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ن اب اي ی و صميمانه کت الغ درودھای قلب ا اب ه  را ب ه ھم ام ب

ال ده از س ی بازمان دانيان سياس وز در  60ھای  زن ه ھن ک
ھای تحت  موضع انقالبی يعنی در موضع دفاع از منافع توده

ان  ل دشمنانش ران در مقاب تم اي درت(س اکم و ق م ح ھای  رژي
تی اقی مانده) امپرياليس ال ب ه درآن س دگانی ک ه زن د، ب ھا  ان

م  ايط بسيار دردناکی را در زندان متحمل شده شر ه رژي اما ب
ل  ب در مقاب ن ترتي ه اي د و ب المی آری نگفتن وری اس جمھ
ای  ه باورھ وده و ب اع نم ی دف رفت و ترق اع، از پيش ارتج
ان و  ارگران و زحمتکش ع ک ه نف ود ب ارزاتی خ مند مب ارزش

ا گرامی  ديگر توده ھای تحت ستم، پايبند ماندند؛ و ھمچنين ب
ه در سال ھای  داشت خاطره تابناک زندانيان سياسی جانباخت

ھا که خونشان در راه دفاع از آزادی، دموکراسی  ، به آن60
د، ه ش ين ريخت ر زم م ب ی و سوسياليس ديم م دانيان . کنم تق زن
ال ی س ارز و انقالب ی مب اد  60ھای  سياس ه نم ه مثاب ب

ته زرگ در  برجس ران و ب ی، نقشی گ ای از يک نسل انقالب
د اء نمودن ران ايف ردم اي ارزاتی م اريخ مب برد ت اطره . پيش خ

ارزات و مقاومت ان،  مب ه آن ز و قھرمانان اب انگي ای اعج ھ
ان را گرمی می قلب د آزاديخواھ وھر  ھای دردمن د؛ و گ بخش

ه ت ک انی اس دگان   درخش ارزات آين ر مب ود را ب ور خ ن
  .پاشد می
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  سخنی با خواننده
  

، يکی از 60و  50موضوع زندان و زندانيان سياسی در دو دھه 

اين موضوع به خصوص با رويدادھای . جامعه ما استموضوعات مھم و مطرح در 

ای که يکی  ، دھه۶٠خونين و جناياتی مربوط است که مردم مبارز ايران در دھه 

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

يطی ھا گذشت بدون ارتباط با شرا بر زندانيان سياسی در زندان ۶٠آنچه در دھه 

 حال با اين. از سر گذرانده بودند ۵٠نبود که پيش از آن زندانيان سياسی در دھه 

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

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

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

فرساتر  بسيار وحشتناکتر و طاقت  ۶٠ھای رژيم جمھوری اسالمی در دھه  زندان

ھای خود برقرار  در زندان ۵٠ھای از وضعيتی بود که دژخيمان رژيم شاه در سال

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

گشته و از سوی ديگر زمينه برخوردھای  60و ۵٠ھا در دو دھه  يط زندانبين شرا

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

گذشته، شرايط  ھای جمھوری اسالمی در زندان 60تأکيد بر واقعيت آنچه در دھه 

جلوه داده شده و خواسته و  کمرنگ ۵٠ھای رژيم شاه در دھه  بار زندان دھشت

ھا پرده کشيده  ھای قرون وسطائی معمول در آن زندان ناخواسته روی شکنجه

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

ھای رژيم  ھا در رابطه با داليل برقراری شرايط شديداً غيرانسانی در زندان خيلی
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دھند؛ و آن تحليلـی است غير منطبق بر  ارائه می ۶٠جمھوری اسالمی در دھه 

