداند.  آشکار  باشیم،  و شما  من  که 

چه دشوار است سخن گفتن از این جنگل وحشی و سخت  "

 1" کند.را در دل بیدار می و انبوه که یادش ترس

زخم و حقیقت  فکری  تعلق  ورای  ادبیات  در  خوردگان 

اریخ چون تخواهد تا همگیرد، زیرا نمیگروهی آنان قرار می

داور باشد و داوری کند. ادبیات با من خواننده به دردِ دل  

چه در آن است، آن نیست  نشیند تا بگوید؛ جهان و آنمی

ایم. جهان خیال، جهان رؤیاهامان پیشاروی ماست.  که دیده 

کند تا آن حیوان وحشی وجود خود  ادبیات به ما کمک می

ه قالب الهی تنها ب"را که هنوز کشته نشده و به قول نیچه  

است می2"درآمده  ادبیات  بکشیم.  بازماندگان ،  ما،  کوشد 

ی آن فاجعه را با عصیانگرانی که خسته، عصبی و افسرده

برای رسیدن به حقیقت از جان خویش گذشتند، در خیال  

همه قربانی  کوشد تا به آنکنار هم بنشاند و آشتی دهد. می

د، اعتباری  دهنکه در ذهن ما به هستی خویش ادامه می

هیچ  ادبیات  سازد.  جاودان  را  وجودشان  و  ببخشد  ادبی 

پذیرد، حقیقت خویش را از آنان  ترحمی را بر قربانی نمی

 گوید تا حس عصیانگری آنان را در ما جاودان گرداند.  می

 
دانته آلیگری، کمدی الهی، جلد دوم، کتاب دوزخ، سرود اول، ترجمه   -  1

امیرکبیر، ص  شجاع  انتشارات  تهران  شفا،  این  81الدین  نخست  بند   .
است:   در جنگلی  "سرود چنین  را  ما، خویشتن  زندگانی  راه  نیمه  در 

 .  "تاریک یافتم، زیرا راه راست را گُم کرده بودم

 و چنین است خاطرات نیز: 

سراسر تاریخ چند دهه اخیر ثبت احوال حاکمان بر ایران و  

آن این  هاست.  پیروزی  سوی  آن  دارند  وظیفه  خاطرات 

ای  را آشکار گردانند، چهره  گشتهی دیگرشده و مسخچهره

پیشرفت گذاشت  نباید  است.  رنج  و  درد  سراسر  و که  ها 

های تاریخ رسمی، روایت ما قربانیان را در خود ببلعد پیروزی

نویسی روایتی دیگر است از تاریخ و فراموش گرداند. خاطره

برا در  باید  مقابله  که  به  آن  با  و  گیرد  قرار  تاریخ حاکم  بر 

می خاطره  کمبود  در بایستد.  گذشته  فراموشی  به  تواند 

های بعدی بیانجامد. ملتی که خاطرات جمعی خود را  نسل

ای مردم  شود. در چنین جامعهفراموش کرده باشد، بیمار می

را که   ندارند. گذشته  را  امکان دستیابی به حقایق گذشته 

توانی به آینده راه یابی. و در این راه خاطرات  مینشناسی، ن

که  ترین منابع، نه تنها برای تاریخ، بلزندان به یکی از بزرگ

های خویش از زندان  برای نویسندگانی است که در داستان

 نویسند.  و زندانی می

به قربانیان،  برای  یاد  و  نام  کردن  جاودان  و  داشتن  خاطر 

شدگان، حقیرشدگان، فراموششدگان، زجردیدگان، تکشته

شدگان هم که شده، باید خاطرات  شدگان و تارانده شکنجه

نوشته شوند تا تاریخی دیگر در برابر تاریخ رسمی حفظ و  

انسان  هر  وظیفه  گذشته  داشتن  خاطر  به  گردد.  ثبت 

 متمدنی است. 

ادبیات ما از جنبش مشروطیت تا کنون همیشه همگام فراز 

است. تا کنون فضایی برای رهایی    و فرودهای جامعه بوده

ادبیات از سیاست و تاریخ فراهم نیامده است؛ ادبیات امید،  

یابی را با تحوالت  شکست، گریز، مقاومت و سرانجام هویت 

کرده تجربه  سیاسی  و  این  اجتماعی  تمامی  متأسفانه  ایم. 

لویی آراگون؛  موقعیت  قول  به  بر ما تحمیل شده است.  ها 

چه از خویشتن  ن خود قربانی کردیم، آنچه ما در دور آن"

و از گذشته خود کندیم، چیزی است که ارزش نهادن بر آن  

آینده نام  به  را  کار  این  ما  اما  است،  همگان  ناممکن  ی 

 3"کردیم.

ی سعید فیروزآبادی، ص و بد، ترجمه   ویلهلم نیچه، فراسوی نیک   - 2

 1389، نشر جامی، تهران 167
، ص "از چشم فوئنتس"لویی آراگون، به نقل از فوئنتس، کتابِ    - 3

250 



 31 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

91 

 

می پیش  به  تاریخ  زخموقتی  انسان  ما خوردهتازد،  که  ای 

مانیم، اینجاست  شویم، در هضم زمان میباشیم، غافلگیر می

می  که میان  به  به عنوان امری خیالی  آید، ضرورتی رمان 

یا آنمی برای شرح جهان و  نه  آوار گشته،  شود  بر ما  چه 

 که همراه با زمان تاریخی در تکمیل آن. بل

جا که . آن"هاستتاریخ خصوصی ملت "رمان به قول بالزاک  

ها و گوی حرفجامعه به تراژدی گرفتار آمده، نویسنده بیان

ست که امیدوارند در پی سیاهی  مردان و زنانی  هایسکوت

ای شاهدی شب، سپیده صبح بدمد. نویسنده چنین جامعه

چه را که تاریخ توان گفتن آن را ندارد.  است گواه تا بگوید آن

بخشد،  او حادثه را به ژرفای تخیل خویش جانی دیگر می

بر  نویسد تا بر درک ما از دنیا تأثیر گذارد و بار هستی را  می

نویسد تا شک را در ما مستمر پذیر گرداند. او میما تحمل

گرداند، تا چشم ما را به حقیقتی دیگر آشنا کند. نویسنده 

داند و به خوبی آگاه است که فریاد او در این دنیا گوش  می

ها نویسد تا گفته باشد و گفتههمه میشنوایی ندارد، با این

 دگان را به کار آید. بماند، ثبت گردد تا شاید زمانی آین

از شبان و روزانی  نویسندگانی که ادبیات زندان نوشته اند، 

اند که شرم  اند که بر ما رفته است، از رفتارهایی نوشتهگفته

شود. در جهانی  و ننگ و یا افتخار بر آن هر روز آشکارتر می

درد   از  نویسنده  است،  نوسان  در  نیستی  و  درد  میان  که 

بین هم نیستی را آشکار گرداند. اگر خوشنویسد تا ابعاد  می

دهد در برابر نیستی از اندوهی بنویسد که نباشد، ترجیح می

داند که نویسد زیرا میبر گُرده بشریت نشسته است. او می

باید  هر شخصی نشان از بشر دارد در موقعیتی ویژه. پس 

 نوشت و در این روند ما هنوز در آغاز راه هستیم. 

بگویم؛   سیاست، خالصه  و  ادبیات  و  تاریخ  فاصلِ  خط  در 

هستی ما در پی انقالب با فانتزی آغاز شد؛ دنیایی که در  

ذهن داشتیم، رؤیاهایی بود که در آرزوهایمان ریشه داشتند.  

خفقان حاکم با زندان و شکنجه و اعدام رؤیاهایمان را درهم  

سان که ها را آنشکست. در زندان به خود آمدیم و واقعیت

ای گران. حال که د، دیدیم و شناختیم، اگرچه با هزینهبودن

می گذشته  میبه  فانتزینگریم،  دوران  رئالیسم  باید  و  ها 

باشیم. اگر چنین   حاکم بر آن کشور را پشتِ سر گذاشته 

توان باشد، باید به دوران انتقاد رسیده باشیم، دورانی که می

ستی آغاز های گوناگون هساختِ بنایی انتقادی را در عرصه

 هاست. به این امید. کرد. و ادبیات یکی از این عرصه
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 سرور کسمایی 

 
  ها انفرادیه 

 اثر رضا خندان )مهابادی( 

 

 نشر باران، سوئد  

 1390تاریخ نگارش 

 1401تاریخ انتشار 

 

های های اخیر یکی از پربارترین بخشادبیات زندان در سال

و   سو  یک  از  داستان  و  رمان  زمینه  در  را  فارسی  ادبیات 

نویسی از سوی دیگر رقم زده است. هرچند مرز این خاطره

دو گونه ادبی که یکی به قلمرو آثار تخیلی )فیکسیون( و  

ریف دیگری به حوزه واقعیت مستند تعلق دارد، به روشنی تع

شده است، اما برخی از آثار متعلق به ادبیات زندان گاه از  

آستانه یکی گذر کرده و قدم به حوزه دیگری گذاشته است. 

رمان داستاندر  و  خاطرات شخصی ها  بار  گاه  زندان  های 

از آن تاریخی و مستند چنان ملموس است که  ها مدارک 

اولی   کارکردهاطراز  و  تخیل  نقش  گاه  و  است،  ی  ساخته 

که  است  برجسته  حدی  به  خاطرات  در  ذهنی  پیچیده 

آن از  درخشانصفحاتی  سطح  تا  را  رمانها  ها ترین 

پوشانی شاید، آثار درخشانی  کشد. هم به سبب این همبرمی

آفریده شده است که تعاریف معمول را پشت سر گذاشته و 

آسانی در این یا آن خانه از  سبکی خلق کرده است که به

گنجاند. اثبات این ادعا خود  توان  م ادبی نمیتعاریف مرسو

ها و خاطرات  ها، داستانالبته نیاز به نقد ادبی مفصل رمان

ویژگی تا  دارد  دهه  از سه  را  بیش  ادبی  گنجینه  این  های 

 برجسته سازد.   

 

تازه از  یکی  به  تنها  اما  نوشته  اثرگذار این  و ترین،  ترین 

ط نشر باران در سوئد نوآورترین این آثار که به تازگی توس

می بسنده  است،  شده  از  منتشر  یکی  خود  که  اثری  کند. 

چه در باال گفته شد تواند بود، مجموعه  های آنبهترین نمونه

بند زمان و مکان سلول انفرادی که با  داستانی سخت تخته

سنتوام   از  برخی  از  ایران  گرفتن  مدرن  ادبیات  های 

بهره و  نجدی...(  چوبک،  تکنیکگ)هدایت،  از  و یری  ها 

به روایی  آنتجربیات  در  رفته  اثری کار  خلق  امکان  ها 

ظاهر ساده اما تو متفاوت و نو را فراهم آورده است. اثری به

راوی و شخصیت نویسنده،  تو که در آن جایگاه  گاه  در  ها 

  شود.یکی می

 

رضا   آن،  نویسنده  که  بدانیم  باید  کتاب  بازکردن  از  پیش 

  ، چندین دوره از زندگانی خود را در زندان خندان )مهابادی(

اکنون نیز سومین سال حبس خود را  به سر برده است و هم

سرمی ایناز  از  و گذراند.  زندان  روزمرگی  با  تنها  نه  او  رو 

های  تنهایی و فراموشگی سلول انفرادی و زیر و بم نوسان

به بند  در  انسان  در خصوص    روانی  بلکه  آشناست  خوبی 

خالقانه گریز از آن و مقاومت ذهنی در برابر آن نیز   هایراه

 تجربه زیسته دارد. 

 
 ساختار کتاب: 

ها از چهار بخش تشکیل شده است که هر بخش در انفرادیه

می روایت  راوی  یک  دیدگاه  و  زبان  از  و  سلول  شود.  یک 

کتاب زیر عنوان مجموعه داستان منتشر شده است، بنابراین  

چهار روایت را مستقل از یکدیگر    این  تواندر خوانش اول می

ها و بازشناسی  آنخواند و تعبیر کرد، اما ارتباط نهانی میان  

ها و رویدادها این گمان را نزد خواننده همانی شخصیتو این

پیوند با یکدیگر سازد که شاید چهار بخش کتاب در  زنده می 
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ها معنی دیگری داشته باشند و در خوانش نهایی بتوان آن

 را چون اجزای پازلی واحد کنار هم نشاند.  

  

های کنار سه نفر از راویان کتاب در یک راهرو و در سلول

برند و چهارمی در راهرویی عمود بر راهروی  سر میهم به

دریچه یکی  دارد:  دریچه  دو  سلول  هر  و  اول.  کوچک  ای 

دار که در باالی در تعبیه شده است و از بیرون باز و  میله

است برای نگهبان تا در همه ساعات  شود و چشمی  ته میبس

باشد.  شبانه داشته  نظر  زیر  را  زندانی  رفتار  و  حاالت  روز 

که خواهیم دید، از درون  کارکرد اصلی این دریچه اما، چنان

به بیرون است: اهدای زاویه دید به زندانی. دریچه دیگر اما  

ای از آسمان  هدار است زیر سقف که گوشروزنه یا منفذ توری

روزنه پیداست.  آن  باران، در  بوی  و  آفتاب  تابش  برای  ای 

به   دادن  پر  و  بال  برای  کبوترها،  عاشقانه  بغبغوی  برای 

 آرزوها، برای پرواز خیال به سوی عشق و آزادی. 

 

روایت این  مشترک  عکستصویرهای  از  )عکسی  های  ها 

در  پرونده، چشم زن  بریده، صدای  مچ دست  ذغالی،  های 

آنر از  اما  هستند  یکی  ظاهر  به  همه   )... و  از  اهرو  که  جا 

هایی اند، با هم تفاوتتراوش کرده  ذهنیت ویژه چهار راوی

را روایت  دارند.   از سرنوشت خود  تنها بخشی  نه  راوی  هر 

هایی از کند، بلکه تا جایی که ممکن است راوی گوشهمی

ه  های دیگر نیز هست. چرا کهای سلولسرنوشت شخصیت

ها »من بودن تنها در ارتباط با دیگران  به قول یکی از آن

پذیر است. اگر دیگری نباشد منی هم در کار نیست«. امکان

آید که وجود میبه همین دلیل محیطی دوار و چرخشی به

راوی آن  شخصیت  در  از  یکی  خود  سلول  روایت    هایهر 

  سلول دیگر است. شاید هم همه این راویان یکی هستند و 

 اند.از ذهن خالق نویسنده سلول اول تراویده

 

 276انفرادیه اول: سلول  

سی و سه ساله که سی   ای استراوی انفرادی اول نویسنده

از دستگیری او واگویهاش میو شش روز  ای  گذرد. روایت 

است به اول شخص مفرد. هرچند بیش از یک ماه است که 

برده بازجویی  در خ  به  لحظه  هر  اما  بیداری  نشده،  و  واب 

این التهاب  در  و  است  دیده  کابوس  شده،  که بازجویی 

ها افتاده باشد، با خود فکر  هایش به دست بازجونوشتهدست

»اینمی بگوید  آنها  توجیه  برای  شخصیتکند  های  ها 

شخصیتداستانی نیستند.  واقعی  آدم  که اند.  هایی 

سرنوشتمی خودشان  روایت  خواهند  و  بزنند  رقم  را  شان 

کند چرا که چند تن از  کنند.« بازجو اما ادعای او را رد می

 اند.  ها دستگیر شده و به زندان آورده شدهشخصیت آن

 

گویم گرفتیم آوردیمش  » تو خودت رو زدی به دیوانگی. می

چی رو گرفتید آوردید؟  چی  -جا. شخصیت داستانیه؟  این

»سردر   داره.«...  خنده  هه!  رو؟  داستانی  شخصیت  یه 

آدمنمی از داستان زدهآورم. یعنی  بیرون؟  های داستان  اند 

 شود؟« عجب! نه، مگر می

 

های  شود! در ادبیات مدرن سابقه دارد که شخصیتبله، می

از   حتی  و  گیرند  دست  به  را  خویش  سرنوشت  داستانی 

محدوده داستان خارج شده و راه خود را از نویسنده جدا  

نویسنده محبوس در سلول جا نیز اشارات راوی/  کنند. این

کند این گمان را از همان ابتدا در دل خواننده زنده می  276

اش نیز در سلول های تخیلیکه به غیر از خود او شخصیت

خود   تنها  نه  دیگر  عبارت  به  هستند.  اسیر  کناری  های 

 شده است. نویسنده که ثمره تخیلش نیز به بند کشیده 

 

ها های تخیلی چه کسانی هستند و ما از آناما این شخصیت

به اشاره  تنها  نویسنده سلول اول  راوی/  از   چه می دانیم؟ 

نام میآن آبی، مرد مسافربر، دانشجوی  برد: دختر چشمها 

ها باید منتظر آنتر با  فلسفه، خانم معلم... برای آشنایی بیش

شان را از  و روایتهای بعدی سربکشیم  بمانیم تا به سلول

دلواپسی   از  تنها  مرحله،  این  در  بشنویم.  خودشان  زبان 

آن رفتن  لو  به  نسبت  شدن نویسنده  برمال  و  ها 

ها ای که الگوی آنهای واقعیشان با شخصیتخویشاوندی

اند )اشاره به فرآیند خالق زایش شخصیت و به امانت  بوده

شویم. و این  می  ها از افراد واقعی( آگاههای آنگرفتن ویژگی 

معشوقش را به    اعتراف که گویا نویسنده همه اجزای هستی

داستانیشخصیت خندههای  است:  بخشیده  به  اش  را  اش 

ای چشمانش را به دیگری، عطر کاج بدنش  یکی، رنگ قهوه

ای جانانه زیر باران را به چهارمی.  را به سومی و حسرت بوسه
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توضیح بیشتری در این باره رسد نباید از او انتظار  به نظر می

جان برای حفظ  که  باشیم، چرا  نیست  آن  داشته  مایل  ها 

شان را بر خواننده آشکار سازد و حضورشان را تنها از هویت 

هایی که از  کند. نشانه های گذرا خاطرنشان میطریق نشانه

ورای دیوارهای بلند و قطور سلول قابل شنیدن و از خالل 

 مشاهده است. دریچه کوچکِ در قابل 

 

باز شدن در سلول کناری می دانم خیال  آید. نمی»صدای 

ها ای را از یکی از سلولکنم یا واقعا صدای ضعیف نالهمی

هم به سبکی بال    پاییشنوم. صدای لخت کش آرام دممی

 رسد.« ای از راهرو به گوش میپروانه

 

به  نیاز  انفرادی  سلول  در  انسان  اولیه  نیازهای  از  یکی 

آور است«. بیش از هروقت صداست. »سکوت سلول سرسام

صدا  وقتی  دارد.  احتیاج  شنیدن  به  انسان  گوش  دیگری 

می نیست. صدا  هیچ چیز  انگار  کسی هست، نیست  گوید 

ارتباط   راه  صدا  معمولی.  و  پاافتاده  پیش  صداهای  حتی 

اتفاق یا  است،  بیرون  دنیای  با  همان زندانی  در  که  هایی 

تواند شاهدشان باشد. هر صدا  د و او نمیدهنزدیکی رخ می

آفریند. صدای بازوبسته شدن  گوید. تصویری میچیزی می

ها، صدای چرخ حمل غذا، صدای لخت کش آرام در سلول 

، صدای زمزمه یک مکالمه، صدای اعتراض. و البته  هاپاییدم

راهرو مردان   به اشتباه وارد  نرم اما محکم زنی که  صدای 

دهد. به خودش  راوی/ نویسنده دلگرمی میشده است و به  

اش  های داستانیسپرد که این صدا را به یکی از شخصیتمی

بدهد. آن زن کیست؟ پاسخ این پرسش را در روایت چهارم 

ها و از پشت  ها و آهنخواهیم گرفت، اما فعال، میان بتون

زند  و  ها پیوند میدری قطور، صدای زن او را به دنیای زنده

که محصور در نور مرده مهتابی است، امنیت و آرامش   به او

معشوقش می خیال  با  هم  مهتابی  نور  همان  در  بخشد. 

شود و با خیسی سرد و لزج میان پا از خواب  آغوش میهم

شده که دیوارهای بلند و درهای قفلپرد، شادمان از اینمی

 هم نتوانستند مانع آمدن عشقش بشوند.

 

ای  کوچک و  شده اما دریچههای قفلدر همان دیوارها و در

نمیمیله چندانی  چیز  »هرچند  که  هست  آن  دار  از  شود 

آور  های اضطرابدید«، اما برای گریز از اشک و آه، از اندیشه

و رنج و عذاب سلول، راهی نیست جز    زا، از کابوسو اندوه

چشم به آن گذاشتن و از خالل آن راهروی باریک بند را  

ها را دریابد،  تا شاید حضور بقیه شخصیت  زیر نظر گرفتن

خون چکیده بر کاشی کف راهرو پس از    مثل آن چند لکه

خودکشی مرد جوانی که رگ دستش را زده بود. در ادامه  

نافرجام به خودکشیِ  اقدام  برد که این همان  پی خواهیم 

 است.  274زندانی سلول 

 

یکی از  و نیز پی خواهیم برد که این دریچه کوچک، بنا به  

ها به  های مدرن ادبیات ما، روزنه دید همه شخصیتسنت

خودشان   دنیای محدود زندگی بیرون و دنیای پهناور تخیل

یک از  درون!  به  و چشمی  برون  به  با    است. چشمی  سو 

خود   منٍ  به  دیگر  سوی  از  کردن،  برقرار  ارتباط  دیگری 

 بازگشتن. 

 

، اما امکانات دیگری  اندجا گرچه امکاناتی را از ما گرفته »این

زنیم. یا با حرکات هایمان حرف میایم. با چشمخلق کرده 

 کنیم.« پلک و ابرو با هم پیام مبادله می

 
 

داند که نباید به ذهنش زیاد می 276نویسنده/ راوی سلول 

ها و ترین وضعیتمیدان بدهد، چون او را با خود »به غریب

ه تخیل، از فکر کردن به  برد«. او از پناه بردن بمی  ها حال

شخصیتداستان و  کاره  نیمه  با  های  دارد  واهمه  هایشان 

را هم میاین از این حال این  داند که »اگر کسی در یکی 

بافی ها باشد و از قوه خیال به هر صورتش، چه خیال سلول

ای است« چرا  و چه تخیل، نتواند استفاده کند، آدم بیچاره

 که تسلیم زمان خواهد شد. 
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بزرگ است.  زمان  انفرادی  سلول  در  زندانی  دشمن  ترین 

جنگ زندانی با زمان است. او باید زمان را  بکشد تا نگذارد 

را بکشد. این او  با  جا حس زمان فرسودگی میزمان  آورد. 

زمان   چون  مفاهیمی  به  راوی  زمان  مقوله  به  اندیشیدن 

ل کرده داخل سلوعاطفی، زمان دیرگذر، زمان مانده و ورم

 برد.  و تفاوت آن با زمان گذراتر داخل راهرو پی می

 

درگیری با معضل زمان او را با معضل دیگری به نام مکان 

می تالش  مواجه  زمان  تیغ  به  نشدن  تسلیم  برای  کند. 

کند با پرداختن به جزئیات سلول خود را سرگرم سازد، می

های  خطها و چوبسلولی که بر دیوارهای بلند آن رد پیام

ساکنین سابق آن حک شده است. همین جزئیات واقعی بار 

با چالش را  او  از  دیگر  محروم  زندانی  روانی  و  روحی  های 

 سازد.حقوق اولیه انسانی روبرو می

 

سلول   راوی  آن  276نویسنده/  از  بی  چندانی  اطالع  که 

های کناری اسیر  های خود که در سلولسرنوشت شخصیت

با بدهد،  خواننده  به  گوناگون    هستند،  ابعاد  به  پرداختن 

هستی انسانِ در بند، از تردید و تنهایی و فشارهای روحی،  

از   بیگانگی،  خود  از  و  اضطراب  و  خفقان  احساس  از 

شدگی، تا درد بدن و عضالت مردگی و هراس از فراموشدل

و مشکالت جسمی، تا کابوس و رؤیا و گریه و خنده ما را  

شخصیت روایات  خواندن  بعدی سلول  های آماده  های 

 سازد.  می

 

 272انفرادیه دوم: سلول  

راوی انفرادی دوم مردی است چهل و چند ساله دارای زن  

برد و سه بچه و پدر و مادری پیر. از تنهایی سلول رنج می 

کند. به همین خاطر پس از شش  و آن را به قبر تشبیه می

به  یا  تنبیهی  ماه مقاومت پر شور و شر و دو هفته سلول 

»گُه ق خودش  »سرعقل ول  که  است  گرفته  تصمیم  دانی« 

نامه او  به دوم شخص  بیاید« و تواب شود. روایت  ای است 

 مفرد خطاب به بازجو.  

 

ندامت یا  اعتراف  این  و در  سرافکندگی  حس  راوی  نامه 

تحقیر زندانی  خود  از  ذهنی  شرمساری  فرآیند  و  شده 

زندانی میفروشکستن  که  رای  بازجو  رضایت  ا  خواهد 

میبه آورد،  شکنجهدست  به  تنها  اما  روانی  شکافد.  های 

با لحنی بیبسنده نمی بلکه  از روشکند  از یکی  های  پروا 

برمی  شکنجه پرده  شکنجهسفید  از  دارد:  حاکی  ای 

ترین کارکردهای طبیعی بدن تا از آن ابزار  جلوگیری از ساده

دش  فشار بر جسم و جان زندانی بسازد و او را در نظر خو

زندانی   طوالنی  گذاشتن  منتظر  منظور  کند:  ذلیل  و  خوار 

دچار فشار روده و مانع شدن او از رفتن به دستشویی است.  

بار که با از دست دادن  ای به ظاهر ساده اما فاجعهشکنجه

نزد   نیز  را  او  بر بدن خود، حرمت و کرامت  زندانی  اختیار 

خ یا  دهد، و هدف آن چیزی نیست جز مسخود به باد می

تر بتوان او  به قول راوی »کرم شدن« زندانی تا هرچه آسان

 را له کرد. 

 

اگرچه  دانست  باید  را  چیزها  این  حقیقت  دانستن  »برای 

تان مکدر شکل و قیافه زشتی داشته باشند. امیدوارم اوقات

زنم. یک  پروا هر حرفی میطور بینشود. مرا ببخشید که این

است قلم  این  تقصیر  هم  خودش    مقدار  راه  به  گاهی  که 

 رود.«می

 

چه در آن تونل تاریکی و سکوت، در میان »اشک و  اما آن

شاش و گه« برای مقابله با روند »کرم شدن« به یاری راوی  

نوجوانی   در  که  او  است.  تخیل  نیروی  هم  باز  آید،  می 

فیلم چون  بزرگی  بازیگری  نامهآرزوهای  یا  شدن  نویس 

خواری   و  خفت  از  گریز  برای  حال  است،  داشته  سینما 

 ، به نوشتن سناریویی خیالی روی آورده است. موقعیت خود

 

نامه او که در زندگی واقعی با مسافرکشی امرار  داستان فیلم

گذرد که مسافر تحت کرده است، در ماشینی میمعاش می

فرار می  ناگهان  آن  توسط تعقیبٍ  راننده  او  کند و به جای 

  272شود. هرچند راوی سلول  ماموران امنیتی دستگیر می

ای به  ای نیست، اما چون یک نویسنده حرفهحرفه  دهنویسن

اندیشد. با این حال هر از چند گاه نحوه نوشتن سناریو می

سرد    و  گود  »تاریکی  متوجه  و  پرت  نوشتن  از  حواسش 

شود. یا تصویر دستِ  سلول« و »معنای سکوت« در آن می

از پتو بیرون افتاده و مچ خونین جوان سلول همسایه، صدای  
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های ذغالی  هوار زنی راه گم کرده و یا خاطره چشم  داد و

چشمش   جلوی  است،  پرونده  مدارک  از  یکی  که  عکسی 

 آید.  می

 

های ذغالی!  »همانی بود که قبال دیده بودم. مردی با چشم

ها را در مرد مسافر دیده بودم، در یکی از زندانیان این چشم

،  276ره  تر از من بود، فکر کنم شماهم که چند سلول پایین

کدام صاحب این عکس نیستند.  ام. اما هیچدر او هم دیده

حتی خال گوشتی کوچک روی گونه که در   276زندانی  

 این عکس هم هست را دارد، اما صاحب این عکس نیست.«  

 

 274انفرادیه سوم: سلول  

دانشجوی   سلول  این  فلسفه   27راوی  لیسانس  فوق  ساله 

طریق او نامزدش )دختری    اند تا ازاست که به زندان آورده

از  با چشم او حاال پس  بیاورند.  عقل  را سر  آبی(    20های 

هفته خیاالت، خواب و بیداری، رفت و آمد میان تخیل و  

را   خود  چون  است  گرفته  خودکشی  به  تصمیم  واقعیت، 

داند. روایت او به دوم شخص  مقصر قتل دوست دخترش می

 ول است. های سرگردان در سلجمع و خطاب به مورچه

 

بی کوچولوهای  کاش »ای  دارید.  کوچکی  دنیای  خبر! چه 

من هم جای یکی از شما بودم. یک تکه کوچک پنیر یا نان 

انبار میگرفتم و میبه دهانم می توی  باز رفتم  گذاشتم و 

گشتم. همین جور تا شب، تا فردا، تا وقتی بمیرم تمام  برمی

کردم.  تحمل نمی  شود. دیگر هزار و یک درد و رنج و فشار را

 داد.«  دیگر یک تصور، یک تصویر این قدر عذابم نمی

 

اما آن تصویر آزاردهنده که این جوان برای فرار از آن قصد 

 خودکشی دارد، کدام است؟ 

 

ای را از روی صورتش کنار زدند و بوی  »وقتی پارچه قهوه

دانم خواب بودم یا  کاج با رنگ مرگ تو صورتم خورد، نمی

شیار بودم یا ناهشیار... اما یادم هست که پارچه را  بیدار، ه

هایش را دیدم و صورتش کنار زدند و من خط بسته پلک

آخر شنیدم که  فقط در لحظه  نفهمیدم.  را... دیگر چیزی 

 کسی به من گفت: تو او را کشتی!«  

 

این صدا از آن کیست که مسئولیت قتل معشوق را به گردن  

وجدانش است یا صدای بازجویی  اندازد؟ آیا صدای  عاشق می

سازی قصد وادارکردن او به دادن اطالعات دارد؟  که با صحنه

ای که به کسی اجازه شاید هم صدای جامعه است. »جامعه

پیش از  خطوط  از  رفتن  نمی  رسم  بیرون  را  دهد«. شده 

ها تمام ای که در آن تاوان اشتباه به بهای جان آدمجامعه

 شود.  می

 

و و خودم هستم چون عشق را در وجود خود  »من قاتل ا

 ام.« کشته

 

مورچه با  راوی  واگویه  ادبیات هرچند  از  دیگری  واگویه  ها 

مدرن ایران را با عنکبوت گوشه اتاق در ذهن خواننده تداعی  

اینمی روایت،  لحن  اما  شخصیتکند،  برخی  همانی  و  ها 

وف های ذهنی راوی گاه یادآور فضا و حال و هوای بوسواس

کور است. بویژه که توصیف او از معشوقش با دسته مویی 

پیشانی روی  لب که  و  افتاده  بیاش  کمی  های  با  که  رنگی 

اند، بی شباهت به دختر اثیری  فاصله روی هم قرار گرفته

نیست. بگذریم که زاویه دید او هم به دنیای بیرون ) یا شاید 

تنگ و    ای استبهتر است بگوییم به دنیای درون( دریچه

پردازی حتی نیاز به دریچه  کوچک. اما راوی گاه برای خیال

 هم ندارد.

 

بینید، مدام اندام یک زن را نشان »این دیوار روبرویی را می

حرکت مثل یک مرده به دیوار تکیه داده. یک  دهد که بیمی

از موهایش ریخته روی پیشانیش و باد آن را تکان   دسته 

ام...من  ام. نه، قاطی نکردهطی کردهگویید قادهد. البد میمی

دهم  کشم و سرم را تکیه میاینجا هر روز روی پتو دراز می

شوم کنم و خیره میهایم را کمی تنگ میبه دیوار و چشم

از دیوار روبه برآمدگی اندک قسمتی  نور مهتابی  به  رو که 

برجستگی روی  فرورفتگیافتاده  و  میها  که هایش،  بینم 

شود. خیابان خلوت است سر از خیابان رد می  مردی کاله به 

درخت  و هوا ابری. یک تک درخت آن جاست. مرد کنار تک

کند. انگار ایستد و مدام این طرف و آن طرف را نگاه میمی
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منتظر کسی است. شاید منتظر یک زن؛ زنی که همیشه 

 دهد...« بوی عطر کاج می

 
ای  چند سالهسوتر، »مرد سی و  از دید راوی، در سلولی آن

هست که انگار دائم پشت دریچه ایستاده... چشمان سیاهی  

دارد مثل ذغال و نگاهی نافذ مثل گداختگی مغز ذغال. فقط 

می آشناست.  لبخند  برایم  لبخندش  که  این  و عجیب  زند 

کرده فکر  دیدهخیلی  کجا  را  او  که  یادم  ام  به  چیزی  ام، 

چه میانسال  مرد  هم  جلوتر  سلول  دو  چند   لنیامده«.  و 

شود تا به ای هست که وقتی از جلوی سلول او رد میساله

 آورد. دستشویی برود، برایش شکلک درمی

 

راوی جوان اما دیگر نه حوصله پشت دریچه رفتن دارد نه 

نیمه  و  هشیار  نیمه  که  از شبی  درست  حوصله خندیدن، 

قهوه  پارچه  و  داده  نشانش  را  برانکار  روی  ای  خواب جسد 

باز بودند. جسد پلک  روی صورت آن را کنار زده هایش را 

شنایی  آ   اش را ببیند. تنها نشانههای آبینکرده بود تا او چشم

ای یخ  که از او دریافته بود بوی عطر کاج بود که چون تکه

داند و به  به صورتش خورده بود. خواب بوده یا بیدار؟ نمی

قدر نیازمند است که از آن هراسان  دانستن حقیقت همان

 است.  

 

شود که کسی پوستش مثل برگ گل باشد،  »آیا باورتان می

بی و گاه مثل بوی کاج بدهد و چشمش گاه مثل آسمان آ

هایش را باز نکند و بوی  وقت دیگر پلکجنگل سبز باشد، آن

 عطرش دیگر بوی زندگی ندهد؟« 

 

دارد  شک و تردید و احساس گناه سرانجام راوی را بر آن می

بار گناه مردنش به گردن   که حاال که معشوقش نیست و 

اختیار زندگی سال بی  27اوست، به زندگی خود پایان بدهد.  

کرده است، و حاال تنها اختیار او در زندگی همانا مرگ است.  

خودش    زند و با خونای شیشه میپس رگ دستش را با تکه

نویسد و به آخرین مور گرفتار در  ای روی کفپوش میجمله

می هشدار  گیر  سلول  من  جمله  توی  باش  »مواظب  دهد: 

نیفتی، چسبناک است... خودت را از آن... دور... دور... کن«.  

گذارد میان پاها و مثل جنین در رحم  ها را میگاه دستنآ

 آرمد.مادر می

 

 تابد:  بار کف سلول میخونو نور زرد مهتابی به جمله 

 

 ».........شا..... شیدم..... به.... دنـــ..... یا...... یـــ....... تان.......« 

 

 423انفرادیه چهارم: سلول  

راوی این سلول خانم معلمی است که با دختر ده ساله و  

می زندگی  به  مادرش  و  دستگیر  پیش  ماه  پنج  اما  کرده، 

رو  است.  شده  منتقل  واگویهانفرادی  او  »از  ایت  است  ای 

اتفاقات روزمره، گاه برای دخترش، گاه برای مادرش، بعضی  

اش.« به موازات  ها برای یک دوست یا برای خود ذهنیوقت

از  دیوار خود  به  دیوار  زندانی  زن  دو  با  هم  مکالماتی  آن، 

 دارد.  پشت دریچه

 

می آغاز  راوی  کابوس  شرح  با  روایت  سقوط  این  که  شود 

می  دخترکش بام   روی  از  پریدن  بیندرا  از خواب  با  اما   ،

دهد و راه  التهابِ کابوس جای خود را به خوشی و امید می

را برای حسیاتی تنانه چون گرمای پرتوی خورشید، زایش  

کند. زن ابتدا  طبیعت، تمنای جنسی و  حس باروری باز می

سپس   شنود،  می  بام  روی  از  را  نر  کبوتر  بغبغوی  صدای 

شود و دست آخر نگاهش  اش میشروع عادت ماهانهمتوجه  

دانه میبه  گندمی  کنار های  نمدار  پارچه  زیر  که  افتد 

فکر  به  او  و  است  راه  در  بهار  است.  زده  جوانه  روشویی 

 های باززایی طبیعت.  جلوه 

 

تر ای هست. رنگ آفتاب هم پررنگ»انگار در هوا رایحه تازه 

اش را  های تازه برگ  شده... درخت انجیر میان حیاط خانه

 دهد و درخت مو روی داربست جان می گیرد.« نشان می

 

دانه روی  خوابیده  قشنگ  عشق»آفتاب  و  هایم؛  دانه  بازی 

خواهم بروم و پارچه را کنار بزنم و ببینم جوانه  آفتاب! می

 شان را به هم بزنم.« آید خلوتزده یا نه. اما دلم نمی
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این »کنبا  دوباره  او  روح  دندانحال  میان  سلول  های  ج 

شود« و احساس غربت  های منفی جویده میوار خیالکوسه

بر جانش می تنهایی  یاد پدرش و  با دیدن دیوارها  نشیند. 

کشیده، افتد که همیشه چون دیواری در برابر او قد میمی

زده و برای تنبیه در انباری زیر پله حبسش  توی گوشش می

آزامی روزنه  تنها  است.  سلول کرده  جانکاه  غربتِ  در  دی 

پنجره تور توری زیر سقف است. آسمان ابری و هوای بارانی  

اندازد که دوست داشت زیر پشت آن او را به یاد برادرش می

باران در حیاط خانه سیگار بکشد. او هم حتما در یکی از  

ها و راهروهاست، اما کدام؟ برای پاسخ به این  همین سلول

از بازجویی به دنبال یافتن ردی   پرسش، روزی در بازگشت

کند تا با  از برادر راهش را به سوی راهروی مردان کج می

سر و صدا راه انداختن صدایش را به گوش برادر برساند. )  

 شنوند.(صدایی که راویان دیگر نیز می

  

قول یکی از دخترهای زندانی »    مکالمات پشت دریچه یا به

معلم از سمت د خانم  با دختری  چت سلولی«  یوار راست 

اش به  بیست و یک ساله و ظریف که به خاطر سرتراشیده

»آقا پسر« معروف است، جریان دارد و از سوی دیوار چپ  

با دختر دیگری با لقب »آبی«. خانم معلم از قصه زندگی 

پیش دارد چون  اطالع  دختر  دو  آناین  با  همتر  سلولی ها 

از این رو قصه آقا پسر را   برای مخاطب ذهنی  بوده است. 

می روایت  خواننده(  همینطور  )و  روایت  خود  از  اما  کند، 

کردن قصه دختر چشم آبی که او خود پیشتر از دهان آقا 

کند )شاید به این دلیل  پوشی میپسر شنیده است، چشم

قبال برای خواننده روایت کرده   274که آن را راوی سلول  

ک سلول جدا  است(. حاال هر کدام از این سه دوست در ی

از طریق دیوارها و دریچه تنها  با یکدیگر  ها بده  هستند و 

 بستان دارند.  

 

از همان دریچه هم خانم معلم شاهد رفتن آبی به بازجویی  

است و تمام روز در انتظار بازگشتش با اضطراب در سلول 

کشد. کند و کشیک میرود، گوش تیز میباال و پایین می

رود و و ناتوان در راهرو از حال می جان  در بازگشت آبیِ بی

ای  ای قهوهگذارند و با پارچهها او را روی برانکار مینگهبان

را می پوشانند. )صحنه راوی سلول  رویش  به    274ای که 

مرگ دختر تعبیر کرده و به خاطر آن دست به خودکشی 

 زده بود(.

 

ه  اما روز بعد، بازگشت آبی به سلول و دیدن لبخند او از دریچ

دهد و خانم معلم را از چرخه اضطراب و کالفگی نجات می

را در دلش زنده می باران و  امید  با صدای ریزش  سازد. و 

نم خاک  دانهبوی  یاد  به  دوباره  پارچه  دار  زیر  گندم  های 

 افتد.  می

 

»آفتاب از رویش برخاسته و نشسته است کنج سلول. پارچه  

می کنار  را  را  نوزادی  گریه  صدای  آ...  میزنم.  آ...  شنوم. 

زدهنوک  جوانه  است...  زده  بیرون  صدای  هایشان  زیر  اند. 

نشسته روبهباران  جوانهام  دیوار  و  من  میان  دیوار.  ها روی 

نگاه آنشان میهستند.  خودم  گویی  زاییدهکنم.  را  ام...  ها 

می پستاندست  روی  دردناک کشم  کمی  و  سفت  هایم، 

 گویم »جوانه زدند.««هستند. می

 

سلول   مرد  راوی  نویسنده/  روایت  در  که  باران  با    276و 

رفته پیوند داشت،  های عاشقانه از کفو لحظه  حسرت بوسه

اینجا نمادی است از تمنا و تنانگی زنانه خانم معلم که با 

وجود سنگینی نگاه دریچه، آرزوی روی بام رفتن و شستن  

ه در آغوشی جانانخمودگی سلول و چه بسا میل به یک هم

 سر دارد. زنی که بدنش نماد زندگی است و آرزویش آزادی!  

 

بدین ترتیب نویسنده اثری تخیلی، به یمن پیوند عمیق خود  

با واقعیت جاری در بطن جامعه، از دل »تاریکی و سکوت و  

کشد تحرکی« سیاهچالی به نام انفرادی، حقیقتی را برمیبی

 است. ها جوانه زده که این روزها در خیابان
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 فریدون نجفی 

 از  خاطره تا  داستان 
، یعنی در آن روز و روزگاری پنجاه و هفت  در زمان انقالب

های انقالبی در اوج محبوبیت بودند و زندانیان  که سازمان

سیاسی، قهرمانان در زنجیر) هنوز بعد از نیم قرن زندانیان  

های سیاسی دیگر در  سیاسی قهرمانان در زنجیراند اما گروه

جایگاه سابق نیستند به صد دلیل حسرت انگیز(، انقالبیون  

کردند که شکنجه کشک است.  و کرنا می  همه جا در بوق

برای  نوشتند، مجاهدین و مبارزین  هایشان میدر کتابها  آن

آه و    متوجه  را  شانتمام تمرکزشکنجه،  درد و رنج    تحمل

زاید و نعره ناله .)شکنجه نعره میکردندمی  نوایانناله  و بی

 ی خلق سیه روزم...(. یاد آرد و من اینک بیاد ناله

مندر آن ز  بودم و  مان  آگاهی  تشنه  این گونه ، نوجوانی 

بعدها که خود در آن    ند. اماوحی داشت  برایم حکم مطالب  

این وحی را درعمل  موقعیت قرار گرفتم هرچه تالش کردم 

حواسم را از درد و فشار شالق به جای دیگری    بکار گیرم  و 

معطوف کنم، نشد که نشد. بعدتر هم وقتی از تجربه سایر  

این که شکنجه کشک    پرسیدم همه معتقد بودند دوستان  

. البته طولی نکشید که به تجربه  ای بیش نیستاست افسانه

جمله این  شکنجه    دانستم  روانیبرای  حدودی    های  تا 

کند. در واقع وقتی به  انفرادی افتادم کم میمصداق پیدا  

کم و به تجربه دانستم که برای فرار از فشارهای عصبی و  

م شکننده و ممتد انفرادی، تنها راه گریز، فرار سکوت دره

تخیل است. یعنی   به  به  دنیای آزاد اندیشه و  در عمل و 

دوام  آ  مرور برای  و  آوردن  موختم  امیدی  نا  دنیای  آن  در 

ذهن و فکر را از اسارت ، باید  اندوه، بخصوص در دراز مدت

رها و سلول  دامی  .  ردک  تن  به  گر  زیرک،   مرغ  ای  یعنی 

آمدی،  زنده بگورت کردند، نگاهت را به دنیای درون    گرفتار

   انداز.