واقعيت که اتکاء خود را اساساً بر تفاوتھای ظاھری و شکلـی موجود بين رژيم 

 ھمهشاه و رژيم جمھوری اسالمی قرار داده و مذھبی بودن دومی را دليل 

ھای دو رژيم ضدخلقـی در دو دھه  شمارد که در شرايط زندان تفاوتھائی برمی

اینھا ھمه مسایلی ھستند که در کتاب حاضر به . وجود داشته است ۶٠ و ۵٠

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

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

   .است

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

توضيح دھم  که در اساس يک پرسش اساسی را محور توجه خود قرار داده و در 

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

در این بستر ... ؟"!تر از دھه پيش خود بود بارتر و خونين  بسيار جنايت ۶٠

ھای  و زندان ۵٠ھای رژيم شاه در دھه  ام ھمراه با مقایسه زندان کوشيده

ھا و تشابھات موجود  با توضيح و تشریح تفاوت( ۶٠جمھوری اسالمی در دھه 

، شرايط خونباری که رژيم جمھوری اسالمی در )ھای این دو دھه بين زندان

ه تصویر کشيده و با تجزيه و ھا به وجود آورد را ب در زندان ۶٠ھای دھه  سال

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

تجارب ھمچنين سعی من بر آن بوده که با تکيه بر . بانی چنان وضعی بودند

ھای ايران در دو دھه  از شرايط موجود در زندان فاکتھای واقعیو  عينی
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ھای مطرح در این رابطه را  وانم ُعمق مسايل و واقعيتت الذکر، تا آنجا که می فوق

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

خصوص به طور عينی نشان دھم که رژيم جمھوری اسالمی با ارتکاب به جنايات 

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

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

  ! داران خارجی و داخلی چيست سرمایه

را من تقریباً از سه سال و  60و  50ھای دھه  کار نوشتن در مورد زندان

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

ھای رژیم جمھوری اسالمی  از زندان و مدارک موجود در آن زماناسناد تکيه بر 

حماسه "ای بر چاپ جديد کتاب  در آن موقع وقتی نوشتن مقدمه. بود 60در دھه 

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

یک جا  ھای جمھوری اسالمی را ھمراه با مقدمه جدید برای این کتاب در زندان

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

نيز بپردازم آنقدر  50ھای رژیم شاه در دھه  دیدم به مسایل زندان که الزم می

ھایم را در آن زمينه کنار گذاشته و در  زیاد شد که تصميم گرفتم موقتاً نوشته

در نتيجه، . بپردازم 60و  50ھای دو دھه  فرصتی دیگر به طور مستقل به زندان

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

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

ھائی فاصله زمانی زيادی بين شروع کار و  با توجه به چنين واقعيت. چاپ شد
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اتفاقاً در طی اين مدت کتابھا و مقاالت . ر رابطه با زندان طی شدادامه آن د

منتشر شدند و من در حالی که در ھمه این  ۶٠ھای دھه  متعددی در مورد زندان

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

. ه امکان داشت، تکميل نمودمتا آنجا ک 60ھای دھه  ام را در رابطه با زندان اوليه

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

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

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

توانم حداقل حاصل بخشی از کاری  ر ھر حال امروز خوشحالم که مید. بشوم

  .که درچند سال پيش شروع کرده بودم را در دسترس خوانندگان قرار دھم

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

ن تجارب عينی قبل از ھر چيز باید بگویم که مبنا قرار داد. اند، ذکر کنم قرار گرفته

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

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

، از 50ھای دھه  در رابطه با تجارب زندان. را مأخذ قرار دھم 60و چه در دھه  50

ھای این دھه نوشته شده را  که در مورد زندان یک طرف گزارشات و یا خاطراتی

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

ھای رژیم شاه به سر  ساليان با رفقا و آشناھائی که به مدت طوالنی در زندان

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

قرار بگيرم؛ در عين حال  50مستقيماً در جریان بسياری از مسایل زندان در دھه 
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بدون شک . که باید به مشاھدات و تجارب عينی خودم نيز از زندان اشاره کنم

ھا به طور طبيعی در کار نوشتن این کتاب دخيل بوده و مسلماً تأثيرات  ھمه این

ھای رژیم  نيان سياسی سابق زندانھا و اظھارات زندا گفته. اند خود را داشته

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

کتاب مالحظه خواھد شد، در نوشتن این کتاب یاری دھنده بوده و بخشاً در 

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

دو نوع منبع مورد  60می در دھه ھای جمھوری اسال در رابطه با زندان

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

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

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

ھا مستتر  ھا منعکس نشده باشند و صرفنظر از ھر دیدی که در آن در آن درستی

تر شدن ھر چه بيشتر ديد ما نسبت به  است، منابعی ھستند که به عينی

من تا آنجا که . نمايند ھای مورد بحث کمک بزرگی می ھا در سال وضعيت زندان

ه بيشتر شرايط ھا را مطالعه کرده و درشناخت ھر چ آن آثار در دسترس بودند آن

ھا  ھا، از آن ھای مربوط به آن زندان و توضيح واقعيت ۶٠ھای دھه  ھا در سال زندان

در این  60ھای دھه  دومين منبع مورد مراجعه من دررابطه با زندان. ام بھره برده

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

چه زندانيان  -که مستقيماً با بعضی از زندانيان سياسی آن دورهبرخوردار بودم 

به  -ھای مختلف ھای مختلف کشور و در دوره سياسی مرد و چه زن در زندان
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 60ھای دھه  این گفتگوھا مرا در درک بسياری از مسایل زندان. گفتگو بپردازم