که اگر  این تجربه شورانگیز مرا به این اندیشه رهنمون کرد 

را به راستی  و متضاد    های دو گانهزنده ماندم، تمام آن لحظه

نسل تحویل  و  ثبت  درستی  در  و  که  چرا  بدهم  بعد  های 

تجربه و آگاهی زندان یکی از بزرگترین مشکالت ما نداشتن  

از نحوه برخورد با بازجو و شکنجه و حبس بود)اطالعات ما  

شد به زندانیانی  از قوانین آن چهاردیواری صرفن محدود می

که قبل از خودمان دستگیر شده بودند.( بنابراین برای عدم  

ی جمعی ما مجبور به نوشتن و  تکرار تاریخ و حفظ حافظه

بود زمان  وقایع  هستیمثبت  و  توان    به  ه  در  که  هر شکل 

و این بخصوص در رابطه با ما، زندانیان نجات یافته   ریمدا

ندارد.هیچ  دهه شصت، دیگر جای   اگر نداشته و  به    اما و 

 نامه به ما واگذار نشده.    قول رنه شار، میراث ما با وصیت

به نوشتن  که در غربت موقعیتم تثبیت شد و شروع    هااما بعد

یاداشت خاطرات   بهتازه    کردم، و  رفته    پی  زمان از دست 

. چرا که صدها دوست و  شدهچه زود  دیر    بردم و دانستم  

رفیق و عزیز پیش از من دست به کار شده بودند. بیشتری   

خاطرات خود در زندان به خاطره نویسی رو آورده بت  برای ث

بودند. از میان تمام آن خاطرات وقتی کتاب چهار جلدی  

)چند سال با ایرج    ، نه زیستن نه مرگدیدمایرج مصداقی را  

بند بودم( خیالم راحت شد و دانستم که دیگر نیازی به  هم

نیست به صد دلیل از جمله این که،    در آن میدان    تالش

آن چهار جلد چنان صادقانه، دقیق و کامل نوشته شده، که  

ای رو کرد. هر کاری  امکان نداشت در مقابل آن برگ تازه 

 ای بیش نبود.  کردم تکرار بیهودهمیو فرم در آن شکل 

به   رسیدن  برای  بردم  پی  کردم  تعمق  بیشتر  وقتی  بعدها 

مقصود راه دیگری هم هست. راهی که با شرایط من حتی  

های که من در تمام آن سال  همخوانی بیشتری هم دارد. چرا 

پر غم و درد در دنیائی دیگری هم زیسته بودم دنیای موازی  

ک واقعیت  که با  نبود،  اطرافم  تلخ  اتفاقات  شامل  صرفن  ه 

مکتوبش  روزمره  کردن خاطرات  بازگو  با  راحتی  به  بتوانم 

کنم. دنیای من در آن روزگار نه صد در صد واقعی بود و نه  

کاملن ذهنی و خیالی و عاری از واقعیت. چیزی بین خواب  

سال آن  دنیای  بیداری.  من  و  و  گاه  های  سختی  همه  با 

زیتلخی آن  هایش  در  من  که  دنیائی  بود.  واقعیت  از  باتر 

در تضاد با واقعیتی بود که سیستم بیشتر اوقات  زیستم  می

که   دنیایی  داشت.  ما  به  آن  تحمیل  در  این سعی  من  به 

در خود ها  سالکه    در آن من دیگری را   فرصت را داد تا  

دگرپنهان   بار  بودم  گاه  بیابم  کرده  که  دنیائی  مرور  .  با 

آرزوسرشار میکی  خاطرات کود از امید و  و    ی رهائیشد 

با باز شدن در یک سلول گاه دیگر در چشم بر هم زدنی  

با  ی مطلق اسارتتاریک   بهگشت  برمی گاه مرا  . دنیائی که 

و گاه دگر   فراموش شدهجوانی    کوه ودرس وبرد به  خود می
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  ی لیوان گرداند داخل سلولی که مجبور بودم در آن با بر می

اش  چرا که نگهبان حال انجام وظیفهکنم،  ام  آب سرد حم

متضاد  ناگزیر و  ی  هارفت و برگشترا نداشت. و همه این  

دیگر آن    و زمین زیرپایم  شدند  آسمان باالی سرباعث می

 نباشد.   ساخته خمینی  وحشتناک  خانهتاریک 

توانم از قالب خاطره  وقتی متوجه شدم که نمیدر هر حال  

کن استفاده  رانویسی  را م  کوتاه  داستان  خم  و  پرپیچ  ه 

ی دوگانه باید  فضامن برای نشان دادن آن  چرا که    برگزیدم.

زدم. پس شروع  میبه چیزی ماوراء حقیقت و واقعیت چنگ  

به کندوکاو به و این خود سالدر دنیای داستان    کردم  ها 

در آن مسیر پر فراز و نشیب  طول انجامید تا اینکه سرانجام  

دم  سیادبیات رگرسنه  به ساحل زیبای    و دشوار،  تشنه و

ادبیات اما مرا آن هم در دهه پنجم زندگی . کشف دنیای 

بی از خود  کهچنان   کرد  آن شخصیت   خود  مثل  درست 

ناگهان از زیرزمین بیرون جهیدم  به  رمان صد سال تنهایی  

 زمین گرد است.  .کشف کردم من مردم ،و فریاد زدم

توالی حوادث واقعی و تاریخی  جمال میرصادقی داستان را  

 داند، تسخیر عمل به وسیله تخیل.یا ساختگی و ابداعی می

  های زندان را تجربه کردیم و مائی که سال  اما از نظر من

کلمهبیشتر خالصه میداستان   یک  در  و  شود  ابهام  پر  ی 

ها شاید قرنها  زندان. براستی که برای ما ایرانی  سراسر تعلیق،

ز کلمه  که  از صدها  ندان است  است    داستان   خود سرشار 

نیاز از آغاز و پایان، یعنی  بی  پایان و شاید هم  آغاز و بیبی

 ترین داستان دنیا. کوتاه 

زندان  ات  خاطرنمونه از  چند  در این جا مایلم با استفاده از  

نمایاندن آنها   برای  از شایستهنشان دهم که چرا  بود تا    تر 

   کوتاه سود جویم.و بخصوص داستان قالب داستان 

سلول   بند یک،  در اوایل سال شصت و یک در زندان اوین در

که حدودن نود نفر بودیم شبی رژیم در پنج باال  ی  دربسته

اخبار ساعت هشت اعالم کرد، مجاهدین سه نفر از نیروهای  

و    کرده، سپس سوزانده  شکنجه  ی مخوف،سپاه را در عملیات

بیابان  آنها  جسد در  اطررا  کردههای  رها  تهران  اند.  اف 

مصاحبه خبر  این  ادامه  در  زندی تلویزیون  خسرو  با  ای 

ترتیب داده بود که در آن خسرو با پاهای باد   )جاودانه شده(

کرده و پیچیده در باند در حالی که بشددت تکیده و رنجور  

کرد که جزء  ای نشسته، اعتراف میرسید لب چالهبه نظر می

ریزی شده آن سه نفر ایت برنامهتیمی بوده که در یک جن

را ابتداء شکنجه و سپس سوزانده و در چاله جلوی پایش 

بود که درست در همان  و این  رها کردند.   زمان  در حالی 

 هادر زندان  رژیم در سازمان ملل متحد برای اعمال شکنجه

 شدیدن تحت فشار بود.

دیگر   سوی  از  از  رابطه  همین  در  روزدرست  قبل    چند 

هر روز که    رسید. داستان از این قرار بودبه ما میخبرهای  

به   بازجویی  برای  را  حکم  زیر  افراد  از  تعدادی  ما  اتاق  از 

بردند. این دوستان در زمانی که در راهرو در  دادستانی می

که بودند  شنیده  بودند،  خود  بازجویی  و  شکنجه   نوبت 

می شکنجه  شدت  به  را  زندانی  دو  تا بازجوها  کردند 

  شکنجه و سوزاندن سه پاسدار را به عهده بگیرند.   مسئولیت

این   که  داشتم  اطمینان  زمان  آن  در  برخوردها من  گونه 

تواند کار سازمان باشد. )که  نمیصرفن تبلیغات رژیم است و  

اکثریت افراد  پنهان   کردم.( اما وقتی شادیظاهرا اشتباه می

 .  زده به فکر فرورفتم بهتدیدم، بعد از آن خبر اتاق را 

در آن شرایط این مسئله آنقدر برای من نوزده ساله مهم   

تعدادی تواب و بریده در  (یو ریسک   خطر  رغم  بود که علی  

افراد  دست به یک نظرسنجی از  که داشت    میان ما بودند(

آن  زدم.  اتاق وابستگی    زمان  در  مختلف  سطوح  از  افراد 

مجاهدین   سلول  سازمان  داشتند.  در  سر  حضور  افراد  از 

علی پور بهاالدین، کاندید سازمان  موضع و رده باالیی  نظیر

گرفته   (محافظ محمد ضابطی  )برای مجلس، حسین ونکی

و مهرداد کمالی)همه جاودانه شدند( تا   مسعود متحدین  تا

م ساده بود. آیا به نظر  . سوالالتیها هوادار ساده یا تشکیده

   آنها ما مجاز به شکنجه به هر دلیل بودیم یا نه. همین. 

پاسخ حدود هشتاد و پنج درصد آنها مثبت بود. من هنوز 

ام این تضاد را در  که هنوز است بعد از چهل سال نتوانسته

خود حل کنم که براستی مگر ممکن است افرادی که خود  

را بر طرف مقابل مجاز قربانی شکنجه بوده اند، اعمال آن 

های اصلی کردم یکی از رسالتتا آن زمان فکر می!  بدانند

 جنبش ما نفی شکنجه و اعدام است. 

تصور کنید اگر این گزاره در داستانی پرورانده شود، داستانی  

ضمن انعکاس صداهای مختلف آنها را به چالش با  البته که 

نشان دادن تضاد درونی   رد یکدیگر وادارد، چه نقش مهمی

از آن مهم یا  تر چه در یک جمع به ظاهر همگون دارد و 
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نقشی در نشان دادن بینش  نسل ما در آن مقطع از تاریخ 

می نشان  و  از  دارد  بودیم  دور  کجا خود  به  تا  ما  که  دهد 

    کردیم. مقصودی که در طلب آن مبارزه می

ادی بودم. در سال   گردد که در انفرنمونه دیگر به زمانی برمی 

یک و  مقاومت    ،شصت  شکستن  هم  در  برای  الجوردی 

زندانی از  زیادی  تعداد  انفرادیزندانیان  راهی  را  های ها 

تز الجوردی در آن زمان این بود که زندانی    گوهردشت کرد.

سیاسی به خبر زنده است پس چنانچه از آن محروم شود،  

 در عرض شش ماه خواهد برید. 

ان گوهر دشت تازه تاسیس، بر خالف اوین،  در آن ایام زند

آن در  که  انفرادی  بندهای  از  بود  شده  تشکیل  ها بیشتر 

بندها قرار  سلول در هر   .ندداشت های انفرادی در دو طرف 

شده ساخته  طوری  بندها  این  سلول.  ده  ده  طرف  که  اند 

سلول طرف راست سراسر تابستان رو به آفتاب و شدیدن  

وسط روز به باالی پنجاه ها در  سلول  آن گرم هستند. دما در  

بود  پشت به آفتاب  هم برعکس،  رسید. در زمستان  درجه می

و به شدت سرد. از بد شانسی من، سه تابستانی را که در  

از    گذراندمانفرادی   دم. هر سلول  بو  ها  سلول این  در یکی 

تابستان همیشه باز بود، و   پنجره کوچکی هم داشت که در 

م هجوم  باعث  سلولهگساین  داخل  به  ها شب  .شدمی  ا 

 ها بود.نوبت پشه

ها  ها و پشه از صبح تا شب کارمان شکار مگسدر آن روزگار  

تر بود، مقابله های زود که هوا نسبتن خنکصبحالبته  بود.  

از    ها  مگس  در عوض ظهرها که  اما    .بودها دشوارتر  با مگس

 .  رسیدمیما  به شدند، نوبتحال میشدت گرما بی

ها حضور در  روزی استثنائن هوا خوب بود و اکثریت مگس

حدود بودند.  داده  ترجیح  سلول  داخل  به  را    ن هواخوری 

براساس ها هم فارغ از مزاحمت مگسساعت ده بود که من  

ام مشغول پیاده روی بودم. یک دو سه چهار برنامه روزانه

نزدیک  قدم از پنجره به طرف در و بر عکس. یک بار وقتی  

پنجره شدم و آمدم تا دور بزنم چشمم به مگسی افتاد که  

باز خوابیده و مشغول بازی با یک توپ روی هره پنجره طاق

و به اندازه شکم خود  یک قطره آب  شبیه به  بود. توپی که  

چرخاند. ابتدا  بود را با دست و پا روی شکمش میآن مگس  

شت، دیدم ام اما چند دقیقه که گذفکر کردم دیوانه شده

است.   بازی  مشغول  همچنان  من  به  توجه  بدون  حشره 

 هیجان زده با مورس به سلول کناری ماجرا را گزارش کردم. 

عادل  شد(   رفیقم  جاودانه  هفت  و  شصت  سال    نوری)در 

گیج! داد:  جواب  خونسرد  کشف    آنتازه     تو  خیلی  را 

 ای؟  کرده 

من خب  به  و  دیده  را  آن  زودتر  تو  یعنی  بدجنس!  ر  زدم: 

 ندادی؟ 

تا ادامه شو را  عالمت خنده را زد و گفت: پس حاال بلند شو  

بلعد می  آن توپ راسرانجام    چگونهکه   از دست ندادی ببین

 کند. و بازی را تمام می

کاملی   داستان  خود به تنهائی چه  این خاطره   تصور کنید 

اعماقمی از  سفری  داستان  باشد.  دنیای    تنهایی  تواند  به 

اش را تنها  اختیاری  گسی که او خود تنهائیهمزیستی با م

با یک قطره  آب به زیبایی هر چه تمامتر به بازی گرفته. 

   داستان لذت بردن از تنهائی دو زندانی. 

بندهای باالخره  در تابستان شصت و چهار    ،ای دیگرخاطره

انفرادی گوهر دشت را تعطیل کردند. خیلی از ما سه سال  

ولی آن وضعیت که نامش شکنجه    انفرادی را تاب آوردیم

این   و  نیاورد.  وجود  به  ما  مواضع  در  خللی  است،  سفید 

محسوب  الجوردی  آشکار  شکست   ما  جدید  جرم  خود 

رومی این  از  ما    شد  و  زندانیان  را  رژیم،  خطرناکی مقاوم 

نبودمی زندانی   دید که مایل  پس   .ادغام شویمها  با سایر 

م آن را گذاشت بند  بند شش را تاسیس کرد و اس  بناچار

سه زندانی دیگر  در همان زمان  زندانیان قدیمی گوهردشت.  

را هم که برای ما ناشناخته بودند، به جمع ما افزود. اگرچه 

این سه نفر موضعی مثل ما داشتند یا حداقل چنین وانمود  

 کردیم.  در برخورد با آنها احتیاط میما  همه  کردند، با اینمی

برخورد مسئولین زندان با بند ما متفاوت از دیگر بندها بود. 

و   بودند  گذاشته  آزاد  تقریبن  را  امور خیلی  ما  در  دخالت 

کردند. البته هر از چندی این ندا را هم به  داخلی بند نمی

داند که این آزادی به معنای قطع امید از شماست و  ما می

ند، اولین کاری  عفو و اگر وضعیت تغییر کاین یعنی عفو بی

بند شما   به داخل  نارنجک  که خواهیم کرد غلتاندن چند 

 است. 

های شصت و چهار تا اواسط شصت  این بند در فاصله سال 

ها بچهطبقه توحیدی« »جامعه بی یا موعودو شش، بهشت 
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ما.  بود بند،  آن  تشکیالتی    در  وروابط  راس    داشتیم  در 

قرار داشت که   )جاودانه شد(تشکیالت دکتر فرزین نصرتی

با داشت  )جاودانه(سعادتی  ظاهرن  فعالیت  تیم  یک  . در 

تقریبن که  بود  آزاده  و  وارسته  را    چنان  صالحیتش  همه 

 پذیرفته بودیم.

و تلویزیون  ها در آن بند، دستکاری  از جمله آقدامات بچه

فضای مقاومت باال بود  در هر حال  .  بود  رادیو مجاهد  گرفتن

. در سال شصت شدمیبند ما ن  محدود بهفقط  و البته این  

و شش چند اعتصاب در گوهردشت صورت گرفت. رژیم بر  

بردند و  فشار خود افزود. گروه گروه زندانیها را زیرهشت می

نیز  بند ما    در آن شرایط زدند. روشن بود که  وحشیانه می

خارج اولین کاری که کردند، در این رابطه  زیر فشار رفت و

 .  وداز آن سه نفر  از بند ما ب حمید کرکوک، یکی کردن 

و  تبریز  دانشگاه  داروسازی  سوم  سال  دانشجوی  حمید 

گرا  ای داشت، درونالعاده باهوش بود. شخصیت پیچیدهفوق

نسبت به آن سه  ما  . اشاره کردم که  بود    دودل  اما به شددت

هرگز نگذاشتیم آنها به   و  کردیمنفر با احتیاط برخورد می

با ما برای حمید  زیستی  ولی دو سال هم  .  راز رادیو پی ببرند

. او بیست نفر  بردکافی بود که تا حدودی به روابط ما پی ب 

می فکر  که  داد.  را  لو  دارند،  قرار  تشکیالت  راس  در  کرد 

و عادل هم به اشتباه چندی بعد آن بیست نفر را، که من  

دو آمبوالنس به    بام، مخفیانه  یبودقرار گرفته  شان  در بین

به  اوین   را  ما  حتی  و  داشتند  اعدام  قصد  احتماال  بردند. 

بعد از آن مطلع  چندیدادگاه هم بردند. ولی به دالیلی که 

یک ماه بعد  شدیم، در آن زمان از خیر اعدام ما گذشتند و  

در یک بند  همه را  به گوهردشت بازگرداندند ولی این بار  

  چند پاسدار به   و لشگری    توسط  هر شب  تا  انفرادی جادادند

یک سلول   نوبت مورد شکنجه قرار بگیریم. آنها هر شب به

را زیر مشت و میله و لگد می  ندکردحمله می زندانی  -و 

پیچید و  ها می. صدای داد و فریاد در راهرو و سلولندگرفت

 این عذاب بیشتری داشت تا وقتی خود زیر شکنجه بودی.  

برایم زد که از یکی   روزها سلول بغل با مورس  آندر یکی از  

را شنیده. کمی بعد   حمید کرکوک  های ته بند صدایبچهاز  

که  حمید داد  او خبر  هم  یعنی    دوباره  او  کنار  در سلول 

ست. آن دوست همچنین گفت که خیلی از  اهمین بند  در

 .  آیدمیها از سلول حمید آن فریادهای نیمه شب

  سرانجام با و شرایط بد و بدتر شد تا این که    روزها گذشت

آتش شر کل جنگل سرسبز ما را    های شصت و هفتاعدام

بعد از آن  در کینه خود سوزاند و دنیای ما را به آخر رساند.

همچون   شد  شوم  آتش  آن  بازماندگان  اندک  برای  زندان 

سوخته یافت جنگل  حیات  از  نشانی  آن  در  دیگر  که  ای 

جنگنمی آن  خاکستر  از  دوباره  اندک  اندک  بعدها  ل  شد. 

  ها روئید و ما اندک بازماندگان آن یاران همدل سوخته جوانه

خبری از  دیگر در میانمان  م ولی  یافتیرا    دگر بار یک دیگر

 نبود.   حمید 

فریادهای  از  متاثر  را  زرد«  سلول  »دیوانه  داستان  من 

رژیم  آگاهانه خیانت کرد و  نوشتم. خائنی که    اووحشتناک  

اده اعدامش کرد. خائنی  سرانجام بعد از سوء استف   شیطان 

 کشید. خود از خیانت خود بیش از ما زجر  که 

درآیند    خاطرات به شکل داستاناین  حال تصور کنید اگر  

فضای  یعنی چنانچه بتوانی    چه برد عمیقی خواهند داشت.

بودند،  هم  که اکثرا جوان    را  هازندانیپشت ذهن  زندان و  

ریخ آن برهه بجا  بدهی چه اثر ماندگاری از جزئیات تانشان 

حقیقت  .  ایگذاشته که  در  مشترکی  زندان  ما  زندگی  در 

معنا   خارج از آن محیطدر  گمان نکنم هرگزم، یتجربه کرد

به  همه سر یک سفره نشستن، ورزش جمعی،  باشد. داشته 

همه    نوبت از  مهمتر  و  و شکنجه شدن  در  آزاردیدن  دائم 

  روزها را سپری کردن نزدیک و اجتناب ناپذیر یمرگ انتظار

که حتی تصور   بود  گره زده چنان سرنوشت ما را به یکدیگر

میان اگر  . حال در این  آن هم در زندگی عادی دشوار است

فضای صمیمی و پاک دست توانائی پیدا شود و بتواند به آن  

تراژدی   این  به  عمقی  چه  کند  اضافه  دودل  خائن  یک 

در آن ، خائن  رایجی  ها.  تراژدی که خالف کلیشه بخشیده

 . شوداولین قربانی خیانت خود می
م که یکی در کتاب اهها دو داستان کوتاه ساختمن از هر دوی این مثال

ای آماده چاپ  های درخشان به چاپ رسیده و دیگری در مجموعهنت
اگر تا زمان چاپ داستان حمید  است. این مجموعه هنوز نامی ندارد،  

گمان    »تف شیطان«.آن را خواهم گذاشت  عباسی حاضر شود قطعن نام  

هایم را برای انتخاب داستان  کنم تا حدودی توانسته باشم منطق و دلیل 

کوتاه عنوان کنم یعنی در واقع امیدوارم شما هم با من هم عقیده شده  
م  ستتوانرا من در داستان بهتر می  ی متضادهااین موقعیتباشید که  

 نشان دهم.  

 یست  دوازده   بیست و دو سیدنی استرالیا    ب
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 وگو با مسعود مافان ادبیات زندان در گفت 

 
 

برای اینکه تا حدودی از تاریخچه انتشار ادبیات زندان مطلع  

پرسیم اولین کتابی که شما در این زمینه انتشار  شویم، می 

  دادید، چه سالی بود؟

: اولین کتابی که نشر باران در زمینه ادبیات مسعود مافان 

ی  نویسنده.  زندان منتشر کرد، رمان »معنای تمشیت« بود

مستعار  نام  با  را  آن  که  است  صالحی  سردار  کتاب،  این 

هوشیار دربندی منتشر کردیم. بعد هم »خاطرات زندان«  

پارسی سال  شهرنوش  در  )  1375پور  (  1996خورشیدی 

شدروانه کتاب  بازار  دوم  ی  چاپ    در   بعد  سال  دو  آن . 

  ادیت   با  آن   سوم  چاپ  و  گرفت  صورت  میالدی   98   سال

 .2015 سال در نویسنده جدید

های خاطرات زندان در  یکی از نخستین کتابکه  این کتاب  

هم از این حیث که   ، آیدهای پس از انقالب به شمار میسال

هاست و هم به دلیل تاکید نویسنده بر جزئیاتی جزو اولین

در زندان زنان که شرایط آن را با شرایط زندان در بخش  

 ست.کند، کتاب مهمى همردان متفاوت می

پور دوبار زندان را تجربه کرده است. بار اول  شهرنوش پارسی

سال در  اینکه  از  اعدا  1353  بعد  به  اعتراض  خسرو  در  م 

کرامت  و  نویسندگانی گلسرخی  دستگیری  و  دانشیان،  اهلل 

مانند غالمحسین ساعدی، هوشنگ گلشیری، فریده الشایی  

را   او  بعد  مدتی  و  داد  استعفا  تلویزیون  از  زاهدی  پرویز  و 

روز در زندان گذرانید. بار دوم هم در   54بازداشت کردند و 

سیاسی نبود،    او اگرچه وابسته به هیچ سازمان.  1360مرداد  

ماه در زندان به سر برد.  اما دستگیر شد و چهارسال و هفت

 . همین هم سبب شد تا کتاب خاطرات زندان او شکل بگیرد

 

 ؟ اید چند کتاب پیرامون زندان منتشر کرده 

ایم که عنوان کتاب منتشر کرده  38  ، ی زنداندر زمینه  - 

به به زندان پرداختهبیشتر آنها  اند. در برخی  طور مستقیم 

ها هم یک یا چند داستان به این مهم توجه مجموعه داستان

 .اندداشته

زمینهطور  به خاطرات  در  کتابزندان  ی  منتشر  این  را  ها 

نینداختکرده  قلم  از  ناخواسته  را  ه  ایم که امیدوارم عنوانی 

پارسی شهرنوش  زندان«  »خاطرات  »خاطرات  باشم:  پور؛ 

؛  (مجموعه خاطرات)بزرگ علوی«، »کابوس بلند تیزدندان«  

»یاس و داس« فرج سرکوهی؛ »حدیث تشنه و آب« منصور  

»شب »گردنبند  کوشان؛  موسوی؛  احمد  رفیق«  بخیر 

مقدس« مهرانگیز کار؛ »در جستجوی رهایی« مریم نوری؛  

عفت مکن«  »عادل  »فراموشم  ماندگار« ماهباز؛  رنج  آباد 

اسماعیل کرمان«  جهانگیر  راور  تا  آبکنار  »از  پور؛ 

اوین« ژیال   209عریان آبکنار؛ »زنان در بند    )محمد(رحمان

رجاییبنی زندان  در  »زندگی  بهمن  یعقوب؛  اوین«  و  شهر 

احمدی امویی؛ »از برلین تا اوین« حسن یوسفی اشکوری؛  

ه« پروین توکلی )ر.کلباسی(؛ »خاطرات دوران سپری نشد

های زری« پارهی عمر« خدیجه مقدم؛ »تکه»گذر عاشقانه 

 .به روایت اکبر سردوزامی

زندان:درباره   منیره  یاب«حقیقت  کمیسیون  های»یافته ی 

 »اعترافات  کیاکجوری؛  اعظم  زندان«  »اصطالحات  برادران؛

ایران    در  علنی  هایندامت  ابراز  و  هازندان  شدگان،شکنجه

»رواننوین آبراهامیان؛  یرواند  منیره «  شکنجه«  شناسی 

»زندان »ایران    برادران؛  شفیق؛  شهال  ایران«  در  سیاسی 

های زندان« رضا خندان تریبونال« بابک عماد؛ و »یادداشت

 .مهابادی

نمایشنامه و  رمان  هوشیار   :داستان،  تمشیت«  »معنای 

ای  گذشتهپوشان« هوشنگ گلشیری؛ »دربندی؛ »شاه سیاه

ثریا رحیمی؛ »پرومته در زنجیر« و  هست که نمی گذرد« 

جنتی»پروانه ایرج  نوشته  مشت«  در  »گربه« ای  عطایی؛ 

هوشنگ اسدی؛ »قفس طالیی« شیرین عبادی؛ »شام آخر«  

ابوالفضل   عاشق«  چریک  و  تیمی  »خانه  کسمایی؛  سرور 

»تنهایی ماه«   رضا خندان مهابادی؛ و  ها«محققی؛ »انفرادیه

 . جواد یگانه

های زندان: دو کتاب »آخرین فرصت گل« و »آواز  یادواره

  .نگاه از دریاچه تاریک« از مهدی اصالنی

گفتگفت  مجموعه  سفید« وگو:  »شکنجه  دوجلدی  وگوی 

 . نوشته نرگس محمدی 
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زندان    یهای منتشر شده چه تعداد یا چه درصدی از کتاب 

توسط باران مربوط به خاطرات است و چه تعدادی رمان یا  

 اشکال دیگری ادبی یا نقد و بررسی؟ 

زندان؛    17حدود    -  خاطرات  زمینه  7عنوان  در    ی کتاب 

نمایشنامه؛    عنوان داستان و رمان و   11تحقیق و بررسی؛  

گفتدو مجموعه  یک  و  یادواره  نمیکتاب  البته  شود  وگو. 

بندی دقیق کرد چون زندان و شکنجه و بدین شکل دسته

های اصلی ادبیات در تبعید هست و در  بازجویی یکی از تم

ترتیب هایی از آنها وجود دارد. بدینها رگهبسیاری از کتاب

به عنوان مثال شعر در تبعید در این زمینه نیاز به بررسی  

های ها و رمانطور مشخص داستانفراوان دارد؛ همچنین به

شده نیز نیاز به بررسی دقیق دارند. پس پیشاپیش  منتشر  

 . الزم هست تاکید کنم که این فهرست، دقیق نیست

 

ها  آیا ارزیابی از میزان استقبال یا عدم استقبال این کتاب 

مندی این  وال آگاهی تا حد امکان به عالقه ئ دارید؟ منظور س

 .هاست کتاب 

های استقبالهای مختلف نسبت به انواع کتاب  در دوره  - 

  خورشیدی و حدوداً  60 یدر دهه متفاوتی شده است. مثالً

دهه  80دهه   که  انقالب    یمیالدی  بعد  بود،    57اول 

به کتاب که  منطقه  هایی  و  ایران  سیاست  به  مستقیم  طور 

زد. در پرداخت حرف اول را در نشر خارج از کشور می می

رمان و داستان،  ای دیگر این جذابیت، جای خود را به دوره

نویسی یا هر کتابی داد که ضد ای هم به خاطرهو در دوره

 .مذهب باشد

فاصله  سالدر  احزاب 90تا    1984های  ی  فعال  حضور   ،

های وابسته به آنها سبب شده بود تا عمده  سیاسی و تشکل

یا  فعالیت  احزاب  همین  توسط  تبعید  در  فارسی  نشر  های 

بگیرد. به همین دلیل های سیاسی صورت  وابستگان محفل

توجه به مسائل سیاسی بسیار مورد توجه بود. به طوری که  

برای   فرصتی  شاعری  یا  نویسنده  اگر  دوران حتی  این  در 

های سیاسی  دیده شدن پیدا کرده، در پیوند با همین گرایش

زنده علیبوده.  سهراب  تاکید یاد  نوید  نشر  مدیر  آبادی، 

دورهمی در  که  آثکرد  یادشده،  و  ی  شاعران  ار 

بودند  داستان صرف   -نویسانی که وابسته به برخی احزاب 

از تیراژ خوبی برخوردار بوده و    -های ادبی آنها  نظر از ارزش

 . کرده استتوجه فعاالن سیاسی را نیز به خود جلب می

میالدی باشد خاطرات    90ی  ی دوم تبعید که دههدر دهه

یاسی، و کندوکاو در ویژه خاطرات زندانیان و فعاالن سو به

دوره   همین  در  داشت.  قرار  توجه  مورد  ایران  تاریخ  مورد 

ی منیره برادران،  هست که خاطرات »حقیقت ساده« نوشته

ی پروانه علیزاده و  »خوب نگاه کنید راستکی است« نوشته

نوشته زندان«  پارس»خاطرات  شهرنوش  منتشر  ی  پور 

زمینهمی در  »درخشششود.  نیز  تاریخ  نقد  تیره«  ی  های 

می میچاپ  قرار  استقبال  مورد  و  کتابشود  و  های گیرد 

شود.  گری« تجدید چاپ میاحمد کسروی ازجمله »شیعه

الدین شفا، مسعود روشنگر و علی های شجاع همچنین کتاب

« ازجمله  کتاب  23دشتی  صدر  در  پرفروش  سال«  های 

 .گیردیخارج از کشور قرار م

زمینه ادبیدر  و  مدرن  نیز  ی شعر  فارسی  تجدید چاپ  ات 

 .گیردفروغ فرخزاد در صدر فروش قرار می مجموعه اشعار

توانم به عنوان  های نشر باران در سوئد هم میاز برخی کتاب

دولت در  نام ببرم: »دین و  این دوره  های پرمخاطب  کتاب

نوشته مشروطیت«  جستجوی  عصر  »در  مومنی،  باقر  ی 

ی مجید نفیسی  وشتهپرستی« نشادی در نقد فرهنگ مرگ 

 . پوری شهرنوش پارسیو »زنان بدون مردان« نوشته

های ثبت شده شاید الزم باشد تاکید کنم که از میان کتاب 

های نخست خصوص در سال هی نخست تبعید و بدر دوره 

می 1360تا    1357 کتابی  نظام  کمتر  وابستگان  از  توان 

یش سیاسی  پادشاهی در ایران پیدا کرد. وابستگان این گرا

میالدی به فعالیت در این زمینه روی   80ی  از اواسط دهه

آوردند. البته تاکید بر این نکته هم ضروری است که به مدد 

شفاهی   تاریخ  کار  هاروارد،  مثل  معتبر  دانشگاهای  برخی 

از همین گرایش فکری شروع شد که مربوط به   ایران نیز 

 .میالدی است 80ی اواسط دهه

 

های شما در باره زندان به خوانندگان  صورت کتاب به چه  

 رسد؟ ساکن ایران می 

ی نخست  در سال های نخست کار، یعنی در حدود دو دهه- 

انی که راهی  شد تا از طریق مسافربعد از انقالب، تالش مى 

بودند کتابایران  از  ،  شماری  دست  به  منتشرشده  های 
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ایران برسد که   نگاران داخلنویسندگان و منتقدان و روزنامه

رساندن کتاب  به نوعی  هدیه بود یا  به عنوان  البته اغلب یا  

نویسندهمنتشرشدهتازه  زندگی ی  ایران  داخل  در  که  ی 

 .کردمی

های در عین حال در تمام سه دهه اخیر، بسیاری از کتاب

نشر فارسی در تبعید بدون اطالع نویسندگان و ناشران در  

ر شده است. این حرکت اغلب ایران به طور زیرزمینی منتش

اجازه می  یبدون  صورت  نویسنده  و  درنتیجه  ناشر  گیرد. 

ضمن درک شرایط ایران، سانسور شدید حکومتی و ضرورت 

کنم کسب اجازه گردش آزاد اطالعات برای جامعه، فکر می

ترین توقعی است برای انتشار زیرزمینی یک کتاب، حداقل

 .تتوان از فعاالن فرهنگی داشکه می

نکته که بگذریم و به پرسش اصلی برگردیم، این را  از این

همه اینکه  اخیر، ضمن  ده سال  در  که  اضافه کنم  ی  باید 

در داخل  مند  های قبل برای ارتباط با مخاطب عالقهروش

کماکان وجود دارد، تالش شده تا با موافقت و همکاری  ایران  

به دست  های آنها  برخی نویسندگان و انتشار اطالعیه، کتاب

کنند، به صورت فایل  مندانی که در ایران زندگی میعالقه 

گوگل درایو و رایگان برسد. از این کار استقبال زیادی شده 

و پنجاه هزار لینک ارسال  ها حدود صد و برای برخی کتاب

 . شده و برخی کمتر

فرض اگر هر سال  به  خرید کتاب از داخل ایران نیز    یدرباره 

فتاده باشد، کتاب از طریق مسافر به دست یک نمونه اتفاق ا

می پست  خریدار  با  کتاب  ارسال  چراکه  دلیل  رسد،  به 

برای ما تا به حال ممکن نبوده های موجود در ایران، کنترل

ده از  به و  شده  ارسال  کتاب  نمونهها  دست  ندرت  به  ای 

 .رسیده استدر ایران متقاضی 

 

دان توسط شما  های خاطرات زن تعدادی از نویسندگان کتاب 

شناسید که این  در ایران زندگی می کنند. آیا مواردی را می 

 تصمیم نویسنده ها به تعقیب و آزار آنها شده باشد؟ 

دانیم که این نکته جزو اتهامات آقای به طور مشخص می - 

سعید مدنی و نرگس محمدی هست. از سایر موارد اطالعات 

 .دقیقی نداریم
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 کتابشناسی زندان 
 

معاصر  دوران  به  مربوط  داریم،  زندان  ادبیات  »نسل«  پنج 

 کشورمان: 

 

زندانهای   به  نسل اول مربوط می شود به خاطرات مربوط 

رضاشاهی، که دیگر کمتر در بازار یافت می شوند. بعضی از  

ان این تجدید چاپ شدند. نویسندگ  58یا    57آنها در سال  

زمانه خود   کتابها بیشتر برجستگان سیاسی و روشنفکری 

آوانسیان،   ملکی،  خلیل  وری،  پیشه  علوی،  بزرگ  بودند: 

 نوشته شدند.   20انورخامه ای و چندتای دیگر، که در دهه 

 

، دهه 20نسل دوم نوشته های زندان از زندانهای اواخر دهه  

سخن می گویند: راضیه ابراهیم زاده و همچنین    40و    30

خاطرات زندانهای تبعید. کریم کشاورز، منوچهر کی مرام و  

فلک   زندان  بار  این  و  ملکی  خلیل  دیگر  بار  و  دیگران. 

 االفالک. 

 

نشکیل    50نسل سوم را خاطرات مربوط به زندانهای دهه  

می دهند که قاعدتا باید بعد از آزادی باشکوه زندانیان در  

نوشته می شدند. یا فرصت کم بود و یا تب و    1357سال  

به   نوشتن  برای  مجالی  مجدد  ببندهای  و  بگیر  و  تابها 

زندانیان تازه آزادشده نداد. شاید باید زمان می گذشت تا 

 نها بتوانند از بیرون به زندان بنگرند.  آ

 

برمی    60و نسل چهارم خاطره نویسی های زندان، به دهه  

بخود   را  زندان  های  نوشته  سهم  بیشترین  که  گردد، 

 اختصاص داده است.  

 

 80و باالخره نسل های بعدتر، از خاطره نویسی های دهه  

های    88و   سایت  در  اینها  از  بزرگی  بخش  امروز.  به  تا 

یکی از ویژگی این نوشته ها تر نترنتی منتشر می شوند.  ای

و تازه بودن آنها است. راوی آنها را چند روز یا چند هفته  

بالفاصله  که  گاه حتی در زمان حبس نوشته  و  زادی  آبعد از  

دسترس خوانندگان قرار از طریق رسانه های اینترنتی در  

 گرفته اند.

که نوشته ای را در   رسانه های اینترنتی این حسن را دارند 

اما دهند،  انتشار  دنیا  سراسر  در  کوتاه  از    زمانی  حذف  با 

حافظه اینترنتی، دسترسی به آنها مشکل آفرین می شود.  

این یکی از مشکالت دنیای رسانه ای امروزی است که به 

ن نوشته ها که غیر  ایو ثبت بط ضما گوشزد می کند برای 

زمره در  آنها  ادبی  جنبه  و  از  دارند، مدارک    اسناد  قرار 

مثال بیندیشم.  طریق  تدابیری  آرشیو  ایجاد    از  سایت  یک 

آنهاژوی یا چاپ  کتاب ه  تنها  رو  پیش  گردآوری  . مجموعه 

 های چاپ شده را در برگرفته است.  

 

 

 خاطرات و اسناد زندانهای دوره پهلوی: 

باقر   -1 ایران،  سیاست  صحنه  در  تیمورتاش 

 1371تهران  عاقلی، نشر جاویدان، 

واقعه اعدام جهانسوز و ریشه های اجتماعی و    -2

 1370سیاسی آن، نجفعلی پسیان، مدبر، تهران، 

مجله   -3 ملکی،  خلیل  االفالک،  فلک  زندان 

 1335فردوسی، تهران،  

مقدمه -4 )با  ملکی  خلیل  سیاسی  خاطرات 

 1360همایون کاتوزیان(، پائیز 

تهران،    پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی، جاویدان،-5

1357 

هفته، -6 مجله  ای،  خامه  انور  نفر،  سه  و  پنجاه 

 1357تهران، 

تهرانف  -7 امیرکبیر،  دشتی،  علی  محبس،  ایام 

1354 

 افسانه ما، غ. فروتن-8

 1357حماسه مقاومت، اشرف دهقانی، بهمن -9

حاطرات یک چریک در زندان، یوسف زرکار، -10

 1353انتشارات جبهه ملی خارج از کشور، مرداد 

آوانسیان، حزب  -11 اردشیر  زندان،  یادداشتهای 

 1358توده ایران، 

آگاه، -12 نشر  آذین،  به  آقایان،  این  میهمان 

1358 
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نشر  -13 کشاورز،  کریم  خارک،  در  ماه  چهارده 

 1362پیام، تهران، 

 1374صفر قهرمانیها، بهروز حقی، کلن، آذر -14

علی  -15 همت  به  قهرمانی  صفر  خاطرات 

 1378درویشیان، تهران، نشر چشمه،  

انجوی  -16 ابوالقاسم  سید  خارک،  در  نوروز 

 1370، نوروز 57و  56شیرازی، آدینه  

خاطرات دوران سپری شده، خاطرات و اسناد  17

مجید   و  بیات  کاوه  کوشش  به  افتخاری،  یوسف 

 1370تفرشی، نشر فردوس، تهران،  

وری،  18 پیشه  زندان،  یادداشتهای  و  خاطرات 

 بنیاد حافظ 

)بخش  -19 اسکندری  ایرج  سیاسی،  خاطرات 

نخست(، به کوشش بابک امیرخسروی و فریدون  

 1366آذرنور، پائیز 

جامی، -20 آذین(،  به  نامه  )زندگی  دری  هر  از 

 1372تهران، 

فاطمی،  -21 حسین  یاد  زنداه  از  من  خاطرات 

 مکری 

رضاشاه،  -22 دادگاه  در  ارانی  تقی  دفاعیات 

 1373، تهران،  حسین فرزانه، نگاه

دفاعیات احمد کسروی از سرپاس مختاری و  -23

آزادگان،   باهماد  کوشش  به  احمدی،  پزشک 

 1383خاوران/پاریس  

ابراهیم  -24 راضیه  ای،  توده  زن  یک  خاطرات 

/ چاپ جدید: توسط نشر آیدا  1373زاده، کلن،  

 2005در آلمان،  

 1373درد زمانه، علی عموئی، تهران،  -25             

فقای باال، منوچهر کی مرام، شباویز، تهران،  ر-26

1374 

کوشش -27 به  شمیده،  محمدعلی  نامه  زندگی 

 1374بهرام چوبینه، کلن، 

فتنه دور قمری، بهداد، نشر کتاب )سهراب(  -28

 1377لوس آنجلس،  

 1378آن روز، مهین محتاج، تهران    4ساعت  -29

داد بی داد، به کوشش ویدا حاجبی، در دو  -30

 1383و   1381جلد، 

بیدار-31 نشر  سهرابیان،  آلبرت   -خاطرات 

 1379 -هانوور

از تهران تا استالین آباد، محمد تربتی، نشر  -32

 1379نقطه، تابستان 

نجات -33 محسن  خاطرات  خلیج،  فراز  بر 

 1379حسینی، تهران، نشر نی، 

شاهرخ -34 کوشش  به  کیوان،  مرتضی  کتاب 

 1381مسکوب، تهران،  

رزو، نقی حمیدیان، استکهلم  سفر بر بالهای آ-35

2004 

کلن، -36 مظاهری،  عباس  انار،  های  شکوفه 

1385 

نشر  -37 زاده،  داداش  کاوه  زندانها،  پادشاه 

 1385نارنجستان، چاپ دوم  

فریده کمالوند، به    یادهای ماندگار، خاطرات -38

کوشش علی اشرف درویشیان، تهران، نشر اشاره، 

1380 

از آن سالها و سالهای دیگر، حمزه فالحتی،   -39

/ نقد مهدی اصالنی بر آن:  1385فروغ/کلن، پائیز  

   2007، مارس 99و   98آرش 

 من یک شورشی هستم، عباس سماکار-40    

 خاطرات لطف اهلل میثمی، ایران   -41   

عالمه -42 رضا  سیاست،  بر  چشمی  هنر،  در  دستی 

 1390زاده، شرکت کتاب، 

 

 خاطرات زندانهای جمهوری اسالمی: 

زندان-1 تقی محمد  ،  (1358)سال    خاطرات 

نشر اندیشه و پیکار،    شهرام، نشر اندیشه و پیکار

 2011چاپ نخست 

 1361دیوار اهلل اکبر، سیاوش بشیری، پاریس  --2

فاضل، -3 محسن  زندان،  روزانه  یادداشتهای 

 1364هواداران پیکار، 

چاپ -4 گیالنی،  فریدون  گرگ،  در  آتش  قبیله 

 1367دوم 
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علیزاده،  -5 پروانه  است،  راستکی  کنید،  نگاه 

 1366خاورانف پاریس  

بازتاب، -6            اوصیا،  پرویز  توحیدی،  زندان  خاطرات 

 1368زاربروکن 

ب-7 منیره  سال  حقیقت ساده،  تا   1371رادران، 

آلمان/ نقد شهال   -، تجدید چاپ: نشر نیما1374

نقطه   مجله  آن:  بر  بهار  1شفیق  نقد   1374،  و 

 6نسیم خاکسار: نقطه شماره 

خاطرات زندان، کتایون، مشریه میزگرد شماره -8

 8و  7، 4، 3های 

زندان-9 نشر    -دوجلد  -یادهای  ثابت،  فریبا 

 خاوران، پاریس 

زندا-10 نشر خاطرات  پور،  پارسی  شهرنوش  ن، 

 1996باران، 

- خاطرات یک زندانی، رضا غفاری، نشر آرش-11

 1998وئد  س

و هنوز قصه بر یاد است، حسن درویش، نشر  -12

 1376آمریکا،   -نقطه

چاپ -13 شهرزاد،  میرند،  نمی  دختران  اینجا  و 

آن:  1377پاریس   -دوم بر  قنبری  شهرام  نقد   /

 مجله آرش  

 1379زندان، آزاده ایرانی،  فریب خوردگان-14

یادداشتهائی از داخل زندان، محسن فاضل، -15

 نشر اندیشه و پیکار 

 1375زیر بوته الله عباسی، نسرین پرواز -16

 1379از اوین تا پاسیال، د. البرز، تورنتو -17

 مصلوب، کتایون آذرلی، نشر فروغ-18

سوئد/  -19 اردالن،  سودابه  زندان،  های  یادنگاره 

 مهدی شاد بر آن: سایت اخبار روزنقد 

باران،  -20 کار،  مهرانگیز  مقدس،  بند  گردن 

 ، سوئد2002

 1380اوین، محمد جعفری، برزاوند، -21

ایرج  -22 جلد(،  مرگ)چهار  نه  زیستن  نه 

/ نقد بهروز جلیلیان بر آن:  2004مصداقی، سوئد 

 1384، بهمن 94آرش 

فرهاد در میهمانی حاج آقا، حبیب داوران و  -23

 1382بهبهانی، ایران 

حاج حسن،  -24 هنگامه  هیوال،  در چشم  چشم 

 1382نشر هما، فرانسه 

گذشت-25 چه  ما  مجاهد-بر  یک  ، -خاطرات 

 1383محمررضا اسکندری، خاوران 

حیدری،  -26 حاج  اعظم  بودن،  انسان  بهای 

 1383فرانسه 

 از کاخ شاه تا اوین، احسان نراقی، ایران -27

رفیق،-28 خیر  به  باران    شب  موسوی،  احمد 

2005 

 2005در جستجوی رهائی، مریم نوری، باران -29

 1384تاریخ زنده )جلد اول(، فریبا مرزبان، -30

باران، -31 نشر  سرکوهی،  فرج  داسها،  و  یاسها 

2002 

کتاب کابوس بلند تیزدندان به کوشش بهروز  -23

باران،   صفحه، که چند    204،  2003شیدا، نشر 

 زندانهای مختلف ایران ج. ا. است خاطره از 

از -33 محمدی  اکبر  خاطرات  تازیانه،  و  اندیشه 

 1385زندان، شرکت کتاب، 

 سیبا معمار نوبری )زیبا ناوک( -34

یادها و دیدگاه ها، پروین خسروی )مرجانه -35

 2008افتخاری(، نشر فروغ، 

باران،  -36 نشر  ماهباز،  عفت  مکن،  فراموشم 

2008 

 حقیقی یک رویا، ملیحه مقدمکرانه -37

 2008پر کبوتر، ثریا زنگباری، نشر باران،  -38

کالغ و گل سرخ، مهدی اصالنی، نشر مجله -39

 1388آرش، چاپ اول 

دوره -40 دو  خاطرات  همراه،  های  سایه  کتاب 

زندان )قبل و بعد از حکومت اسالمی(، از حسن  

  376،  2009فخاری، نشر آلفابت ماکسیم سوئد،  

    صفحه،

نشر -41 پور،  اسماعیل  جهانگیر  ماندگار،  رنج 

 2010باران، 
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رقص ققنوسها و آواز خاکستر، ایرج مصداقی،  -42

 2011نشر پژواک، 

اوین، ژیال بنی یعقوب، نشر   209زنان در بند  -43

 2011باران، 

انتشارات -44 تنکابنی،  زهره  خاک،  در  ریشه 

 2013فروغ، 

نا-45 کوشش  به  جلد،  دو  در  زندان  صر کتاب 

 1380و  1377مهاجر، نشر نقطه،  

 و دو کتاب دیگر که به فارسی ترجمه نشده اند:

    46-  Prisoner of Tehran: A Memoir, 

Marina Nemat, 2007   
 

     47   –    We lived to tell, Azadeh Agah, 

Shadi Parsi and Sousan Mehr, Canada, 
2007 

در  مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی، جعفر یعقوبی،    -48

 2014دو جلد، نشر فروغ، 

فروغ،    -49 نشر  بهبودی،  امیرحسین  ستاره،  جنگل  یه 

احمدی  2016)  1394زمستان   بهمن  زندان،  در  (زندگی 

 2016اموئی، نشر باران، 

زندان، کابوس ابدی )خاطرات زندان محمد متین به    -50

 1395اسد سیف، انتشارات فروغ،  چهار روایت( به کوشش  

باران،    -51 نشر  امویی،  احمدی  بهمن  زندان،  در  زندگی 

1395 

زندان    -52 خاطرات  آن  از  )بخشی  توفان،  در  پاروزنی 

 1395( مجید دارابیگی، 60سالهای نخست دهه 

اوین-53 تا  برلین  زندان    -از  ،  1379  -83یادداشتهای 

 1395در دو جلد، نشر باران،  یوسف اشکوری 

مریم    -54 نسوان،  بند  زندانیان  قصه  شده،  فراموش  زنان 

 1397حسین خواه، نشر آسو، 

شکنجه سفید )جلد اول(، نرگس محمدی، نشر باران،   -55

1399 

شکنجه سفید )جلد دوم(، نرگس محمدی، نشر باران،  -56

1400 

دوم-57 دفتر  یزدی،  فانی  رضا  من،  رویایی  ،  سوسیالیسم 

 ، نشر آمازون2017

 زندان در قالب شعر و داستان 

نشر  -1 علوی،  بزرگ  زندان،  های  پاره  ورق 

 1357جاویدان، تهران، 

ققنوس،  -2 خاکسار،  نسیم  کوچک،  روشنفکر 

 1360تهران 

الفبا  -3 ساعدی،  غالمحسین  بزنند،  مرا  اگر 

 1362)دوره جدید(، پاریس 3

تسلیم بازنده، داستانی از دستگیری، شکنجه و  -4

 1363قاسم عابدینی، هواداران پیکار، پاریس  

الفبا  -5 آذر،  )دوره جدید( پاریس    6فتح، بهروز 

1364 

مصطفوی،  -6 کاظم  محمد حسین،  زخمهای  به 

 1364مجاهد، آبان 

با من از درخت بگوئید، مسعود فرازمند، اتحاد -7

 15کار 

انداز  -8 چشم  مقدم،  بیژن  پاریس  2بازپرسی،   ،

1366 

بزرگ مهربانی، مسعود نقره کار، نبرد  دستهای  -9

17 

 46نان، نسیم خاکسار، نشریه فدائی -10

فردا،  -11 ایران  نشر  خاکسار،  نسیم  دیروزیها، 

 1366فروردین 

مرائی کافر است، نسیم خاکسار، چشم انداز  -12

 و در سایت بیداران   1367، پائیز  5

، تهران،  31مرگ شقایق، بتول افسری، آدینه  -13

1367 

پرنده های کوچک بال طالئی من زیر چادر  -14

 1367مادربزرگ، محسن حسام، خاوران، پاریس 

عروسی برای مردگان، نسیم خاکسار، چشم  -15

 ، پاریس 1367، تابستان 6انداز

آدینه  -16 ربیحاوی،  قاضی  ایران،  52عروس،   ،

 1368خرداد 

زاری نه، فریاد باید کرد، سعید همایون، اتحاد  -17

 1368ر  ، شهریو35کار 

، بهار 11دمی در بند، نهال، مجله نیمه دیگر  -18

1369 
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 1369دیدار، احمد محمود، نشرنو، تهران، -19

مولف،  -20 نشر  بویری،  علی  سیاهی،  از  باالتر 

 1369کانادا، 

اشرف -21 علی  چهارم(  )جلد  ابری  سالهای 

 1370درویشیان، اسپرک، تهران،  

براهن-22 رضا  عالم،  تخیلی  قصه  ترین  ی،  کوتاه 

 1370، اردیبشت  58و   57آدینه 

نشر -23 افغانی،  علی  محمد  اعدام،  به  محکوم 

 1370نگاه، تهران 

،  60، امیرحسین چهل تن، آدینه  67تابستان  -24

 1369شهریور 

نشر -25 تن،  چهل  امیرحسین  قاسم،  روضه 

 1990گستره، آلمان، اکتبر 

برادران(،  -26 زندان می گریست، م. رها) منیره 

 1371، فروردین 14و   14آرش 

،  4و  3بهار در سلول، زهرا لنگرودی، فاخته  -27

 ، هلند1372و بهار  1371زمستان 

تهران،  -28 مولف،  نشر  ربیحاوی،  قاضی  گیسو، 

 1372پائیز

بازنویسی روایت شفق، اکبر سردوزامی، نشر  -29

 1372سوئد،  -آرش

آرش  -30 آبادی،  دولت  حسین  و    41طاووس، 

 1373، سال 42

  41توئی، محمدرضا همایون، آرش    فریدون-31

 1373، شهریور 42و 

کار، -32 نقره  پنجره کوچک سلول من، مسعود 

 1998آمریکا 

آرش  -33 طالعی،  جواد  رعنا،  و  52مرثیه  مهر   ،

 1374آبان 

آشیان ویران، م. رها )منیره برادران(، کتاب -34

 1374نقطه اول، پائیز 

گلشیری،  -35 هوشنگ  من،  کوچک  نمازخانه 

 1364تهران، کتاب 

سوئد -36 گلشیری،  هوشنگ  سیاهپوشان،  شاه 

1380 

 1375،  17گلدان، زهرا لنگرودی، چشم انداز  -37

 روایت اعظم، اکبر سردوزامی -38

 2005دل انار، فرزانه راجی، خاوران-39

مجید  -40 شعر(،  )دفترچه  بچینم  گلت  رفتم 

 1380نفیسی، باران  

سعید یوسف،  جان باختگان به بوی فدائی نو،  -41

 1382نشر نقطه 

زندان(،  -42 های  )سروده  کنف  تابیده  ساقه  بر 

گردآوری از ایرج مصداقی، ناشر: آلفایت ماکزیما، 

 1384سوئد

نشر -43 فاخته،  ناصر  اوین،  دهکده  داستانهای 

 1992آرش در سوئد،  

فرهنگ  -44 کانون  شیرازی،  ع.  خانه،  برویم  بیا 

 1373بین الملل، آلمان  

گل-45 کارگاه    تابلوی  شیرازی،  علی  سرخ، 

 1374فرهنگ بین الملل، آلمان  

می  -46 الفبا،  باران  نشریه  حسام،  حسن  بارد، 

 . 2شماره 

 مقتول لعنت آباد، نشریه راه کارگر  -47

انفرادیه ها، رضا خندان )مهابادی( نشر باران،  -48

2022 

 

 تحقیق و بررسی در باره زندان 

آزار در ایران(،  تاریخ شکنجه )تاریخ کشتار و  -1

/ نقد ناصر مهاجر بر  1359مهیار خلیلی، تابستان  

 6آن: مجله نقطه 

زندانها و زندانیان، دفتر هماهنگی جامعه های -2

 1365دفاع از حقوق بشر، برلین، 

واپسین نامه ها ) وصیت نامه های اعدامیها( به  -3

 کوشش م. پیوند 

»زندان«،  -4 جلد-مجموعه  نقطه،   -دو  نشر 

 1380و   1377

 گفتگوهای زندان )در چند شماره(، الپزیک -5

 1380جمهوری زندانها، وریا بامداد، -6

روانشناسی شکنجه، منیره برادران، نشر باران  -7

1380 
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جلد(، -8 )دو  زندانبان  و  زندان  شناسی  جامعه 

 1380جعفر محمدی 

آبراهامیان،  -9 یرواند  شدگان،  شکنجه  اعترافات 

 باران

گفتند، -10 نه  که  ،    آنان  شدگان  اعدام  اسامی 

عقیدتی و  سیاسی  زندانیان  از  دفاع   67انجمن 

 پاریس

 یادواره جانباختگان حزب رنجبران، -11

 شهیدان ما، راه کارگر -12

 زندان، نسرین پرواز-13

سازمان  -14 انتشارات  زنجیر،  در  قهرمانان 

 1379مجاهدین خلق 

جنگل شوکران )نامه ها و وصیت نامه ها(، به  -15

 1385مهدی اصالنی و مسعود نقره کار، کوشش 

اعظم  -16 زندانیان سیاسی،  اصطالحات  فرهنگ 

 1385کیاکجوری، باران 

توتالیتاریسم اسالمی، پندار یا واقعیت، شهال -17

 1384شفیق، خاوران 

 ، مسعود انصاری67کشتار -18

 1375، تابستان 6ویژه نامه نقطه -19

 ویژه نامه های آرش،  -20

زن-21 های  مجید  نامه  وبررسی(،  )نقد  دان 

 1374، مهر و آبان  52نفیسی، آرش  

پرسشهای بی پاسخ ) بیاد نژال قاسملو( فرزانه -22

 1370، پائیز 8افشار، آغازی نو 

( ایرج  63-62دوزخ روی زمین )قزل حصار  -23

 1387مصداقی، انتشارات ماکسیما، سوئد 

منیره -24 زندان)مجموعه(  ادبیات  بررسی 

 مانهبرادران، سایت ز

خشونت -25 و  )شکنجه  عقوبت  بی  جنایت 

جمهوری   در  زن  سیاسی  زندانیان  علیه  جنسی 

 1392اسالمی(، عدالت برای ایران، 

زارعی، سرگذشت خانواده    -26 عزیز  یادداشتها، 

 1393زندانی و اعدامی، نشر آمازون، 

آخرین فرصت گل، نامه ها و وصیت نامه ها،    -27

 1395اران، سامان دهی: مهدی اصالنی، نشر ب

جلد،   -28 در چهار  ویرانگرانش،  و  خانه  عدالت 

 1398نشر پژواک، 

)سرگذشت   -29 تاریک  دریچه  از  نگاره  آواز 

 1399خانواده ها( مهدی اصالنی، نشر باران، 

 

 به نقل از سایت بیداران 
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 زندان 

 و 

 خشونت ساختاری 
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 زاده رضا کاظم 

 
 

 فرهنگ اطاعت و خشونت سازمان یافته 
که   خـشونتی  فرهنگـوان از نـظر  تجـنایات حکومتی را می

ایران تحـمیل    جـامـعه  بـر  اخیر  سـال  انـدی  و چهل  در این  

 شـده

  رهنگ ف"است، بر طیفی در نظر گرفت که در یک سر آن  

 . دارد قرار "نفرت رهنگ ف" دیگرش سر  در و "اطاعت

مـ بـأبـدین مـعنا که مـثالً  رژیم که   همـوران اطـالعـاتی 

زنجیره سـازمـانیافـتشکل  گـرهای،   اسـاس  بـر  و  وهی، 

خـویش    و  دقیق  دسـتورات مسـئولین  از  که  روشنی 

زنـند، در قـطب جـنایت می هدریافـت می کنند، دسـت بـ

حـالـت،  می  جـای  "اطـاعـت  فرهنگ" این  در  گیرنـد. 

کامـل  دقـت  بـا  که  وظـایفی  انـجام  در  مـوفقیت 

درجـشـدهریزی  هبـرنـامـ در  بـهانـد،  نخسـت  حـس    هی 

شـناسی و اجـرای دقیق و کامـل فـرامین بسـتگی هوظیف

ارزشمی و  قـواعـد   فرهنگ  بـه  مـربـوط  یهایابـد. 

را  اطـا نـقش نخسـت  تـربیت چنین کارگـزارانی  عـت در 

  پـذیرش   یا  انـتخاب   از  نیز   دلیل   مینه هبـ  و   دارد  دهرعهبـ

روی در تـقویت حـس نـفرت در  زیاده  یا  احـساسـاتی  افـراد

اجـتناب می گـروه  غـلبدرون  که  حتی    هشـود چـرا  یا  و 

تـوانـد  می  وظـایف،  انـجام  گامه هندخـالـت احـساسـات بـ

اجرا  ه  افـراد را از کنترل کامـل نـظام خـارج کند و در بـ

 گذاشتن دقیق دستورات اختالل ایجاد نماید.

طیف   دیگر  سـر    در   خـشونـت  حکومتی  فرهنگدر 

 فـشار  ایوه، نیر("نـفرت  فرهنگ"قـطب  )ی ایران  جـامـعه

 انـصار مـانـند

لــباسحــزب از  گیرنــد  جــا می  هایشخصاهلل و بخشی 

بــ نســبت    آزادی   و  اســتقالل  از   امنیتی  ایوهنیر  هکه 

حتی    گـذشـته  در  و  بـرخـوردارنـد  بیشتری  بسیار  عــمل

گشـتهگـ خـارج  حکومـت  مسـتقیم  کنترل  از  ، هگداری 

مشکل حتی  شـدهبـرایش  از  آفـرین  یکی   تـرینممه انـد. 

آ  اوهنیر  این  خـصوصیات حـال  عین  در    از   را  هانکه 

میدسـته مـتمایز  نخسـت  که ی  اسـت  این  نـماید، 

  مـدام   تحـریک   مـبنای   بـر  ایشان  یوهگـردینامیک درون

مـتعصبانـ  اسـاتاحـس اعـتقادات  دائـم  تـقویت  بـا   هکه 

ایدئـولـوژی این    گـذاشـته  اسـت،  مراهه شـده اسـت. در 

می  بـه  دنیا  اهه گـرو تقسیم  بـزرگ  اردوگـاه  شـود: دو 

خـود   از   دشـمنان   اردوگـاه  و   سـو  یک  از  هایاردوگـاه 

 بـویژه  و   اهیخـود  بـه  نسـبت   حـالـت،  این  در.  دیگر  سـوی

  بر( رهبـویژه  )  ایشدهنـما  بـه  مینطورو هنـمایندگـان    بـه

خـلل شیفتگی  بـنـوعی  نسـبت  و  و   هنـاپـذیر    دشـمنان 

ب   حس   و  نفرت  احساس  اجتماع،  در  شاهرمظ  هبخصوص 

 شود. می دهاهناپذیر مشتقامی سیریان

بـ دارید،  روی  پیش  که  متنی    فرهنگ »نـقش    هدر 

شکل  اطـاعـت« یافـت  خـشونـتگیری  در    ه سـازمـان 

  ه را ب  نفرت«  نگرهف»در باب    گـفتگو  و  پـرداخـت  یماهخـو

 موقعی دیگر واگذار میکنیم. 

 

برلین کتاب   (Isaiah Berlin) آیزایا  و "در  آزادی 

می کوشد تا از دیدگاه شش متفکر مهم غرب    " خائنینش

فرانسه  انقالب  از  همینطور پس  و  پیش  در  نظراتشان  که 

ری را به خود جلب نموده بود، به پرسش زیر  توجه ی بسیا

از افراد دیگر اطاعت می کند؟  "پاسخ گوید:   چرا یک فرد 

چرا یک فرد، هر فردی که باشد، باید از افراد یا اجتماعات 

کند؟   اطاعت  دیگر،  های  گروه  یا  پرسش    "و  برلین  برای 

 .فلسفه ی سیاسی است "پرسش کانونی"فوق، 

 
 "فرهنگ اطاعت"

آرنتدر   هانا  شصت،  ی  دهه  ی   Hannah) آستانه 

Arendt)   این به  درخور  پاسخی  یافتن  پرسش  "برای 

سیاسی ی  فلسفه  جنجالی  "کانونی  و  معروف  کتاب   ،

  " آیشمن در اورشلیم، گزارشی بر پیش و پا افتادگی پلیدی"

به   اسرائیل  در  آیشمن  محاکمه ی  اتمام  از  اندکی پس  را 

 .چاپ رساند

https://www.radiofarda.com/author/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87/kgmmq
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کتاب این بود که می خواست با فهم و  تالش آرنت در این  

، خشونت به غایت افراطی نازی ها "فرهنگ اطاعت"بررسی  

را، بخصوص نزد واسطه ها و مجریان ساده، توضیح دهد. در 

و   کم  مجریان  آیشمن،  نوع  از  نازی  جانیان  آرنت  رویکرد 

از   چرا  و  چون  بدون  که  شدند  می  تلقی  منفعلی  بیش 

 .ان اطاعت می کردنددستورات اداری مافوق های ش

آرنت برای فهم بهتر شخصیت چنین افرادی، بویژه بر آنچه  

:  گذاشت  انگشت  نامید  می  "اندیشیدن  در  آیشمن  ناتوانی"

  بیشتر   دادیم   می  گوش[  آیشمن]  سخنان  به   بیشتر  چه  هر"

  و   افکار  توضیح  در  او   ناتوانی  که  شدیم   می   متوجه

 –  گشت  برمی  کردن  فکر  در  اش  ناتوانی  به  احساساتش

آرنت  حقی  در  ".دیگری  نگاه  از  کردن  فکر  در  بویژه قت 

احساس   روانشناسی  در  چه  آن  از  را   "همدلی"آیشمن 

(empathie)   می دیگری  با  همانندسازی  در  توانایی  و 

 .نامند محروم می دانست

 
 "اتوریته ی مشروع "نقش 

با این وجود پرسش بنیادی برلین در کادر فلسفه ی سیاسی 

ند و یک دهه پس از چاپ کتاب آرنت، به یکی از باقی نما

مهم ترین پرسش های مطرح در میان آن دسته از دانش  

به مطالعه ی وقایع جنگ   پژوهان علوم انسانی درآمد که 

جهانی دوم می پرداختند. گشاینده ی بحث در این زمینه  

میلگرم روانشناس (Stanley Milgram) استانلی   ،

ساکن   هفتاد  اجتماعی  ی  دهه  اواسط  در  که  بود  امریکا 

عنوان   تحت  را  خود  معروف  اتوریته"تحقیق  از   "اطاعت 

سوم  (  1974) دو  تقریبا  میلگرم  آزمایش  در  کرد.  منتشر 

تاثیر   تحت  بودند،  کرده  شرکت  آزمون  در  که  افرادی 

آزمایشگر )به مثابه دانشمندی بهره ور   "اتوریته ی مشروع "

افزایش تدریجی شوک الکتریکی    از اعتبار دانشگاهی( و با

به فردی دیگر که در واقع بازیگر و همدست آزمایشگر بود،  

برای مدتی هر چند کوتاه به دژخیمانی بی رحم مبدل شده 

 .بودند

میلگرم در تحلیل این پدیده به جای آن که مانند آرنت تنها  

فرمانبرداری"بر   در    "فرهنگ  کند،  تکیه  کلی  شکلی  به 

بر نخست  ی  شرایط"  درجه  گذارد:   "اهمیت  انگشت 

فرمانبرداری مستقیما به شرایط آزمون بستگی دارد )...( و  "

پدیداری اش همیشه به موقعیت ویژه ای که فرد در آن قرار  

 ".گرفته برمی گردد

به موضوع  میلگرم که  نتایج آزمون  مهم دیگر در  نکته ی 

 اصلی بحث ما نیز در اینجا مربوط می شود این بود که علت

افزایش بی وقفه ی شوک های برقی توسط اکثریت شرکت  

رانش های ویران ساز   را احساس لذت و ارضای  کنندگان 

قربانی شوک برقی می دادند "نمی دانست:   به  آنهایی که 

این کار را به قصد ارضای گرایشات به غایت خشونت بارشان 

انجام نمی دادند بلکه تلقی ای که از وظایف خویش به مثابه  

د داشتند ایشان را به لحاظ اخالقی به انجام چنین عملی  فر

ی   کننده  تعیین  آنچه  اوقات  اکثر  در   )...( کرد.  می  ملزم 

بستگی   آن که به شخصیت او  از  کردار آدمی است، بیش 

داشته باشد به نوع شرایطی که با آن درگیر است وابسته  

 ".است

ز مهم  در آزمون میلگرم از میان این شرایط گوناگون، یکی ا

مشروع "ها  ترین  ی  مرجع    "اتوریته  او،  تحقیق  در  است. 

نگاه   در  دانشگاه  نهاد  وجاهت  و  دانش  اتوریته ی  مشروع، 

عامه ی مردم است. چنین مشروعیتی در نظام های سیاسی  

تمامیت خواه، از درون ایدئولوژی و گفتمان های منشعب از 

طرح   با  غالبا  که  هایی  ایدئولوژی  شود.  می  کسب  آن 

،  "انسان نوین" و    " جامعه ی آرمانی"عاهایی از قبیل خلق  اد

در واقع حق اعمال همه جانبه و بی حد و مرز خشونت را  

 .برای خویش فراهم می آورند

با این وجود میلگرم از جنبه های فرهنگی مورد نظر آرنت  

غافل نمانده بود. او بویژه زمانی که به جنایت نازیان بر علیه  

پردازد می  عامل  یهودیان  بر  قربانی"،  تحقیر  در    "روند 

فرهنگ و تبلیغات نازی ها که پیشاپیش ملت آلمان را به  

آماده   "راه حل نهایی"لحاظ روانی برای به اجرا درآوردن  

)...( فرآیند تحقیر که اعمال   "کرده بود، انگشت می گذارد:

بی رحمی بر علیه قربانی را توجیه روانی می کند، به کرات 

را   pogrom] "پوگروم"یت دادن به کشتار،  برای مشروع

هیلبرگ کند:   (Raul Hilberg) رول  می  تعریف  چنین 

انفجار خشونت بار و کوتاه مدت یک اجتماع بر علیه گروه "

و جنگ مورد   [".یهودیانی که در میان آنها زندگی می کنند

 ".استفاده قرار گرفته است
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یه ی آرنت  با کنار هم قرار دادن نکات مکمل میان دو نظر

و میلگرم، میتوان به نظریه ای جامع تر برای توضیح رابطه 

ی میان فرمانبرداری و اعمال خشونت دست یافت: در کادر 

فرآیند   با  اطاعت  فرهنگ  وقتی  سیاسی،  های  نظام 

ایدئولوژی همراه گردد، شرایط استفاده  مشروعیت بخشی 

ده،  ی ابزاری از خشونت، به شکلی سازمان یافته و کنترل ش

 .فراهم می آید

 
با این حال در آزمون میلگرم، بسیاری از افراد دچار تنش  

های درونی قابل مالحظه ای شده بودند و حتی در میان  

آنهایی که تا به انتها به دادن شوک برقی ادامه دادند، عالئم  

مشاهده  های عصبی  تیک  و  درونی  درگیری  از  گوناگونی 

 .شده بود

ن که بتوانند خشونت سیاسی و  رژیم های سیاسی برای آ 

سازمان یافته را به شکلی عریان و وسیع اعمال کنند، عالوه 

بر تبلیغ فرهنگ فرمانبرداری از یک سو و تولید ایدئولوژیک  

با  هستند  مجبور  دیگر،  از سوی  برای خشونت  مشروعیت 

نیروهای بازدارنده روانی و اخالقی نیز که به واسطه تعلیم و  

اینان  تربیت در افراد   درونی گشته اند، به مقابله بپردازند. 

برای دست یابی به چنین هدفی غالبا به دو طریق عمل می  

ایجاد   سو  یک  از  روانی"کنند:  ی  و    "ما" میان    "فاصله 

فاصله "و از سوی دیگر    " غیر خودی"و    "خودی"،  "دیگری"

جسمانی و  کارکردی  گوناگون   "گذاری  عامالن  میان 

 .نسرکوب با قربانیان شا

 

 فاصله گذاری کارکردی و جسمانی 

در نظام های سیاسی مدرن، در هر دو شکل دیکتاتوری یا 

تمامیت خواه اش، یافتن راه حلی برای آن که بتوان افراد را  

در  که  اخالقی  اصول  یا  و  شخصی  اعتقادات  خالف  بر 

اعمال   و  اطاعت  به  مجبور  اند  یافته  پرورش  آن  چارچوب 

تن دیگری ساخت، برعهده ی  خشونت، آزار و یا حتی کش

کارگردانان و کارگزاران دوایر و نهادهای بوروکراتیک گذارده 

 .شده است

 

این نهادها با ایجاد دوره های آموزشی، خرد کردن زنجیره 

ی سرکوب در غالب بخش های گوناگون و در عین حال  

هماهنگ، برعهده گرفتن کامل مسئولیت اعمال بی رحمانه  

توسط افراد و یا مراکز متفاوت، تبلیغات ایدئولوژیک دائم،  

افزایش   و  تولید  کنار  در  درونی  همبستگی  حس  ایجاد 

ی حس نفرت نسبت به قربانیان که به همراه رواج  پیوسته 

صورت   "خودی و غیر خودی " یا    "دوست و دشمن"تفکر  

می پذیرد، سعی می نمایند تا با خلق فرهنگ بوروکراتیک 

اطاعت، از نیروهایشان موجوداتی مطیع و در عین حال بی  

 .رحم بسازند

یکی از مهمترین شگردهای نظام بوروکراتیک برای از میان  

رداشتن قبح جنایت و ایجاد عادت در ارتکاب آن، تقسیم  ب

کار میان واحدهای گوناگون است. با تقسیم کار در واقع این  

مسئولیت   که  شود  می  القا  فرد  به  روانی  لحاظ  به  حس 

است.   تقسیم گشته  نیز میان او و دیگران  ارتکاب جنایت 

برونینگ کریستوفر  که   Christopher) همانطور 

Browning)   معمولی"کتاب  در به  (  1992)  "مردمان 

خوبی نشان می دهد، اقدام به اعمال خالف اخالق و غیر  

انسانی اگر در کادر یک مجموعه و یا گروه صورت پذیرد، از  

یک سو به افزایش حس جرئت و از سوی دیگر به کاهش 

احساس گناه در افراد می انجامد. اعمال خشونت سازمان  

اتیک می تواند گاهی تا آنجا پیش  یافته در کادر نظام بوروکر

رود که دیگر فرد کوچکترین رابطه ای میان آن چه انجام  

می دهد با آن چه نتیجه ی نهایی اعمالش می باشد، برقرار 

 .نسازد

رول هیلبرگ به همراه تعداد دیگری از محققین برجسته در  

ریچارد   )همچون  هولوکاست  تاریخنگاری  ی  زمینه 

بو و زیگمون  و درجه اول  روبنشتین  بر اهمیت بسزا  من(، 

کامل  )نابودی  نهایی«  حل  »راه  بوروکراتیک  ی  جنبه 

یهودیان اروپا( انگشت گذارده اند. از نظر ایشان یکی از نتایج  

و   کارکردی  گذاری  »فاصله  مدرن،  بوروکراسی  مهم 

با  سرکوب  عامالن  از  بزرگی  های  بخش  میان  جسمانی« 

دست اندرکاران مهم و قربانیان شان می باشد. بسیاری از  

  " آدم کشان اداره نشینی"موثر در نسل کشی یهودیان را  

تشکیل داده بودند که شرکت فعال و موثرشان در جنایت  

تنها از پشت میز کارشان صورت پذیرفته بود. تکرار هر روزه  

و ماشین وار که به همراه تقسیم کار، جنبه ی غیر شخصی  

به تقویت »فاصله گذاری اقدامات فردی را افزایش می دهد،  
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جسمانی« و در نتیجه افزایش توان عامالن و آمران سرکوب 

 .منجر می شود

از پی آمدهای مهم دیگر تقسیم کار در درون نظام عریض  

روانی در افراد است. بی    " بی حسی"و طویل بوروکراتیک،  

با  همانندسازی  در  فرد  ناتوانی  معنای  به  اینجا  در  حسی 

احساس همدردی با او می باشد. شاید دیگری و در نتیجه  

همین خصوصیت در آیشمن بود که آرنت تالش می کرد تا 

بنمایاند.   "فکر کردن به جای دیگری"با طرح ناتوانی وی در  

به   نخست  ی  درجه  در  آرنت  را  خصوصیتی  چنین  البته 

شخصیت آیشمن برمی گرداند در حالی که نظریات متاخرتر 

سازماندهی بوروکراتیک نظام  )هیلبرگ و بومن( به نحوه ی

همچون   افرادی  پیدایش  آن  قالب  در  که  سیاسی  های 

از همین منظر   آیشمن ممکن می گردد، اشاره دارند. اگر 

آخر نگاهی تازه به نتایج میلگرم بیندازیم، شاید بتوان نرخ  

باالی افرادی که تا به انتها به آزمون ادامه داده بودند را به  

ک قربانی  فاصله ی میان اجرا  با  آزمایشگر  فرامین  ننده ی 

 .اش در اتاقی جداگانه مربوط دانست

 فاصله گذاری روانی 

با این حال و عالرغم تقسیم زنجیره ای و گسترده ی وظایف  

در بروکراسی های پیچیده و تو در توی نظام های تمامیت  

خواه، بخش هایی از نظام سرکوب وجود دارند که دقیقا به  

بر که  وظایفی  شکنجه،    حکم  )بازجویی،  اند  گرفته  عهده 

سرکوب های خیابانی و غیره(، با قربانیانشان رو در رو قرار 

فاصله "می گیرند. در چنین وضعیتی از آن جایی که ایجاد  

دیگر امکان پذیر نیست کارگزاران   "ی جسمانی یا کارکردی

نظام سرکوب به نوع دیگری از فاصله گذاری روی می آورند.  

 .می نامند "فاصله گذاری روانی"ید را این نوع جد

روانی میان عامل سرکوب و   فاصله ی  نقش اول در ایجاد 

قربانی بر عهده ی ایدئولوژی، سرویس های پروپاگاند و دوره  

 .های آموزشی است

دوور جان  نظر  »غیر  (John W Dower) از  فرآیند   ،

انسانی« کردن دیگری با فاصله ای که به لحاظ روانی میان  

د با قربانی اش ایجاد می کند، امر آزار و یا حتی نفس  جال

ساختن  تهی  با  حقیقت  در  سازد.  می  تر  آسان  را  کشتن 

دیگری از آنچه او را با »انسانیت« )و از این طریق با انسان  

ها( پیوند می زند، توانایی فرد در همانند سازی و همذات  

حس    پنداری با قربانی کاهش می پذیرد و می تواند حتی به 

را   آنها  هرگز  امروز  به  تا  که  گردد  تبدیل  کسانی  از  نفرت 

 .ندیده است

رفتن   میان  از  پنداری  همذات  کاهش  مهم  نتایج  از  یکی 

احساس همدردی است. در حقیقت با از میان رفتن حس  

همدردی است که »فاصله ی روانی« میان فرد با قربانی اش  

 .افزایش می یابد

مطالعه ی نقش موقعیت های جان دوور بویژه به بررسی و  

جنگی در پیدایش فاصله گذاری روانی و در نتیجه بروز یا 

تشدید بی رحمی و ارتکاب جنایات دهشتناک می پردازد. 

کریستوفر برونینگ نیز به هنگام بررسی عواملی که آلمانیان  

»معمولی« را به هنگام جنگ به »آدم کشان زنجیره ای«  

روانی را یکی از عوامل بسیار   تبدیل کرد، عامل فاصله گذاری

مهم به شمار می آورد. با این حال موضوع شرایط جنگی در  

کادر بحث ما که به رابطه ی میان فرهنگ اطاعت با ایجاد  

امکان برای اعمال گسترده ی خشونت سازمان یافته مربوط 

 .می شود قرار نمی گیرد

 
کادر   در  یافته  سازمان  خشونت  مهم  های  ویژگی  از  یکی 

در  ن بوروکراتیک  مراکز  توانایی  خواه،  تمامیت  های  ظام 

کنترل و همینطور هدایت خشونت برای دستیابی به اهداف 

 .معین است

خشونت کور، غیر قابل کنترل و خود جوش به همان میزان  

تردید  که  است  ساز  سر  درد  حکومتی  های  ارگان  برای 

اخالقی.  نیروهایش در اعمال خشونت به دلیل ارزش های  

حتی رژیم هایی مانند رژیم هیتلری که از اعمال مستقیم و  

رواج   از  ندارند،  واهمه  عمومی  انظار  در  خشونت  عریان 

می  احتراز  شدت  به  نشده  کنترل  و  جوش  خود  خشونت 

 .کنند

تاریخ   در  وقتی  نمونه  عنوان  هرشل    1938نوامبر    9به 

گرینسپان یهودی، یک دیپلمات آلمانی را در سفارت آلمان  

تحریک ژوزف   " اس آ"در پاریس می کشد، واحدهای   به 

می   ها  خیابان  به  نازی( شبانه  رژیم  تبلیغات  )وزیر  گوبلز 

از  بسیاری  نشین  یهودی  های  محله  به  در حمله  و  ریزند 

 .کنیساها و مراکز تجاری آنان را به آتش می کشند
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اصله پس از این واقعه تقریبا تمامی مقامات بلند پایه ی  بالف

حکومت نازی با اقدام گوبلز به شدت مخالفت کردند: هیملر  

خواند، والتر فونک وزیر اقتصاد وقت تهدید   "بی مخ  "وی را  

به استعفا کرد و گورینگ بی درنگ خود را به پیشوا رساند 

است کرد تا خواندن گوبلز از او در خو  "بی مسئولیت"و با  

هر چه سریع تر به غائله خاتمه دهد. نقش مستقیم گوبلز 

که   1938در سازمان دادن شورش های خیابانی در نوامبر  

معروف شد، موجب گشت تا   "شامگاه کریستال"بعدها به  

رهبران نازی از دخالت های آتی وی در فرآیند نابودسازی  

ای  جلسه  در  گورینگ  حتی  و  کنند  جلوگیری    یهودیان 

را   این چنینی  های  که شورش  رفت  پیش  آنجا  تا  رسمی 

سازی   آزاد  ناشایست"موجب  بدین    "غرایز  نمود.  اعالم 

نوامبر   به آخرین شورش خیابانی و    1938ترتیب پوگروم 

 .کنترل ناشده بر علیه یهودیان در آلمان تبدیل شد

برای رول هیلبرگ اما علت واقعی مخالفت رهبران نازی امر  

اگر تمامی رهبران، به استثنای گوبلز، از ایده " دیگری است:  

ی شورش و خشونت های خیابانی اظهار ناراحتی و حتی  

  " اعمالی" انزجار می کردند، تنها دلیلش این بود که چنین 

 ".از کنترل ایشان خارج بود

به همین علت بود که هیملر نیز در انتخاب افسران ارشد  

ت از کسانی که امکان داشت تحت  یا اس اس،  اثیر شرایط 

احساسات دست به اعمال غیر قابل پیش بینی بزنند حذر 

 .می کرد

در انتها می توان با این نتیجه گیری سخن را به پایان رساند:  

سرکوب  در  مستقیم  طور  به  که  نیروهایی  تربیت  برای 

مخالفین نقش بازی می کنند، در ضمن این که حس نفرت 

ایشان تقویت کرد، باید   را باید به طور دائم در"دشمنان"از 

بروز   از  فرمانبرداری،  فرهنگ  مستمر  ترویج  با  همزمان 

خشونت خود جوش و کنترل ناشدنی نیز جلوگیری به عمل  

 .آورد

تنها با ترکیبی متعادل از دو فرهنگ نفرت و اطاعت است  

به خشونت سازمان   قادر می شوند  رژیم های سیاسی  که 

برای دست یابی به اهدافی  داده از آن به مثابه ابزاری موثر  

 .مشخص استفاده نمایند
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 هایده روش  

 ی اعترافات اجبار 

 
 - آغاز سخن 

از او فقط دهانی مانده بود که به هرچه می خواستند، اعتراف  

می کرد و دستی که هر نوشته ای را امضا می کرد. )جورج 

 (  1984 -اورول

اعترافات اجباری دوبار شکنجه است، یکبار در خفا و یکبار 

   در جمع و فضای عمومی.

اعترافات اجباری بشکل کتبی یا مصاحبه و اقرار در مقابل 

دوربین، وضعیتی است که فرد زندانی از اقدامات گذشته و  

عمل   این  کند.   می  انتقاد  خود  های  اندیشه  و  اعتقادات 

معموال پس از یکسری فشارهای فیزیکی و روانی، تهدید و  

رو،   این  از  گیرد.  می  انجام  شخصیت  تخریب  و  ارعاب 

هنگامیکه  اعتراف دارد.  مستقیم  نسبتی  شکنجه  با  گیری 

یر فشار های گوناگون و طاقت فرسا، پس از روزها  زندانی ز

می  را  بازجویان  های  خواسته  ها  ماه  بسا  چه  ها  هفته  و 

پذیرد، بخش اصلی شکنجه روانی، تحقیرو تخریب شخصیت  

او آغاز میگردد. در این شرایط، قرار گرفتن در مقابل دوربین  

  و بازگویی داستانی که بازجویان برای او تهیه کرده اند، فرد 

که یکبار در زیر بازجویی شکنجه شده وآزار دیده است،  بار 

دیگر در جمع و فضای عمومی مورد شکنجه و تحقیر قرار 

 می گیرد. 

اعتراف گیری اگر چه از اعتبار و ارزش حقوقی ساقط است،  

برای   ای  وسیله  بعنوان  وهمچنان  دارد.  کهن  تاریخی  اما 

به گری درمیان  ایجاد ترس و ارعاب و باال بردن هزینه مطال

مخالفان از یک طرف، و مخدوش کردن چهره مبارزان و بی  

مورد   دیگر،  طرف  از  آنان  عقاید  و  اهداف  کردن  اعتبار 

 . استفاده قرار می گیرد

نظام بمثابه  در  گیری  اعتراف  توتالیتروایدویولوژیک  های 

قدرت    ه وسیلهوسیله سرکوب رایج است. این نوع حکومتها ب

ابزار خشونت درصدد کنترل  کلیه امور   ینظامی و بکار گیر

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اعتقادی جامعه به 

ا هستند.  انحصاری  اجباری  زشکل  اعترافات  پخش  طریق 

مهمتر   آن  از  و  که حقانیت سیستم حکومتی  دارند  سعی 

البته اعتراف  برتر بودن ایدیولوژی نظام حاکم را ثابت کنند.  

مخالفان سیاسی و دگر اندیشان نبوده گیری فقط محدود به  

 د. ریبلکه دانشمندان و حتی فیلسوفان را نیز در بر می گ

سخنان گالیله در اوایل قرن هفده میالدی در دادگاه های 

و  مشهور  نمونه  )انگیزاسیون(  وسطا  قرون  عقاید  تفتیش 

شناخته  شده ای از اعترافات اجباری است. او سوگند یاد  

نخواهد    بر خالف کتاب مقدس به زبان  کرد که هرگز کالمی

این یک تفکر    " :، و بر خالف یافته هایش اظهار کرد کهآورد

باطل است که  خورشید ثابت است و زمین به دور آن می  

 "گردد.

در دوران تسلط احزاب کمونیستی درشوروی و کشورهای 

اروپای شرقی جهان شاهد موارد بسیاری از اعترافات اجباری  

حوزه های سیاسی و ایدئولوژیکی بوده است. این اعتراف  در  

های کنترل شدید و  گیری ها عموما با الگوبرداری از روش

سرکوب خشن و دادگاههای فرمایشی درحکومت استالین  

 انجام می گرفت.
  

 اعترافات اجباری در جمهوری اسالمی ایران 
حکومت جمهوری اسالمی از بدو تاسیس فشار بر زندانی    

اعترافات اجباری را آغاز کرد، که تا هم اکنون  برای انجام 

بصورت سیستماتیک ادامه دارد. در طی چهل و چند سال  

درمقاطع زمانی مختلف، دالیل و اهداف   ،حکومت اسالمی 

اعتراف گیری متفاوت بوده و بالطبع اشکال و محتوی های  

 گوناگونی هم داشته است.  

قانون اساسی مصوبه   38و این در حالی است که طبق اصل 

برای گرفتن   " خورشیدی    1358 اعمال هر گونه شکنجه 

است.  ممنوع  اطالع  کسب  یا  دستگاه   "اقرار  همواره  اما 

قضایی جمهوری اسالمی ادعا کرده است که مصاحبه شونده  

ها نه در اثر فشار و شکنجه بلکه در پی بحثهای اقناعی و  

استداللی تغییرعقیده و نظر داده ویا به اشتباه عملکرد خود  

آگاه گردیده اند و بطور داوطلبانه علیه خود و در جهت رد  

 عقاید و حزب یا گروه شان اعتراف کرده اند. 