ھا از شرايط  از این طریق نه فقط مستقيماً در جريان تجارب آن. اند یاری داده

ھای  و یا در واقع سال 60ھای رژيم جمھوری اسالمی دردھه  حاکم بر زندان

ھای مستقم باعث  ام بلکه در عين حال تماس آغازين استقرار این رژیم قرار گرفته

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

که این امر بدون  -ھا را شاھد باشم ت آناند را درک کرده و احساسا گذرانده

ھرچند که از . شک تأثير خود را در ھنگام نگارش این کتاب به جای گذارده اند

ھمه آن زندانيان در این کتاب نقل قول نشده است ولی گزارشات و اظھارات 

در این کتاب وجود دارند که  60ای از بعضی از زندانيان سياسی دھه  چاپ نشده

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

  . اند انکار، در تحليل مسایل مورد توجه قرار گرفته

در مورد کتابھا و مقاالتی که در کتاب حاضر جھت به دست دادن 

ھا  ھای دو دھه گذشته، از آن ھای ھر چه زنده تری از وقایعی که در زندان فاکت

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

البته مقدور . ھا استفاده نمایم شان از آن سياسی قبلی و یا کنونی نویسندگان

اند نقل قول  ھای مربوط به زندان که مورد مطالعه من بوده نبود که از ھمه نوشته

ھا نيست؛  بيل نوشتهکه این مسلماً به معنی رد ھمه مطالب این ق –بياورم

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

حقيقت را بگویم که من حتی یک دھم . باشد ھا نمی ھمه مطالب مندرج در آن
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آنچه که در طی مطالعه کتابھا و مقاالت مختلف، یادداشت کرده بودم را در این 