و  د بررسی  ها،  گیری  اعتراف  بندی  دسته  و  بندی  وران 

   پرداختن به این موضوع  را تسهیل می کند.
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مقامات حکومت پهلوی و  1357  - 1360دوره اول:   

 معترضان دگراندیش 
اعتراف گیری در جمهوری اسالمی از مقامات حکومت سابق 

و چند نفر از اعضا ساواک آغاز شد. بعنوان مثال می توان از  

رییس پیشین ساواک(  )  افات اجباری نعمت اهلل نصیریاعتر

برد.   نام  تهران(  نظامی  )فرماندار  رحیمی  مهدی  و سپهبد 

این اعتراف گیری ها و شبه دادگاها بدون هیچگونه موازین 

قانونی و بسیار شتاب زده از همان روزهای اول قدرت گیری  

    حکومت اسالمی آغاز شد.  

تشکیل    " دادگاهای انقالب اسالمی"درپی آن به اصطالح   

را  ک  ندشد انجام می دادند.    "حاکمان شرع "ه امر قضاوت 

دستگیری،   مراحل  شرع   حاکمان  مطلق  قدرت  بدلیل 

بازجویی، صدورحکم، ابالغ و اجرای حکم بدون طی مراحل  

قانونی انجام می شد؛ لذا شکنجه و اعتراف گیری نظام مند  

و   بازجویی  بسیاری  موارد  در  و حتی  نبود  مطرح  برایشان 

اطالعات هویتی متهم هم انجام نشده   و ثبتمکتوب کردن 

عمده   شرع  حاکمان  خلخالی، در  است.  صادق  مقطع  این 

 محمدی گیالنی و ری شهری بودند. 

 

 سازمانها و احزاب سیاسی    60دهه    - دوره دوم  
و   اعضا  از  گیری  اعترفات  بر  عمده  تمرکر  دهه شصت  در 

اعترافات   رهبران گروهها و سازمان های سیاسی قرار داشت. 

و اعدمهای این دهه تفاوت عمده ای با بقیه دهه ها دارند  

معتر که  دلیل  این  درتحول سال  ضبه  مشارکت   1357ان 

داشتند. اینان درقالب گروها، احزاب، سازمانها ی مذهبی،  

ملی و چپ و نیز بشکل منفرد فعال بوده و درگفتمان ها،  

کشیدن  بزیر  و  اعتراضی  وحرکتهای  اجتماعی    کنشهای 

حکومت سلطنتی نقش موثری ایفا کرده بودند. از آنجا که  

تمرکز   بودند،  سازماندهی  و  تشکل  دارای  مخالفین  این 

این  کردن  بدنام  و  تخریب سازمانی  در جهت  ها  مصاحبه 

  صدمه زدن به حکومت  اصلیِ  هدف    تشکل ها قرار داشت.

اعتبارو جایگاه اجتماعی ومخدوش کردن تاریخچه مبارزاتی 

 احزاب و سازمانها بود. این 

افراد   و  اعضا  های  مصاحبه  آن  گسترده  و  مطرح  مورد  دو 

بود   توده  سازمان مجاهدین خلق و کادرها ورهبران حزب 

 که بطور وسیع از صدا و سیما پخش گردید. 

نق و  ایدیولوژیک  اعترافات  گرفتن  دوره  خود  دراین  و  د 

زندانیان  برعلیه  فشار  عمده  روندهای  از  یکی  به   انتقادی 

بدل شده بود. برخی از مصاحبه ها تلویزیونی بود ولی تعداد  

وسیعتر آنها در خود زندانها، مشخصا حسینیه زندان اوین،  

انجام می گرفت و درسالهایی هم فقط ضبط ویدیویی می  

 گرفتند.

به وابستگی  چون  اساسی  بی  دیگر،    اتهامات  کشورهای 

جاسوسی و انتقال اخبار، داشتن سالح، وسایل جلوگیری از  

بارداری، مجالت مبتذل و پولهای کشورهای دیگر از جمله 

و  هر سازمان  از  شدگان  همه دستگیر  به  که  بود  مواردی 

     حزبی نسبت داده می شد.
 

بمب گذاری، قتلهای زنجیره  70دهه      -دوره سوم 

 "هویب" ای و برنامه تلویزیونی 
اعترافات اجباری    در این دوره و دوره های بعد بیشتر موارد

اعتراضات و مخالفت هایی بود که از بطن جامعه    در رابطه با

و سارمانهای   احزاب  با  رابطه  در  اینکه  تا  ظاهر می شدند 

ی تالش میکرد که سیاسی باشند. وهمچنان جمهوری اسالم

حکومت   حقانیت  اثبات  برای  تلویزیونی  های  مصاحبه  از 

 استفاده کند. 

موارد عمده آن، اعتراف گیری درباره بمب گذاری در حرم   

به مجاهدین خلق،   امام رضا در مشهد و نسبت دادن آن 

در   خاتمی  طرفداران  از  گیری  مصاحبه  فشارو  اعمال 

قتل انجام  به  ومتهمان  تهران  ای    شهرداری  زنجیره  های 

از   بیش  قتلها   این  ی  ساله  چند  جریان  در     80است. 

بدست عوامل   اجتماعی نویسنده، شاعر، مترجم و کنش گر 

حکومت به روشهای آدم ربایی، ترور و ناپدید سازی کشته  

شدند. حکومت اسالمی این قتلها را به قدرتهای خارجی و 

وبه روال  ناشناخته نسبت داد    واسراییل یا عوامل خودسر  

ولیت این قتلها را نپذیرفت.  بعد از جنبش ئهمیشگی مس

چندین چهره مطرح این جنبش    1379داشجویی درسال  

نیز در مصاحبه های تلویزیونی مجبور شدند که از گذشته  
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کرده و در ردّ حقانیت جنبش دانشجویی    خود ابراز پشیمانی

 کنند. صحبت 

ق و  قلع  و  سرکوب  گسترده،  کشتار  گویا  سازمانها، اما  مع 

که  نبود  کافی  شصت  دهه  در  سیاسی  تشکلها  و  احزاب 

برنامه   پخش  و  تهیه  به  تلویزیون   "هویت"حکومت  از 

پرداخت. دراین برنامه که در چندین قسمت پخش می شد 

مجبور  سیاسی  شخصیتهای  و  نویسندگان  روشنفکران، 

بودند که خود را وابسته به بیگانگان وخاین به کشورمعرفی  

اعالم کردند که کنند.   از آزادی  افراد پس  این  از  بسیاری 

خانواده   افراد  تهدید  و  روحی  و  جسمی  فشارهای  تحت 

هایشان مجبور به اقرار دروغ و سخن گفتن برعلیه خود شده 

 اند.  

 

چهارم:   وبالگ    -   80ه ده دوره  نگاران،  روزنامه 

 1388نویسان و معترضان انتخابات سال 
در این دهه با گسترش اینترنت و رایج تر شدن استفاده از  

وبالگ  متوجه  حکومتی  فشار  و  سرکوب  مجازی،  فضای 

نویسان و هم چنین روزنامه نگاران شد. بسیاری از روزنامه 

شدند.   اجباری  اعترافات  به  مجبور  شده،  بازداشت  نگاران 

نگرانی حکومت از تاثیرات فضای مجازی بحدی شدید بود  

از  که چن را  جانشان  از وبالگنویسان در زیر شکنجه  تن  د 

 دست دادند.  

  1388سرکوب اعتراضات پس ازانتخابات ریاست جمهوری   

نیزبا دستگیری واعتراف گیری همراه بود. تفاوت اعترافات 

 اجباری دراین سال با دیگر سالها این بود که اعترافات در

رسانه در  را  دادگاه  گذاردندسالن  نمایش  به  هدفشان   .ها 

کردن   مخدوش  ونیز  دروغین  محاکمه  و  بررسی  نمایش 

جنبش   مبارزان  کو"چهره  من  عالی     بود.  "رای  شورای 

بود، بعدها  را داده  دادگاهها  امنیت ملی که دستور پخش 

دادگاه آن  پخش  که  کرد  مدیریت  اذعان  به  واعترافات  ها 

 کرده بود. های آن مقطع کمک اعتراض

 

ترور دانشمندان هسته ای،    -  90دهه دوره پنجم: 

 فعاالن کارگری، فعاالن محیط زیست و  

 ها   دو تابعیتی 

  860بیش از  1399تا    1389صداوسیما  در فاصله سالهای  

مورد اعتراف اجباری با محتوای افتراآمیز علیه فعاالن مدنی، 

زندانیان سیاسی و منتقدان جمهوری اسالمی پخش کرده 

    است.

بنام  در مستندی   از    "کلوپ ترور"تلویریونی   عده ای که 

اقرار کردند که  بودند،  ترور دانشمندان هسته ای  متهمان 

برای آموزش به اسراییل رفته و تیم ها ی عملیاتی ی را با  

اسراییل سازماندهی کرده   انگلیس و   ، کمک مثلث امریکا 

بودند. بعضی از این متهمان اعدام شدند، ولی یکی دو نفر  

تحمل چندین سال زندان و پس از خروج  از ایران    بعد از

افشا کردند که ماه های متمادی شکنجه های بسیار شدید  

جسمی و روانی را  تحمل کرده و بارها وبارها بطور جدی  

تهدید شدند که اگرمصاحبه های تلویزیونی را نپذیرند یقینا  

نمایشی   اعدام  های  صحنه  برایشان  و  شد  خواهند  کشته 

 ده بودند. برگزارکر

های    فعالیت  گسترش  موازات  به  دهه  این  در  همچنین 

کارگری   -صنفی فعاالن  دستگیری  کارگران،  مطالباتی 

با هدف مخدوش کردن اذهان عمومی یافت.   از    ، افزایش 

متهمان کارگری می خواستند که خود را وابسته به گروه 

های کمونیستی و برانداز معرفی کرده و اظهار کنند که با 

حکومت  هدف صنفی  براندازی  اهداف  نه  تشکلهای  و   ،

 کارگری را ایجاد کرده اند.

عرصه دیگر فشار در این دوره بر فعاالن محیط زیست بود 

که با اعتراضات به روند خشک شدن دریاچه ارومیه دردهه 

فعالن محیط   80 از  تن  بازداشت صدها  با  بود،  آغاز شده 

و   سرکوب  موج  کرد.  پیدا  گسترش  دستگیریهای  زیست 

در پی انتقادات فعاالن محیط    1396وسیع در اواخر سال  

زیست در خصوص احداث سدها، ایجاد پایگاههای موشکی 

محیط   به  آسیب  و  توجهی  بی  شده،  حفاظت  مناطق  در 

زیستِ حیات گیاهی، جانوری و انسانی،  درشهرهای مختلف  

امنیتی مراجع  افتاد.  اتفاق  با    -ایران  حکومت  قضایی 

انیِ علل واقعی دستگیریها، اتهاماتی چون جاسوسی،  الپوش

ونیز   بیگانه  دولتهای  به  دهی  و خبر  اطالعات  آوری  جمع 

 تجزیه طلبی و قوم گرایی را برای محاکمه آنان مطرح کرد.

زیاد   بحدی  به دستگیرشدگان  اسالمی  فشارهای حکومت 

برخی   و  به خودکشی کردند  اقدام  آنان  از  برخی  که  بود  
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ه های تلویزیونی را پذیرفتند و تعداد معدودی دیگر مصاحب

هم که آزاد شدند خیلی سریع تبعید خود خواسته را انتخاب  

 کرده و مجبور به ترک وطن شدند.

گروگان گیری شهروندان دو تابعیتی زمینه و عرصه دیگری  

حکومت   گیری در این دهه بود.برای  دستگیری و اعتراف

اینکه میثاق ملل متحد با  باره حقوق شهروندان    ایران  در 

دوتابعیتی را پذیرفته است، همواره به بازداشت آنان ادامه  

 داده و حقوقشان این افراد را نقض می کند.  

اگر چه بنظر می رسد که هدف عمده این دستگیریها باج  

گیری، کسب امتیازات سیاسی واقتصادی و یا مبادله افراد  

حبه های تلویزیونی بعنوان گروگان است، اما همواره از مصا

تخریب روحیه و   برای کسب مشروعیت حکومت اسالمی، 

 تبلیغات دورغین استفاده می کند. 

اگر چه   1398و  1397، 1396در طی اعتراضات سراسری  

چندین روز بطول انجامیدند، صدها نفردستگیر شدند.      فقط

دستگیریها در ابعاد وسیع    1398بویژه دراعتراضات آبانماه  

گسترده حتی  و  و  جوانان  مردان،  زنان،  و  افتاد  اتفاق  ای 

 سال( دستگیرشدند.   18تا 10) کودکان بسیاری

دستگیری از  پس  های  هفته  و  روزها  رسانهدر  های ها، 

حکومتی و صدا و سیمای جمهوری اسالمی  به پخش دهها  

را در حال اعتراف   افراد  اقدام کردند که  تبلیغاتی  ویدئوی 

برای  داد، حتی پ کردن نشان می ای  از آنکه محاکمه  یش 

آنان برگزار شده باشد. این مصاحبه ها با محتواهای صوتی 

و تصویری دیگری ترکیب شده بود که هدفشان از یک طرف  

حقایق  تحریف  دیگر  طرف  واز  معترضان  دادن  شرورنشان 

لباس   و  امنیتی  نیروهای  غیرقانونی  استفاده  به  مربوط 

بود.  شخصی ها از سالح گرم و کشتار معتر ضان و عابران 

تالش حکومت اسالمی بر کتمان جرایم سنگین ماموران و  

مسئوالن سرکوب وبطور کلی الپوشانی نقض جدی حقوق  

بشر از جانب مقامها در جریان اعتراضات بود. در این دوره  

گیری عالوه بر اتهامات  حکومت اسالمی در جریانات اعتراف

ره ای خشن،  کهنه و رنگ باخته قبلی سعی داشت که چه

د  کشبی رحم، شرور و قانون شکن از معترضان را به تصویر 

 تا سرکوب خونین و مرگبار خود را توجیه کند. 

در سالهای اخیراز جمله ما شاهده مصاحبه تلویزیونی روح  

اهلل زم بودیم که در نوع خود بگونه ای جدید بود که نقش  

می گذاش  "بازجو خبرنگار" به نمایش  ت.  را بشکلی واضح 

ماموران   یا  و  بازجوها  توسط  عموما  قبلی  های  مصاحبه 

تر جلوه امنیتی انجام می شد، اما در این مورد برای طبیعی

پس   داد این اعترافات از خبرنگار بازجو استفاده کردند که

 در موارد دیگر هم ادامه پیدا کرد.   از آن

های تلویزیونی پخش اعتراف  سازمان گزاشگران بدون مرز،

اهلل زم را غیر قانونی قلمداد کرده و آنرا از مصادیق بارز روح

جنایت علیه بشریت، شکنجه زندانی و نقض حقوق زندانی  

انتخاب وکیل و نگهداری    حق  از حق دیدار با خانواده اش،

 او در سلول انفرادی تا زمان مصاحبه دانستند.  

 

  - ذشته علیه بی حجابی تابستان گ   - اعتراضات اخیر 

   سپیده رشنو   مورد 
آمر  "سپیده رشنو و دختری که خود را  1401در مردادماه 

نامید، با یکدیگر درگیر شدند. سپس سپیده ، می"به معروف

چندی   از  پس  و  شد  دستگیر  چهرهرشنو  و با  تکیده  ای 

کبود بارهم چون    چشمانی  این  ظاهر شد.  دوربین  جلوی 

که  داد  نشان  تلویزیونی  اعترافات  تکراری  داستان  گذشته 

.  های حکومت اسالمی ثابت و تغییرناپذیر استعمال سیاست

می  تلویزیون  دوربین  مقابل  از  دستگیرشدگان  نشینند، 

ابراز می کنند که یا توسط    گویند و ندامت خود سخن می

یا تحت تاثیر فضاهای مجازی قرار   انددشمن فریب خورده

 گرفته بودند. 

 

خانواده  زن، اعترافات  انقالب  از  پس    زندگی،   ها 

 آزادی 
مهسا مرگ  از  که پس  اعتراضاتی   موج   -ژینا  -  با شروع 

و کشته شدن جوانان    آغاز شده است امینی در سراسر ایران

نوجوانان  قوه سرکوب،   و  تطهیر  برای  اسالمی  جمهوری   ،

  این   ه،قتلها و جنایتهایی که انجام داد  گذاشتن برسرپوش  

از تهدید  و  فشار  با  مبارزان جان   بار  اقوام  و  خانواده  اعضا 

در  سیما دروغها و اکاذیبی را   و  خواهند که درصداباخته می

بستگانشان یا  و  فرزند  مرگ  نحوه  کنند.  مورد  برای   بیان 

برای  -مهسا و  ای  زمینه  بیماریِ  مسئله  امینی  نیکا    ژیناـ 
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آنچنان   اما  کردند.  طراحی  را  خودکشی  داستان  شاکرمی 

طرفندهای حکومت اسالمی شناخته شده و رنگ باخته اند،  

خانواده پرداختنند.  که  آنان  با  مقابله  به  هوشیاری  با  ها 

مشخصا مادر نیکا شاکرمی در پی دستگیری دایی و خاله 

فشار امکان  مضمون  با  را  کلیپی  ویدیو  آگاهی  با   نیکا، 

ترتیب   بدین  ساخت.  منتشر  مصاحبه  برای  او  بر  حکومت 

دست حکومتیان را رو کرده و امکان به مصاحبه کشاندن 

برد. این روند کم و بیش در مصاحبه   خود را عمال از بین 

نمود پیدا کرد.   -کودک نه ساله  -اجباری مادر کیان پیرفلک

  او با لباسی به رنگ سرخ در فضایی عصبی، همراه با آشفتگی 

و خشم سخنان پر تناقضی را بیان کرد که اهداف سیستم 

-سرکوب و صدا و سیما، بعنوان بخشی از ابزار سرکوب بهیچ

 وجه برآورده نشد.   

مسئوالن امنیتی و قضایی ایران در حالی همچنان بر پخش  

واعترافاعتراف زندانیان  دهندهگیریهای  آزار  از    های 

ها اصرار دارند که شواهد شدگان اعتراضهای کشتهخانواده

نه  های تلویزیونی  گونه اعترافدهند که پخش ایننشان می

ضد    به  ه لک دیگر کارکرد و تأثیرگذاری سابق را ندارد ب  تنها

همخواسته   حکومتیان  است.  های  شده  مهمترین    تبدیل 

اعتمادی   بی  تشدید  تواند   می  رویکرد  این  به  تبعات 

حاکمیت و صداقت صدا و سیما و نیر ایجاد حس هم ذات  

 پنداری جمعی با قربانیان این اعترافات اجباری باشد. 

 جمع بست 
ها ها و مقاطع مختلف اعتراف گیری، مشابهتبا بررسی دهه 

همسانی از  و  کرد.  مشاهده  توان  می  را  بسیاری  های 

سیاسی  فعالین  تا  پهلوی  حکومت  به  وابستگان  اعدامهای 

تا کارگران و   88دهه شصت، از معترضین به انتخابات سال 

و   نگاران  روزنامه  ها،  تابعیتی  دو  از  زیست،  فعاالن محیط 

نویسندگان تا معترضین جنبش اخیر و..... از زن و مرد تا 

ز تثوریسین ها و صاحبان اندیشه تا هواداران  پیر و جوان ا

ساده و حتی پدرومادرها و یا وابستگان زندانیان همه وهمه  

از   است.  محورانجام شده  بر حول چند  اجباری  اعترافات  

جمله لحن و دایره واژگانی که بکار برده می شوند و صحنه  

 آرایی ها شباهت های آشکاری با یگدیگر دارند.  

اسالمی برای    جمهوری  دستکم  را  اجباری  اعترافات 

دهد. نخست، تالش انجام می  عمده  دسترسی به دو هدف

کردن  منصرف  و  مخالفان  و  منتقدان  کردن  مرعوب  برای 

نظام با  عملی  مخالفت  ادامه  از  برای مخدوش    ،آنان  ودوم 

کردن  تصویر مخالفان و دگراندیشان و ارایه شمایی منفی  

آنان امیدوا  . از  این،  کنار  طریق  در  از  که  است  و  "ر  صدا 

بعنوان رسانه مورد توجه برخی طرفداران حکومت،    "سیما

و از آنها به عنوان نیروی    ردهک  حفظ کماکان حمایت آنها را  

اعتراضات ضد حکومتی مردم در آینده   مقابله باسرکوبگر در

 .  بهره بگیرد

در طی این چهل و چند سال به موازات تالشهای حکومت  

اسالمی برای اعتراف گیری و پخش آنها از صدا و سیمای  

مبارزات  و  اقدامات  نیز  مخالفان  و  اندیشان  دگر  دولتی، 

دروغین   ماهیت  تا  اند  گرفته  بکار  را  متنوعی  و  گسترده 

 وکذب بودن این اعترافات را نشان دهند.  

بین و  ایرانی  بشری  حقوق   هموارهالمللی  نهادهای 

و نظام    بردهرا زیر سوال    "اعترافات"اند اعتبار این  کوشیده

شدگان مورد حاکم بر ایران را به خاطر نقض حقوق بازداشت

از   نیز  و  دهند  قرار  تا جمهوری  این  انتقاد  بکوشند  طریق 

فشار   تحت  اجباری،  اعترافات  توقف  برای  را  اسالمی 

 ردهند.قرا

به همراه افشاگری درخصوص اهداف واقعی و پشت پرده   

این اعترافات توسط نهاد های مترقی، بسیاری از کسانی هم  

که مجبور به انجام مصاحبه و اعترافات اجباری شده بودند 

در اولین فرصت کذب بودن مطالب ارایه شده را حتی زمانی  

افراد خانواده    که زندانی بودند، درتماس تلفنی ویا مالقات با

ها و افراد شناخته شده فراوانی سالها پس  افشا کردند. چهره

از آزادی از زندان فضاهای بازجویی و تهدیدها و فشار ها را  

با جزییات در مقاالت و یا کتابها تصویر کردند و اعترافات  

و چه درمورد اعتقاداتشان بیان   خود را چه در مورد فعالیت

افشاگری ها در خارج کشور و بسیاری  کردند. برخی از این  

 هم در داخل ایران انجام شده است. 
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ما    آزادی  زندگی،  زن،  جنبش  اعتراضات  درجریان  اخیرا 

اعترافات  به  واکنش  در  آوری جدید  نوع  یک  شاهد  حتی 

احتمال   خودشان  برای  که  افرادی  هستیم.  اجباری 

دستگیری و یا فشار برای انجام مصاحبه می بینند )نمونه  

فضای   در  کرده  را ضبط  هایی  کلیپ  شاکرمی(   مادرنیکا 

مجازی پخش می کنند وبدین ترتیب پیشاپیش این حربه 

جمهوری اسالمی را بی  اثر و حکومت را در این عرصه خلع 

 سالح می کنند. 

حکومت اسالمی در بیش از چهار دهه همواره تالش کرده 

از طریق کنترل، فشا ر، است که حقانیت و مشروعیتش را 

اما   برساند.  اثبات  به  ساختگی  نمایشهای  وایجاد  سرکوب 

همه این ترفندها با مبارزه مردم برای کرامت انسانی و در  

مقابل حقیقت و صداقت بالنده جنبش مردمی، چون دودی  

به هوا رفته و چهره واقعی مبارزان و پویندگان راه آزادی و 

 . رهایی انسانها روشنتر از همیشه جلوه گر شده است

زندانی سیاسی سابق، جامعه شناس و کنشگر    -هایده روش

 2022دسامبر  -مدنی
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 داریوش فاخری 
 ساالری مسلمانان شیعه دین   در   دربدر همیشگی 

 
 

دهه   ا   یهودی  ونیلیم  کی  باًیتقر  1960تا  و    رانیدر 

از هزار سال    شیکردند که ب  ی م  یزندگ  یکشورهای عربریسا

 قبل از ظهور اسالم به منطقه آمده بودند.  

اسرائ  20  یط   در و  اعراب  از جنگ    در سال   لیسال پس 

خود   یمجبور به ترک خانه ها یهود ی  850،000،  1948

  ن یمراکش و چند  ،یب یل  من،ی عراق،    ه،یدر مصر، لبنان، سور

 شدند.  گرید یکشور عرب

 ی، عمل  گریمذاهب دباورمندان    یروند کاهش ده  نیا  نمونه

که نمونه   ستیشده ا  یزیبرنامه ر  شیو از پ   ک یستماتیس

با   ییتا امروز و در کشورها  خیدر طول تار  توانیآنرا م  یها

 مشاهده کرد.  یی، مسلمان و بودا ی حیمردم مس تیاکثر

 نشان پدر 

فرهنگ  ینژاد  هیتصف  عیوقا   ی رانیا  یتهایاقل  رحمانهیب  یو 

متشرع و  حکام  م  عهیش  یاسالم  نیتوسط  در    توانی را 

دالواله برگردان: دکتر    ترو یچون پ  یگوناگون  یسفرنامه ها

الد ژان "،    "اتر"نام  به  یسوئد  یشفا، جها نگرد  نیشجاع 

 خواند.   یرانیا سانینو خیتار یو برخ "شاردن

   انی زرتشت 

گوب  بنابه دو  آرتور  کنت  تار  نویگفته   ،  نگار،خیخاورشناس 

و سف ا   ر یپژوهشگر  در  در    رانیفرانسه  کتاب سه سال  در 

  300،000شامل    انیکه در دوران صفو   انی، زرتشت  رانیا

بودند    ونیلیم   کی از    ش یحدود ب  ی نیخانوار که به طور تخم

  ش یب  رانیشاه در تمام مملکت ا  نیسلطنت ناصرالد  زماندر  

 .   شدینم  افتی یزرتشت 8،000 زا

 
   انی هود ی

نفره آنان    800،000  تینگار جمع  خیتار  نیگفته هم  بنابه

جمع  10 ا  ت ی%  کل  شده    8تا    5  نی)ب   انیران یبرآورده 

  اگر مانده که    یتیبوده است. جمع  ی( در عصر صفوونیلیم

  ی در دوره پهلو  ، نفر بالغ شد  ون یلیم  نیامروز به چند  ،بود

   ر یبه حدود ز  یاسالم  ینفر  و در دوره جمهور  90،000به  

 است.   دهینفر رس 10،000

  ارامنه

اجبار  انهیوحش  کشتن کوچ  و   یو  دولت  توسط  ارامنه 

که   ینفر  300،00چنان بود که    عهیش  ستیفاش  ونیمذهب

اسکان    ریی، تغ  شیشاه روان پر  نیبه دستور شاه عباس، ا

  رند یشدند تا بم یکنار جاده ها رها م"داده شدند ،    یاجبار

مردگان را بخوردند تا زنده  کر یشوند پ  ی، زنده ها مجبور م

 .  "بمانند

شده   لیکه به جلفا گس  ینفر  15،000نفر از    3،000تنها  

 .    دندیبودند به آنجا رس

   های آشور 

قرن نوزدهم ،  تنها    لینفره آنان در اوا  200،000  ت یجمع  از

 .   رانندی% در ا10

    انی سن 

ها شکنجه   ، عام  مهاجرتها  یقتل  و  ،  یاجبار  یدلخراش 

سن  تجاوز بزرگان  پسران  به  مالزمانش  و    ل یتبد،   یشاه  

  ی و دفن سگ  انیسن   ی مذهب  ی شوایپ  یهاسوزاندن استخوان

 ناری د  25مستراح بر آن و پرداخت    کی  یدر آرامگاهش , بنا

قضا  یزیتبر آنجا  در  که  کس  هر  به  القدم   حق    ی بابت 

انداختن هر کس که شهادت     در،  حاجت آنجا  کند آتش 

 عهیخاطر تمام مردم از ترس مرگ ش   ن یکه به ا  گفتینم

کباب   و  در آتش  رزایم  ریسوزاندن پسر جهانگ  زنده.  شدندیم

دستور شاه گوشت متعفن با  به  و، گوشت اخوردن کردن و 

که شاه دشمن اعالم  کرده بود    یکسانخاک و خون آغشته  

شکم زنان آبستن با    دنیدر،  ربوده و خوردن  گریکدی را از  

قزل  شانیهانیجن و    باشان،توسط  دردناک  غمنامه 

 ست .   یممتد

 

 
  انیی بها 

از دوره قاجار   یاروپائ  ی نیکه شاهدان ع   یکتب  یهاگزارش

باب را با    روان یکه چگونه پ   کندیم   تیاند، روابجا گذاشته

به    ای  کردندیم  می با توپ دو ن  ایآهن گداخته داغ ، سنگسار  

برا  هدف  م  نیتمر  یعنوان    نمودند، یاستفاده 

م  شانیهاجمجمه آو  شکسته یرا  درختان  از  وارونه    زان یو 
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دندانیم ر  شانیهاکردند.  از    دند، یکشیم  رونیب  شهیرا 

درم  شانیچشمها حدقه  از  آن  آوردندیرا  مجبور و  را  ها 

. بخورند  را  خودشان  بدن  ٔ  شده  دهیبر  یهاتکه  کردندیم

  ی پوست کف پا  کردند،یروشن در بدنشان فروم  هایشمع

  شان یکردند، پاها  یو در روغن داغ فرو م  کندندیها را مآن

 .   زدندیم علرا ن

بهائ  یز یست  ییبها ب  ی آزار  یو  از  عنوان  بردن    ن یتحت 

 یفعل  یحکومت اسالم  یرسم  استی, جزو س   نیدشمنان د

, فشارها و مضا  رانیا و    یاقتصاد  قیاست که شامل اعدام 

 از جمله,    یاجتماع 

 ,    انیو نبش قبر قربان یآزار مرده

 ,    یخیو تار ین ید یهامکان بیو تخر فیتوق

 ,   انیبهائ یهاو قبرستانها کردن خانه رانیو و مصادره

 از دانشگاه و مدرسه ,    اخراج

 ,    یو اقتصاد یشغل یهاتیمحدود

  تر در زندانها وسخت  طیشرا

 .      باشدیشدن از خانه و شهرشان م رانده

خمروح  یآقا  یفتواها آقا  ینی اهلل    ن یا  یا خامنه  یعل  یو 

از معامله    دی شمارند که با  یرا ضاله، کافر و نجس م  فهیطا

 ها اجتناب شود.   با آن

ها  هر گونه ازدواج و معاشرت و معامله با آن  زیفقها ن  گرید 

  .دانندیمطلقاً حرام م

  

 جاده دو طرفه ؛  ارعاب  است ی س

سال    ینظرسنج  کیطبق   سفارش   یالد یم  2014در  به 

 یالملل  نیسازمان ب  کی . اِل (،    ید  یضد افترا )اِ  هیاتحاد

نسبت به   یمنف  دگاهیکند، د  یمبارزه م  یزیهودستیکه با  

در    93تا %  هیدر ترک  69(در برابر %56)%   رانیدر ا  انیهودی

در منطقه    یزیست   یهودی  نی، کمتر  نیفلسط  یها  نیسرزم

 .  دادیرا نشان م قایو شمال آفر انهیمخاور

همنوا  زین  انیهودی هزاران سال  پاس  ب   ییبه  ها،    یینوایبا 

کوروش و  کوروش  عبدالحس  رانیا  ان یحرمت    ن ی)چون 

ا  پلماتید  ،یسردار کنسول  یرانیمسلمان  دفتر    ی مسئول 

پار  رانیا جهان  سیدر  جنگ  دوران  در  جان    ی که  دوم 

ش  یرانیا  انیهودی به  و  داد  نجات  را  اروپا    ی رانیا  ندلری در 

خود گذاشته    ل یبه فرزندان و فام  ی رانیا   ی معروف شد(، نامها

  ی ، حت  رانی، هنر ایقی، پاسدار فرهنگ زبان ، فرهنگ موس

 بوده اند.    ل ی، اروپا و اسرائ  کایدر دوران پس از انقالب در امر

 
 ره ی دا   رون ی ب

  2500به جامعه    ی شگیدادن هم  انیکاهش و پا  یتالش برا

 یخیتار  یها  ارتگاهیآثار و ز   یکه دارا  رانیدر ا  یهودیساله  

  ی جهان چون، سارا بَت آشر در اصفهان، حبقوق نب  انیهودی

  ال یدر همدان و  آرامگاه دان  یو استر و مردخا   سرکانیدر تو

رعب و   ی در شهر شوش هستند ، با بوجود آوردن فضا ینب

  ن یاز قوان  یمجموعه ا   یو اجرا  لیدل   یب  یوحشت، اعدام ها

صورت   میرژ  نیا  یتوسط  حکومت ضد بشر  زیآم  ضیتبع

 گرفت.  

دادن   انیکه پا  میرژ  نیباز ا  یایبه رو  دنیتحقق بخش  یبرا

بود،    رانیرها کرد، در داخل و خارج از ا  تلریکه ه  ییبه جا

،  ی، هنریو مقامات دولت  ی اجتماع  یرا از زندگ  انیهودی  میرژ

ارتشیاسیس ا  ی،  با  پذ  جادیو  تدر  رشیموانع  در    سیو 

پژوهش و  مطالعات  از  ها  سانسور   کیآکادم  یهادانشگاه 

 کرد. 

پروفسور   که  آنگونه  سانسور  مدرن  هَرار  ووالینوع    ی نوح 

د  کندیم  فیتوص که  برده شد  کردن   گریبکار  پنهان  با  نه 

عظ حجم  هجوم  توسط  بلکه  مردم  از  از    یم یاطالعات 

خنده دار کار   یوهایدیاطالعات غلط، اطالعات نامربوط، و

 .  فتدیب  یاز پا صیکه قوه تمرکز و تشخ یکند، تا زمان یم

به غ   میرژ انسان نشان دادن آنان در رسانه ها و    ریدست 

ک  یینمای س  یلمهایف و  یی ایمی)سُرب  درجه  صفر  مدار   ،

و    ی کشتن احساس شهروند  ی ( زد و در راستاگرید  یاریبس

   .دیشهروندان کوش  گریآنان و د نیغربت ب  جادیا

، یغاتیتبل  یهاتندرو، ناشران و سازمان  یهارسانه  همزمان

به اصطالح   یهالمفی  مقاالت،  ها،کتاب  –  یهودیمطالب ضد

تشک   -مستند تا  و  کرده  منتشر  جهان  لیرا   یمسابقه 

بزرگتر  کاتوریکار باره  تار  نیدر  ادامه   تیبشر  خیفاجعه در 

 ،کرده  یرا مقصر مشکالت جهان معرف  ان یهودی.   دهندیم

 کامالً ی، داستان هاغیرا تبل یهودیتوطئه ضد  یها یتئور

 خیدر طول تار  ی هودیجامعه    یها  تیدرباره فعال  ی ساختگ

 یرانیدهندکه در آن رهبران مسلمان ا  یارائه م  رانیمعاصر ا
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و    یبودن در لباس مسلمان  یهودی مخالف خود را متهم به  

   .کنندیم انتیاز آن راه، توطئه و خ 

ها  برنامه  و س  یدر  ول  مایصدا  روحانینق  ی،  فر،  و    یپور 

زندگ در  جن  از  استفاده  درباره  تهران،  دانشگاه   یاستاد 

مجر  یعموم م   یسر  یدر جواب  م  یتکان  و    دیگوی دهد، 

  قت یکند. در حق  ی م  ن یتمر  اریبس  ی در جادوگر  یهودی»

 هستند.«   یهود یساحران  شتریب

ش  در آقا  یماریب  وع یدوران   ، ا  یکواد  مورد   یخامنه  در 

  –   2020مارس   22و در    کندی صحبت م  ان یهودیو    انیجن

به   انیهودیکه    ستین   ی”شک   :دیگویم  شانیا  تیوب سا و 

در امور ماوراء    یها قبالً سابقه طوالن  ستیونیخصوص صه

داشته اند    انیو جن   طان یمانند رابطه با ش   یو امور  ی عیطب

موارد    نیبدون شک از ا  زین   لیاسرائ  ی جاسوس  یها  نو سازما

 «. !!!کندی استفاده م

 
 د ی ست ی در امان ن

رئ  1999  یم  15در   قضائ  سی،  مغازه   هیقوه  داران،  فارس 

و متهم   ی را زندان یهود ی یقصابان، معلمان و رهبران مذهب

عکاس نظام  یبه  مناظر  نظام  یاز  اطالعات  انتقال  و    یو 

اسرائ   رانیا  یصنعت جاسوس   لیبه  متهم    یبرا  یو  عراق 

 نمود!!!.  

در قرن چهاردهم در    یهمسان  یخیتکرار واقعه تار  دیبه ام   و

متهم کرد که  از    نیآنها را همچن   ایجنوب فرانسه و اسپان

فارس و آلوده کردن آب شهر    یاخالل در نظام پزشک   قیطر

 (   1کنند. )   یم یزیبرنامه ر ی اختالف افکن یراب

 
 ها   راث ی و مصادره م   ی خراب 

شده بود    س یتأس  1901اصفهان که در سال    انس یمدرسه آل

به حفاظت از    یکه عالقه ا  یاسالم یتوسط مقامات جمهور

مکان به    نیآمد که ا یندارند و   بدشان نم یمل راثیم نیا

متروک   یبه خرابه ا  لیشود، تبد  لیتبد  یمجتمع تجار  کی

ا  یهود یخانواده    کیشد و  تنها   محله که قبل از    نیدر  

  ی بود باق ی اصفهان ان یهودیاز  یاریمحل سکونت بس قالبان

 مانده است.  

  ی ک ی در  یآبادان که قبل از انقالب اسالم انیهودی  قبرستان

آبادان قرار داشت را با لغو اجازه دفن   یمحله ها  نیاز بهتر

عمل در    ن یاز سکنه و از آن خود کردند. ا  ی خال  انیهودی

 صورت گرفته است.   زین  گرید یمورد شهرستانها

حمله شد و تورات آنجا را    رازیدر ش  یهودی  یها  سهیکن  به

 ربودند. 

  ی جیبس   یدانشجو  250،    یالدیم  2011دسامبر    10در   

  ی برا  لیاسرائ  داتیانتقام از تهد  یبرا  نای س  یدانشگاه ابوعل

در شهر    )که نادرست بود(   لمیدر اورش   یتجاوز به مسجد اقص

به    دیتجمع و تهد  یهودی   سیهمدان در مقابل مقبره دو قد

 آن کردند.  بیتخر

 
 ، شکنجه ، اعدام   زندان

اسالم  یرانیا   انیهودیاز    یاریبس  انقالب  از  به    ،یپس 

  ی انیهودیمهاجرت کردند.    ل یاز جمله اسرائ گرید  یکشورها

خانواده شان    یبا اعضا  داریاز د  کنند،یم  یزندگ  رانیکه در ا

کشور    نیدر ا  انیهودیمقدس    یهامکان  ارتیو ز  لیدر اسرائ

 محروم هستند.  

سال    یاسالم  ی شورا  مجلس آبان  طرح    ی شمس  90در 

به اسرائمجازات    دیتشد تصو  لیسفر  بر اساس   بیرا  کرد. 

سفر کند به حبس »از  لیکه به اسرائ یرانیمصوبه، هر ا نیا

از    زیدو تا پنج سال« محکوم شده و »از سه تا پنج سال« ن

 .  شودیداشتن گذرنامه محروم م

دانشجو  ویژ پر  یکارشناس  یوانگ،  با   نستون،کهیارشد 

امر ب  کردیم   یهمکار  زینترپرا یا   کنیمؤسسه    ن یو 

  ران یا  میبه ناحق توسط رژ  یالدیم   2019تا    2016یهاسال

  ل ییبا جروزالم پست اسرا  یدر مصاحبه ا   شده بود،  یزندان

با   که  بود  او  ی رانیا  ی هودی  کیگفته  زندان  تهران    ن یدر 

 لیشدنش اقامت او در اسرائ  یزندان  لیدلمالقات کرده که  

 بوده  است.  

، که   زدیساکن    ی رانیساله ا  65  ی زندان  ی هودیکهن    ماشااهلل

بازداشت    ل یخانواده خود در اسرائ  یمالقات با اعضا  لیبه دل

که   یآزاد شد. و   2017و پس از سه سال حبس ،در سال  

  ن یو همچن  یگوارش  ی مچ پا، ناراحت  هیناح  دیشد  بیاز آس 

و    یاز خدمات پزشک   برد،یچشم  به شدت رنج م   یسوئکم

خود محروم    یدرمان دندانها   یبرا   ستان ماریحق اعزام به ب 

 او توسط ماموران ضبط شده بود.   یمذهب یو کتاب ها
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شم از    65حدودأ    یهود یشهروند    ان،ینوراهلل  پس  ساله 

بازداشت    ی تی امن  یروهایتوسط ن   ل یساله از اسرائ   6بازگشت  

  ن یآئ غیو تبل لیاز جمله سفر به کشور اسرائ  ییو با بهانه ها

از    ش یپ  ان یشم  نوراهللمنتقل شد.    نیبه زندان او  انیمیکل

 به سر برده بود.    نیزندان او  5اتاق   2سالن   4در بند    ؛یآزاد

پس از مراجعت از   زیفرحناز کاهن ن   زین  1999  ماهید  در

  ی تیامن   یروهایتوسط ن  ران یو بازگشت به ا  لیکشور اسرائ

 منتقل شده بود.   نیبازداشت و به بند زنان زندان او 

ب قدرت  جنگ  بحبوبه  طلبان   نیدر  اصالح  اصطالح  به 

 زدهیس  ی رانی، مقامات ا1999 هی( و  تندروها از ژانوی)خاتم

ش  یرانیا   یهودی در  جاسوس   ریدستگ   رازیرا  به  متهم    یو 

 سال در زندان بسر بردند.  5کردند که تا 

نزد  به قاضنیمتهم   کانیگفته  زندان  ی،  دادستان  را    انیو 

  ل یرا بعنوان وک  نیشیپ   یانقالب یتحت فشار قرار داد تا قاض

از سرندیبپذ نفر  ها   ی هودی  زده ی. هشت  ماه  و  بشدت  که 

 رانیا  ونیزیبودند در تلو  یو روان  یک یزیف  یتحت شکنجه ها

 اعتراف کردند.   یبه دروغ به اتهام جاسوس

دل شفاف  لیبه  عموم  تیعدم  افکار  از  ترس    ی جهان  یو 

اعدام    ایکه اغلب موارد حبس    ران یا  ی اسالم  عهیش  ی جمهور

ها نم  یپرونده  فاش  را  نم  ی حساس  مورد    توان ی کند،  در 

 مطمئن بود.   میرژ نیا اتیتعداد جنا

هفده    از رسماً  دولت  انقالب،  اعدام    یرانیا  یهودیزمان  را 

 کرده است .  

  14، حداقل    1979، از سال    یرانیا  یها  تیآمار سا  طبق

ترور شده اند.    ای  دهیبه قتل رس  میتوسط عوامل رژ  یهودی

نفر   11بازداشت جان باخته اند و  ن یدر ح گرید ی هودیدو 

 رسما اعدام شده اند.   گرید

هر   اعدام  رژ  یهودیبا  از    یهودی هزاران    ران،یا  میتوسط 

 کشور فرار کردند. 

بهمن    ادنا در  خانه    1360ثابت  پ  یمیتدر   کاری سازمان 

بهمن    23قرار گرفت و در     دیشکنجه شد  ریبازداشت و ز

 شد.   ربارانیت نیدر او یسالگ  27، در سن   60

محاکمه   یدر پ   ران یا  انیم یانجمن کل  س یرئ  ؛ انیالقان  ب یحب

واه  ی ا  قهیدق  20  یا اتهامات  جمله    ی به  جاسوس  "از 

مدافع و پس از شکنجه    لیو بدون حضور  وک"ستیونیصه

  ی و به دستور آقا  یصادق خلخال  ی،  توسط آقااریبس  یها

نشده    «یهنوز »اسالم  1357که انقالب    یو  در زمان  ین یخم

 بود، اعدام  شد.  

  ی زندان  1979در سال    یهودیتاجر ثروتمند     ; یالو  یجورج

 و اعدام شد.  

سال  یهودیروزنامه    ریسردب  ;یفرزام  مونیس    1980در 

 اعدام شد.  

تهران در سال    یهود یدار  هتل  ;ادگاری  وسفی ثروتمند در 

 اعدام شد.   1980

در سال    ی هودی تاجر    ;ی میاهلل حک  فرج تهران    1359در 

 اعدام شد.  

زندان  ی برا  ی هودی   ;یمنوچهر رخشان به    ی چند روز  شد و 

آزاد  یط   یطرز مشکوک از  روز پس  سال    یدو    1985در 

 درگذشت. 

اتوبان   یرانندگ  نیح   1987در سال    ;پورزدانی  نیفرز در 

 سپاه پاسداران ترور شد.    یاصفهان توسط اعضا-رازیش

ها سال  یهود یتاجر و مهندس عمران    ;دلاهلل زنده   تیهدا

 اعدام شد.   1377و سپس در سال  یدر تهران زندان

سال    ی هودیتاجر    ک ی  ; لمه  دیحم طور   1998در  به 

در داخل فروشگاه خود در تهران که از گردنش    یمشکوک

 شد.   دایپ  یاز خودکش ی نشانه ا چیشده بود بدون ه  زانیآو

آبان    یزندان  یهودی مرد    ;ن یامیبن  سپهر در  و  تهران  در 

 در بازداشت درگذشت.   یبه طرز مشکوک 1378

سداران  در تهران توسط سپاه پا  ی هودیمرد  ; داوودپور ناصر

 ترور شد.   1999در سال  رانیا

  ی بدون اتهام عموم  1998در ماه مه    ;روح اهلل کدخدازاده 

 شد.   ختهیبه دار آو یقانون فاتیتشر ای

مخوباد  ضیف  سهیکن   یهود یساله    78  یشوایپ   ; اهلل 

پس    بازداشت شده بود،   1999آباد تهران که در سال  وسفی

 اعدام شد.   اریآوردن چشمانش و شکنجه بس  رونیاز ب

   1359خرداد    14دار ثروتمند در  پور ؛ کارخانه  الیآلبرت دان

دروغ اتهام  س  یهمکار  نیبه  اسرائ  ایبا  اطالعات  در    لیو 

 ، شکنجه و اعدام شد.  یهمدان زندان

توسط اراذل و اوباش    می، منصور قدوش  1360  وریشهر  لیاوا

  ل یاسرائ  ی برا  یجاسوس   یهام واهو به ات  ریدستگ  میمسلح رژ

وک نجف  لیبدون  زندان  در  اصفهان  مدافع  استان  در  آباد 

در    یزندان ف   1360وریشهر  30و  مفسد  االرض  یبعنوان 
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به خانواده   ی اعدام و جنازه اش حت  یراندازیتوسط جوخه ت

 داده نشد.   لیتحو شا

اوامیبروخ   میابراه در  رژ  ل ی،  مسلح  عوامل   میانقالب، 

بردند و  ،  یاسالم چشمانش را بسته  به زندان قصر تهران 

  اط یدر ح  1359  ر یت  10صبح روز    .هتلش را تصرف کردند

او گفته    نیزندان  به  شد.  دوستان،    یک یاعدام  با  "از  آنها 

    ."گلوله در قلبش او را کشتند ک ی کیشل

جسد او نشدند و اصرار داشتند که   لیحاضر به تحو  مقامات

 ریدر کنار سا  یجمعگور دسته   کیدر    دیبا  "یهودیکافر  "

سرانجام    که در آن روز اعدام شده بودند دفن شود.  یافراد

که در اعدام    ییگلوله ها  نهیدر قبال پرداخت هز  را  جسدش

تا در قبرستان   دادنددوستانش   لیتحو صرف شده بود، یو

هایی نشانهبدن او در دفن شود.   ی نید م مراسبا و  انیهودی

ها  شددیده میهتک حرمت    از کابل  با  آثار شکنجه   یو 

 بود.   انینما شیپا نییدر پا یفوالد

زنانه کار  شگاهیآرا  کی که در بنام نصرت گوئل  ی هودی یزن

و  کردیم متاهل  دستگ  4.  زمان  در  و  داشت    3  ی ریفرزند 

زن    ن یا  هیعل  یمدرک  چیبدون ه   یماهه باردار بود که خلخال

 پاسدار سپاه، او را اعدام کرد.   کیو تنها به استناد حرف 

سال    یهودی مرد    ;کهن  میابراه سپاه   2000در  توسط 

 در منزل خود در تهران اعدام شد.   رانیپاسداران ا

دسامبر    57یهود یزن    ;نهداران   طوبا در  در    2012ساله 

خانه  نینشیهودی  محله داخل  در  طرز اصفهان  به  اش 

جسدش قطعه قطعه و اموال و    .دیبه قتل رس   یاانهیوحش

 خانه اش که حاضر به فروش آن نبود تصاحب شد.  

ش  یفاخر  کرامت در  اش  خانه  در  را  و    دندیبر  راز یسرش 

    اموالش را تصرف کردند.

در خانه شان در مقابل    یاخالق  ل یبا نام فام  یزن و شوهر

چاقو   ی چشمان دو کودک خردسالشان در تهران با ضربه ها

   نشدند.     ریدستگ  نشانیقاتل  ا یو هرگز قاتل    دندیبه قتل رس

به نام    یرانیساله ا 23جوان   کی ،  یالدیم 2012دسامبر    در

 الیساله را در آپارتمان دان  24  الیمحمد، دوست خود، دان 

برد و اموال   نیاز ب  ،از پشت سر یاهگلول کیدر تهران با شل

 او را تصاحب کرد و مجازات نشد.   یشخص

ثروتمند    ،یجانی اله  اسحاق توسعه دهنده   یهودیمعمار  و 

توسط اراذل و   یریباج گ  یربوده شد، برا  ; امالک در تهران

 کشته شد.    1980و بعداً در بهار    ی نگهدار رانیا میاوباش رژ

. منجمله ستیاز آنان ن  ی مفقود االثرند و نشان  گر ید  یاریبس

که در   گر ید  یهودی مرد و نوجوان    11هشت نفر از حداقل  

برا  1997و    1994سال   ا  ی در تالش  از  به    رانیمهاجرت 

 شدند.   دیناپد ل یاسرائ

 
 ی اس ی س  ی تها ی فعال   خ ی تار 

به    یموس تورات  در    انیهودیو    دهدیهشدار م  انیهودیدر 

ب م  یابانگردیدوران  جنگ   کنندی تجربه  طرف   یکه  از  که 

 خداوند مجاز نشده با شکست مواجه خواهد شد.  

حضور چشمگ  مستق  ریاما عدم  ق  انیهودی   می و    ی امهایدر 

پ  با  انداز،  بر  درآمدها  شیحکومت  پس  و   ریناگز  یدرآمد 

 خود رو بروست.   ژهیو

 
نبرد    "بار کوخبا"از شورش    پس و درهم شکستن آن در 

شدند .    دیفروخته و تبع  یبه بردگ  انیهودیتار،    یبِ  یانیپا

در   یاز زندگ انیهودیو  لیپرست تبدبت یبه شهر میاورشل

، امپراطور روم، نام کشور را انیآنجا منع شدند. بعدها هادر

  ی نیضد د   یداد، احکام  رییتغ  نیفلسط  هیبه سور  هیهودیاز  

مراسم    یرا از مطالعه تورات، برگزار  انیهودیصادر کرد که  

ها دادگاه  ختنه،  کن  ،یهودی   یسبت،  در  و سهیمالقات  ها 

  ی اریبس  جهیکرد و در نت   یمنع م  یمناسک   رفتارهای  گرید

و عالمان   مانیاز حک  یاریدادند و بس نید رییتغ انیهودیاز 

 .  دندیبرجسته به شهادت رس  ینید

در قبال جرم  انیهودی یامکان مجازات دسته جمع لیبه دل

اکنفری تنها  نه  قهودیبزرگان    نکهی،  گونه  هر    ه یعل  یامی، 

بلکه در طول    یدولت را قدغن کرده،  به آنان پناه داده  که 

دولت    نیمسئول  یبرا   سهیشنبه ها در کن  یعبادت همگان

 .  شودیدعا خوانده م

شده اند که مسئول گسترش نام    بیترغ  انیهودیعوض    در

  ت یهودی  یگرا جهان  ی لتهایو فض  ک یخداوند توسط اعمال ن

برا  یرا پس از خود جا   ی بهتر  یایباشند و دن    ی بگذارند. 

  ان یهودیکه  یکشور چیدر ه ،نمی بیم  خیدر طول تار نیهم

دولت   هیآنچه بر آنها گذشته، هرگز عل  رغمیبسر برده اند، عل
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و خواست خود مجبور نکرده و   ل ی، مملکت را به مدهیرنشو

 انتقام نگرفته اند.  

  ت یاز جمع  یبه نسبت باالتر  ان یهودیهدف ،    نیا  یراستا  در

  ی از جنبشها  یاریدر بس  ستمیخود در حدود دهه دوم قرن ب

اروپا و دکای در امر  یو حق خواه  یانسان نقاط جهان    گری، 

 اند.   دهیو جنگ ستادهیو در کنار تظلم خواهان ا شیشاپیپ

همچن  را  جنبشها  نیآنان  نقشهایست یکمون  یدر  در    ی ، 

نشرسندهینو،  نیسیتئور و  ارتباطات  مترجم،  غ   اتی،   رهیو 

  ک یبورو بلشوو  ت یپول  نینفر عضو اول   7از    هی. در روس نمی بیم

جماه  یعال  یشورا  ییاجرا   ةتی)کم   ی شورو  ریاتحاد 

 نیاز مبلغ  یاریبودند. بعالوه بس  یهودی نفر    4(  یستیالیسوس

 یها  دهیکه ا  م ینی بیرا م   یهود ی  ینی و چ  یروس  نتِرنیکُم

ا  تیهودی   ی  اگرجهان در  خود  بار  کوله  کرده   ن یرا  سفر 

 بودند. 

که    متاسفانه بود  گفته  دوپن  ژاک  که  آنگونه  انقالب  "، 

به   قیعم  مانیتعهد و ا  رغمی، عل"بلعد  یفرزندان خود را م

در صف اول حبس،   انیهودی، سمیکمون یدئولوژیانقالب و ا

  بلند مدت ، شکنجه و اعدام قرار گرفتند. یها دیتعب

 دررا محکوم کردند.  یهودی سمیو لهستان، بلشو هیروس در

چ   نیچ جاسوسان  شدند.    ایتان یبر  ی برا  ی نیبه    در متهم 

ن  راستگرا  ضد   کی  سم،یبلشو-یهودی  زیجوامع  برچسب 

آنان چسباندند.   نهیشد که بر س  زیست یهودی و  یستیکمون

 (2   ) 

 
 ران ی ا

ا اسماع   ران یدر  شاه،  رضا  حلی)شموئ  لیدوران    م، یی( 

فعال  روزنامه  و  ر  یهودینگار  کل  استیکه   انیمی»انجمن 

  ل یاسرائیبن  ی)انجمن مرکز  ل« یاسرائیتهران« و »انجمن بن

را بعهده داشت و در سال    ندهینما  یالدیم  1925تهران( 

سال   در  شد.  دوره  1926مجلس  اواسط  در    ی و 

جاسوس  اشیندگینما اتهام  به  مجلس،  شاه،   ی در  ضد  بر 

  ی شد. مدت شش سال زندان  ریدستگ  یحیتوض  چیبدون ه

 گناهیهنوز خود را ب   1931بود و تا هنگام اعدامش در سال 

 .  دانستیم

استعفا از  پهلو  یپس  سال    یرضاشاه  فرصت   1941در 

، که از احزاب به شدت انیهودی به    یشتریب  یاسیمشارکت س

ا  گرایمل نفوذ  علت  فاش  هایناز  کِیدئولوژیبه  از   هاستیو 

  ی هاجنبش  ی را  به سو  هارانده شده بودند، داد و آنخود  

   راند. انهیگراچپ

در »حزب توده« فعال بوده و در    یهودیجوانان زن و مرد   

  ی و تظاهرات شرکت داشتند. برخ  ینیرزمیز  یهاییگردهما

، و به دستور یو زندان ریشان دستگ اقدامات  لیها به دلاز آن

 شکنجه شدند.    یمراجع حکومت

مل  یهود ی-یرانیا  روشنفکران اقدامات  در    انه یگرایهم 

  س یانگل-رانیکردن شرکت نفت ا یمل یمصدق و تالش برا

نشست  کردند،یم  تیحما   ی هودی /یستیون یصه  یهاهم 

 .  کردندیمقاومت م یز یهودستیو در برابر  دادندیسازمان م

 انیو رفاقت م  ی هودی  تیعمده، روابط اقل  لیاما به سه دل

 .  دییگرا یرگیو مسلمان به تنفر و ت یهودی یگراهاچپ

گروهاول آنکه  اردوگاه  ی افراط   یگراچپ  یها،   یهادر 

بارز در دانشگاهها    یشده بودند و حضور  تیترب  ینیفلسط

  . داشتن

پ  دوم اجتماع  ی اقتصاد  شرفتی،  دوران    انیهودی  ی و  در 

 .محمد رضا شاه

و    ران یا  یهودی   یجامعه  ی علن  ، مناسبات دوستانه و   سوم

 .   لیبا اسرائ  رانیدولت ا

  ی میروشنفکران کل  ةجامع  1356همه ، در سال    نیا  رغمیعل

و دانشجو بودند،   یگذاران آن روشنفکران چپ هیکه پا رانیا

ش انقالب  تظاهرات  زمانى  بحبوبه  در  را  سازمان    عه یاین 

سازمان  سیتأس    یاسالم با  و    گر ید  یانقالب  یهاکرده 

 کردند.  یهمکار

شوفط وپسرش   ایدیدیتهران )   یپس از آنکه رهبران مذهب

اندر    دیداو شوفط( و رهبران سالمند و محافظه کار دست 

فرار    رانیداران و تجار از ا جامعه همراه با کارخانه  نیکار ا

روشنفکران به مقام رهبران انجمن    ةجامع  یکردند ، اعضا

همچن  انیهودی و    ی برا  یانقالب  ونیس یکم  نیانتخاب شده 

 کردند.    سیرا تأس  انیمیامور کل

جامع  چند از  )پرو  ةنفر  هارون  جمله  از  (  زیروشنفکران 

شر  ییایشای و  دوست  عزیجَزَن  ژنیب   یتجار  کی ,  و    ز ی,  

حضور   یراد )که بعداً در مجلس خبرگان قانون اساسدانش

 یها( ، با چند نفر از رهبران مسلمان انقالب در زندان افتی
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  ند شاه، از جمله با آیت اهلل سیدمحمود طالقانى همب  یاسیس

 و در آنجا با هم آشنا شده بودند. 

مثل ادنا ثابت که در باال نام بردم، عمالً در زد  زین یانیهودی

از    یقیمسلحانه شرکت داشتند ، اما شمار دق  یو خوردها

 .  ستیآنها موجود ن 

 
   با زمزمه مار در گوش

دگراند  لیدل گروه  هر  سبعانه  رژ  شیسرکوب    م یتوسط 

هدف  انیهودی، اما در مورد کندیفرق م رانیا عهیش یاسالم

بازگشت به سرشان  الیکه خ بود که چنان بدرقه شوند نیا

 نزند. 

که از    ی زمیتیسم   یهدف , به باور من, آنت  نیتحقق ا  یبرا

، در  سوادیمادران و مادر بزرگان ب یی و الال ریکه با ش ینفرت

تفحص و  بحث  ها  یب   یفقدان  موعظه  از  تنها   و    ی جانبه 

ادگنید و  پ  بانیردانان  قرون  ها  نیشیمغرض  نسل    ی به 

  ر غارتگران فک  ییسود جو  هیدستما ،کرده بود تیسرا یبعد

 شد.   هیو سرما

به   ینیبخودبزرگ  ینیتلق  یباورها  یفروپاش ساله  هزاران 

فراگ  منی پ  ریارتباطات  مشاهده  و    یاقتصاد  شرفتی, 

که   ی اجتماع  نه یممالک در هر زم  گرید   انیهودی  یبالندگ

ترق  یدسترس و  بود،  ممکن  آن    ی پانوکشور    عیسر  یبه 

  ی از اهداف اصل ی ریبا وام گ م یباعث شد که رژ ز ین ل یاسرائ

فرار از پرداخت قروض  یاروپا که برا یاز پوگرومها یاریبس

دست به مصادره   ینیو اخراج آنان با عَلَم نفرت د  انیهودیبه  

که اعدام    یبه غارت اموال  تمام کسان  زدند،یم   انیهودی اموال  

رس  ایشده   قتل  خانواده    دهیبه  و  و دست آنبودند  زده  ان 

برا   ارانی باق  یرا  اموال  و  ها  خانه  باز   انیفرار  یتصاحب 

 بگذارد.  

  لون یاز دو م  شی دست در دست ب  زین  انیهودیمنوال    نیبد  و

گر و  ناباور  با چشمان   ، ا  انیهموطن خود  ترک   ران ی،  را 

 کردند. 

هموطنان دور    گریچون د  ی رانیا  یهودی ندارم که    یاما شک 

 زد،یخ یمانند ققنوس که از خاکستر خود برم رانیاز مادر ا

کند   یخود را دوباره پر م  رانیا  یهودیجامعه رو به انحطاط  

فرهنگ و   خ،یتار  و سازنده  ریناپذ  ییجدا  یاز اجزا   یک یو  

 ماند.   یم یملت باق  یبافت اجتماع

 ران یا ندهیپا

______________ 
تصور   ایجنوب فرانسه و اسپان   ، در( در قرن چهاردهم  1)   

)عرفان    شدیم قباال  علم  حاوهودیکه  جادو    ی(  و  عرفان 

است. از آنجا که قباال در زمان طاعون شروع به ظهور کرد 

ها  انیهودیکه    دندیترس  ی م  انیحیمس با    یچاه  را  آنها 

عل  اهیس   یجادو شورش  باشند.  کرده  مسموم    ه یخود 

دستور   رد  انیهودی حاکمان  و  شد  آغاز  اروپا  سراسر 

تحت شکنجه    انیهودی و    را صادر کردند  انیهودی   یر یدستگ

ترک   یاریاتهام پوچ اعتراف کنند. بس نیرار گرفتند تا به اق

 خود کردند.   هنی م ایو  نید

ا  2)    طبق  دروغ   نی(  و  نامنصفانه    ان یهودی  ، برداشت 

روس انقالب  سال    هیمبتکران  ها  1917در  جنبش    ی بر 

نظر  یستیکمون با  و  اند  داشته  تسلط  جهان  توطئه    هیدر 

 انیهودیشود    یکه در آن ادعا م  یستیونیدولت اشغالگر صه

 کنند، مرتبط است.   یرا کنترل م یجهان استیس
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 آثاری از  

شاعران و نویسندگان زندانی  

 کانون نویسندگان ایران 

 و دیگر دربندان 

 
 
 

ما را یاری کردند مطالب این بخش در تهیه  با سپاس از دوست عزیزمان علی شمایان که    
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   علی شمایان 

  مدافعان آزادی ، جویندگان روشنایی

 
 یک

و جاودانگی    "کلمه" یافت و به جوهر هستی  اعتبار  آنگاه 

یافت و غیاب اوالد  ی اجتماع راه آراسته گردید که به حوزه

بی هیچ حذف و  حصری   آدم را با آزادگی به آزادی گره زد و

 . به عریانی و به روشنی به  زبان آورد

کلمه به هستی و زیستن معنا و اعتبار بخشید ، به زایش  

انجامید و راهِ ِ گسست زنجیر تعلق از دست و پا، جان    هنر

 .ری  کردانسان، جامعه و طبیعت را بر زبان ساری  و جا

 .... وآنگاه

هنر ارجمند گردید و بر صدر نشست و  انسان را مراعات  

 .کرد

ها، بیان ِ زیبایی  همانا هنر دویدن، جستن  و دریافتنِ ِ نهفته

ی انسان مسخ کرده و افشای تاریکی در پستوی سیمای بزک

 . شده و اجتماع ِ ایلینه است

آن رنج و اندوه،  ی  ی هزار پاره است که در هر تکه هنر آیینه

 . یابدشادمانی، سعادت و شرافت انسان انعکاس می

هنر مشت پیاپی و بی امان امواج است که آدمی را به صخره 

 . کوبد و پژواک آن در درازای تاریخ منعکس می گرددمی

سرانجام به اسارت   دربند کردن کلمه، به دربند کردن هنر و

 .انجامدگرفتن اوالد آدمی می

آورد و به قید  ها را تاب نمیچشمیها و تنگنظریهنر تنگ

 .دهدها کرنش نشان نمیو بندها و تاریکی

روشنی قیام  ایران  نویسندگان  اسارت کانون  علیه  بر  ست 

درتاریخ   که  آزادی ِ  1347کلمات  درخشان  گسترای  در   ،

اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا تجلی و اعالم حضور 

 .کرد

نویسندگان در   کانون  به    ایران  برآمدنش،  از  قرن  نیم  این 

به   وسعت تمامی تاریخ آموخت و بی دریغ و گشاده دست

 .پیشگاه ِجویندگان تعالی انسان و اجتماع تقدیم کرد

ت قابل  آزمون  محصول أاین  هوشمندانه  و  غرورآفرین  مل، 

 . گفتمان رفیقانه و خرد جمعی است

روند پیچاپیچ   ایران در این  نویسندگان  بغرنجکانون  در  و 

دفاع از آزادی اندیشه و بیان و ستیز با سانسور بهای بسیار 

 . سنگینی پرداخته است

گستره   "کلمات"آمیزی  رنگ  این  با در   گاه  شورانگیز  ی 

پیچ  بریدن نفسی، گاه به کارد آجین شدن قلبی، گاه با طناب

تحقق  استواری  قامت  کشیدن  دار  به  گاه  و  گردنی  شدن 

 .یافته است

ر کجایی این نیم قرن ِ باال بلند چشم بگشایی، سروی  به ه

گشاید و آنجا که سایه دهد، زخمی دهن میدست تکان می

می گسترده  اختناق  و  در  ،  گرددسرکوب  ققنوسی  مثل 

 کانون در. آورد گردد و به وقت سر بر میخاکستر پنهان می

و مهر خود  .  این نیم قرن آموخت که از فردیت بیرون بیاید

به عنوان هویت جمعی، معنی ببخشد و بر پیشانی تاریخ را 

 .نقش بندد و راز جاودانگی با همگان را درمیان گذارد

نشر    آزادی ِ اندیشه و بیان و"این هویت در دو اصل منجز  

های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر  در همه عرصه

با   و استثنا  و اصل  ستیز بی وقفه   ،   حق همگان است..... 

...سانسو بیان  و  اندیشه  انسان   در  "ر  اصل  هفت  مدار کنار 

یک اساسنامه در هشت فصل و چهل و  خویش در منشور و

به   توانست  صنفی  متشکل  نهاد  یک  عنوان  به  بند  هفت 

 ..خواست همگانی تبدیل گردد

ازجان ای  گوشه  تنها  پاسداشت  و  کرد  یاد  فشانی ِ  این 

ی ِ فرهنگ و ای است که در راه تحقق تعالهای شیفتهجان

شان  اندیشه و آزادی گفتمان به میدان آمده و گوهر هستی

 .اندگذاشته "داو"را به 

اند، های شیفته ای که یا ربوده شده و به قتل رسیدهجان 

اند، یا به بند و حصر گرفتار آمده  و یا  یا به رگبار بسته شده

 .اندازحق حیات طبیعی محروم شده با هزار قید و بند،

 به خاک افتاده اند  آنان

 آنان به خاک می افتند 

 آنان از خاک برمی خیزند 

 آنان با مهربانی سخن گفته اند ، 

 .آنان با مهربانی سخن می گویند

 .آنان با مهربانی سخن خواهند گفت

 .از آنان جز به مهربانی سخن نگوییم

 1401آبان 28
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 علیرضا آدینه   شعر از چند  
 

  
 

 زندگی را رها کردم 

 چون دست طفلی خُرد  

 که به من سپرده بودندش 

 چونان گرمایی

 که اندک اندک از درز پنجره می رود بیرون 

 چنان چون عقربه ای در حال احتضار

 که بر جا می لرزد

 و از زمان تهی می شود  

 مانند نخ های بخیه 

 که زخم را

 کشیدمش دیگر نیازی بدان ها نیست 

 و تنها چند نقطه

 بر گرداگرد خطی محو به جا ماند، 

 چون ردپای مردی سرگردان 

 که در برف رفته است .  

 رها کردم زندگی را ،

 استکانی خالی ، 

 لباسی خالی ، 

 تختخوابی خالی ، 

 حوله ای آویزان بر چوب رخت

 و دهانی که ذره ذره از خاک پر می شد 

 چون ساعت شنی 

 ک پر می شد و گوش هایی که از خا

 و خاک دنبال سوراخ های هوا می گشت

 و هوا می گریخت از سوراخ های مانده

 هنوز من

 رنگ های زیادی را دنبال کرده بودم

 و با رنگ های فراوان 

 زندگی را رها کردم 

 اما قرمزِ کوچکی انگار 

 از البالی مرگ گریخته بود 

 یک قطره جیوه ی سرخ

 که بازیگوش

 بر سینه ی مسطحِ من

 … می غلتید 

 
 

 یک

 ××××× 

 مثل کسی که 

 کنارجاده 

 تکان می دهد توی هوا 

 ظرفِ خالیِ بنزین را  

 قلبم را گرفته ام در دست 

 
 دو

 ×××××× 

 
 میلیاردها نهنگ 

 به خشکی زدند  

 تا باالخره  

 یکی زنده ماند 

 دست و پا در آورد  

 روی خاک قدم زد 

 و رفت بلیطِ استخر خرید  

 پرید توی آب

 یکی 

 اش را دانایی
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 بندد و به خودش می

 رود میان جمع می

 اش را دیگری نادانی

 هر دو

 خواهند ما را بکشند می

 هر دو غمگین 

 امید هر دو نا

 اختیارهر دو بی

 
 آورممن اما قلبم را درمی

 جایی شلوغ

 رومگذارم و میکار می

 کمی دورتر

 دهم ی پیراهنم را فشار میدکمه

 بوسهشود از  هوا پر می

 های شاد از رنگ

 های رها خنده

  
 علیرضا آدینه

 سه

 ×××××× 

 کتری و قوری روی اجاق  

 دهندسمت راست را نشان می

 های تمیز استکان

 از چپ به راست چیده شده 

 و خورشید 

 کند دارد از مغرب طلوع می

 معشوقِ چپ دست من گویا

 زودتر بیدار شده

 و جهانم را مرتب کرده است
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 علی اسدالهی 

 
 

 بینایی 
 

 بلند چه یادت هست؟از آن سیگار پایه

 آنکه به عیش دود کردیم 

 هاشآنکه در میانه

 گریستی     هایت را در مشت گرفتی وُ   چشم

 چنان که آسمان ابر را به چنگ گیرد -

 -ی باراندر هنگامه

 چنان که با دو چشم در دست 

 بنگری به جهان 

 به خیابان به دو گودالِ تاریک بر صورت

 روی هم وُ      خیره شوی هایت را بگذاری روبهو چشم

 چنان که بینایی 

 چیزی جدا از صورت

 .چیزی جدا از بدن باشد

 

 بام هایت را بگذاری بر پشتو چشم

 ای در آسمان طور که خیرهتا همین

 .کورمال کورمال به خانه برگردی

 

 برگردی از کرمان

 در هیئت قُلی میرزا       از آغوش نادرشاه

 ی مربا در دستبا دو چشم در شیشه

 شود گذاشت کنارِ چند ظرف ادرار در آزمایشگاهکه می

 ها شود پرتشان کرد برای گربهکه می

 :رقصید و با صدای لیز جویدن

 

 چشم دل باز کن که جان بینی 

 چشم دل باز کن که جان بینی 

 دل باز کن که جان بینی  چشم

 

 زدنی ای مشغولِ پلکبینی، در رودهکنی وُ میباز می

 زنی در خاک پلک می

 ی گوزن        به وقت جست وُ خیز در کشاله 

 گیر ی ماهیهای خستهدر چشم

 های انزلی سوار بر دوچرخه در کوچه

 در زبان زنی در دهانی دیگر 

 کالنتر در تنبان حاج ابراهیم خان 

 ی گاو        پیش از فرود کارددر معده 

 در انتهای کَالت

 یا اندام لزج یک زالو 

 .شود        از خونآنگاه که فربه می

 

 ت زنی وُ بیناییِ مسیحاییپلک می

 کند اشیاء را بینا می

 با دو گودال تاریک بر صورت

 شوند وُ چاله که یک روز بزرگ میبا دو سیاه

 بلعندمیجهان را 

 چنان که خورشید روی بگیرد        از آسمان 

 چنان دو آیه از تکویر 

 تقصیرای نور وُ ظلمات بی

 !امان بده

 

 جواب آزمایش؟  –

 !نیامده! امان بده +

 

 بیا دوباره سیگار بکشیم 

 برقصیم وُ جار بکشیم 
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 های آغامحمدخان در سینی با تخم

 نقل وُ نبات وُ شیرینی 

 

 دست  با دو میلِ داغ در

 امان بده

 شهریارا امان بده

 

 

 آواز خاوران 

 
 چشمم افتاد به خاک تو وُ در خون برخاست 

 مرغ زیرک ز تَرآواز تو مجنون برخاست 

 
 داغ خورشید به دوش من وُ من، چون موری 

 بین آمد وُ دود از سرِ کانون برخاست ذرّه

 
 تن عریان بیابان به شقایق پوشاند 

 اندودنِ گردون برخاست ابری از خون که به 

 
 الله پروازِ یکی مرغکِ بِسمِل را دید 

 واژگون گشت وُ از آن پس خم وُ وارون برخاست 

 
 غرقِ پرهای کبوتر، شده روشن، گوری

 برخاست   زیتونخورد وُ از آن شاخه  که تَرَک 

 
 آمد از دار، طربناک، به باال، پیچک 

 تا اناالحقّ تو با شورِ همایون برخاست 

 
 زادیِ شعرم بزند طعنه به سرو من که آ

 ست که موزون برخاستقلمم رقص تو دیده 
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 چند شعر از روزبه سوهانی 

 
 یک

-- 
 وقتی می روی 

 چند دقیقه

 در کوچه می ایستم 

 هر چه از عطرت بیرون در مانده است را 

 نفس می کشم 

 و به خانه بر می گردانم 

 

 دو

-- 
 دنیا آمده امبارها به 

 تا دست کم

 یکی از من 

 مرگ را در آغوشت تجربه کرده باشد

 

 سه

-- 
 از همخوابگی شهر و کفش هایت

 کوچه های ناخواسته ی زیادی 

 . … به دنیا آمده اند

 

 چهار

--- 

 خوابی لبت بی

 ی هر فنجانی بزند به دایره

 ای از تاریخ جرعه

 . … کبود خواهد شد

 

 پنج  

---- 
 راهنت ، های پیاز سوراخ

 ها صدای پشیمانی تفنگ

 . … رسدبه گوش می

 

 شش 

---- 
 هر دیوار این سرزمین را 

 تاریخی

  زخم کرده است

  های یک زندانی راکه ناخن

 . … اندازدها میبه یاد پنجره

 

 هفت 

----- 
 ات کافی است ای از شانهدقیقه

 های جهان ، تا ساعت

 تاریخ را 

 برگردانندهای یک کاغذ به دلتنگی

 های سرگذشت نسلیکه نخستین کلمه

 . شودهایش از هم دور میدر تکه

 

 هشت 

----- 
 ام صدای تو را پوشیده

 و آرام آرام 

 شومی وطنی دور میاز حنجره

 که آوازهایش

 دیگر

 رسید .  ای نمی به گوش هیچ کوچه
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 شعر از آیدا عمیدی   چند 

 
 

1 

 باد چاقویش را برداشته

 به سوی چهره ی من می تازد

 چهره ای که درتاریکی پنهان کرده بودم

2 

 کسی اینجا بود 

 برایم دسته ای گل آورده

  وقت خریدن گل ها به من فکر کرده

 مرا دیده که گل ها را در گلدان می گذارم

 لبخندی گوشه ی لبش نشسته

 کسی اینجا بوده 

 پژمرده استکسی که با گل ها 

3 

 چیزی برای گم شدن ندارم 

 دریاها یم در باد گم شده اند

 شعرم پر از کلمات دیوانه ایست

  که گاه و بیگاه

 برای تو رگ هایش را می برند 

 من محکومم 

 و آشوب جهان نجاتم نمی دهد

 چاره ای نیست 

 جز آنکه از نقش چرو کیده ام برسنگ بیرون بیایم 

 عصایم را بر دارم 

 کست خورده ی کلمات پناه ببرم. وبه لشگرش

 

4 

 ی جنگ را به ساحل انداخته بود دریا تفاله 

 ام در قیر گیر کرده بودپای کودکی

 های شنی نبود و ساحل دیگر ساحل قلعه 

... 
 چگونه نترسم از زمینی که هرگز زیر پایم نایستاده است

 هایشاز تعبیر خواب

 اش به انفجار و میل حریصانه

 شود تمام نمیجنگ هرگز 

 و جای خالی پای چپ 

 مثل میل قدم زدن در شب 

 چیزی روزمره است 

 و ما که اهل جنوبیم 

مان پاک زدگی را از پیشانیهر روز صبح داغ جنگ

 کنیم می

 دهیم و به زندگی ادامه می

 دورافتاده از شهری 

 که جنگ پیشانی بلندش را شهید کرده است... 
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 « ی: »هوچی مین ترانه 
 شاعر: اوان مک کول 

 برگردان: آرش گنجی 

 

 
 سوی اقیانوس در آن

 در آن دوردست شرق دریا 

 خواننداش میمردی زندگی میکند که پدر خلق هندوچین

 اش هو چی مین و نام

 

 هو هو هو چی مین

 هو هو هو چی مین

 

 از شمال ویتنام تا دلتای سایگون 

 کشیده تا جلگه های زیریناز کوه های سر به فلک 

 کارگران پیر و جوان، کشاورزان و دهقانان رنجبر 

 کنند در کنار عمو هوبرای آزادی پیکار می

 

 هو هو هو چی مین

 هو هو هو چی مین

 

 هو چی مین دریانورد دریاهای عمیق بود

 عمر خود را بر هفت دریا سپری کرده بود 

  کار و زحمت آموزش ابتدایی زندگی و

 استثمار الفبای آن بود 

 

 هو هو هو چی مین

 هو هو هو چی مین

 

 اش آمد هو چی مین از دریا به سرزمین

 اش را جست سرزمین مادری

 نیاز و گرسنگی خلق هندوچین را یافت 

 و سربازان خارجی را بر سر هر زمین 

 

 هو هو هو چی مین

 هو هو هو چی مین

 

 هوچی مین راه کوهستان را گرفت

 مصمم را آموزش داد گروهی 

قهرمانانی که به آزادی خلق هندوچین سوگند خورده  

 بودند

 به اخراج متجاوزان از سرزمین خود

 

 هو هو هو چی مین

 هو هو هو چی مین

 

 چهارده نفر یکصد نفر شدند 

 یک صد هزار تن و هو چی مین 

 ارتش خلق هندوچین را بر سندان کوفتند 

 بخش ویت مین ارتش رهایی

 

 چی مینهو هو هو 

 هو هو هو چی مین

 

 هر سرباز یک دهقان است 

 گیرد اش را میآید و کج بیلغروب می

 گذارد آید و مسلسل خود را بر دوش میسحر می

 این است ارتش عمو هو

 

 هو هو هو چی مین

 هو هو هو چی مین

 

 هادر کوهستان تا خود جنگل

 زاران در شالیزاران و نی
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 روندش میمردان و زنان ارتش هندوچین مار

 پاشند برای رویش آزادی و بذر پیروزی می

 

 هو هو هو چی مین

 هو هو هو چی مین

 

 از شمال ویتنام تا دلتای سایگون 

 روند های ویت مین مارش میارتش

 وزد و باد در پرچم خلق هندوچین می

  صلح و آزادی و هو چی مین

 

 هو هو هو چی مین

 هو هو هو چی مین

 
 

 

پروپاگاندای »پایان سوسیالیسم« و حتی »پایان تاریخ« به  

ی نیروهای غربی فاتح بود طور صرف هیاهوی پیروزمندانه

سوسیال   رقیب  جنگ   _ که  یک  در  را  خود  امپریالیست 

بودند. هدف عمده رقابتی بی به در کرده  ی امان از صحنه 

دست پروپاگاندا،  ستمدیدهاین  افکار  و کاری  گان 

نارضایی  استثمارشده یک  با  که  بود  جهان  سراسر  گان 

جست در  پیش  از  بیش  برای  رشدیابنده  بدیلی  وجوی 

 .هستند داریی سرمایهجامعه

 

خروشچف،   مدرن  رویزیونیسم  بلکه  سوسیالیسم،  نه  این 

برژنف و گورباچف بود که همراه با فروپاشی شوروی در هم  

فلسفی  بنای  سنگ  مدرن،  رویزیونیسم  این  شد.  شکسته 

آن  لطهس آمال  مبنای  و  شوروی  اتحاد  در  نو  بورژوازی  ی 

ی آمریکا، بود  خود، ایاالت متحده  یعنی توفق بر رقیب اصلی 

تا خود به عنوان ابرقدرت امپریالیست پیشتاز جهان به آقای  

 ".جهان تبدیل شود

غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی با  "از دیباچه کتاب 

 "یسازماندهی تولید بین الملل

 ی اشتفان انگل نوشته

ی آرش گنجی ترجمه
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 کیوان مهتدی 

 
  جامعه 

 شویم می   بلعیده   آتش   در   و   زنیم در شب پرسه می 
 

خرید   مراکز  در  نویسنده  شهرگردی  از  روایتی  متن  این 

تهران است. با متن همراه شوید تا با سفر در جنوب و شمال  

 .درباره نابرابری اجتماعی و تغییرات تهران تأمل کنیدشهر 

 

 (1) کنندگان؟«مصرف شما سوزید، برای چه می»

ناپذیر است که  زبان و جهان پاساژها به قدری کامل و رخنه

نیمه   درون   به  بار  هر  ما  انتقادی   تفکر  جان زبان 

  خواهم نمی.  غلتددرمی  آن  خودتاییدگر  هایچارچوب

یاب برای بازار  یک  مثل  را  مریزمان  کژدار  مفاهیم  و  کلمات

  دانم می.  کنم  هزینه  پاساژها  باب  در  فرهنگی  ییک مطالعه

 هاسلول  آن  از  یکی  یفروشنده  با  من  اصلی  تفاوت

 تصویر  شرایطی  هر  تحت  است  محکوم  او  که  آنجاست

  با  توانممی من اما  دهد، ارائه  شما  به  کاملی و کنندهخیره

نم. دومی  ک  نفی  را  گذردمی  پاساژ  درون  آنچه  نادری  آزادی

 کلیت باید  من اما  کند، ظاهراً یک کاالی مشخص ارائه می

  دوی   هر  واقع،  در.  دهم  ارائه  شکل  بهترین  به  را  آن  یایده

 ظاهر  »آنچه:  کنیممی  پیروی  دیرینه  فرمول  یک  از  ما

.  شود«می  ظاهر  است  خوب  آنچه  است،   خوب  شودمی

روم،  نها میآ  سراغ   به   مفاهیم  ترینبُرنده  با  که  زمانی  درست

مثل عکسی که زیادی در معرض هالیدهای نقره قرار گرفته  

  این   گیرمام. تصمیم میباشد، به ظهور بهتر آن کمک کرده

  متقابل   بازدید  یک  با  را  جاحاضرهمه  و  طرفهیک  حضور

  تهیه   حدودی   فهرست   یک .  است  شب  اول  تازه.  دهم  پاسخ

ه بتواند به  ک  چیزی  هر  به   مجهز   دوستانم   همراه  و   کنممی

 .کنیممی شروع را  سفر بزند آسیب مانهوشیاری

 

ام، و  مقصد اول نخستین فروشگاه بزرگی است که شناخته

ام.  اسفندماه بیست و یک سال پیش شاهد افتتاح آن بوده

ستون و  سقف    آباد، عباس  های تپه  روی  بلند  های آن 

چه ممکن  آن  هر  کرانِبی  وفور  و  روز  از  ترروشن  نور  با  همراه

که  دیگری  چیزهای  همچنین  و  باشم،  داشته  نیاز  بود 

.  بگیرم  یاد  آنها  به  را  نیازم  زودتر  چه  هر  خواستم می

  چیزی   آرژانتین  میدان   شهروند  فروشگاه  از  من   یخاطره

  یک :  کندمی  یادآوری   را   نیازهایم  مجموع   از  بیشتر

 را  قحطی  معجزه  یک  با  توانستمی  که  کاال  پرستشگاه

 میانسالی فرد بینممی که تصویری نخستین. سازد ناپدید

 شلختگی  با  که-  را  گوشتی  هایفرآورده   ردیف  که  است

 -اندشده  بندی بسته  برابر(نا)  وزن   و  شکل  به  تعمدی

  80  از  بعد  تا  کند، می  جلو  و  عقب  عینکش  جلوی  یکییکی

. باشد  کرده  جوییصرفه   بسته  یک  میزان  به  خرید  نوبت

.  دهدن قفسه، محرومیت او را دوچندان جلوه میای فراوانی

 رقّت بابت را  شب این  سنگینی  و عصبی ضعف که حالی در

  قبل  یدهه دو مثل خواهممی و کنممی سرزنش عواطفم

 میانسال  فرد  بپرسم،  تک تک  را  مشابه  کاالهای  قیمت

 چند  که  بینممی  خروجی  نگهبان  با  بحث  هنگام  را  دیگری

رضروری از کیفش استخراج شده است. در  غی آشکارا کاالی

 گویی شود،نمی دیده تابیبی از نشانی هیچ اما اشچهره

  این   در  را  او  بدشانسی  صرفاً  و  کرده  رفتار  اصول  مبنای  بر

 تا  نهایتا   او   دانستند می  دو   هر:  است  داده  قرار  موقعیت

 .شد خواهد  اخراج  معبد از بعدی نگهبان شیفت

 

نتیجه که  فروشگاه    میان   نسبت   کردن  پنهان   ی جادوی 

  در   نه  و  محصول  در  فقط  را  فراوانی  بود،  زیربنا  و  روبنا

  نهایی   محصول   کامل  جدایی . کردمی  عرضه  تولیدکنندگان

  مستقیم  نمایندگی یا بازنمایی از  خویش، تولید مناسبات از

 انفجار.  کندمی   جلوگیری  روبنا  توسط  زیربنا

یدی است که خود را مستقل  تول  مازاد  نور،  یکنندهخیره

می تجلی  تولیدکنندگانش  مناسبات    همین   به.  بخشداز 
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  همگی   سال  آخر  ماه  و  خرید  توان  و  وفور  و  نور  سبب،

  مستقیماً   اگر  تولید  مناسبات  اما.  اندمانده  باقی  نخوردهدست

 کنندگانمصرف:  آوردمی  بر  سر  واژگونه  شکل  به  شود،  انکار

 یانی دیگر هستند. اگر در دههتولیدکنندگ  خود فروشگاه،

  داخلی،  تولید از  کذایی حمایت و موثر تقاضای ایجاد هفتاد

 بخش  امروز  کرد،می  دعوت   مصرف  قلمروی  به  را  ما

  ایم، افتاده  بیرون  مصرف  ی عرصه  از  تنها  نه  ما  از  ایعمده

.  نداریم  را  تولید  پنهان  قلمروی  به  ورود  مجوز  حتی  بلکه

اخالقیات تولیشبه  از  حمایت به  را  خود  جای  داخلی  د 

شبه   قدیمی   جادوی.  است  داده  داخلی  کاالهایمصرف 

  عنوان   به  را  خود  یچهره  باالخره  روزیشبانه  فروشگاه

 وفور. است داده نشان بقا  برای نزاع  طبیعی کمابیش طلسم

  چون   داده،  نشان  مضاعف  فقر  عنوان  به  را  خود  حقیقی  هیات

 .«ای یک بار گوشت بخورندفتهه بگیرند یاد باید »مردم

 

می جیب پر  دستی  دم  چیز  هر  از  را    از   و  کنیم هایمان 

 معنای  به  که  رویم می  جایی  به.  شویممی  خارج  ویرانکده

-   است تهران  روزهای  این  یتپنده  قلب  کلمه  الفظیتحت

 پمپاژ  حال  در  وقفهبی  پوشاک  هایکارگاه.  جمهوری  خیابان

  این   نژاد  جنگجوترین–ها  تفروشدس   و  هستند،  عید  لباس

  را   خیابان  جستار  این  موضوع   به  تفاوتبی  -بالخیز  شهر

  ی زدهمعماری  جهان   وارد   ما  االسف مع.  اندکرده   تسخیر

  نام   تداعی  در  حتی  آن  زدگیمعماری.  شویممی  چهارسو

 و  چهارم  دیوار  به  که  چهارسو  نام  است؛  مشهود  چهارسو

 هر ا ش تیاتر در ما مشترک تاریخ

رجاع داشت، اکنون توسط چهار سوی هندسی در چهارراه 

ها با چنان دقتی به شکل  جمهوری مصادره شده است. پله

شده طراحی  که  قطری  طبقهاند،  به  رسیدن  باال  برای  ی 

شود، در جستجوی راه سریعتر  نیمی از یک طبقه طی می

می ناکام می بالکنی  به  آخر  در  و    درست   که  رسیم مانیم 

  ای طبقه  همان  دارد؛  قرار  عالئدین  آخر  ی طبقه  رویروبه

  کمابیش   عملیات  یک  در  چهارسو  افتتاح  از  بعد  که

  است   یادبودی  آن  ی ویرانه  حاال  و   شده،  ویران  کماندویی

 .شودمی ظاهر  چهارسو فاتحان سلفی یمنظره در که

 