در ضمن، بی مناسبت نيست و حتی الزم است . ام هجا مورد استناد قرار نداد

ھای دھه  دراینجا بگویم که متأسفانه بعضی منابعی که در مورد واقعيت زندان

سعی خواھم کرد در آخر این . در دسترس است بدون ایرادھای مھم نيستند 60

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

ام که  در ھر حال من عليرغم آگاھی به این موضوع ھر جا متوجه شده). آخر

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

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

و بکوشم مطلب  ھای مختلف با ھم مقایسه کرده مطالب مختلف را در نوشته

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

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

  .رویدادھا را در نظر گيرم

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

نام بردن از مبارزین زندانی که (اند که چه در وجه مثبت  دهھائی ذکر ش کتاب نام

ذکر نام بعضی از مقامات (و چه در وجھی دیگر ) نام و یادشان ھميشه جاوید باد

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

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

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

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

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

نقطه مقابل آن، تعداد افراد مقاوم و مبارزین متعھد وابسته به ھر سازمان و 

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

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

مثالً در مورد تواب باید درجه نزدیکی (فاکتورھای دیگری را نيز مورد توجه قرار داد 

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

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

دمت رژیم در آمده بودند ھم به مثابه وابسته به فالن زندان به عنوان تواب به خ

ھا باید مد  در یک بررسی واقعاً علمی ھمه این. اند جریان سياسی مطرح شده

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

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

ام که مفھوم و  این یا آن تواب به این یا آن نيروی سياسی، تنھا سعی کرده

در متن این کتاب . ماھيت واقعی خود پدیده تواب برای خواننده شناسانده شود

ھای جمھوری اسالمی یک عنصر  نشان داده شده است که تواب در زندان

  .    سخن گفتھا  سرکوبگر ھمکار رژیم بود و باید با روشنی در مورد آن

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

که ھر یک رویدادھای  60ھای دھه  ھای خاطرات مربوط به زندان ھا و کتاب مقاله

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

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

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

ھا و دردھایشان در  به سر برده ام؛ با ھمه آن عزیزان که رنج 60ھای دھه  زندان

 بينم که خيلی از آن دردھا و ای ننگين پایانی نداشت؛ و میھ آن سياه چال

البته در اینجا از بازگوئی ھمه . اند ھا اکنون در جسم و روح من نيز نشسته نجر

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

ن که بازگوئی ھای ستمدیده ایران و ای که تنھا احساس مسئوليت درمقابل توده

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

در این ميان یاد مبارزین . مشوق من برای انجام این کاِر واقعاً شاق بوده است

ای که در جھت اعتالی  گذشته و آگاھی از درجه صميميت آنان با جنبش انقالبی

در اینجا یاد . يار انرژی بخش و نيرو دھنده بودندکردند، برای من بس آن مبارزه می

علی دوافروش، یکی از بنيانگذاران  دوره مشروطيت، یکی از انقالبيون کمونيست

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

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

نمود و با او به یاد رفقای عزیز دیگری از بھروز و  انجام کارھا و وظایف انقالبی می

افتادم که اعمال و برخوردشان ھمه  50صمد گرفته تا خيلی از رفقایم در دھه 

ھا بود، بيش از پيش مصمم شدم  گویای ميزان بسيار باالی تعھد انقالبی در آن

  . ھایش پی گيری کرده و به پایان ببرم که کارم را عليرغم ھمه دشواری
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آنچه در این کتاب آمده به پشتوانه یک کار تحقيقی، در حقيقت       