مجموعه صرفاً  پاساژها  بعد،  به  جایی  از  و  اینکه  کاالها  ی 

ی خود  خدمات نباشند و یک جهان کامل با زمانبندی ویژه

  جهانی   چنین  اما.  نیست  ایهتاز  یرا شکل دهند، پدیده

  بگیرد؟   شکل  متعلقاتش  و  موبایل  حول  تواندمی  چطور

  رقیبش   همینطور  و  دو  و  یک  عالئدینِ  آقا  حاج  که  گرایشی

  چهارسو   در  حاال  کنند،می   نمایندگی  تهران،  موبایل  بازار  در

  این   از  طبقه  چند.  ستشده  ظاهر  یافتهجهش   شکلی  به

 تخصیص  خوراکی-فرهنگی  مراکز  و  سینما  به  ساختمان

  خالی  فضاهای را آن طبقات کل از  ای عمده بخش و یافته،

  تشکیل   نارنجی   و  سبز  هایرنگ   موقعبه  تاش  با  باشکوه

 کاالی  کردن  سحرآمیز  برای  نهایت  در  اینها  تمام  و.  اندداده

شمارش. دو چهارراه بعد از ساختمانی بی متعلقات  و موبایل

  کرد،   سقوط  پنجمش  یکه زن کارگر از میان آتش طبقه

 وجود تجاری هاینام همین برای زهدانی و امن محیط یک

 .ندارند آن  درون رقابت به نیازی حتی که دارد

 

نیمه تا  ساعت  سه   چهار  باید  و  داریم  فرصت  شبفقط 

 که  کنیم می  کتابحساب.  کنیم  فتح  را  دیگر   یقلعه 

.  بندندمی  را  هایشاندروازه  دیرتر  احتماال  شمالی  نواحی

  اینجا .  عظیم شابدول به رویم، می جنوب به نعل چهار پس

 که  این   از.  باشد  خاورمیانه  خرید  مرکز  بزرگترین  بوده  قرار

.  کنممی   غرور  احساس   خورده  شکست  حد   این  تا  پروژه  این

نه تنها بیشترین گردش مالی را   و نیست، بزرگترین تنها نه

بی با  بلکه   ناگزیر  و  شده  مواجه  هم  نسبی  توجهیندارد، 

  به   را  شده  ربوده  ارزش   از  بخشی  جذابیت   ایجاد  برای   شده

  و   ابعاد  رغم   به  خاورمیانه  یستاره  این.  برگرداند  مردم

.  رسدمی  نظر  به  مهجور  حدودی  تا  خود،  کرانبی   امتیازات

 و  کسب  از  بخشی  که  رسدبه حدی می  آن  امتیازات  البته

  به   دیگر  ایویرانه  و  کند  ساقط  را  شهری  و  محلی  کارهای

 .بیفزاید شهر این کهن هایرسوب

 

شیوه  به  که   جادوی  برابر  در  مقاومت  هایهمینطور 

  مقوای   ردیف   یک   کردم،می   فکر  کاالها  یکنندهخیره

بودند و    آویزان  تیر  دو  بین  نخ  یک  با  که  دیدم  کج  آچهار

روی آنها به موازات افق نوشته شده بود: محجوب محجوب  

از   بعد  که  همانی  کارگر   25محجوب.  خانه  ریاست  سال 
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  و  است  نرسیده هم  حداقل به  هنوز کارگر شرایط گویدمی

  چه   شما  قرن  ربع  این  در  پس  بپرسد  ندارد  جرات  خبرنگار

شی  بخ  برای  روزها  این  که  کج  هایبرگه  ردیف  کردید؟می

بار نوستالژیک پیدا کرده، از شیوه  های ها و حوزهاز شهر 

 به  توانمنمی  پس.  کندمی  صحبت  برندینگ  گوناگون

  شهری   آن  مقاومت  تجلی  را  اینجا  از  نکردن  خرید  سادگی

  سر   به   جانبههمه  یمحاصره  در  هاست نسل  که  بدانم

 .بردمی

 

نیم.  زمی  خط  را   کوروش.  شودمی  ترفرصت هر چه تنگ

می  خودم    آنجا   جدیدی   چیز  متفاوت  ابعاد  جز  گویمبه 

  تجانس   تبدیل  هایفرمول   با  بعدا  توانممی  و  بود،  نخواهد

  در   باریک  یکوچه  آن   از  همینطور.  بروم  آن  سراغ   به

  نظر   صرف  شده  مگامال  سه  میزبان  اخیراً  که  هروی   یمحله

ر  د  گینس  »رکورددار  عنوان   توانیممی   بعدا.  کنیممی

محله   ی استفاده  غیرقابل  فضای  به  مسکونی   یتبدیل 

  پرجمعیت   خاندان.  کنیم  کار  دیوارهایش  روی  را  تجاری«

  در .  نبودند  فهرست  در   اول  از   هم   ونک  یمحله  هایپاساژ

 همدیگر که مدور پهن  هایخیابان آن  به رسیممی نهایت

اف  اطر  محیط  که  هاییبرج  به  کنند، می  قطع  نقطه  دو  در  را

 بار  نخستین.  گلستان  پاساژ  به   کنند،خود را دیوارزده نمی

 هایترکیب  گلستان،   پاساژ  برویم  گفت  من  به  کسی  که

  آلومینیوم   مانند مورد  چند به  پاساژ  ی واژه  از   مشتق  اضافی

  ویندوشاپینگ   و  فالنر  و   شد،می  محدود   هاکویتی  و

هست.   چی   تو  آن   پرسیدم می .  بودند  ناآشنا   هاییعبارت

  از   فراتر  دعوت  این  انرژی.  بینیگفت حاال خودت میمی

.  بود  خودم  از  بزرگتر  زنی  سوی   از  شدن  دعوت  هایجذابیت

  های آزادی عمومیِ   و آیینی  مراسم  آن کردممی احساس

 همین  در  باید  دادمی  وعده  غرب  شهرک  که  کرانبی

 .باشد گلستان

 

چقدر هم در    هر  که  کردمبا خودم تکرار میدر طول شب  

مورد پاساژها غرولند کنم، دستِ آخر با مدح گلستان تعادل  

می حفظ  خواننده  ذهن  در  حدودی  تا    با   بعدا  تا  کنم را 

 سپرهای  پس.  کند  فکر  کلماتم  به  نسبی  گشودگیِ

  و   خون  و  گذاشتیم   عقب  صندوق   در   را  مان انتقادیشبه

سالم   طالیی  یقلعه   به  و  کردیم  مجدد  بارگذاری  را  ذهنمان

نوازنده   را   مانبازگشت  تا  آمد  ماناستقبال  به  ای دادیم. 

  حیاطِ  از  گفتم .  دادیم   او   به شادباشی هم  ما  و   بگوید،  تبریک

  است   سطح  دو  در  گلستان  حیاط  بود  یادم  چون  برویم،  پایین

  عرضه   خوراکی  و  مصرفی  کاالهای  سفلی  حیاط  در  و

قط برای  ف و ندارد تن به آیینی لباس که کسی تا کنندمی

در محوطه نباشد  ناچار  آمده  .  شود  حاضر  اصلی  یخرید 

  به   و  زنممی  لبخند  خوانم،می  فرا  یکجا  را  نیتمحسن  تمام

 مغازه  یک   وارد  باالخره.  شوم می  خیره  هاویترین

 فروشنده  و  پرسم می   را  چیزی   یک  قیمت.  شویممی

  کنم   »فکر  گویممی   و  زنم قدر. لبخند می  فالن  گویدمی

 را شهر این جنوب تا شمال از که باشد برندی تنها آدیداس

  مشتری   فروشنده.  دارد«  غیرتی  طرفدار  جا  همه  و  درنوردیده

  کار   چه  که  است  من  دوست  جمع  حواسش  و  ندارد  دیگری

 همیشه  آن  گمرک  میدان  »نمایندگی  گویممی.  کندمی

میمی.  داشت«  مشتری کار  آنجا  قبلن  . کردهشناسدش، 

  بابت   پول  میلیون  یک  84  سال  خودم   »من  گویممی

.  پرسدمی   را  پایم  ی شماره  من  از   دوستم .  دادم«  کفشش

  رُند   اندازه  این  را  قیمت  چرا   که  زنم می  نهیب  خودم  به

  خرید   برای  االن  که  دهممی  توضیح  فروشنده  به.  امگفته

  پاساژها   به  راجع  ایردا صبح مقاله ف  تا  خواهممی  و  امنیامده

  به   جالبی  هایراهنمایی.  شود می  باز  صحبت  سر .  بنویسم

 پاساژهای  یبقیه  و  گلستان   میان  زیادی  تفاوت.  کندمی  من

  دهم می توضیح برایش . نیست قائل نور میالد  مثل شهرک

 هایپله  روی  نور   میالد  در  تنفس   قابل  فضای  تنها  که

ر خوب است که گلستان به این ابتذال  چقد  و   است  اشبرقی

 ماهی  مار  مثل  گلستان  حوض  دور  پهن  های تن نداده، پله

 که)  دوستم   که  بگوید  چیزی  خواهدمی.  اندتاب  و  پیچ  در

 من  به(  بود  کرده  ترک  را  مغازه  پیش  ی  دقیقه  چند

 هم  من.  سوسیالیستی«  »شاپینگ:  دهدمی   اساماس

 .آیم ن میبیرو و  کنممی  خداحافظی سریع

 

پاساژ  همان حوض وسط  شهرک غرب،  آگورای  به سمت 

  دوست   به  چطور  مقاله  در  کنممی  فکر  خودم  با  و  رویم،می

  ی فروخورده  حرف  ناگهان   که  کنم،  اشاره  مانفروشنده

  از   خبری  هیچ:  کوبدمی  سرم  فرق  بر  پتک  مثل  فروشنده
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  فضای   آن.  نیست  تاریکنیمه  روشننیمه  میدانگاه  آن

تمام روز کمابیش یک   محل   آن   بود،  شکل  بطالت که در 

  به   را  خود  جای  ناشناس   هایآدم  میان  تصادفی  قرارهای

:  است  داده  طبقه  سه  پاساژ  یک  نیازهای  ترینِمخرب

  آن   ای مشخصهوجه  هیچ   گلستان،  آگورای  بدون.  برقیپله

  را  من ابتذال این شدت. کندنمی جدا دیگر پاساژهای از را

 کاال  جادوی  و  سحر  هایاسته در موضع دفاع از آیینناخو

 گذارید؟نمی  احترام   خود  پرستشگاه  به  چرا .  است  داده  قرار

  دوست   به  را  کفش  راه  در   و  آییم، می  بیرون   سرافکنده

 تعجب  کندنمی  قبول   اینکه  از .  دهیم می  مانه نوازند

ن را آ  ندارد  عرضه  یعنی.  خورد نمی  پایش  سایز  به.  کنممی

 گویمبه نقد نزدیک کند؟ گویا تصمیمش را گرفته. به او می

  یک   و   زندمی  لبخند.  است  ثروت  مجدد  توزیع  کار  این

  نوشته   آن  روی  که  آوردمی   در  جبیش  از  کوچک  یبرگه 

  های اتاق از یکی در کوچک آتش یک تواندمی  کسی »هر

ا  ب  دودزا  ساخت دستورالعمل  آن  پشت  در  .  کند«  روشن   پرو

تخم مرغ و سایر مواد آشپزخانه درج شده است. گفتی از  

شابدول تا  و  شهر  مرکز  تا  غرب    و   سلطه  عظیمشهرک 

 .گالویزند هم با روزانه نامرئی جنگ یک در مقاومت

 

می باالتر  است.  شب  نیمه    پای   تقریبا  رویم،نزدیک 

  این   قشر  ممتازترین  برای  وقفهبی  که  تهران   شمالی  هایکوه 

 کردممی را تالشم تمام نباید غربال؟. شودمی غربال شهر

  کنم؟   امتناع  زننده  و  آشکار حد  از  بیش   هایتقابل  این  از  تا

.  است  پیشتازتر  جدلی  و  نقد  هر  از  مکان  این   خود  وانگهی 

 واقعی  قیمت  چندبرابر  پارکینگ   هزینه   چرا  پرسیدم  وقتی

  است،   خوب  خیلی  اینجوری  شنیدم»  شود،می  محاسبه

این ینم  هرکسی که  است  بدیهی  تو«.  بیاید  تواند 

  مردم   از  بخشی   ی پشتوانه  بدون  حذفی  هایمکانیسم

  5  تا  1.7  بین  ضریبی  با  خدمات  تمام.  نیست  پذیرامکان

  دل   در  گفتی.  نیست  قیمت  تگ  از  خبری.  شود می  محاسبه

  به   حرمتیبی   نوعی  پول  از  صحبت  کرانبی  ثروت  این

اه که برای فروشگاه شهروند  پرستشگ  تمثیل .  آیدمی  حساب

بیش از حد سوبژکتیو و تحمیل شده بود، در اینجا با دقت 

تمام عینیت یافته است. حتی نام آن نیز معبد یا تصویری 

می تضمین  را  ملت  یا  شهر  یک  امنیت  که  .  کنداست 

  ملتی   هر  و  کنندمی   تعظیم  آن   برابر  در  همه  که  محافظی

 .است هیچ  آن بدون

 

ی لوکس از شهروند برای پولدارها پاالدیوم صرفا یک نسخه

 حذف  و) محصول  ی نیست. اگر شهروند با بازتاب وفادارانه

 کند،می عرضه  را رضایت از کاذبی  صورت ،(تولیدکنندگان

 و  نارضایتی  خود  و  کرده  درونی  را  تابناکی  این  پاالدیوم

 اضافه  ی هزینه  آن.  دهدمی  ارائه  کاال  عنوان  به  را  ناکامی

  این   که  است  تمهیداتی   از  یکی  و  ندارد،  تزئینی  ی نبهج

 فضاهایی  چنین.  است  کرده  طراحی  خود  به  حمله  برای  شهر

  آخرین   بلکه  نیستند،  جامعه  از  شده  منفک  جزئی  فقط

( کردن  پرولتریزه  بخوانید)   گذاشتن  بیرون  فرایند  از  مرحله

 در  تغییر)  افتد می  اتفاق  روبنا  در  دارد  که  است  جامعه  کل

ها  روبنا همیشه کندتر از زیربناست، مانند تغییر نام خیابان

(. کشدبعد از یک انقالب سیاسی که چند سال طول می

 خود  درون  را  جامعه  از  مفروض  تمامیتی  همچنین  پاالدیوم

  و .  آن  به  مختص  دانشی  و  آگاهی  با  همراه  کند،می  خلق

و    طبیعی  انتخاب  یگانه  عنوان  به  را  انشقاق  این  زمانهم

 ا  بخش سو یک از. کندعقالنی عرضه می

 

 و  کند،عظم این شهر در مرزهای تولید و مصرف تقال می

 افزوده  ارزش  تولید  کردن،   مصرف  با  اقلیتی   دیگر،   سوی   از

 آن تومانی هزار  خدمات یک کردن مصرف با مثال) کندمی

می ت  تومانی  5000  کاالی  یک   به  را   این   به(.کندبدیل 

  منشا   که  تولیدکنندگان  و  کاال  میان  اولیه  انشقاق  ترتیب،

  از   انتخاب  یگانه  عنوان   به  اکنون   بود،   پاساژ   کنندگیخیره

  صحبت .  شودمی  ظاهر  شهر  این  کل  یگرفته  صورت  پیش

  چون  ندارد،  موضوعیتی  شده جهانی  کاالهای و برندینگ  از

ود خودِ فرایند مصرف در شمی  مصرف  مکان  این  در  آنچه

تولید میمقام یگانه شکل بی و آنچه    شود فعالیتی است، 

 تعریف  خود   با  نسبت  در  را  شهر   کل  که  است  تام  کاالی  یک

 باستان،  روم  در  خود  اصلی  ینسخه  همانند.  کندمی

  کل   که  است  قدرت  هایهپرترسلف از  یکی  تهران  پاالدیوم

آنچه  کنمی  تبعید  ظلمت  به  را   شهر »هر  کند  ثابت  تا  د 

می  ظاهر  است  خوب  آنچه  هر  و  است،  خوب  شودظاهر 

 .«شودمی
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قرار بود از اینجا به سام سنتر برویم. و این یکی جایی است  

مارپیچ این انتزاِع  که پاالدیوم در برابرش به عوام تعلق دارد.  

 هیچ  که  دانممی  پیشاپیش  و  ندارد  انتها  یافتهعینیت 

  یکی  آن سراغ  به کلمات به اتکا با توانداسی نمی شنویرانه

  بازتاب   متن  در  شدت  همین  با  امکالفگی  خواهمنمی.  برود

 کوه  به  پایین،  کندمی  سرازیر  را  ماشین  مجید.  یابد

 هست  قدیمی  پرستشگاه  یک  آنجا  گویدمی.  شهربانو بیبی

  به .  کند  عوض  را  هوایمان  شاید  که  آتشکده یک.  امندیده   که

 تازه  نفسی  رسیم می  که  شهر   ینقطه  ترینتاریک

 از  یکی  دل  در  شده  دورچینی  گودال  یک  درون  کنیم،می

 هاقدیم  گویدمی  مجید.  تهران  جنوبی  های کوه

.  بخورندشان  الشخورها  تا  اینجا   ریختندمی  را  هایشانمرده

  گفتن   برای  چیزی  دیگر  اما.  بگویم  چیزی  یک  خواهممی

 . شود  ویران باید چیزاست. همه نمانده باقی

 1397خرداد   13تاریخ: 

   منبع: میدان

 

 

 
 بکتاش  آبتین

 

 
 

 
 بکتاش  آبتین
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 مسعود باستانی  

   در گوش جان ما   « صمیمی   » سمفونی 

 داشت کیوان صمیمی  گرامی در  

 

 تا راه قلندری نپویی نشود

 رخساره بخون دل نشویی نشود

 خیام

 

ماه که برای نخستین بار قصد کرده آن روز شنبه سوم دی

های سال  انگار از همه شنبه  بودم تا این سطور را بنویسم، 

مرزهای همین جنس خستگی است که مرا تا    تر بودم.خسته

گی می کشاند واین قفل شدگی معموال هشداری  قفل شد

گی و حرمان تنهایی! به است حاکی از سقوط در دره افسرد 

گمانم پس از چهل سالگی است که دیگر می توان باور کرد 

آوری به پایان رسیده و از این پس عمیق ترین ایام بلوغ تاب 

ماست.    گی های گی و دلمردها ناشی از رنج دیدهخستگی

اش فراتر از مرزهای تن آدم همان خستگی که عیار و چگالی

اش. شاید است و دوام آن طوالنی تر از ساعت شمار روزانه

به همین دلیل بود که سنگینی خواب از چشم هایم پرید و 

 به باران پناه بردم.  

بامدادی آن روز  ابرهای آسمان شهر رشت درگرگ ومیش 

م را  باران  قطرات  دریغ  منبی  تا  پاشیدند  بتوانم ه  ی  م 

هنوز از حیرانی   رو رقابت کنم.باسنگفرش های خیس پیاده

باران و احساس نم کشیدگی موهایم بیرون نیامده بودم که 

 صدای همایون در سرم پیچید. 

 با من امشب زیر باران گریه کن

 سر به زانوی خیابان گریه کن

 یا از اول دل به رویایی نبند 

 ویران گریه کن!یا بر این رویای 

زمزمه این شعر دوباره بهانه آن خستگی خوفناک و این گریز 

و  روز  آن  بهانه  گرچه  کرد.  یادآوری  برایم  را  صبحگاهی 

موضوع سطرهایی که امروز می نویسم چندان از همدیگر  

دور نیستند.آن روز گپ شبانه درباره اعتراضات و سرکوب 

سا مهسا« کشیده اش که به دوران»پها و بحث کشدار دنباله

اش را به داخل  شده بود با اخطار خورشید که نورهای نفوذی 

اتاق فرستاده بود، به پایان رسید. قصد خواب کرده بودم که 

ده   آن خبر  با خواندن  که  کنم  می  اعتراف  دیدم.  را  خبر 

ای که به شکل زیرنویس از گوشه سمت راست صفحه کلمه 

م. ولی همین خبر تلویزیون حرکت می کرد؛ حیرت زده نشد

کوتاه بهانه ای شد که بهایش همان خستگی دشوار بود و  

آن فرار بارانی، تا شاید معبر باریکی بیابم برای جدال با قفل 

 شدگی!

باید از قفل شدگی اخیر فرار می کردم، زیرا می خواستم  

این بارمتن متفاوتی بنویسم. ترکیبی متفاوت از جمالتی که 

شد که در نگاه خوانندگان و به چشم باید تصویرگر فردی با

 اطرافیانش رفتار و کرداری سخت متفاوت دارد. 

 **** 

سال پیش برای نخستین بار نامش را    20کسی که حدود  

الی کلمات خانم خوش صدایی که تماس گرفته بود و  البه

می گفت منشی دفتر اوست، شنیدم و یک دهه بعد، گردش  

اتاقی اش در  ایام مقدر کرد تا چند سالی همبند ی و هم 

 زندان باشم. 

همبندی،   دوره  همین  پایانی  روزهای  در  که  کسی 

خیلی  روبروی گفتم:  حسادت  و  حسرت  با  و  نشستم  اش 

خوش شانس هستی! شما یکی از اعضای خوش اقبال ترین 

نسل زندانیان سیاسی تاریخ ایران بودید؛ آنها که روی شانه  

ی پاییزی آن سال،  های مردم آزاد شدند. نسلی که در روزها

انبوهی از جمعیت انقالبی پشت در کشویی زندان قصر برای  

 استقبال از آنان ایستاده بودند!  

همان کسی که در آستانه آزادی اش از آن محبس مشترک،  

دوباره مخاطبم شد تا این بار با افسوس، بپرسم: چهل سال  

پیش وقتی آزاد شدید، تقریبا انقالب هم به مقصد رسیده 

پنبه    د. اما حاال که از زندان بیرون می روید همه رشته ها،بو

شده اند و همان چند تشکل فکسنی که در جامعه مدنی  

ساخته بودید حکم انحالل گرفته اند. حاال چه حسی دارید؟!  

هر بار پیرمرد با دقت همیشگی گوش کرد و لبخند و نگاه 

یستی  پس از همز فکورانه اش نشانه پایان گفتگو ی ما بود.

و انس چند ساله با او دیگر می دانستم که برای پاسخ به  

هایی نباید منتظر جواب آنی باشم. به گمانم  چنین پرسش
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ناگهانی این سئواالت از طرف  او هم می دانست که طرح 

 است.   "بلند بلند فکر کردن  " من، به قول خودش یک جور  

یگر را کسی که بارها برایم گفته بود: »اینجا، ما لختِ همد

های ریز  ایم!« و مقصودش این بود که تنگناها و مضیقه دیده

و درشت محیط زندان که همواره شکل و حجم شان هم 

ها و زندانیانی که تغییر می کند، فرصتی است تا همبندی

چندین سال با هم زندگی می کنند، بتوانند بدون رتوش و  

فردی و   اخالقی، خصلت های  نقابی، خصوصیات  بی هیچ 

شخصی ترین عادات یکدیگر را مشاهده کنند و همدیگر را  

 بشناسند. 

قرار نیست مدح نامه بنویسم یا به رسم معمول دلنوشته ای 

تحویل دهم.از طرف دیگر هم می دانم که سهم این دستخط  

نامه یا مجله ای که میزبانش شود، چند صفحه در هر ویژه 

شناختنامه  ای بیشتر نخواهد بود پس حوصله و مجالی برای  

نویسی نیز باقی نخواهد ماند. خاطرات جسته و گریخته ام  

از زندان و همزیستی و هم نفسی هایم با او و بقیه نام هایی  

برای خوانندگان جذابند، مالت اصلی این متن خواهد   که 

بود، پس باید به شدت مراقب واژه ها و روایت ها باشم. شاید 

خفته و پنهان این    که این خاطرات بخشی از همان تاریخ

تاریخی  که  جهان  از  ای  نقطه  است.  کشیده  بال  سرزمین 

طویل و جغرافیایی خاورمیانه ای دارد و هنوز هم می توان 

خروار خروار مثنوی از رنج ها و عشق ها،حماسه ها و خطاها 

 و خیانت ها و حماقت های اهالی اش تحریر کرد.  

باشند الهام  منبع  باران  این  قطرات  کاش  آن    ای  در  زیرا 

لحظه به چشم من به هیبت مسافرانی دیده می شدند که  

در سراسر مسیر طوالنی این سفر یعنی از آسمان تا زمین،  

همواره جاری اند.ای کاش بتوانم با مدد این الهام به درستی  

او را  توصیف کنم. هم او که با تاسی به خواجه شیراز مرام  

و غلبه بر تالطم   »درویشی« و »خرسندی« را برای زیستن

و مصایب زندگی برگزیده است. شاید هم خستگی ناپذیری  

اش در برابر همه آن چیزهایی که مرا این چنین  و بردباری

خسته و خیابان گرد کرده است، محصول همین مرامنامه  

 کوتاه است.

 

 ****** 

 

سال زندان محکوم کرد.    9دادگاه انقالب سعید مدنی را به  

ن خبر کوتاه است که دوباره به سراغم کلمه به کلمه همی

این   در  نتوانم  تا  سازد  می  ضخیم  حجابی  و  آید  می 

جستجوی خیابانی کلید قفل شدگی ام را پیدا کنم. پیش  

از این بارها و بارها در خلوت های خاص با خود گفته ام که 

ترکیب »خیابان« و »خاطره« گاهی وقت ها، چیز خطرناکی 

 م هشدار می دهم. می سازد. ناگهان به خود

هشدار! چون حس می کنم دوباره در آستانه همان خطر  

آقا سعید هم    مرکب قرار گرفته ام و نباید مقهورش شوم. 

مانند او فصلی قطور از دفتر نانوشته این خاطرات است و در 

چشم من، هم قامت و هم قبیله اوست. همان قبیله ای که 

ها و خلوت  پراکنده  در خاطرات  تنها  آلود  شاید  تردید  ی 

 ذهن من، همیشه پُر رنگ است و شادمانه مشغول کوچیدن!

همان قبیله که یک روز در توصیف بزرگانش نوشتم، ایشان 

همان   هستند.  ها  لیوان  پر  نیمه  به  کردن  نگاه  آموزگاران 

قبیله ای که هیچگاه نمی توانید اهالی اش را بدون امید و  

قادرن اغلب  و  کنید  تصور  شان  های  های  آرمان  پله  از  د 

پراکنده دیروز نردبانی بسازند به سوی فردا. همان قبیله که 

حقیقت فردا در چشمش آن قدر ملموس و عینی است که 

هیچ وقت در دام قطب نماهای جعلی و شیک نمی افتد و 

 در تب توهمات نوستالژیک نمی سوزد.  

سوژه این نوشته هم یکی از اهالی همین قبیله است و شاید 

ن دلیل است که پیغام کوتاهی که از زندان فرستاد به همی

آن قدر دلنشین بود و  در آشفته بازار جهان مجازی زمانه 

ما، مورد استقبال اغلب مخاطبانش قرار گرفت. او با الهام از  

سخن شیخ سعید ابوالخیر نوشته بود هر کسی، در هر کجا  

 که هست تنها یک قدم جلوتر بیاید.  

داند که خیابان های شهر گاهی مملو  بی شک امروز او می 

که با استارت ناگهانی شروع    شهروندانی  از دوندگان است.

های شنوندگان و  به دویدن کردند و حاال  دیگر شمار قدم

ناشنوندگان آن پیغام خیلی بیشتر از یک گام و دو گام شده 

است. جوانانی که دویدن کردند و شجاعانه فریاد زدند: زن،  

 زندگی، آزادی! 

دوندگان جوانی که صراحت و سماجت و سرعت شان مرا  

متحیر کرد. ظاهر شدند و    ذوق زده و  با جرقه ای  ها  آن 

خشمگین فریاد کشیدند و پاشیده شدن خون های پاک و  



 31 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

148 

 

تماشاگران  لباس ما  به دیوار های شهر، رنگ  مظلوم شان 

 فعال را سیاه کرد.

 **** 

شهر بارانی انگار با پوشیدن  سنگفرش های خیابان های این  

لباسی زرد رنگ از برگ پاییزی درختان آماده استقبال از  

باران بودند. می خواهم قدم هایم را تندتر کنم و ناخودآگاه 

الهام  بار دیگر جاری بودن قطرات  تا  نگاه می کنم  زیر  به 

از   ولی  کنم.  پیدا  را  ها  سنگفرش  بین  شیار  در  را  بخش 

ای پاییزی آبی به رنگ سرخ جاری  ترکیب آنان با برگ ه

است. بی اختیار بغض هایم تشدید شدند. دیگر از همه این  

بغض ها هم خسته شده ام. همان بغض ها که به باور من 

اگر فرزند زمانه خویش باشیم، نباید مجال دهیم تا به کینه  

 مبدل شوند و باید از دل آنها بهروزی و صلح آفرید. 

از همه بغض ها و خوف ها، خسته  ولی خسته شدم! خسته  

از این همه غربت وطنی، خسته از تکرار نگاهی که تو را به  

شکل فرزندی گنگ در سرزمین مادری ات می بیند. خسته  

 از این همه ماتم که پدران مان به ارث گذاشته اند.

ناتوانی از  آن،  خسته  انعکاس  و  حقیقت  از  پاسداری  در  ام 

ب که  جوانانی  فرجام  از  در  خوف  ما  دیروز  خلوص  همان  ا 

سرعت   به  تنها  مسیر  و  مقصد  به  توجه  بی  و  اند  خروش 

حرکت شان، دل خوش کرده اند! خسته از ناتوانی در افشای  

برای مصادره هویت ها، ذبح حقیقت ها و   شکارچیانی که 

انحراف مسیر ها نقاب همرنگی با جماعت به چهره زده اند  

های خالصه خستگی  و قطب نماهای جعلی توزیع می کنند. 

شده در سعایت و حماقت تمام نشدنی حاکمان و ساده دلی  

 مردمان!

حاال در این کویر تنهایی جالی خالی او که اکنون یکی از 

قرار   یا سعید مدنی که  تبعید شده است  زندانیان سیاسی 

است دست کم نیمی از دهه اول این عصر تازه را در حبس  

   سپری کند، برایم نفس گیر است.

بتوانند  شاید  که  قبیله  این  اعضای  همه  غربت  و  غیبت 

مرشدی برای همین روزگاران پریشان حال باشند، خستگی  

افزایش می دهد، تصاعدی  را به شکل  آن چنان که   هایم 

دیگر رمقی برای روایت و نگارش باقی نماند و کلیدی برای  

رهایی از آن قفل شدگی یافت نشود. مأیوسانه با خودم تکرار  

ی کنم این خستگی ها، اگر ماراتن مرگ نسازند، دست کم م

 تو را به تنهایی و انزوای قلم مبتال خواهند کرد. 

زیر باران کامال خیس شده ام. صبح است و رهگذران عجول 

با  اند. دوباره  اشغال کرده  را  کم کم پیاده رو های خلوت 

 همایون همنوا می شوم که:

 درد را باران نمی شوید... 

ست که دیگر اختالط های یکنفره ام را نمی نویسم  مدت ها

ولی هنوز نتوانسته ام از دستش خالص شوم. وسط همین  

ناگهان می ایستد و   اختالط است که طرف مقابل گفتگو 

روی بیت پایانی همین ترانه ای که با همایون زمزمه کردم  

تمرکز می کند و اصرار می کند که قفل به مدد همین بیت  

 شد. او دوباره می خواند که:  شکسته خواهد

 عشق سلطان است و باقی بنده ایم 

 زیر تیغش پایکوبان، گریه کن !

 **** 

 
حاال باید بنویسم که مهندس کیوان صمیمی موضوع اصلی  

همین نوشته ای است  که می کوشم، متفاوت باشد. کسی  

زندانی   ترین  مسن  را  او  کنند  می  اش  معرفی  وقتی  که 

نامن می  کشور  صمیمی  سیاسی  »کیوان  اند  نوشته   د. 

بهبهانی« را همگان با نام کوچکش می خوانند ولی ما در  

   زندان »رجایی شهر« به او »مهندس« می گفتیم.

این »ما« ضیر اشاره به جمعی است که در طول شش سالی 

که من آنجا بودم دائم تغییر می کرد. اگر چه بند ما شبیه  

ها و شیبه بازداشتگاه  بقیه بندهای زندان خیلی شلوغ نبود

به ترمینال رفت و آمد افراد تبدیل نشده بود ولی رفتن و  

آمدن افراد که می توانم باعبارت آزادی و انتقالی یا حکم  

کشیدن و زندانی شدن این دو فعل را تشریح کنم، هر بار 

آرایشی جدید و چه بسا تغییراتی در برنامه روزانه ما ایجاد 

زندان    350دس صمیمی از بند  مهن  1389می کرد. سال  
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اوین به رجایی شهر تبعید شد و از همان بدو ورودش همگی 

فراگیر شد که  قدر  لفظ آن  این  را مهندس صدا زدیم.  او 

نگهبانان بند و مسئولین زندان هم با همین عنوان او را می  

شناختند و احضار می کردند. تنها استثناء در آن جمع، آقا 

بود که به عادت قدیم و  به اعتبار )عیسی سحرخیز(    عیسا

از اولین   رفاقتش همچنان او را کیوان می خواند. مهندس 

زندانیان   ما  کوچک  جمع  تر  بزرگ  ورودش،  های  ساعت 

آن روز که مهندس آمد سفره سبزها عضو   جنبش سبز بود.

عیسی   سلیمانی،  داود  کنار  در  هم  او  و  گرفت  جدیدی 

دیان، مجید توکلی  سحرخیز، احمد زیدآبادی، مهدی محمو

دیگری   زندانیان  البته  نشست.  می  سفره  کنار  در  من  و 

رفیعی،  رضا  طبرزدی،  اهلل  بداقی، حشمت  رسول  همچون 

منصور اسانلو، کوهیار گودرزی و رضا خادم هم هویت سبز 

نبودند.   سفره  این  عضو  گوناگون  دالیل  به  ولی  داشتند 

دوران  »همسفره  در  خرجی«  »هم  مثل  زندان  در  گی« 

سربازی یا مثل »همخونگی«، نوعی پیوند است که بیشتر  

بر اساس اشتراکات هویت ها یا افکار و عالیق مشترک شکل  

می گیرد. مهندس عالوه بر سن و سال، چندین و چند سال  

در دهه پنجاه ساکن زندان قصر بود و به همین دلیل در  

اغلب چالش ها و مشکالت و حتی امورات جاری زندان طرف 

 بچه ها بود و در چشم همه ما صاحب تجربه.  مشورت

هنگام ورود مهندس به رجایی شهر، ما با تعدادی دیگر از  

بازداشت و زندانی شده   88زندانیان سیاسی که قبل از سال  

بودند در نمازخانه انتهای بند کارگری یکی از اندرزگاه ها  

ساکن بودیم. زندانیان بند روزانه راهی کارگاه می شدند و 

آمار زندانیان   اط باصفای بین کارگاه ها، هواخوری ما بود.حی

سیاسی ساکن نمازخانه با زندانیان همین بند کارگری ثبت 

می شد و ما هم از امکانات بند مثل تلفن های کارتی و ...  

مانند سایرین استفاده می کردیم. به دستور رییس، زندانیان  

از جمع شان    ای سیاسی ساکن نمازخانه هم بایستی نماینده

معرفی می کرذند تا بر اساس رسومات جاری کارهای وکیل  

 بند را انجام دهد و پاسخگوی مسؤوالن باشد.  

کسی از جمع اعضای سفره سبزها، داوطلب یا عالقمند به    

این کار نبود. وقتی هم که مهندس به این جمع اضافه شد، 

ار را یکی از زندانیان قدیم به شکل محدود و حداقلی این ک

بود که دوره جدیدی   انجام می داد. اسفندماه همان سال 

برای همه زندانیان ساکن نمازخانه آغاز شد. چند روز پس  

که به دعوت رهبران   89از تظاهرات بیست و نهم ماه سال 

جنبش سبز برگزار شد و پس از حصر خانگی ایشان ناگهانی  

وری و بی خبر همگی ما را به زیر زمین بند دیگری که ف

تماس های   بود، منتقل کردند و دستور قطع  تخلیه شده 

تلفنی و عدم هرگونه ارتباط با سایر زندانیان صادر شد. به  

و  سیاسی  اتهامات  با  که  زندانیانی  بقیه  کوتاهی  فاصله 

عقیدتی یا جرایمی که مصداق اقدام علیه امنیت ملی است  

ساکن و از سال های گذشته در بقیه بندها به شکل پراکنده  

 بودند، به این زیرزمین منتقل شدند. 

و اندی رسید و طیف های جدیدی به آن جمع    60تعداد به  

اضافه شدند. سفره بچه های مجاهدین خلق، سفره بهاییان، 

در حزب   اتهام عضویت  به  که  تبعید شده  کردهای  سفره 

دموکرات و کومله دستگیر شده بودند و چندین و چند سفره 

نشان  به اتهام جاسوسی یا هواپیما ربایی  تک نفره که صاحبا

بودند. شده  زندانی  مسیحی،  نوکیش  یا  و    و  تازه  وضعیت 

محدودیت های جدید تا مدت ها همه را در بهت و دلشوره  

شد  می  شنیده  های  زمزمه  که  به خصوص  بود  برده  فرو 

مبنی بر این که این گونه قرنطینه سازی زندانیان سیاسی  

اعمال شده بر زندانیان سیاسی    شباهت زیادی به وضعیت

 دارد و شاید که تابستانی دیگر در پیش است!  67سال

تازه منتقل   بند  به این  نمازخانه  از  از ما که  تعدادی  فقط 

شده بودیم با نحوه زندگی در این بند جدید که شبیه بند 

نفری در هر  به صورت دو  باید  بود و  انفرادی  سلول های 

بودیم و ناچار شدیم هر چه    سلول ساکن می شدیم ناآشنا

زودتر با این وضعیت سازگار شویم. مهندس با آقای بداقی 

هم اتاق شد و شاید کوشید تا کمی از انزوای خودخواسته  

او  که در طول این چند ماه به چشمش آمده بود، بکاهد. 

رسول هم در دوران حبس نمازخانه از جمع سفره سبزها 

 میمی شده بود. بیش از همه با مهندس همدل و ص

باالخره  هفته  از چند  بعد  و  بهتر شد  اندک شرایط  اندک 

و   ترتیب  این  شد.  صادر  هم  ها  خانواده  با  مالقات  اجازه 

خیلی   که  بود  جدیدی  بند  وکیل  نیازمند  جدید  ترکیب 

بیشتر از پیش، کارها و امورات بچه ها را دنبال کند و مورد  

تایید زندانبانان هم باشد. به طور معمول و بر اساس سنت  

مالوف در این مواقع ، نگاه جمع  به سوی افراد مسن تر می  
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چرخد، آن زمان هم مهندس یکی از مهمترین گزینه های  

 منتخب بچه ها برای این کار بود.

او از این پیشنهاد استقبال کرد و برخالف تصور جاری که  

انتظار می رفت در ابتدا متواضعانه از این کار استنکاف کند، 

ها این کار را  بر عهده همراه چند نفر از بچهحاضر شد تا به  

بگیرد. آن روز کسی متوجه نشد که مهندس با قبول این  

او   نهاد جدید است.  بنیان گذاری یک  به دنبال  مسئولیت 

بعد از مدتی گفتگو های مفصل و طوالنی با همبندی ها و  

جهت   پیشنهادی  سرانجام  زندان  روسای  و  بند  مسئولین 

عقیدتی را مطرح کرد و    -انیان سیاسیتشکیل شورای زند

برای   با همکاری چند داوطلب اساسنامه ای  تا  حاضر شد 

 این شورا بنویسد.

سنتی   وظایف  بود  قرار  که  زندانیان  شورای  تشکیل  شاید 

وکیل بند و تقاضاهای صنفی زندانیان را پیگیری کند در  

نظر ساکنان بند ما قابل پذیرش و اعتماد بود ولی در نگاه 

قدری  نگ به  شهر  رجایی  زندان  مدیران  و  پرسنل  هبانان، 

شکل   به  نامش  شنیدن  با  که  بود  عجیب  و  غریب 

تمسخرآمیزی می خندیدند. ولی ظرف یکسال و اندی تالش 

نسبی   های  حمایت  و  صمیمی  مهندس  جدیت  و  مصرانه 

همبندیان باالخره مجمع عمومی در سالن بند برگزار شد و 

را معرفی شدند و رییس زندان  منتخبان به عنوان اعضای شو

هم با برگزاری جلسه ای با همین چند نفر تلویحا رسمیت  

رفتار و سکنات مهندس در   ابالغ کرد.  به پرسنل  را  شورا 

همه تعامالت با مقامات زندان به گونه ای بود که عمیقا باور  

داشتند او خیرخواه آنان نیز هست و در خیلی از موارد طرف 

 می گرفت. مشورت ایشان قرار

مهندس دست کم در چندین دوره شروع به کار شورا به   

عنوان عضو و رییس شورا انتخاب شد و به رغم کهولت سن  

و بیماری و خستگی های شدید به شکل تمام وقت در آن  

کار می کرد. او از اول صبح که ساعت کار اداری در زندان  

شروع می شد تا نیمه های شب که فرصتی مهیا می شد  

رای گفتگو و مشورت و یا بحث کردن با زندانیان سابقه دار ب

زندانیانی که درگیری و   یا  از شورا  و  ناراضی  و بچه های 

 مشکلی  برای شان پیش آمده بود؛ مشغول کار بود. 

را می شناسند،   او  اندکی  به همین دلیل همه کسانی که 

درباره  زندان  داخل  از  دوباره  او  شوند  می  خبردار  وقتی 

  از   ای منتشر کرده و  یا پست یک زندانی تظلم نامهوضعی

خودسوزی مهدی دارینی و به هنگام مرگ دردناک بهنام  

محجوبی صدای اعتراضش در رسانه ها پیچده است، تعجب 

 نمی کنند. 

در این میانه تعجب و حیرت ، تنها سهم مسولین قضایی در 

  دادستانی و مدیران زندان اوین است که مشاهده می کنند 

از   محرومیت  و  تلفن  قطع  از  پس  هفتادساله  پیرمرد  این 

هی دیگر، باز هم دست یمالقات و چندین و چند اقدام تنب

خالصی   برای  شوند  می  ناچار  و  کشد  نمی  اش  رویه  از 

خویش او را تبعید کنند. زیرا که به قول حافظ شیرازی :  

 »جز آه اهل فضل به کیوان نمی رسد« 

 ***** 

ل از همبندشدن، چند بار مهندس را  یادم نیست که تا قب

خرداد    23ام که ظهر روز  اما هنوز فراموش نکرده  دیده بودم.

بود که نامش در فهرست کوتاه بازداشت شدگان   1388سال  

از   که  موجب شد  روز  آن  التهاب  و  بهت  گوشم خورد.  به 

شنیدن نامش در  فهرست کوتاه دستگیرشدگان نخستین  

ت سوال کوچکی در گوشه ای از عالم  روز پس از انتخابات،

ذهنم شکل بگیرد. از طرف دیگر عدم حضور برجسته اش  

مبارزات  هیاهوی  که  کروبی  و  موسوی  های  کمپین  در 

انتخاباتی و تبلیغات شان با غلظت باالیی فضای رسانه های  

عمومی را پرکرده بود، عالمت تعجبی را هم کنار آن عالمت  

و چند    1388یر سال  در ت  منسوال کاشت. اما دستگیری  

ماه انفرادی و بازجویی و دادگاه علنی و ابالغ حکم بدوی  

موجب شد که آن عالمت سوال به آرشیو ذهنم سپرده شود.  