مسلماً نوشتن تاریخ . باشد ای از تاریخ جامعه ما در یک حوزه معين می گوشه

نيازمند کاری بسيار گسترده و طوالنی  60و 50ھای دو دھه  کامل در مورد زندان

ھای واقعی  اکتمدت آنھم ھمراه با کوشش در گردآوری اسناد و مدارک الزم از ف

البته انجام این کار . باشد و کسب شناخت و آگاھی از رویدادھای پيش آمده می

 حقيقتو ارزشمندی نوشتن تاریخ درصورتی است که ھدف از آن نمایاندن 

ا آگاھانه به قصد تحریف تاریخ و قلب حقایق ھ بعضیواقعيت این است که . باشد

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

این را ھم باید دانست که معموالً کار محققين بورژوا به این . ھم عرضه شود

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

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

ھا نه تنھا به ھيچوجه بی طرفانه نيست بلکه اتفاقاً در  کار آندر واقعيت امر 

با البته . زنند جھت تأمين منافع طبقه خاصی برای الپوشانی حقایق قلم می

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

برد،  ا به پيش میایدئولوژی معينی به جھان و مسایل آن نگریسته و کار خود ر

بنابراین . پس در واقعيت امر بی طرف بودن نيز بی معنا بوده و واقعيت ندارد

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

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

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

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

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

ھا به مثابه  يروھای سياسی وابسته به آنبورژوا ھا و افراد و ن. کند تحریف می

ھا را تحریف کنند و دروغ بگویند و برای  نيروھای واپس گرا، مجبورند واقعيت

ھای خود را ظاھراً بی طرف و  کوشند که نوشته الپوشانی ھمين واقعيت نيز می

ھای راستين ضمن اعالم علنی طرفداری از  اما کمونيست. ھمگانی جلوه دھند

بازگوئی حقيقت ھميشه به نفع نيروھای پيش  ، با این اعتقاد کهطبقه کارگر

، با ھمه وجود سعی برنده تاریخ و در عصر ما در خدمت طبقه کارگر قرار دارد

ھا به ھنگام بررسی و تحليل  آن. کنند که حقيقت را آشکار و روشن سازند می

ردم در ميان ھا تحریف نشده و حقایق با م کوشند که واقعيت مسایل، تماماً می

ام که  در ھرحال در این کتاب، من نيز به نوبه خودم سعی کرده. گذاشته شود

  .  آنطور عمل کنم و از بازگوئی حقيقت باز نمانم

ھائی که در دو دھه  شکی نيست که بررسی ھمه مسایل و واقعيت

ھای ایران گذشته است با توجه به گستردگی موضوع و تنوع  در زندان 60و  50

در ضمن ھنوز در رابطه با بعضی از . ات در یک کتاب مقدور نيستموضوع

ھای زندان مدارک کافی وجود ندارد، مثالً ھنوز ھمه مسایل مربوط به  واقعيت

در نتيجه ھنوز . اند ھا مکتوب و مستند نشده در شھرستان 60ھان دھه  زندان

. نوشته شوند 60و  50ھای دو دھه  ھا در مورد مسایل مربوط به زندان باید کتاب



   سخنی با خواننده
  

24

اميد من آن است که مطالعه این کتاب انگيزه مضاعفی به زندانيان سياسی 

ھای خود را از  مبارز پویا و حقيقت جو بدھد تا به عنوان شاھدان عينی، دانسته

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

کميل مطالبی که در این کتاب آمده است نيز کمک این کار مسلماً به ت. بدھند

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

در پایان باز اجازه دھيد از انتظار خود سخن گفته و اظھار اميدواری . باشد می

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

دھند و ھم به ھمه  زندان را برای مبارزه با دیو ارتجاع مورد توجه قرار میبه 

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

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

ر در جامعه ما بوجود آمده کلی به رویدادھا و مسایلی که در گذشته نه چندان دو

ای که  اند، نگریسته و از خالل اين موضوع دشمنان اصلـی خود را در ھر چھره

  .ھا غافل نمانند شوند، خوب بشناسند و از مبارزه بر عليه آن ظاھر می

  

  پيروزی کارگران و زحمتکشان  با ایمان به

  و با آرزوی شادی و بھروزی

   1386 اردیبھشت -اشرف دھقانی

  



  

  

  

   هقدر دانی و توضيحی کوتا

ل   م پس از تکمي ود و ھ اين کتاب، ھم در مرحله ای که ھنوز کامالً تمام نشده ب

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

ای ديگر گذاشته شد 60باقيمانده از دھه  ين رفق ان در . و ھمچن ه آن ا از ھم اينج

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

قدر دانی و زندانيان سياسی سابق عزيزی ھمچنين بايد از . اری می کنمسپاسگز

ا  دم ب دان ش ا زن ه ب ا در رابط اتی از آنھ ای اطالع ا جوي ر ج ه ھ نم ک کر ک تش

ل دان ئوليت و صميميت کام اس مس تهاحس رار  س ن ق ار م ود را در اختي ای خ ھ

رای چاپ،  اب ب ن کت دادند؛ و سپاس می گويم به رفقائی که جھت آماده کردن اي

  .زحمت کشيدند

از "(تواب پديده ای نوظھور در زندان"قسمتی از اين کتاب، تحت عنوان

در اينجا تنھا . قبالً به طور مستقل چاپ شده است )336 تا صفحه 253صفحه

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

  .اند

مشخص شده اند مبين منابع شفاھی  ◙نقل قول ھائی که با عالمت

یعنی گفتگوی نویسنده از طرق مختلف با تعدادی از زندانيان سياسی  

عالمت مذکور آمده  سابق می باشند که نام ھر یک از آنھا نيز در کنار

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

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

ما آن جنبش واقعی را . نيست که واقعيت باید از آن پيروی کند

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

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

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

که در جھت تداوم وضع نکبت بار موجود و برای خاموش کـردن آتـش مبـارزه تـوده 

ھا برای از بين بردن چنين وضـعی، بـه ھـر نحـو  و اقعيـات را تحریـف مـی کننـد، 

با دیو ارتجاع جمھوری اسالمی را به تصویر  60زندانيان مبارز در دھه  جدال عظيم

جدال با ارتجاعی که در سياه چال ھـای خـود ایضـاً بـرای خـاموش کـردن . بکشد

آتش مبارزه توده ھای رنج کشيده ایران برای دگرگونی شرایط ظالمانه حـاکم بـر 

ای کـه در ایـن زندانيان سياسی . جامعه، به ھر نوع وحشی گری دست می زد

مقطع با حکومت مرتجع نماینده استثمارگران و غارتگران در افتاده بودند، خود، در 

جدال با خاموشی فریادھـای خلقـی در بنـد بودنـد؛  خـود، فریادھـای خشـمگين 

  .خلقی در جدال با خاموشی بودند

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

که مبتنی بر  ب به ھمراه بعضی اندیشه ھا و نظرگاه ھائیشده در طول این کتا
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ه انـد، در اختيـار خواننـده قـرار داده مورد تأکيـد قـرار گرفتـدر آن فاکت ھای عينی 