سال مهرماه  روزهای  از  یکی  در  سرانجام  که  این     88  تا 

زندان اوین در سلولم را باز کرد و گفت که    209نگهبان بند  

آماد مالقات  سالن  به  اعزام  زیر برای  تازه  شوقی  شوم.  ه 

پوستم دوید و مالقات با خانواده پس از چندین ماه حسابی  

با   طبق معمول  را گذاشتم  بند  هیجان زده ام کرد. چشم 

بند   از در کوچک  خارج شدم. پژوی    209هدایت نگهبان 

.اولین   بود که دو مسافر داشت  ایستاده  آنجا  دودی رنگی 

. او روی صندلی  نفری که به چشمم آشنا آمد، مهندس بود

برای  بود و رسول بداقی که آن روز،  راننده نشسته  کمک 

اولین بار دیدمش پشت سر مهندس نشسته بود. بی معطلی 

نشستم.   رسول  کنار  گویان  سالم  و  کردم  باز  را  عقب  در 
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بیقراری و هیجان برای اولین مالقات، هیاهوی بزرگی درونم 

بیرونی ترین مشخصه  مهم  تعجیل  بود و  بود.    ساخته  اش 

شاید رسول هم دچار همین هیاهو بود که وقتی آن جوان  

سیه چرده پشت فرمان نشست و ماشین را روشن کرد و باز 

کرد.   پرخاش  او  به  و  نیاورد  تاب  یافت،  ادامه  انتظار  هم 

مشاجره رسول با نگهبان جوان که قرار بود پژو را براند تازه  

ما اضافه شد و شروع شده بود که خانمی با چادر زندان به  

نشست.   من  اما    کنار  شد  معلوم  ما  معطلی  علت  تقریبا 

مشاجره چنان باال گرفت که راننده ماشین را خاموش کرد 

شد. پیاده  مسافران    و  بین  در  همچنان  معناداری  سکوت 

حاکم بود و دست کم در دل من که کوچک ترین فرد آن  

هم   زندانیان  ساخت.  دلخوری  رسول،  اعتراض  بودم  جمع 

انند نظامیان مشمول رویه تنبیه همگانی می شوند و در  م

به   را  آمیزشان  سرزنش  های  ونگاه  کالم  افراد  مواقع  این 

سمت معترض نشانه می روند و چه بسا زندانبان از شکل  

 گیری این لحظه کیفور می شود. 

لحظاتی کوتاه پس از پیاده شدن راننده، مهندس شیشه را 

ونه ای او را استمالت کرد. پایین کشید و با لحن نصیحت گ

بند تا سالن مالقات فاصله زیادی نداشت اما مهندس ساکت 

می  تشکر  زندانبان  و  زندان  خدمات  از  همچنان  و  نشد 

کرد.آن قدر که لحظه پیاده شدن ردی از شرمساری را در 

صورت راننده ای که طی چند ماه گذشته، بارها به عنوان  

 شوده بود، دیدم. نگهبان، در سلولی انفرادی مرا گ

قصد پیشگویی ندارم اما این روایت ناقص خواهد ماند اگر  

بند   به  شد  قرار  وقتی  و  مالقات  پایان  از  پس  ننویسم 

ما   منتظر  دودی  پژوی  همان  با  دیگری  راننده  برگردیم، 

 ایستاده بود!

آن روز من که دل خون بودم از آزار ها و شکنجه های ایام  

راب از آینده ای  طرس و اضبازجویی و حجم سنگینی از ت

مبهم وجودم را گرفته بود و هربار که به حکم شش سال  

حبس فکر می کردم اندوهی بزرگ در چهره ام دیده می  

شد. به سرعت از آن اتفاق و  از آن برخورد آموختم و حاال  

فرصتی است تا بنویسم که آموزه آن روز این بود که عزت  

نیان سیاسی برای دفاع  نفس مهم ترین سرمایه و سالح زندا

از خویش است و باید با همه توان و زیرکی از آن محافظت  

 کرد.  

بی شک مهندس صمیمی قدیس نیست و شاید هیچ وقت  

نتواند مثل چهره ها و رهبران سیاسی در جمع هوادارانش  

به شکل شور انگیز سخنرانی کند. اما او شایسته تقدیر است  

است. آموزگار خوبی  آم  چون  های او  وزگار کشف سرمایه 

مستور درونی است که هر کسی باید شخصا راهی برای بهره 

بیابد. آنها  از  را   برداری  چیزی  وقت  هیچ  که  آموزگاری 

زبان   از  را  هایش  آموزه  سرانجام  ولی  کند  نمی  تدریس 

 اطرافیان و شاگردانش می شنود. 

است   پهلوی  حکومت  با  سیاسی  مبارزان  از  یکی  مهندس 

امروز در نگاهی منصفانه می گوید: ما انقالب نکردیم، ولی  

از   تمامی نشانگر بخشی  به  انقالب شد! همین جمله خود 

حوزه  از  منبعث  قدرت  به  تنها  که  اوست  سیاسی  تفکر 

 عمومی اعتقاد دارد. 

به    بر جنبش های اجتماعی و کمک شبانه روزی  تمرکز 

رار او فعاالن صنفی و کوشندگان سندیکایی هم نمایشگر اص

بر راهبرد تغییر روش های حکمرانی از راه قدرت شهروندان  

بر سه  که  است  دموکراسی  اصول سوسیال  به  پایبندی    و 

 اصل آزادی و عدالت و همبستگی استوار شده است. 

او طی سال های اخیر بارها و بارها ایده های مختلفی را  

ا  طرح کرده و در میدان عمل با تمام قوا برای تحقق آن ه

مشارکت مطالبه محور در    کوشیده است. اجماع نخبگانی،

و  تاکید بر گفتگوهای بین جناحی در کنار روزنامه    انتخابات

مدنی   کوشش  ها  از سال  مدنی حاکی  کنشگری  و  نگاری 

به یاد دارم که شبی در زندان رجایی شهر و در میان   اوست.

 «نامه»گپ های خودمانی تعریف کرد که در دوران مجله  

از سال  ک را  انتشارش  بود قصد داشته   1383ه  آغاز کرده 

سرمقاله ای بنویسد با عنوان »ضرورت توبه ملی، از خمینی  

تا رجوی!« ولی دوستان و همکارانش در آنجا با اصرار زیاد  

البته من نمی دانم که سرمقاله ای    او را منصرف می کنند.

شد،   چاپ  مجله  در  کردم«  اشتباه  »من  عنوان  با  که 

زنویسی همین یادداشت بوده یا خیر! ولی همیشه ته ذهنم  با

پرسشی مبنی بر این که چرا علیرغم  ،  سوالی باقی مانده بود

این همه سال تالش و این همه ارتباطات سیاسی و رفاقت 

چهره های سیاسی شهیر بودند    که  طوالنی مدت با افرادی 

و بخشی از آن ها صاحب منصب شده و دارای پست و مقام  

دند؛ مهندس همیشه خود را مبارز سیاسی می نامد و هیچ  بو
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وقت و در هیچ دوره ای برای حضور در نهادهای انتخابی  

 حاکمیت، داوطلب نشده ؟! 

یکی دو هفته پیش که با دقت بیشتری سال های زندگی و 

پاسخم را در متن آخرین    ،تالش هایش را مرور می کردم

ز زندان سمنان ارسال  آذر امسال ا 19نامه ای که در تاریخ 

کرده و عبارت »ای جوانان وطن جان من و جان شما« در  

 ، یافتم.  ستآغاز  آن به یاد ماندنی ا سر

او در این نامه پیشنهاد جدیدی مبنی بر شکل گیری »جبهه  

و من تازه دریافتم که در است  نجات ملی« را طرح کرده  

پیروزی نبوده تمام این سال ها، مهندس هیچ وقت به دنبال  

. او  است  و به همین دلیل جامه رقابت سیاسی بر تن نکرده

از  که  است  ای  میوه  نجات  و   است  نجات  پی  در  همواره 

 درخت مبارزه به دست می آید. 

سرزمین   این  ساکنان  همه  و  وطن  نجات  برای  کوشش 

دغدغده همیشگی اوست. حاال حتی اگر تواضع هم کند باز 

اه او را  یکی از ناجیان ملی می نگاه من، به شکل ناخودآگ

 بیند که هنوز در تب و تاب است.  

اقامت اجباری ام شش  بردند،  به زندان  بار که مرا  آخرین 

از   زیادی  بخش  بتوانم  تا  فرصتی شد  و  کشید  طول  سال 

خاطرات مکتوب زندانیان سیاسی تاریخ معاصر ایران را مرور 

ش در تجربه نخستین ارمغان این کار قیاس بود و کوش  کنم.

 آموزی. 

های اولین یافته ام از آن مطالعات این بود که نباید درگیری

هایمان از اختالف های خصلتی را با خود  فردی و دلگیری

گیرم  به بیرون ببریم. ولی در کنارش پرسشی سوزان گریبان

شد. به راستی چرا بخش بزرگی از نیروی فردی و سرمایه 

ه نمایندگانی کوشا از جامعه های انسانی زندانیان سیاسی ک

روشنفکری زمانه خود بودند صرف درگیری بین تضادها و 

تردیدهای فردی و تشکیالتی شده است؟ و چرا این رویه  

 هم چنان جاری است؟! 

دغدغه  ترین  مهم  چنان  هم  تناقضات  و  تضادها  با  جدال 

سرمایه سوز بسیاری از روشنفکران و مبارزان سیاسی است.  

افع فردی و جمعی، تضاد بین انقالبی گری و  تضاد میان من

اصالح طلبی، چالش بزرگ میان ماتریالیسم و خداباوری؛  

در   ناتوانی  و  سیاسی  مبارزه  و  خانواده  میان  ناگزیر  تضاد 

مختصات یابی فلسفی و سیاسی در جهان معاصر، هنوز هم  

که  بود  عجیب  همیشه  اما  من  برای  است.  سوز  سرمایه 

میا از  چگونه  تناقض مهندس  و  تردیدها  این  باریکه  ن  ها، 

به   گاهی  که  قدر  آن  دارد!  شادمانه  خلوتی  و  یافته  راهی 

-اندوخته پایان ناپذیر بانک آرامش روحی اش حسادت می

او کمتر از سایر زندانیان مشکل نداشت اما عاشقانه   دم.ورزی

مقاومت می کرد و شاید که استاد سازش میان عناصر ستیزه 

 گر زندگی بود. 

 

 ******** 

 
 کینه گریزی و خشونت پرهیزی در افسانه سه برادر  

برای   برادرش  دو  و  صمیمی  مهندس  زندگی  بیوگرافی 

پژوهشگران و عالقمندان به راحتی قابل دسترسی است. اما  

از میان شنیده تا  اینجا سعی می کنم  به  من در  هایی که 

شکل جسته و گریخته طی سال های زندان و پس از آن  

این سه برادر به دهن سپرده ام و همه یادداشت هایی  درباره  

که درباره شان خوانده ام؛ روایتی بنویسم تا باردیگر حقیقت  

 افسانه گونه این سرنوشت بازگو شود. 

زمانی که عفت عسگری برای تدریس راهی   40اواسط دهه 

تنها دبیرستان دخترانه اهواز می شد، هر سه پسر نوجوانش  

کارکنان شرکت نفت آبادان که به مدرن    در منطقه مسکونی 

ترین کلوپ ها و اماکن تفریحی مجهز بود، مشغول شنیدن  

 موزیک و یا  بازی بولینگ بودند. 

انتقال مهندس حبیب اهلل صمیمی بهبهانی به شیراز که به  

عفت خانوم    قصد راه اندازی پتروشیمی آن شهر انجام شد،

رازی اضافه کرد. و پسرانش را نیز به فهرست شهروندان شی

از  یکی  و  ادبیات  دبیر   ، حقیقی  آقای  که  بود  شیراز  در 

دنیای   از  را  برادر  سه  این  دستغیب،  خانواده  نزدیکان 

تفریحات جوانانه آن دوران بیرون کشید و آنان را به حافظ  

و موالنا و عرفان شرقی پیوند داد؛ به طوری که هر سه تحت  

 تاثیر شخصیت خاص او قرار گرفتند. 

بر کور کردن  ت قرآن که مبتنی  از  فسیرهای عارفانه استاد 

تعلقات دنیوی، تنهایی، جاودانگی، ایثار و عشق ورزی بود،  

موجب شد تا برادران صمیمی به عضو ثابت جلسات خانگی  

 اش تبدیل شوند.  
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بالفاصله پس از اخذ دیپلم    کامران که برادر بزرگ تر بود،

هم  شرکت کرده بود و راهی آمریکا شد. اگر چه در کنکور 

مجوز تحصیل در دانشگاه آریامهر )شریف( را به دست آورده 

 بود.

به   نیز  کیوان  و  رفت  پهلوی شیراز  دانشگاه  به  اما  ساسان 

صنعتی   دانشگاه  صنایع  مهندسی  رشته  در  تا  آمد  تهران 

سال   در  که  )شریف(  بود،    1344آریامهر  شده  تاسیس 

 تحصیل کند.

گ و  تحصیلی ساسان  های درخشش  فعالیت  به  وی  رایش 

سیاسی موجب نزدیکی جمعی از دانشجویان پهلوی شیراز  

به او شد. احمد توکلی و هادی خانیکی دو تن از سرشناسان  

در   ساسان  شانه  به  شانه  که  بودند  دانشجویی  جمع  این 

 دانشگاه به مبارزات سیاسی می پرداختند. 

انواده ای  توکلی که از شمال ایران به شیراز آمده بود و در خ

به   دیگران  از  بیشتر  بود،  شده  بزرگ  مذهبی  و  تهیدست 

 ساسان و خانواده اش نزدیک شد و با آن ها معاشر شد. 

کوران حوادث و تحوالت آن روزگار موجب شد تا ساسان و  

احمد از طریق سعید شاهسوندی و البته با وساطت ساسان  

ی  به سازمان مجاهدین خلق ایران بپیوندد. ماجرای همکار

جلسه  زدن  برهم  در  توکلی  احمد  و  صمیمی  ساسان 

در   عالی  آموزش  وقت  وزیر  زاده  کاظم  دکتر  سخنرانی 

دانشگاه شیراز نیز پس از این نزدیکی به سازمان مجاهدین 

 رخ داد و حسابی سر و صدا کرد. 

کیوان مرکزنشین اما کیلومترها دورتر از ساسان در سودای  

های دکتر علی  غاز سخنرانیافکار برادر بود. او همزمان با آ

شریعتی در حسینیه ارشاد، به مخاطب فعالی در این نشست 

بود. شده  تبدیل  ریشه   ها  دیگر  طرف  های  از  آموزه  های 

خوابگاه  در  او  جوشید.  می  دلش  در  همچنان  نیز  عرفانی 

داد و هر هفته با  میدانشگاه جلسه مثنوی خوانی تشکیل  

یم سروش می رفت اتومبیل شخصی اش به سراغ عبدالکر

تا این دانشجوی سال آخر داروسازی را برای سخنرانی به  

 خوابگاه دانشگاه بیاورد. 

  1350ضربات ساواک بر سازمان مجاهدین خلق که از سال  

 اغاز شد، نقطه عطفی در زندگی دو برادر خلق کرد.

تقاطع خیابان   تیمی که در  ساسان و کیوان در یک خانه 

ت با انظباط تشکیالتی زندگی می  هاشمی و کارون قرار داش

کردند.آنها ابتدا یکی از زیرشاخه های مجید شریف واقفی   

در سازمان بودند و پس از کشته شدن مجید، وحید افراخته  

جانشین او و سرشاخه این دو برادر شد. آتش تصفیه های 

افراخته دامن   خونین درون تشکیالتی و دستگیری وحید 

بود که   1354مرداد سال    28. روز  این دو برادر را هم گرفت

آن خانه پس از اعترافات وحید افراخته لو رفت. اما ساسان 

و کیوان موفق شدند از خانه بگریزند. ساسان در زمان خروج  

از منزل مسلح بود و کیوان هم در جهت مخالف ساسان در  

ماموران که با اطالعات کامل و بررسی   خیابان حرکت کرد.

شت آنان آمده بودند در نهایت پس از یک  دقیق برای بازدا

دستگیر کردند و بالفاصه  را  درگیری خیابانی کوتاه ساسان  

پس از بازداشت کیوان، سیانور داخل دهان او  را کشف و  

وحید   که  بود  شرایطی  در  بازداشت  این  کردند.  خنثی 

عملیات  چند  در  ساسان  که  بود  کرده  اعتراف  افراخته 

ترور مستشاران نظامی آمریکایی    مسلحانه اخیر و از جمله

 نقش فعال داشته است. 

کمیته   بازجویان  های  شکنجه  شدیدترین  تحت  برادر  دو 

بار  این  بود که  به گونه ای  قرار گرفتند و اوضاع  مشترک 

اعمال   گونه  هیچ  نتوانست  صمیمی  اهلل  حبیب  مهندس 

 نفوذی برای آزادی و نجات فرزندانش انجام دهد.

سال های اخیر در میزگردی با عنوان   در  کیوان صمیمی اما

به صراحت گفت که اشکال کار     »ارزیابی چریکیسم و ....«

نه از تقی شهرام بود و نه از بهرام آرام، بلکه اشکال اساسی  

تاکید داشت که در آن زمان مشی   او  بود!  مشی مسلحانه 

به ما تحمیل شده بود با دیگر شرکت   .چریکی  و چه بسا 

میز آن  مجید شریف کننده  و می گفت:  بود  نظر  هم  گرد 

که   سازمانی  موازات  به  اگر  که  رسید  نقطه  این  به  واقفی 

دیگری  تشکیالت  کردند،  می  اداره  را  آن  بهرام  و  شهرام 

رسید.   خواهند  نقطه  همین  به  هم  باز  کنند،   تاسیس 

اگرچه تقی شهرام در دفترچه یادداشت های زندان که به  

تاک است،  شده  منتشر  واقفی  تازگی  شریف  که  دارد  ید 

برخالف تصویری که از او نشان داده می شود چندان هم  

تفکرات   از  فضایی  در  و  بود  نمانده  مذهب  به  پایبند 

 نیهیلیستی سیر می کرد.  

تلخ، در   هایهاما کیوان صمیمی سال ها پس از این تجرب

قضاوتی منصفانه  اعالم کرده بود که حذف های تشکیالتی  
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سازمانی ، تنها مختص جناح مارکسیست   و تبیهات درون

شدهِ سازمان نبود و خودش شاهد برخی از این رفتارها در 

 جناح مذهبیون نیز بوده است. 

 ****** 

زندان   به  صمیمی  مهندس  ورود  نخست  های  هفته  در 

عیسی   پیشنهاد  با  ما  جمع  در  حضورش  و  شهر  رجایی 

شنیدن  سحرخیز بنا شد که عصر های جمعه جلساتی برای  

 خاطرات افسانه ای این سه برادر داشته باشیم. 

در آن جلسات بود که مهندس صمیمی از آخرین مالقاتش 

روایتی شنیده نشده را   1354با برادر اعدام شده در سال  

گفت. به گفته مهندس پس از پایان بازجویی ها و در حالی  

که پاهای کیوان از شدت ضربات کابل ناسور شده بودند به  

خبر می دهند که می تواند آن شب با برادرش مالقات او  

 کند.

هیجان و شعف مالقات با برادر، دردهای شکنجه را از یاد  

کیوان می برد ولی  افسوس که هیچ کدام از دو برادر نمی  

دانستند که این دیدار آخر است و صبح فردا برادر کوچکتر  

بر ساسان   ، کوتاه  مالقات  همان  در  شد.  خواهد  ای  اعدام 

برادرش از  جمع بندی جدیدی که در زندان به آن رسیده 

با سایر دوستان بر سر آن توافق شده بود، به زبان  و    ندبود

 مورس می گوید. 

آن ها به این تحلیل رسیده بودند که سازمان باید خشونت  

مهندس  گفته  به  بگذارد.  کنار  را  مسلحانه  مشی  و  ورزی 

د، در پی این راهبرد  صمیمی که از زبان برادرش شنیده بو

را  افراخته خیانتکار  وحید  انقالبی  اعدام  برنامه  آنها  جدید 

 هم که بنا بود در  کمیته مشترک اجرا شود، ابطال کردند.

سال ها بعد هم که وصیتنامه ای منسوب به ساسان صمیمی  

در فضای رسانه ای منتشر شد سندی برای اثبات این روایت  

ی آخر عمر کوتاهش از مشارکت  بود. زیرا  که او در روزها

در ترورهایی که به همراه سازمان انجام شده بود، پشیمان  

 ه و حاللیت خواسته بود. تشگ

 

 ****** 

-کامانه شاهد مصیبتدر این میان کامران اما از راه دور تلخ

سال حبس    11های خانواده بود. ساسان اعدام و کیوان به  

ز دوران محکومیت  محکوم شده بود. اما کمتر از سه سال ا

کیوان صمیمی نگذشته بود که درهای زندان قصر باز شد و  

از زندان آزاد شد. کیوان اما در این    57در دی ماه سال  او  

به  شد  کم کم مبدل    و  ایام زندان از سازمان فاصله گرفت

زندانی منتقد جدا شده از چند  با مشی مسعود ،  یکی  که 

وره های طوالنی  رجوی مخالفت می کردند. مسعود رجوی د

در اوین بود و محمدرضا سعادتی که بین بچه های زندان  

قصر به خاطر لهجه شیرازی اش به سیکو معروف شده بود 

 پیغام های او را به قصر می آورد! 

 

اش  کیوان  بالفاصله پس از آزادی از زندان راهی خانه پدری

در شیراز شد و پس از پیروزی انقالب کامران نیز به ایران  

بازگشت. حاال کیوان که با جمع بزرگی از زندانیان سیاسی  

های   آشنایی  داشتند  مذهبی  گرایشات  که  انقالب  از  قبل 

مفصلی داشت و هر یک از آنان در سال های پس از انقالب  

ولیت های مهمی در کشور بودند، تبدیل به چهره ئدارای مس

 ای سرشناس شده بود.

پ  که  زاده  سرحدی  ابوالقاسم  انقالب ابتدا  پیروزی  از  س 

به   را  کیوان  بود،  گرفته  برعهده  را  اوین  زندان  مسؤولیت 

همکاری دعوت کرد. پاسخ مهندس صمیمی اما روشن بود  

 : »اهل این کار نیستم«. 

به   بود،  صنایع  رشته  التحصیل  فارغ  که  صمیمی  کیوان 

به   ملی  صنایع  توسعه  سازمان  در  جذب  طریق  از  سرعت 

دن سازی  الستیک  شرکت  کارخانه  این  رفت.  شیراز  در  ا 

نامش از بریجیستون به الستیک   1358تولیدی که از سال 

سال   مهرماه  در  بود  یافته  تغییر  دنا  تحت    1359سازی 

کیوان   و  گرفت  قرار  ایران  ملی  صنایع  سازمان  پوشش 

چندین سال به عنوان مدیرعامل این شرکت سکاندار تولید 

دوره بود که او با   الستیک دنا در کشور بود. در آغاز همین

دختر یکی از روحانیون سرشناس شهر شیراز ازدواج کرد و  

تا سال   این پیوند که  فرزند   1378نتیجه  یافت، دو  ادامه 

 بود.

آغاز جدایی کیوان از رفقای ذی نفوذ و ناراضی بودنش از  

آر ترش   هایفراموشی  بزرگ  برادر  اعدام  با  انقالب  های 

ه چند سالی بود به ایران شدت گرفت و علنی شد. کامران ک

شهر آمل بازداشت    1360بازگشته بود، پس از ماجرای سال  

شد . او که از دوران اقامت در آمریکا عضو اتحادیه کمونیست  
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ها شده بود، در ایران نیز در بخش فرهنگی این تشکیالت 

به گفته کیوان، کامران صمیمی    همکاری فعاالنه ای داشت.

خواس  تشکل  این  در  های  همیشه  فعالیت  گسترش  تار 

فرهنگی و ارتباط بیشتر با طبقه کارگر از طریق حضور در  

سرانجام   وی  نظر  برخالف  اما  بود.  کارگری  های  محیط 

تشکیالت به جمع بندی عملیات مسلحانه رسید و کامران 

نیز همه توانش را به کار برد تا از آن روند جلوگیری کند.  

نجام نداد و موارد اتهامی او هیچ  گونه اقدام مسلحانه ای  ا

به   1361مطرح شده برای کامران در دادگاهی که در سال 

بر   بود گواه روشنی  ریاست محمدی گیالنی تشکیل شده 

این مدعاست. مصادیق اتهام کامران صمیمی، شامل مواردی  

در    هم چون خرید پوشاک،  های  تولیدی  با  ارتباط  کاغذ، 

برای نشس بیان  اختیار گذاشتن منزل مسکونی   ... و  ت ها 

شده است. بعدها مهندس صمیمی روایت کرد که برادرش  

 همه سعی خود را به کاربست تا مبارزان مسلح کمونیست

 از رفتن به آمل منصرف کند.   را

ویدیویی کوتاه از دادگاه کامران صمیمی به تازگی در شبکه 

که نشان می دهد کامران در    ، های اجتماعی منتشر شده

صراحت و شجاعت غریبی بدون این که توبه    آن دادگاه با

اسداهلل   به  که  هایی  تهمت  از  برخی  بابت  از  بخواند  نامه 

الجوردی نسبت داده و نوشته است، عذرخواهی می کند.  

گویا که شجاعت و صراحت در انتقاد از خود و عذر خواهی  

موروثی  خانواده صمیمی  در  گذشته   اقدامات  بابت  علنی 

 است. 

ران اما، چنان مادرش را بیقرار می کند که حکم اعدام کام

احمد که    برای آخرین بار به مالقات احمد توکلی می رود.

روزگاری به دلیل معاشرت زیاد با این خانواده پسر چهارم 

این مادر لقب گرفته بود از پشت آیفون منزلش به او می  

گوید که حکم دادگاه قطعی است و نمی تواند کاری برای  

 امران انجام دهد.نجات جان ک

اش   ارتباطات سیاسی  از همه سرمایه معنوی و  اما  کیوان 

برای نجات جان برادر استفاده کرد ولی ناکام ماند و سرانجام  

 برادر بزرگ تر نیز اعدام شد. 

تا  موجب شد  روحیه حقیقت جو  و  کامران  ظالمانه  حکم 

انقالب کیوان روز به روز بیشتر از حکمرانان پس از پیروزی 

جداسری    فاصله بگیرد و به سیمای منتقدان جدی درآید.

او تا مرحله جدایی از شرکت دنا و حتی جدایی از همسرش  

 ادامه یافت.

با   کیوان صمیمی  مهندس  کامران،  اعدام  از  بعد  ها    سال 

تکرار می   برای دوستان و مخاطبانش  را  شدت این جمله 

 کرد:

هستیم، استبداد  قربانی  بر  ما  از  دیکتاتوری یکی  را  ادرانم 

 چکمه کشت و دیگری را استبداد نعلین!  

شنیده ها و اسناد تاریخی و روایت های پراکنده می گویند  

سلوک خویش خشونت گزیزی را ترجیح در  که هر دو برادر  

دا مبارزات دمی  اوج  دوران  یافته  پرورش  که  حالی  در  ند 

ظیفه چریکی بودند. پس میراث باقی مانده از هر دو شهید و

بر دوش   را  پرهیزی  و خشونت  گریزی  کینه  پرچم  حمل 

 کیوان نهاده است تا آن را به قله مقصود برساند. 

 *********** 

مهندس در نوجوانی گیتاریست گروه موزیک دبیرستان بود  

و شاید که در آن روزهای سکونت در آبادان بارها ملودی 

ج و  راک  از  مختلفی  ااهای  پس  او  باشد.  نواخته  را  ز   ز 

با گیتار هم خداحافظی کرد و   مهاجرت خانواده به شیراز 

نغمه سازش خاموش شد  ولی امروز در گوش ما  تک تک 

از عمر هفتاد ساله اش  گام هایی که در طول چندین ده 

های  نغمه  شکل  به  است   نوشته  که  جمالتی  و  برداشته 

دلنشینی از یک سمفونی صمیمی در گوش ما باقی است.  

صمیمی است که می تواند فردای وطن را همین سمفونی  

 روشن تر سازد و نسل امروز محتاج آن است. 

 به امید آزادی اش! 
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   ؛ یادداشت های دو معلم زندانی از اوین 

 رسول بداقی؛ محمد حبیبی 

 
دانستیم در سلول کناری ما چه کسی به بند  روز نمی 120

های التماس آمیز مردی یا نوجوانی  گریه کشیده شده. گاه  

قلب زخم خورده به  روز    120پاشید.ی ما نمک میبیگناه 

های جوی آمیخته به ترس از تحقیر و تهدید، لحظه لحظه

های مداربسته، ساعته دوربین  24ما را پر کرده بود. حضور  

دریچهالمپ از  ما  کردار  و  رفتار  بر  نظارت  روشن،  ی  های 

فوال درب  سلول  چشمی  ما   5دین  برای  را  هستی  متری، 

تبدیل به تابوتی کرده بود که جای جنبیدن را از ما گرفته 

بود. جسم ما در یک سلول کوچک و روح و روان ما در یک 

تابوت  این  در  بود.  ناجوانمردان وحشی صفت  اسیر  تابوت 

می تنها  لبهایروحی  گاه توانستیم  بدهیم.  تکان  را  مان 

خو توهمات  و  سلول تخیالت  از  را  به  د  خود  مغز  های 

 کردیم مان جاری میهایلب

 ما را سری است با تو که گر خلق روزگار 

 دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم 

های ها سال است که استبداد و خودکامگی خود را زیر نام ده

مقدس  و  کرده  پنهان  داشتهگوناگون  از ترین  مردم،  های 

هن گرفته تا جان و مال و  منافع مادی و معنوی یک ملت ک

کند. نفت و آب و گاز  آبروی آنان را نوبت به نوبت ویران می

و خاک و جنگل و معادن، محیط زیست، اعتماد، باورها و 

حتی شرف و حیثیت مردم را خاکریز به خاکریز ویران کرده 

ها و  ها، همایشها، رسانهو اینک به طور عریان در روزنامه 

سر ممکن،  شکل  هر  به  به  تهدید  را  ایران  مردم  و  زمین 

فهماند یا ما کند و آشکارا به همگان میای شدن میسوریه

 .یا هیچ کس

بی گمان تنها چیزی که جلوی خودکامگان خونریز را گرفته  

ها و توهمات و  ها انسان را قربانی هوستا بار دیگر میلیون

 .های آشفته نکنند، ناتوانی آنهاستخواب

 :ان ارجمندهمکاران و هموطن

همکارانم   و  بند    120اینجانب  در  وضعیتی  چنان  در  روز 

در زندان اوین به سر بردیم که شب و روز را   240و    209

دادیم. پرسیدن ساعت از یک  به سختی از هم تشخیص می

نگهبان توهین استخوان سوزی را در پی داشت. دیدن یک  

لبخند از یک همنوع، شنیدن صدای یک انسان، حتی یک  

 .رنده برای ما رویایی شده بودپ

دانستیم در سلول کناری ما چه کسی به بند  روز نمی 120

های التماس آمیز مردی یا نوجوانی  کشیده شده. گاه گریه 

قلب زخم خورده به  روز    120پاشید.ی ما نمک میبیگناه 

های جوی آمیخته به ترس از تحقیر و تهدید، لحظه لحظه

های مداربسته، ساعته دوربین  24ما را پر کرده بود. حضور  

دریچهالمپ از  ما  کردار  و  رفتار  بر  نظارت  روشن،  ی  های 

سلول   فوالدین  درب  ما   5چشمی  برای  را  هستی  متری، 

تبدیل به تابوتی کرده بود که جای جنبیدن را از ما گرفته 

بود. جسم ما در یک سلول کوچک و روح و روان ما در یک 

و  ناجوانمردان  اسیر  تابوت تابوت  این  در  بود.  حشی صفت 

می تنها  لبهایروحی  گاه توانستیم  بدهیم.  تکان  را  مان 

سلول  از  را  خود  توهمات  و  به  تخیالت  خود  مغز  های 

 .کردیممان جاری میهایلب

ها و تمام آزادی ما این بود که در تخیالت، توهمات، ترس

تهدیدها حرکت کنیم. تهدید همکاران، خانواده، دوستان و  

و فرزند و خویشاوندان کابوسی بود که خواب را از جسم    زن

 .و روح ما ربوده بود

گاه صدای یک عربده کش به نام بازجو یا مراقبی و زندانبانی  

بُرنده عقده  اما  نرم  صدای  گاه  با ای،  همراه  مامور،  یک  ی 

از   زیباتر  ما  چشم  پیش  در  را  مرگ  فرزند،  و  زن  تهدید 

ساخت. بی وجدانی آنان  ر میگهای جلوه ترین لحظهشیرین

هستی، زندگی و انسانیت را در پیش چشم کابوسی مزخرف 

نمود. دروغ و فریب و جاه طلبی و ریا و نیرنگ و شیطان  می

زندانبان برخی  و  بازجوها  در  صفتی  تعظیم  به  را  آدمی  ها 
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های داشت. گاه تهدید به مرگ در سلولبرابر شیطان وا می

دم، افسوس آخرین وصیت نامه  انفرادی، خاموش و بی هم

 .سپردرا برای خانواده در ذهن و جان ما به خاک می

پرنده مانند  شانهگاه  بر  که  پناه  بی  شکارچیای  اش  های 

محبت و  عواطف  دل  بنشیند،  پای  به  را  انسانی خود  های 

ریختیم. آری خوانندگان ماموران گرگ صفت و خونخوار می

 ؟ شریف، از کدامین درد باید نالید

روز زیر بمباران توهین، تحقیر، تهمت، دروغ، اتهام و   120

سازی، فحاشی، ارعاب و تهدید، تنهایی و بی خبری،  پرونده

های ذهن دانی از پس ماندهروح و روان ما را تبدیل به زباله

مزدوران بیماری کرده بود که گرگ صفت شرف را قی کرده 

فقط یک شوخی  گفتند برای ما  بودند. در عین حال آنچه می

های به حق فرهنگیان  یا تهدید برای عقب نشینی از خواسته

و جامعه و دانش آموزان بیش نبود، غافل از اینکه در این  

روز آنان دنبال سناریوسازی بوده و برای بدبین کردن   120

و تفرقه از هیچ دروغی و از هیچ فریبی کوتاهی نکرده بودند. 

بافته بودند، اتهامات سراسر    تصاویر گوناگون و بی ربط به هم 

تبلیغات  تفنگ  لوله  آنان  اینکه  از  بودند. غافل  دروغ بسته 

اند زیرا ذهن مردم جامعه فریبکارانه را به سمت خود گرفته

ها اشباع شده است. در این میان اتهام  از این دروغ پردازی

معترضین   خریدن  برای  بیگانگان  از  پول  گرفتن  دروغین 

آورترین توهینی بود که الح جنگی، شرمخیابانی و خرید س

آنان در صدا و سیمای اشغال شده، در حق ما، معلمان و  

افتخار  این  بر  پایان همواره  روا داشتند. در  مردم معترض 

کنم که ایرانی، معلم، پاکدل و پاکدست هستیم و باالتر  می

و  دروغ  که  دارم  همراهانی  و  همکاران  و  هموطنان  اینکه 

ستی و درستی به روشنی آفتاب دلشان تمیز  فریب را از را

 .دهندمی

 زندان اوین  4بند _ رسول بداقی

 1401دی 

 
 “ رویای زندگی بهتر“

های  جوانان فرانسوی ، خیابان  1968هنگامی که در می   -1

می   شهر  دیوارهای  بر  و  بودند  کرده  تسخیر  را  پاریس 

 :نوشتند

به رویای    کمی واقع بین باش . به غیر ممکن ها فکر کن و  ”

 ،  ” زندگی بهتر بیندیش 

 
هیچکدامشان نمی دانستند ، درست نیم قرن بعد ، جوانانی  

ها را تسخیر می کنند ، در حالیکه  در قلب خاورمیانه خیابان

آزادی” جلوه دیگری خواهد -زندگی-طنین صدایشان ” زن

 . ”بود از همان “رویای زندگی بهتر

جوانان فرانسوی  که به پایان رسید ،    1968جنبش می  -2

بعد  قرن  نیم  بدانند  آنکه  بی   ، برگشتند  هایشان  خانه  به 

های ایران ، با خون جوانانی که تنها خواسته شان ”  خیابان

رویای زندگی بهتر” است ، سرخ فرش می شود . آنهایی که 

به بیان براهنی، بسیاری شان هنوز صورت عشق را به سینه  

 . نفشردند

دیگر ، همچون” فرهاد میثمی” ،  در این میان بسیاری  -3

شیوه دیگری برای تحقق ” رویای زندگی بهتر ” دنبال می 

ها روز  کنند و سالهایی است که پشت دیوار های بلند زندان

را به شب و ماه را به سال می رسانند . فرهاد با باور عمیقی  

که به ” مبارزه مدنی و خشونت پرهیز ” دارد ، این روزها  

را  ندارد که   مشی دیگری  ابایی  و  در زندان برگزیده است 

حتی با بذل جانش ، گامی در تحقق این غیرممکن دوست  

 . داشتنی بردارد 

 
رویای زندگی بهتر ” یعنی آزادی، دموکراسی و عدالت   ” -4

سرزمین این  مردمان  همه  برای   . اجتماعی 

جنگید باید  روز  هر  رویا  این  تحقق   . برای 

خودش شیوه  به  هرکس   .. حاال 
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دارد  وجود  واحدی  هدف  اما   ، نباشد  واحدی  مشی  شاید 

.امروز دیگر به همان اندازه که می دانیم که نمی خواهیم ، 

بزرگترین  این  و  خواهیم  می  چه  که  واقفیم  خوبی  به 

مان به ارمغان آورده دستاوردی است که جنبش مهسا برای 

 . است

  دیگر .  .…مهسا ، محسن ، مجیدرضا ، نیکا ، کیان و   -5

  این   مردمان  برای  ”  بهتر  زندگی  رویای  ”  تحقق  که  نیستند

 زنده  همیشه  قلبهایمان  در  یادشان  اگرچه  ببینند  را  سرزمین

 تحقق  شاهد  ”  فرهاد  ”  که  دارم  کوچکی   امید  اما  ،  است

 . باشد  زیبایمان  مشترک  رویای

و   نزدیک   ، رویا  این  همیشه  از  بیش  که  رفیق  بمان  زنده 

 . دست یافتنی است

 محمد حبیبی 

 1401سوم دی ماه 

 زندان اوین 

 

      

 

 مجید نفیسی 
 گل نرگس 

 
 دلدار من

 گل نرگسی به دهان دارد
 که با خود از زندان های ایران آورده است. 

 
 می دانم که از پس میله ها 

 شب ها می توان در چهره ی ماه
 نقش گلی را دید

 و صبح ها در آبی آسمان 
 صدای بال درنای مهاجر را شنید. 

 می دانم که در پس پلک ها 
 ها و قاب مشت 

 و فاصله ی میان دو تیربار
 و سپیدی نامه های آخرین 
 و پیام تک ضربه ها بر دیوار 

 و گوشه های تر غم
 و درزهای برهنه ی شادی 

 و حفره های خالی درد 
 و تاریک روشنای امید 
 و قله های پنهان غرور 

 می توان
 آری، می توان 

 بهار را پنهان کرد
 با این همه در شگفتم 

 تاریک که در آن بند 
 چگونه می توان گل نرگسی پرورد 

 که لکه های خون
 سپیدی آن را نپوشانده باشد. 
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 عماد قویدل 
 همه ی بازداشتی های گمنام آرزوی آزادی دارم برای  

 
  با  بودید، حالم نگران که ممنونم هستم، قویدل سالم عماد 

 است خوب حالم  و شدم آزاد وثیقه قید

نبودم و نمیدانم   من در زمان مرگ مهسا ژینا امینی آنجا 

می اما  گذشت،  او  بر  از  چه  بعد  که  بگویم  شما  به  توانم 

بازداشتم وقتی معترض به دستبند زدن شدم، شخصی چند  

لباسم را روی  بار به صورتم مُشت کوبید و بعد از اینکه کاله  

سرم کشیدند شخص دیگری چندین بار به سرم میکوبید و  

 میگفت تو هنرمندی ها؟

در گذشته از مادرم هم شنیده بودم که قبل از اعدام پدرم 

 برای اعتراف گیری فک و سرش رو شکسته بودند، 

 پس این رفتار خشن حداقل برای ما تازگی ندارد

هستم.   قویدل  علی  فرزند  قویدل  عماد  در  من  که  پدری 

 جبهه و خط مقدم سوسنگرد بی سیم چی بود ، جانباز شد 

 در همین رژیم اعدام شد  69و سال 

سال ها بعد از اعدام پدرم و مصادره ی اموالمان تا به امروز  

 حتی یکبار حکومت سراغ ما را نگرفت

نتوانستم   ارشد  کارشناسی  با  جوانان  از  بسیاری  همچون 

 شغلی پیدا کنم 

 دانشجویی بود که به موسیقی رپ رو آوردم، اوایل دوران 

 .از درد راننده تاکسی ها خواندم، از اجتماع گفتم و از اعتیاد

 در آهنگ “کنسرت جنگل” برای محیط زیست خواندم 

 و زمانی که آهنگی در اعتراض به اسید پاشی منتشر کردم،

 !به جای محکوم شدن اسیدپاشان من را بازداشت کردند

 !سیاه نمایی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شدمو به جرم 

 ”در آهنگ دیگری به نام “رشت و انزلی

هواداران متعصب دو تیم فوتبال را به آرامش و دوری کردن  

 از آشوب دعوت کردم و خواستم متحد باشند 

 .امروز متهم شدم که جوانان را به آشوب تحریک کرده ام

 بارها برای آثارم بازخواست و احضار شدم 

امروز با تهدید و بازداشت از من میخواهند سکوت کنم و  

 ...همدرد مردم نباشم

 این اواخر کافه ام را به پلمپ شدن تهدید کردند

 کافه ای که آتش سوزی، گرانی و کرونا تقریبا نابودش کرده 

با   بود  آنتیک  وسایل  اینترنتی  فروش  که  دیگرم  شغل  و 

 مختل شدن اینترنت از بین رفت

 بگویید این درد ها چه زمانی تمام می شود؟ شما به من 

 ما این حرف ها را کجا بگوییم که دندانمان را خُرد نکنند؟ 

 من و امثال من در ایران ماندیم تا به شما یادآور شویم 

 تکذیب حقایق و نادیده گرفتن خواست و مشکالت مردم 

رسد نه  و به زبان ساده تر این فرمانی که میروید به دره می

 قله 

ید جوان فقیری که همراه من بازداشت بود بعد از این  شا

 کنند دهانش رو ببند، اما کتانی های پاره اش دهان باز می

امیدوارم همه ی مشکالت این کشور با سکوت ما هنرمندان 

 !ختم به خیر شود

در آخر برای توماج صالحی و همه ی بازداشتی های گمنام  

 .آرزوی آزادی دارم

 یسبوکبه نقل از ف 1401آبان  13عماد قویدل 

 
 

 بکتاش آبتین      
 ام چون خواب پروانه کوتاه بود زندگی 

 کردمزدم و هلهله میپر پر می

 و آزادی 

 زد ام صدا میمرا به نام کوچک

 از زیر چشم بند 

 شبیه هم بودند 

 ی دار! مزدوران موظف و پایه

 پاهای من اما

 آزاد و رها

 رقصیدبا مرگ می
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 انقالب 

زن زندگی آزادی 
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 های یک معترض روایت خرده 
 ساله کارشناس ارشد محیط زیست  34دریا  

 1401آذر  13

 
 بیدارزنی: 

 شهریور سال یک  28روز 

خبر فوت مهسا، دختر کرد ایران همه ما رو مبهوت کرده  

مهسا مسافری بود که در تهران کشته شده بود و اغلب بود،  

دانیم که هر کدام ما  ما دختران گذرمان به وزرا افتاده و می

 ممکن بود جای مهسا باشیم. 

پس از خبر فاجعه فوت مهسا امینی در خیابان بیمارستان  

در  رو  ما  مردم  کردن  متفرق  برای  پلیس  ماموران  کسری 

ن مورد حمله قرار گرفت  خیابان کتک زده بودند دوست م

 و سیلی خورده بود. 