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

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

ھای رژیم  ھا و رویدادھای عينی، خواننده را ھر چه بيشتر در فضای زندان واقعيت

قرار داده و شرایط حاکم در این  60و  50شاه و جمھوری اسالمی در دھه ھای 

ای  به ھمين منظور بررسی مقایسه. ھا را با گویائی بيشتری آشکار نماید زندان

 60ھای رژیم جمھوری اسالمی در دھه  با زندان 50یم شاه در دھه ھای رژ زندان

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

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

ھای اجتماعی است، نقطه  من درست ترین روش بررسی و تحقيق واقعيت

. الذکر بوده است ھای تاریخی معين فوق هدمن در مشخص کردن محدو حرکت

ھای جمھوری اسالمی نيز  این روش را من در عين حال در بررسی شرایط زندان

را نه به طور کلی بلکه به  60ھا در دھه  ام شرایط آن زندان بکار برده و کوشيده

در زندان بوده  متفاوتی که ھر یک بيانگر دوره خاصی ھای طور مشخص در سال

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

ھای مختلف دھه  ھای متفاوت، جھت شناخت شرایط متفاوت زندان در سال دوره

، برای این کتاب از اھميت بر خوردار بوده و یکی از منظورھای آن بشمار 60

ھای تھران با  تقاوت ھا و تشابھات زندان ھمچنانکه بر ضرورت توجه به - رود می

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

ھای شاه و جمھوری اسالمی که امروز دیگر برای مردم مبارز ایران امر  رژیم

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

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

ھای مدافع طبقات استثمارگر  است که شکنجه ابزاری در دست حکومت

ھا از مبارزه بر عليه طبقه  باشد که از آن برای باز داشتن روشنفکران و توده می

ھای  این تعریف، درست نقطه مقابل تعریف. کنند یاستثمارگر حاکم استفاده م

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

گویا از اول وجود داشته و ھمواره نيز وجود خواھد داشت، جلوه دھند و یا با 

آن ھای عينی پدید آورنده آن، این یا  کتمان خاستگاه مادی این پدیده و زمينه

مبتنی بر تعریف   ارائهاما . ایدئولوژی را سرمنشاء شکنجه محسوب کنند

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

ھای تحت ستم  ھای مدافع طبقات استثمارگر برای سرکوب توده دست حکومت

از . بندد ھائی می ندیشهکند، راه را بر چنان ا و مقابله با مبارزات آنان توصيف می

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

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

. ھا تلقی نماید خاصی جلوه داده و آن را ناشی از کارکرد ایدئولوژی آن دولت

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

را آشکارا در کنار مذھب و  -باشد حکومتی مبتی بر مالکيت خصوصی می
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دھد، خود برای کند کردن  ھای مذھبی و فاشيستی قرار می فاشيسم و رژیم

آھنگ مبارزه طبقاتی ابداع شده است؛ در حالی که با پی بردن به رابطه بين 

ی مدافع طبقات استثمارگر در حق طبقات ھا استثمار و ظلم و ستم حکومت

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

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

شود که تا زمانی که سيستم ھای  معلوم می. گيرد ھای مبارز قرار می توده

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

ھائی نيز وجود خواھند داشت که جھت حفظ مالکيت خصوصی و دفاع از  حکومت

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

زندان و توانند بدون نياز به  ھا نداشته و نمی جز سرکوب توده" ای چاره"ستم، 

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

ھای مدافع طبقات  شود که پيشبرد مبارزه طبقاتی در جھت نابودی حکومت می

استثمارگر و خود این طبقات و از بين بردن مالکيت خصوصی تنھا راه پایان 

این ھمان راھی است . باشد میبخشيدن به ھر نوع بساط جنایت و آدم کشی 

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

مبارزه طبقاتی به نفع کارگران و زحمتکشان و ھمه ستمدیدگان در جھت تحقق 

بر اساس آنچه در باال . دھد دنيای زیبای کمونيستی، تنھا ھدف آن را تشکيل می

ھای کامالً  حات این کتاب با نشان دادن فاکتمطرح شد، در البالی صف

در ایران که یک  )1(داری وابسته مشخصی، بر ارتباط انکارناپذیر سيستم سرمایه
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داران  ھا و سرمایه اجتماعی برای تأمين منافع امپریاليست -سيستم اقتصادی