با فراخوان تجمع اعتراضی به حجاب اجباری و دادخواهی  

شهریور به سمت پارک الله و   28مرگ مهسا امینی در روز 

خیابان حجاب حرکت کردیم. در پارک صدای شعار مردم  

رسید، به سوی خیابان حجاب و بلوار کشاورز به گوش می

های مختلف مردم جمع بودند،  ار و سنرفتیم. از تمام اقش

مادر مسنی که با دخترش اومده بود، خانم هایی مسن با  

رفتن در کنار پسران  موهای سپید که حتی به سختی راه می

 و دختران جوان دیده می شدند 

جمعیت زیادی در بلوار کشاورز گرد هم آمدند. تقاطع قدس  

ا همکاری می  هبا بلوار کشاورز با جمعیت بسته شد؛ ماشین

کردند دختران و پسران در گروه های چند نفری بسیار فعال 

دیدم که و پر شور بودند در اون میان افراد با تجربه رو می

حواسشون به جوانان بود و شعار هایی از قبیل »زن زندگی 

می گوش  به  دیکتاتور«  بر  »مرگ  و  زنآزادی«  ها رسید 

چرخاندند. در هوا می   ها )توسری( را برداشته بودند وروسری

را آتش میروسری با شجاعت رفت روی  ها  زدند، دختری 

کاپوت ماشین؛ مشعل سوختن روسری در دستانش همانند  

خواهی برافراشته بود. ناگهان ملت شروع به  نمادی از آزادی

آن  دست عکس  توانستیم  ما  کردند.  دختر  تشویق  و  زدن 

ی قدرتی درخود لحظه تاریخی را ثبت کنیم؛ زن زندگی آزاد

 داشت که همه را همراه کرده بود. 

چند دقیقه بعد نیروهای سرکوب به مردم حمله کردند مردم 

به سختی به سوی پارک الله فرار کردند و پناه گرفتند. شب 

شده بود؛ اما جمعیت در حال شعاردادن بود. آمده بودند که 

 صداها  همین  با  پارک  در  شب  تاریکی  در  …دادخواهی کنند

  عجیبی  انرژی و شور. کردندمی پیدا را یکدیگر کمکم ردمم

 این  در  کردممی  فکر  این  قبل  دیدم،می  دختران  و  پسران  در

بچه تن  دادخواهی همه  این  که  بودم  ندیده  هستم.  های ها 

تازه آزادی   این   دیدن  با  حاال  …طلب و آگاه هستندنسل 

  به   امید  کردندمی  حمایت  را  ما  سنین  تمام  از  که  جمعیت

 . بود شده روشن دلم در تغییر

 
شب ها به فکر اصالح بودم نه انقالب، آنحتی من که سال

دیدن برخورد وحشیانه نیروهای امنیتی و آسیبی که چشم 

می  مردم  همه  به  اینبسته  دیدن  و  مستقیم رساندند  که 

https://bidarzani.com/44230/%db%b2%db%b8-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-8
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کردند، باعث شده بود که همان شب خودم را در  شلیک می

کنم که برای پسرها از داخل پارک سنگ جمع    حالی پیدا 

کردم تا در خط مقدم خیابان حجاب و بلوار کشاورز از می

 خود دفاع کنند. 

با   مقدم جنگیدن  دیدم که چقدر حضور دختران در خط 

داد و  نیروهای امنیتی، به زنان و مردان دیگر قوت قلب می 

و    شد مردم در تاریکی شب بتوانند به هم اعتمادباعث می

و   بودند  زیاد  بسیار  شخصی  لباس  نیروهای  کنند.  کمک 

تماشاگر  سیاه  ماسک  با  مردم  میان  در  و  دونفری  معموال 

 بودند.

ی حمله نیروهای سرکوب؛ دختری که حضور من در لحظه

حجاب نداشت و فریاد مرگ بر اصل والیت فقیه سر داده 

دادخواهان شد و ما مبارزان و ها میبود، باعث اعتماد غریبه

 یافتیم. مردم ایران آن شب با زبانی تازه همدیگر را می

اشک شلیکدود  و  دیگری  آورها  دختران  داشت،  ادامه  ها 

تو  من  و  بود  جنگ  میدان  دیگر  من.  سمت  به  آمدند 

را  چشماشان. دود سیگار فوت می کردم در آ میان مردی 

کرد. آن شب به  دیدم که آب معدنی میان مردم پخش می

دانستم در همه ما تغییر بزرگی رخ داده آمدم اما می  خانه

 است. 

  

 

 
 

 

 

 
  وی؛ سال یکپارک شهریور 30

بود. هر شنبه و چهارشنبه در این   آن روز هم چهارشنبه 

  کنند جمع چند هفته به دادخواهی مهسا، مردم سعی می

نشان را  اعتراضشان  و  به   شوند  سرکوب  نیروهای  دهند. 

شدن  یاد شده که مردم به زور توان جمعقدری در تهران ز

می بلوار پیدا  و  کارگر  خیابان  سوی  به  ماشین  با  کنند. 

کشاورز رفتیم، نیروهای سرکوب در چهار راه کارگر نوجوانی 

https://bidarzani.com/44230/%db%b2%db%b8-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-7
https://bidarzani.com/44230/%db%b2%db%b8-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-9
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بردند. آنقدر زدند و مینفری می  8بودند و  را دستگیر کرده

 زیاد بودند که مردم موفق به تجمع نشدند. 

بود قبل شنیده  م که مردم قرار است در ولیعصر تا  از روز 

تجریش هم تجمع کنند ما هم به سمت پارک وی رفتیم.  

زیر پل بودیم که نیروهای سرکوب از پایین ولیعصر به سوی  

آور بود و اسلحه. من  مردم باالی پل حمله کردند. گاز اشک

به زور کمی فیلم گرفتم از داخل ماشین که دو عکس از آن  

حه و شلیک به سوی مردم را نشان  استخراج شده که اسل

 دهد.می

دور زدیم و کمی باالتر ماشین را گذاشتیم پیاده به سوی  

مردم رفتیم. دو دختر جوان را دیدم با موهای مشکی بلند  

این   میان  در  بلکه  زدند.  آتش  و  آوردند  را  زباله  دو سطل 

پسر  اشک با  که  دیدم  را  پدری  کند.  تولید  دود  آورها 

داشت،  نوجوانش   فاصله  هم  و  بود  مراقبش  هم  بود  آمده 

خواست او ببیند و باشد. کمی گفتگو کردیم با این پدر،  می

 گفت باید جمعیت بیشتری بیاید. می

 
نفری   چند  گروهای  در  جوان  پسران  لحظه  همین  در 

اختیار فریاد رو رو در آوردند و من بیهای فلزی پیادهنرده

ها را بردند  عیت دیگری نردهزدم خط ویژه رو ببندید، جممی

نیرو حرکت  ویژه  مسیر  بر  که  مرگ  فریاد  ببندند.  را  ها 

های تبلیغاتی روی پل در  دیکتاتور فضا را پر کرده بود و بنر 

می هوا  به  دودش  و  بود  سوختن  تمام حال  شبیه  رفت. 

ججنایت همه  های  و  بود  شده  بلند  دودش  حاال  که  .ا. 

 بینند. توانستند آن را به راحتی ب می

کردند. جوانی در چند قدمی  از پایین پل اشک آور پرتاب می

آور را برداشت و به سوی دشمن برگرداند.  من کپسول اشک

گروهی دیگر از نیروهای سرکوب از سمت پایین فرمانیه به  

سوی مردم اطراف پل حمله کردند. ما به همراه چند پسر 

بو مضطرب  بسیار  شدیم؛  مخفی  پارکینگی  در  دیم  جوان 

چون این نیروهای سرکوب که امشب در خیابان دیده بودم 

دادند و انگار به هیچ قانونی پایبند  بسیار کم سن نشان می

دانستیم که نباید گیر بیفتیم و در این  نبودند و ما خوب می

شنوی فقط به کفش خودت اطمینان  جور مواقع از من می

از ساختمان  کن و فرار کن؛ بعد از مدتی که اوضاع آرام شد  

 با کمک نگهبانش خارج شدیم. 
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 یک  سال مهر  17 در شریعتی قدم زدم،

از   که  من  اجتماع حجاب    6برای  در  بودم  مجبور  سالگی 

حسی   شبیه  خیابان  در  رفتن  روسری  بدون  باشم  داشته 

دانم که آمیخته به شرم و جامعه ستیز بودن است. حاال می

وب درونی حتی  این حجاب در مراحل مختلف، عامل سرک

برای   بودن  در جامعه  دوم  قبول جنس  ناخوداگاه  طور  به 

حکومت   و  جامعه  سوی  از  که  تفکری  است.  دختران 

جمهوری اسالمی به شخصیت دخترانمان تحمیل می شود.  

سوی   از  که  متدوالی  حجاب  با  که  بود  سالی  چند  من 

کردم و جاهایی شود مبارزه میجمهوری اسالمی تحمیل می

ردی که امکان برداشتن حجاب وجود داشت این  مثل کوهنو

 کردم.کار را تمرین می

مهر تصمیم داشتم تا فروشگاه شهر کتاب نزدیک خانه    17

با بلوز و شلوار و موهای باز قدم بزنم؛ این کار در محله خودم  

و نشان دادن خواسته من به اطرافیان برایم مهم بود. حس  

  زدن   قدم هنگام    نداشتن یوقی در گردن و شالی روی سر

  شود می که است زمانی از متفاوت بسیار شَهرَت، خیابان در

در  نداش  حجاب  و  رفت  سفر  به من  موجودیت  تعریف  ت، 

محله زندگی خودم برایم بسیار با اهمیت است. آن روز چند 

نفری مرا دیدند کسی لبخند زد و مردم نگاهشان که به من 

میمی خیره  گاهی  از  افتاد  مردی  شدند،  شدم  رد  خیابان 

 روی موتور فریاد زد سرت کن! 

 چرا؟؟  و از آن روز این سوال همچنان در سرم می پیچد، 

بله؛ در شریعتی قدم زدم با موهای باز و حق بودنم را در  

 شهر نشان دادم. 
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 یک  سال مهر 30 شلیک؛

راهی شدیم.   به سوی میدان ولیعصر  فراخوان  طبق  شنبه 

انقالب میدان  با    دور  و  بدون چادر  زن سرکوبگر  نیروهای 

شد. همین چهار مانتوهای کوتاه و اسلحه به کمر دیده می

سال قبل من را در میدان ونک به علت همین شکل مانتو 

نیروهای  حاال  بود!  کرده  دستیگر  حجاب  گشت  کوتاه 

سرکوبشان با پوششی متفاوت برای حمله به ما وارد میدان  

 شده بودند.

عصر گذشتیم و به سوی خیابان گارکر رفتیم از از میدان ولی

کیلومتر پیاده و بدون روسری با بلوز و شلوار    8آنجا حدود  

بلکه   تا  کردیم  زدن  قدم  به  انقالب شروع  میدان  به سوی 

منطقه در  شویم،  بتوانیم  جمع  هم  گرد  مردم  همراه  ای 

خیابان پر از نیروهای امنیتی بود که به چهار دسته تقسیم  

گارد گر، نیروهایها، موتورسواران سرکوب؛ بسیجیشدندمی

های اصلی شهر هستند و از  ها و چهارراهکه اطراف میدان

تر نیروهای لباس شخصی که قابل شناسایی  همه وحشتناک

 کنند. نیستند و به سوی مردم حمله می

را   نگاهم  گاهی  گذشتم.  میانشان  از  حجاب  بدون  من 

پر از نیروهای سرکوب بود.    قدمبهدزدیدم از ترس. قدم می

شدم. دو  هوا روشن بود و من گاهی به چشمانشان خیره می

کردند که پشت سر من با کمی  دوست آقا مرا همراهی می

می همراهم  که  فاصله  رد  آمدند  میانشان  از  وقتی  گفتند: 

کند و  شوی گویی موجی به نیروهای سرکوب اثابت میمی

 کنند. با تعجب و خشم نگاهت می

تا وقتی روز بود انگار دستور حمله نداشتند، من به شدت  

ای بود که انتخاب کرده بودم،  مضطرب بودم اما این مبارزه

به دو دوستی که   البته دلم  تا پل حافظ قدم زدم  آن روز 

همراه من بودند هم گرم بود چرا که هر آن ممکن بود مورد 

 حمله قرار بگیرم و دستگیر شوم. 

دانیم  برگشت موها را باالی سرم بستم چون میدر مسیر  

این را میکه  زنان  موهای  هنگام دستگیری  هوا  ها  کشند، 

ها نگاه کنم و  توانستم به آدمتاریک شده بود دیگر کمتر می

می سخت  دشمن  و  دوست  تعداد تشخیص  و  شد 

ساله دیدم   20گران بیشتر شده بود. دو دختر حدود  سرکوب 

آنها   به  حجاب.  جواب  بدون  دریافت  با  و  زدم  لبخند 

ولی   بودند  من  از  کوچکتر  آنها  شد.  گرم  دلم  لبخندشان 

 شجاعتشان بسیار بزرگ بود. 

 
می فریاد  صداهای  جلوتر  پیدا کمی  را  یکدیگر  مردم  آمد. 

می شعار  و  بودند  نیروهای  کرده  لحضه  همان  در  دادند. 

سرکوب به مردم حمله کردند. دختران و پسران جوان به  

هراسان  سوی   و  اشک  از  پر  چشمهایی  با  کارگر  پایین 

 دویدند.می

بلوار کشاورز، نشستم روی نیمکتی که نفسی   به  رسیدیم 

خواستند به  تازه کنیم. سه خانم مسن به ما رسیدند که می

سوی میدان ولیعصر بروند. تازه شروع به صحبت کردیم که 
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ما  گر از خیابان به سمت  سواران سرکوبای از موتوردسته

نفر که در    7لیزر انداختند و شروع به شلیک کردند به ما  

شرف« موتورسواران  بلوار ایستاده بودیم. من فریاد زدم »بی

ها بیشتر شد ناگهان  پیچیدند در بلوار کشاورز. تعداد شلیک

ها حمله رو شدند و به سوی ما خانمبا موتور وارد بلوار پیاده

ر موتور بود که مرا دوره  کردند. من تک افتادم همه طرفم نو

فحش  و  میکردند  جنسی  نمیهای  اصال  فهمیدم  دادند. 

چرخیدم تیری  خواهند در خیابان از ما! من میها چه میاین

راستم خورد خیلی می ران  فرار  به پشت  باید  اما  سوخت؛ 

ماشینمی وسط  خیابان  به سمت  یافتم  راهی  های  کردم، 

 نخورم و فقط دویدم. پشت چراغ قرمز تا الاقل باز گلوله

دستش بعد  کف  به  که  دیدم  را  زنان  همان  از  یکی  تر 

گفت برای اینکه جلو صورتش پینت بال خورده بود میگلوله 

به  کرد و میگرفته گریه می و  او دادم  به  لرزید کمی آب 

سوی دوستانم رفتم. زنی را دیدیم با دختر خردسالش گریه 

زد و کرد بچه ترسیده بود و مادر پشت تلفن فریاد میمی

 .اندکرده حمله همه به دانم چه کنم  گفت نمییم

 

 

 
 

 گفتگو با دختران اول آبان سال یک 

فردای روزی که پاهایم زخمی بود تا چند روزی عمال کار و  

ام مختل شده بود؛ درد اصلی اما جای دیگری  تحرک روزانه 

بود، به موجودیت من در شهر حمله شده بود و در کشورم 

نداشتم حقی    و   شکایت  حاال  که  اعتراض  رای ب   هیچ 

 ! کنم  دادخواهی

 فکر  زندانیان  و  امینی  مهسا  به  من  و  سوختمی  من  پاهای

ز درد تنم بیشتر  ا  روانم  زخم  و  گرفتمی  آتش  قلبم.  کردممی

رفتن   خیابان  به  قدرت  که  روزها  این  گرفتم  تصمیم  بود. 

https://bidarzani.com/44230/%db%b3%db%b0-%d9%85%d9%87%d8%b1-4
https://bidarzani.com/44230/%db%b3%db%b0-%d9%85%d9%87%d8%b1-3
https://bidarzani.com/44230/%db%b3%db%b0-%d9%85%d9%87%d8%b1-2
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شهرستان حتی  دیگر  مناطق  اوضاع  از  بوسیله ندارم  ها 

دوستانم اطالعات جمع آوری کنم. تغییرات فضای شهری  

و جامعه بومی را بپرسم. جالب این بود که بیشتر افرادی که  

خود شهرهای  در  مبارزه  چگونگی  از  من    اطالعاتی  به 

دادند اکثرا زن بودند. دختر پرستاری در تنکابن گفت ما می

ج  حکومت  این  با  کار  و  دانشگاه  مدرسه،  در  کودکی  .ا.  از 

 کنیم. ایم و میمبارزه کرده 

 
ها بنظر من در این اوضاع خفقان و سرکوب در شهرستان

می  مبارزه  مینحوه  دوستانم  باشد.  متفاوت  گفتند  توانست 

توانند طرف خانواده تحت فشارند و حتی نمی  که به شدت از

های کوچیک  های اجتماعی فعالیت کنند. در شهردر شبکه

خانه به  یورش  و  شده  بیشتر  فعالین  شناسایی  و امکان  ها 

دستگیری مردم در روزهای اخیر بیشتر شده بود. در نهایت  

شهروندان   اسالمی  جمهوری  حکومت  در  ما  که  دریافتم 

 حق آزادی و زندگی سالم را نداریم.  گروگانی هستیم که

 

 

 
 یک  سال رامسر؛ آبان  9

صبح برای رساندن خواهرم به دانشگاهش با بلوز و شلوار و  

و   پدر  که  شدم  راهی  بودم  بسته  سرم  باالس  که  موهایی 

شود  مادرم هر دو معترض شدند که در این شهر کوچک نمی

بیرون رفت و خطرناک است.  همین جوری بدون روسری 

میپدر می اذیتت  در گفت  از  و  باشه  گفتم:  دخترم؛  کنند 

 بیرون رفتیم. 

کنارم   سر  به  مقنعه  و  دانشگاه  فرم  بلند  لباس  با  خواهرم 

تا   روز  آن  از  کردم.  رانندگی  روسری  بدون  من  و  نشست 

نویسم روزهای زیاد دیگری  همین حاال که این روایت را می 

اضافه توانستمهم  روسری  بدون  من  که  ماشین    شدند  در 

 رانندگی کنم. 

 

رفتم کافه، دختری صاحب آنجا بود و مشکلی نداشت که 

https://bidarzani.com/44230/%db%b3%db%b0-%d9%85%d9%87%d8%b1-1
https://bidarzani.com/44230/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-2
https://bidarzani.com/44230/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-3
https://bidarzani.com/44230/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1
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اتفاقا آمد و گفت »خوشبی حالت،  بهروسری آنجا بشینم؛ 

می هم  ما  تو کی  بیایم  حجاب  بدون  اینجوری  تونیم 

گفتند  خیابون؟« گفتم »همین حاال، من هم پدر و مادرم می

ای  و نکنیم چه زمان دیگهجور نرو اما اگه حاال این کار راین

 تونیم به آزادی برسیم؟« می

 

https://bidarzani.com/wp-content/uploads/2022/12/%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1.jpg
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  آتنا دایمی 

 شود ای که تکرار می تجربه 
های اوین را میشد دید،روزی  ای بود که نوک درختان چنار و بلندای تپهدر آن چند سالی که زندان اوین بودم تختم روبروی پنجره

زندان شخصی به نام مومنی با وقاحت میگفت دهه شصت سرباز اوین بوده و با موتور زندانیان را برای تیرباران به معاون رییس  

ها تا جلوی درب زندان جوی خون جاری میشد که بعد از مدتی تصمیم گرفتند باالی همان تپه ها میبرده، میگفت از باالی تپه

  …زندانیان را با چوبه دار اعدام کنند

بوی خون حس میکردم و هر بار که حرف مومنی به    بغض میکردم،  ها خیره میشدم، از آن همیشه ناخودآگاه به آن تپهبعد  

خاطرم می آمد با خودم با آن تپه ها با کسانی که بر فراز آن تیرباران شدند عهد می بستم که هرگز عقب نشینی نکنم و تا زنده 

  زندانی   که  است  سال  سیزده  حاال  که  هم  منفرد  اکبری  مریم  فهمیدم  بعدها  …ه دهمام به راهی که در آن قدم گذاشته ام ادام

زده سال( هر روز پنج صبح که از خواب بیدار میشد به همان تپه ها نگاه میکرد و  دوا حدود )بود اوین  در که مدتی  تمام در ست

  …با خود عهد میبست که تا ابد دادخواه خون خواهر و برادرانش خواهد ماند

پدران و مادران آنها همچون پدر مهرشاد، مادر    حاال هر گوشه شهر را که نگاه کنیم یادی و اثری از عزیزیست که کشته شده،

  هم  ما شاید که بودند جایی آنها از بسیاری میکنند منتشر را  آنان های عکس و ها فیلم …مهسا، مادر پژمان، دوستان خدانور و

  خونها   این  روی  پای  بیا  …بوده  زمین  بر  قبال  خونی  رد  میگذاریم   قدم  کجا  هر  باشیم،  هآیند  در  است  ممکن  یا  بودیم  روزی

  …ادخواهشان باشیم،بیا که برخیزیم و نگذاریم خون این عزیزان پایمال شودد که ببندیم عهد آنها  با بیا نگذاریم،

  …بیا نجات دهنده باشیم نه دنبال ناجی

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 شعارنویسی به رنگ سرخ بر روی برف؛ دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 
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 مهین خدیوی 

 " ناکامی "
 برای مهسا امینی 

 
 ی مرگ چهره سیاه کردمدر گذرگاه 

 های رنگی به کبودی زدند خانه

 از پشت بام این برج 

 های وارونه می بینم ویرانه

 زنی سیاه

 کندبا ماتیک سرخ، صورتش را خونی می

 دهد و مرد آواز رفتن سر می

 دهدشهر بوی نا می

 دهد بوی پوسیدگی می

 دهدهای خیابان ناصر خسرو را میبوی کهنه  پاره

 ها پناه می برم من به زاغه

 سکوت شهر در این صبحگاه

 بوی مردن می دهد.

 وارونگی به سرانجام نمی رسد 

 وارونگی جهان شتاب دارد 

 شتاب مرگ یا نیستی 

 در فراموشی غرق شدم

 هایم را به یاد ندارم عکس

 ها را به دیوارعکس برگردان

 امها را به دیوار کوبیدهعکس برگردان

 چراغ خاموش است 

 تاریکی را فریاد می زنم 

 حنجره ام خونی است

 زندخونی سیاه فوران می 

 از گذرگاه نیستی پرت شدم

 مردان قداره بند دنبالم می کنند 

 جنازه ام را بر دوش می کشم 

 چهارراه ها به بن بست ختم شدند

 در بیراهه گم شدم 

 فراموش نکن نامت را هم از یاد بردم 

 مصیبت پاره پاره شد

 عقیق آبی را بر پنجره حک کردم 

 مهین خدیوی 

 1401شهریور  -آتالنتا

 
 شکاری محسن  

 
 

 آذر است   17امروز 

 طناب را بافتند 

 پنجره ها بسته شد 

 زند  یرا دور م ابانیدختر قدم زنان خ

 بود  ابانیخ نیهم

 ها باز بودند پنجره

 ها هم بودند آدم

 و مردان  زنان

 ها هم بودند بچه

 دمشانید

 ساله بودند  10

  بود یچ  اسمش

 بود ستار

 دمیرا ند مادرش

 شب چراغ بود  گوهر



 31 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

171 

 

 شد؟  ختهیدر کجا به دار آو ستارخان

 آمدم  ابانیآن سمت خ  از

 بود  نجایا

 جا بود  نیهم درست

 آدم ها همین جا بودند 

 آن ها آمدند 

 از روبرو آمدند

 دمیلرز یم

 بود اهیس

 بودند اهیها س چهره

 بود  اهیمرد دستانش هم س آن

 در دستانش گره خورد میموها

 نداشتم  نفس

 دستانش آتش گرفتمدر 

  درون چاه به

 شدم  ریسراز

 بود اهیس

 میگو یرا م مرگ

 بود در دستان آن مرد  اهیس

 تنوره کش بود  وید

 کرد پرتم

 چاه پرت شدم  یاهیس در

 زدم ادیفر

 دم یرا نشن میصدا

 شد  یام سوراخ م حنجره

 دور شدند  میها چشم

 پرواز کردند  ابانیخ  یبه آن سو میها چشم

 سوختم  یم

  سوخت  یم تنم

 .دیکش یم نیتنورکش مرا بر زم وید

 دم یآن زن را د یها چشم

 زده بود بهت

 زد  یرا صدا م  وید یمرد

 آمد  گری د یدست

 دیتو را د وارید  یاز باال میها چشم

   نبود اهیس  دستانت

 دستانت رنگی بود 

 هزار رنگ بود

 روشن شد چاه

 شمع باران شد  انگار

 ی زد  نیرا بر زم شهیش

 دود شدتنور کش  وید

 دیرس نور

 جادو بود  چراغ 

 شدم دور

  محو شد یاهیتنور کش در س وید

 را بافتند  طناب

 چاه با دستان تو   یاهیاز س من

 دمینور رس به

 ی دیخند

 ی دیخند بایز چه

 ندارند  انیها ز سطل

 .دندیرقص یها در دستان تو م سطل

 1401آذر -آتالنتا

 

 
 آبتین بکتاش 
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 آهنین سه شعر از عسگر  
 

 رستگاری 

 
 موج بلند فریاد 

 ام را کند درِ خانه

 مرا با خود برداشت 

 در ازدحام خیابان رهایم کرد 

 
 رویاهایم را دیدم

 کشیدند که فریاد می

 رویاهایم را دیدم

 که به خون می غلتیدند 

 رویاهایم را دیدم

 هایشان راکه چشم

 سوزاند گاز اشک آور می

 رویاهایم را دیدم

  دیکتاتور هاکه تصویر 

 در شعله های خشم شان می سوخت 

 
 در ازدحام خیابان بود 

 :که من هم صدای خودم را شنیدم

  « زن ، زندکی، آزادی !»

 
 دانم حاال دیگر می

  ام را که در خانه 

 به روی خیابان نخواهم بست 

 
 دانم حاال دیگر می

   که رستکاری من نیز

 در ازدحام خیابان هاست 

 
 2022یازدهم نوامبر 

 

 
 

 

 طلوع رنگین کمان ها 

 
 یک روز صبح 

 چشم باز می کنی 

 پشت پنجره ها

 رنگین کمان می بینی 

 در آینه ها می نگری 

 رنگین کمان می بینی 

 به خیابان نگاه می کنی 

 دست بچه ها

 رنگین کمان می بینی 

 بی اختیار اشک می ریزی 

 بر گونه های تو 

 غلتندقطره های رنگین کمان می 

 
 2022نوامبر  28

 

 ققنوس 

 
 ققنوس

 از خاکستر خود برخاست 

 باالی شهر ها 

 به پرواز درآمد 

 
 مردمان چله نشین

 مشعل کشان 

 به فتح خیابان ها رفتند 

 
 2022ششم دسامبر  
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 زیبا کرباسی 
 
 انیقل دهیرشتو و سپ دهیسپ  یتوماج صالح یبرا

 ی زندان سندگانیشاعران و نو  ی یآزاد  یبا آرزو

و آنان که بخاطر فکر عقیده یا بیان حقیقت در زندان به 

 سر می برند  

 

 و پنج شعر کوتاه   یدو رباع

  
 این قوی بلور سیب سرخ و این کاج

 این تحفه ی قیمتی و سنگینی ی تاج 

 کی شاد شود دلی به میالد مسیح  

 وقتی که به جرم شعر بند است توماج

 
 با قیچی ی تیز چیده ای بال و پرش 

 بر زیر لچک فشرده ای کرر و فررش 

 کوچک تر از آنی که کنی زشت او را 

 با مشت کثیف زیر چشمان ترش

 
 
1 

 از درز لبم حرفی چکید 

 مثل آبی 

 آسمان زمین ریخت 

 ابرهایش را

 دور سرت پیچید

 دخترم 

 
2 

 هستی تا شقایق دشت از رشگ خون جگر شود 

 تری هم شق و رق 

 هم سرخ تر

 همان

 عاشق تر

 و اگر حرف

 حرف زیبایی ست 

 بس زیبایی 

 
3 

 بگذار نرده های زندان

 در گوش هم پچ پچه کنند 

 به بازوی آهن شان 

 اشارات بذل آورند 

 تا اشک چشم های مان را 

 زیر خنده پنهان کنیم 

 نام خوبت

 از سوراخ کلید هم می گذرد

 
4 

 دامنت خونین است سپیده

 پشت نامت

 های بسیاری شکسته اند  ستاره

 
5 

 دان دان دان 

 زندان

 از نامش فرو می چکد 

 می گویند

 تو در حبسی
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زندان و اعدام های  کتاب های  تازه معرفی    
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  گویند: شهین توکلیمیاز او سخن 

 توکلی  وحید - با همیاری ناصر مهاجر

 نشر باران، سوئد 

های فدایی  ای از نسل نخستین چریکماندهشهین توکلی باز 

خلق بود. او هم در رژیم محمد رضا شاه پهلوی و هم در  

اش را در ایران گذراند؛ جمهوری اسالمی، زندانی شد. زندگی

 .گذشتدر 1400و در مهر ماه 

که  گذاشت  جای  به  را  سوگوارانی  انبوه  خود  مرگ  با  او 

اند و مرگ او  نی استثنائی« خواندهشان او را »انسابسیاری

 .اندرا، داغ بزرگ زندگی خود دانسته

انگیز است.  ی پایان یک زندگی شگفتمرگ شهین، نقطه»

ی زندگی او، طلبانهانگیز از آنرو که، هم بنیاد برابریشگفت

با   تناقضی چشمگیر  اخالقی آن زندگی در  و هم داربست 

اخالقی برا  -مبانی  حاکم  داشت.  ایدئولوژیک  قرار  دنیا  ین 

بگونهشگفت زندگی  این  که  آنرو  تراژیک  انگیزاز  ای 

 «...ناهمخوان با زمانه بود

هایی از شخصیت  است برای ترسیم سویه  این کتاب، تالشی

 .او، از نگاه یاران، دوستان و آشناینش
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 چهره ماندگاری در تاریخ زندان 

 
است. شهین   زندان  تاریخچه  در  ماندگاری  چهره  توکلی 

زندانی دو نظام، شش سال در زمان پهلوی دوم و چهار سال  

دستگیری اولین  جزو  اسالمی.  جمهوری  در  نیم  های  و 

چریک خرداد  پرسروصدای  در  که  بود،  خلق  فدایی  های 

چریک 1350 دو  و  پویان  امیرپرویز  شدن  کشته  به  منجر 

دستگی از  شد.  دیگر  سعید  مبارز  شهین،  همسر  رشدگان 

آریان و برادرش حمید توکلی در اسفند آن سال  به همراه  

مبارز دیگر اعدام شدند. خواهر کوچکترش سیمین توکلی   9

تیر   ماموران    1355در  توسط  خیابانی  درگیری  یک  در 

 ساواک کشته شد.

 چشم بر جهان فروبست.   1400مهر  8شهین توکلی در 

از مطالبی است که در بارهشهین  ای است  این کتاب برگزیده

اند. در باره انتشار این کتاب وحید توکلی در توکلی نوشته

 نویسد:مقدمه می

هم در این »چرا باید در باره شهین کتابی انتشار یابد؟ آن

او   اینکه  دارند؟  خواندن  کتاب  وقت  کمتر  افراد  که  زمانه 

افتاد چه جایی در جهان امرو ز  پنجاه سال پیش به زندان 

دارد؟ اینکه او آدم نیکی بود چه اهمیتی برای سایرین دارد؟   

و  ناشناخته بودم  جستجویش  در  من  که  او  زندگی  های 

می دیگران  کار  چه  به  قلبی  هستم،  تشفی  برای  آید؟ 

انتشار این کتاب میدوستانش زنم؟  اش است که دست به 

می اما  حتما  گفت،  سخن  کتاب  یک  مطلوبیت  از  توان 

 ر کتابی در باره شهین چیست؟ ضرورت انتشا

 انتشار این کتاب را سرانجام برای خودم چنین توجیه کردم: 

شاید این کتاب بتواند نگاهی دیگر به زندگی، نگاهی دیگر  

های بنیادین »چپ« و پیوند راستین با این ارزشها  به ارزش

 را نشان دهد.«

 ای از زندان نوشته شهین توکلی را که نشان از لطافتخاطره

روحیه  او دارد، و در این کتاب به نقل از کتاب داد بیداد  

 دهیم.  آمده، بازنشر می

 

 

                                                                                                                           گلدان  ما   

در سلول انفرادی اوین بودم. پایان    54از روزهای اول سال   

درست یادم نیست چند ماه   بود. 55محکومیت من اواسط  

ا به  یا  محکومیت  پایان  به  تبدیل  مانده  خودمان،  صطالح 

 ، به سلول عمومی راه یافتم. "گالبی "شدن به

، بس که به این سلول 50ام در اوایل سال  از آغاز دستگیری 

انفرادی و آن سلول در این زندان و آن زندان منتقل شده 

بودم، حساب روز و ماه و سال از دستم در رفته بود. چیزی  

ام بود که میشگیکه برایم مانده بود خصوصیت و روحیه ه

ام را با آنچه در اختیار دارم به  دوست داشتم لحظات زندگی

 بهترین وجه ممکن بگذرانم. 

وقتی در سلول تنها بودم و هیچ چیز در اختیار نداشتم، با   

خودم مشاعره می کردم، اشعار زیادی که از حافظ، سعدی  

از بر میو پروین اعتصامی می  خواندم. همیشه هم دانستم 

می به سعی  مثال  نکنم.  تکرار  را  قبل  روز  شعرهای  کردم 

مستقیم  ای که این نقطه دیوار با نور  گفتم از لحظه خودم می

شود تا وقتی که به نقطه یا غیر مستقیم آفتاب روشن می

می مشاعره  خودم  با  برسد،  گوشه  درفالن  یا  دیگری  کنم 

خوانم. درست کردن مجسمه با خمیر نان هم  حافظ را می

 های من در سلول بود. یکی دیگر از سرگرمی

از هم بندانم این روحیه مرا به مسایل ها وهمسلولیخیلی 

روحیه  سیاسی،   این  اما  دادند.  می  ربط  مبارزه  و  مقاومت 

کدام از این مسایل نداشت، جزئی از وجود من  ربطی به هیچ

 بود و هنوز هم هست.

بود که مرا از سلول انفرادی بردند به    54به گمانم اواسط   

و   بزرگ  نسبتاً  اتاق  اوین  عمومی  سلول  عمومی.  سلول 

ایی که بخاطر دارم  های رو به باغ. تا جروشنی بود با پنجره

خویشان   از  نفر  سه  فاطمه،  دخترش  با  بود  رضایی  خانم 

هوشنگ اعظمی بودند و مریم و بگمانم صفا. همگی یکی از  

بود. سیمین خواهر خویشان نزدیک مخفی  شان متواری و 

به فدائیان پیوسته و مخفی شده   53من هم از اواخر سال  

در یک    55ل  بود. فقط بعد از آزادی بود که شنیدم در سا

درگیری مسلحانه خیابانی کشته شده. بعد از انقالب عکس  

 ها دیدم.جنازه خواهرم را در روزنامه
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خبر بودم. به  در اوین هیچ مالقاتی نداشتم و از همه چیز بی 

سلول عمومی هم که رفتم وضع بقیه هم بهتر از من نبود.  

و یکی دو نفر زیر اعدام بودند و چند نفری منتظر دادگاه  

ها  ها و خاطره گوییهمه بدون مالقات. بعد از مدتی، حرف

-تمام شده بود و تعدادمان ثابت مانده بود. زمان کند می

گذشت و حالتی از کالفگی و پرخاشگری بر فضا سنگینی  

کرد. شروع کرده بودیم به بهانه گرفتن و به پر و پای هم  می

بودم، چه  پیچیدن. با این نوع حال و هواها به تجربه آشنا  

دانستم  در بیرون که معلم بودم و چه در زندان. به تجربه می

بهترین راه حل در حال و هوایی که کالفگی و پرخاشگری  

شود، روآوردن به کار است.  بر روح و روان آدمی مسلط می

کاری که احساس آفرینش، تولید کردن و مفید بودن را در  

 وجود آدمی برانگیزد، زنده کند.

افتادم یک ما هم در به این فکر  بودیم که  این حال و هوا 

بیندازم. در آن وضعیت که هیچ چیز در اختیار  راه  کاری 

به فکر مجسمه افتادم. شروع  نداشتیم،  نان  با خمیر  سازی 

کردم خمیرهای غیر قابل مصرف نان را با آب دهان خیس 

خواست چیزی بسازم که بقیه  کردن و  ورز دادن. دلم می

خواهم یک  در ساختن آن سهیم باشند. گفتم می   هم بتوانند

تواند  گلدان به اندازه یک لیوان بسازم و هر که بخواهد می

 در ورز دادن و رنگ کردن خمیر به من کمک کند. 

ساختن گلدان را شروع کردیم. برای رنگ کردن خمیرها  

پیشنهادی می کسی  رنگی  هر  های  آگهی  از  استفاده  داد، 

قرص میهایی  روزنامه،  بهداری  از  از  که  بعضی  و  گرفتیم 

-شد. هر روز یکی بیمار میها پیدا میهایی که در غذارنگ

هایی را در  کرد. بیماریشد  و از بهداری تقاضای قرص می

بیرون میگرفتیم که رنگ قرصنظر می از  را  -های شان 

های مسکن رنگی هستند  دانستیم برخی قرصشناختیم. می

 نارنجی روشن است.  "تسالی سیال"و رنگ قرص 

بود که قرص  را هیچ وقت به دست ما اما مشکل آنجا  ها 

دادند. نگهبان باید قرص را  در دهان به اصطالح بیمار  نمی

دید. ما قرص گذاشت و بلعیدن آن را با آب، به چشم میمی

آوردیم.  کردیم و ادای بلعیدن در می را  زیر زبان پنهان می

در دم  مدتی  نگهبان  سئوالمیگاه  و  میماند  کرد.  هایی 

بیچاره کسی که قرص زیر زبانش بود نباید آب دهانش را  

داد تا رنگ قرص در دهانش بماند. تازه مجبور بود  قورت می

های نگهبان هم پاسخ بدهد. بیش از یک هفته طول  به حرف

 کشید تا تعدادی قرص رنگی جور کردیم.

 

د رنگ کرد یم.  مدتی هم طول کشید تا خمیرها را خرد خر

دادیم تا ترش نشود و کپک  خمیرها را باید مرتب ورز می

پیچیدم تا خشک نشود. تا جایی نزند و توی پالستیک می 

می که  نگه میهم  دور  نگهبان  از چشم  را  آن  -توانستیم 

راهروها،   شدن  خلوت  و  صبحانه  از  بعد  روز  هر  داشتیم. 

آن    رفت سر خمیر یا خمیرهایی که مسئولیتهرکسی می

دیدیم را به عهده گرفته بود. گاه نیمه شب یک نفر را می

 دهد، مبادا ترش شود. که دارد خمیرش را ورز می

شور و شوق، زمان را درسلول به حرکت درآورده بود. درباره 

می حرف  آن  گلدان  نگارهای  و  نقش  برای  زدیم، 

دادیم و در انتظار ساخته شدن بدنه اصلی  پیشنهادهایی می

 کردیم. شماری میآن روز

باالخره بعد از پانزده شانزده روز با خمیراصلی که  ورز دادن   

به با خاکستر سیگار  بود و  به عهده من  رنگ ذغال در  آن 

بدنه گلدان. همه دور   بودم، شروع کردم به ساختن  آورده 

-من جمع شده بودند، شکل گرفتن گلدان را به دقت می

توصیه و  پیشنهادها  و  باالخره  می  هاییپاییدند  تا  کردند 

گلدان صاف و صوفی به اندازه یک لیوان و به ضخامت نیم  

 سانتیمتر ساخته شد. 

بعد از آن بود که به نقش و نگار روی بدنه گلدان پرداختیم.   

الهام از طرح با ساقهبا  را  نگارها  های  های قدیمی، نقش و 

کنده بدنه  روی  بهنازک چوب جارو  و  کردیم  تدریج کاری 

رهای رنگی را به باریکی سوزان یا به پهنای الزم لوله خمی

 چسباندیم. ها با آب دهان میکاریکردیم و در کندهمی

ماه با جان و دل کار کرده برای ساختن گلدان حدود یک

چنان   بدنه  روی  برجسته  نقشهای  و  گلدان  بدنه  بودیم. 

محکم و یکپارچه از آب درآمده بود که انگار سنگ مرمری  

مان را با نقشهای رنگین  اش داده باشیم. گلدان زیبایرا تر

لبه پنجره. دیگر نمی برجسته خواستیم  اش گذاشتیم روی 

چشم از  را  کنیم. آن  پنهان   ها 

در حال راه رفتن و در هرگوشه اتاق که بودیم با عشق به  

کردیم و درباره زیبایی و محاسن آفریده خودمان آن نگاه می

می  زدیم. حرف 
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ها که سرانجام نوبت بازرسی اتاق ما رسید. نگهبانتا روزی  

اتاق بردند. چند روزی غصه   گلدان را با تحسین فراوان از 

سلولی ها گلدان ما را در ویترین  خوردیم. تا اینکه یکی از هم

مخصوص دفتر رئیس زندان، سروان روحی دید. جایی که 

اوین،   در  مرد  و  زن  زندانیان  دستی  کارهای  زیباترین 

شد. از جمله مجسمه اسبی که تو ساخته بودی  آوری میگرد

 !  ویدا 

دانستیم که حاصل کارمان از  مان راحت شد. میدیگر خیال

میان نرفته و در کنار کارهای هنری دیگری، حتی زیباتر از 

 . خود جا گرفته است

 شهین توکلی

 

  حاجبی   ویدا  بکوشش.    2  جلد  "بیداد  داد"بر گرفته از کتاب  

 "گلدان ما  " – تبریزی

 

  

 
 

 علیه اعدام )در باره اعدام( 

 سعید مدنی قهفرخی 

 عبدالفتاح سلطانی  یبا مقدمه 

 نشر باران، سوئد 

 

به ویژه در جوامعی چون    -سخن گفتن از مجازات اعدام  

زمانی چند    -ایران   دشواری،  این  است،  دشوار  امری بس 

بیهودگی این مجازات  برابر می شود که پژوهشگری بخواهد  

و غیر انسانی بودن آن را اثبات کند. این تالش با دو مانع  

که  -اندیش شود: از طرفی باورمندان جزماساسی روبرو می

با لطایف الحیل    -سکان بیشتر امور جامعه را در دست دارند  

کنند و از سوی دیگر شهروندانی که ذهنیت  مانع تراشی می

اطالعات   از  مشحون  آموزهآنان  و  عرفی نادرست  های 

سنگ نابجاست،  مذهبی  تعصبات  و  اندازی  ناصحیح 

 نمایند می

کتاب  ... که  دانم  می  را ضروری  نکته  این  ذکر  پایان  در 

“علیه اعدام” که حاصل کوشش های دلسوزانه و  ارزشمندِ 

ی پژوهشگر دربند و دوست فرهیخته جناب آقای  محققانه

تای کاهش تدریجی و سعید مدنی است گامی موثر در راس

عنوان   به  .اینجانب  گردد  ارزیابی  اعدام  مجازات  لغو  نهایتاً 

دانم که زحمات ایشان  کنشگر حقوق بشر بر خود واجب می

تقدیم نموده و   را  بدانم و مراتب سپاسگزاری خود  قدر  را 

کنم آرزو  عرصه  این  در  را  ایشان  افزون  روز   .توفیق 

 گفتار عبدالفتاح سلطانی از پیش
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 های اجتماعی و امید جنبش
 سعید مدنی قهفرخی 

 2022چاپ اول  ، نشر باران، سوئد 

ازپدیده  اجتماعی  جنبشهای  باید جمله  را  اعتراضی  های 

ای قلمداد کرد که در فرایند تحول همچون موجودات زنده

این تغییرات در  .شوندخوش تغییرات جدی میخود دست

هر   اجتماعی  و  سیاسی  حیات  و  طول  نوین  اشکال  ملت 

ها، معیارها  تظاهراتمتفاوتی خواهند داشت و مضامین، ارزش

  یا   سیاسی  های نظام.  کندمی  تغییر   و روابط درون آنها دائماً

  هشیاری   از  اساساً  یا  ندارند  هاگونیدگر  این  فهم  به  تمایلی

  سیاسی   نیروهای.  نیستند  برخوردار  هاآن  درک  برای  الزم

 و  دوری  هایمالک   و  استراتژی  انداز،چشم   که  هم

ثر از ارزیابی و شناختی متأ  کامالً  نیروها  سایر  از  شاننزدیکی

از جنبش که  مصون  است  خطا  ازاین  دارند  اعتراضی  های 

جز   ای  چاره  ایران  آینده  تحوالت  شناخت  برای  نیستند. 

پویایی جامعه و جنبش های اجتماعی نیست.   توجه به این

 ویسنده()از مقدمه ن
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