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

و  60و  50ھای دو رژیم شاه و جمھوری اسالمی در دھه ھای  سه زندانمقای

ھای تحت حاکميت ھر دو این  ھای قرون وسطائی در زندان یادآوری شکنجه

  آنھا را به  که .گيرد ھای وابسته، چند واقعيت مھم در اختيار خواننده قرار می رژیم

  .شرح زیر ميتوان بيان نمود

ھای جمھوری  ا برشمردن تشابھات موجود بين زندان، ب"در جدال با خاموشی"-1

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

ھای ھر دو رژیم، خط بطالن بر ایده ای می کشد که  در دوره بازجوئی در زندان

ھای رژیم مذھبی جمھوری اسالمی را با ایدئولوژی آن توجيه  شکنجه در زندان

ھمچنين با نشان دادن تشابھات موجود بين برخورد . دھد و توضيح می نموده

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

گران  ھم ماھيت، روی این واقعيت تأکيد شده است که بازجو ھا و شکنجه

شان جمھوری اسالمی به ھمان اندازه در راه حفظ و تحکيم جمھوری اسالمي

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

  .   تحکيم رژیم شاھنشاھی شان

در این کتاب ھمچنين معلوم  60و   50ھا در دو دھه  مقایسه شرایط زندان -2

کند که اسالم، عليرغم ھمه القائات آسمانی و قداستی که به آن نسبت  می

ت سياسی موجود برای پيشبرد امور زمينی و کامالً دھند، از طرف حاکمي می
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مادی به کار گرفته شده و جز یک پوشش ایدئولوژیکی برای پيشبرد اھداف ضد 

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

ھا با یکدیگر، آن را ھمچون ھر ایدئولوژی دیگری  ضمن درک تفاوت ایدئولوژی

برد، نقش مھم  ای که آن را به کار می که در خدمت به تأمين منافع طبقهدانست 

  .نماید خود را بازی می

ھای  ھای موجود بين زندان ھا و چه با برشمردن تفاوت چه با تکيه بر شباھت -3

ھای معين یاد شده، در این  تحت حاکميت رژیم شاه و جمھوری اسالمی در دوره

ھا و  ده است که نطفه بسياری از ننگکتاب این واقعيت نشان داده ش

توسط جمھوری اسالمی در مقابل چشم ھمگان  60ھائی که در دھه  جنایت

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

ھا در دوره جمھوری اسالمی، ویژگی این رژیم  ھا و جنایت که بوجود آمدن آن ننگ

، توسط 60قتضای شرایط مبارزه طبقاتی حاکم در مقطع دھه نبوده بلکه بنا به ا

  .رژیم ھم ماھيت رژیم شاه به انجام رسيده  است

 60کتاب حاضر  با تکيه بر خاطرات و گزارشات زندانيان سياسی در دھه 

ھای این  ھا، رویدادھا و روندھای موجود در زندان به طور کامالً مستند، واقعيت

انده و تصویر حتی االمکان روشنی از زندان تحت دھه را به خواننده شناس

  .   دھد را در اختيار وی قرار می 60سلطه رژیم جمھوری اسالمی در دھه 

ھا و جنایات  دھد که به کمال رسيدن ننگ این کتاب توضيح می

در دوره جمھوری اسالمی در عين حال خود مبين وجود  60شاھنشاھی در دھه 
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در این دھه نسبت به دھه پيشين خویش  شرایط متفاوتی در کل جامعه

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

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

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

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

ھا و  تمامی واقعيت. دھد یکی از نکات برجسته کتاب حاضر را تشکيل می

ھا جریان داشته و در این  در زندان 60و چه در دھه  50روندھائی که چه در دھه 

اند نيز ھمگی بيانگر این  کتاب در حد امکان مطرح و مورد برخورد قرار گرفته

ھای انجام شده در  قيقت ھستند که تفاوت در حد و چگونگی شکنجه و جنایتح

ھای دو رژیم ھم ماھيت، اساساً از تفاوت در شرایط مبارزه طبقاتی در آن  زندان

  .دو دھه ناشی شده است

در شرایطی که  در این کتاب مشخصاً مطرح شده است که

ر اختيار دار و دسته ھا با فدا کردن شاه و قرار دادن ارتش د امپریاليست

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

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

ھای ایران، بر عھده این رژیم  ھا، این دشمنان اصلی خلق امپریاليست

ھا در مقابل خيزش انقالبی وسيع  در حقيقت امپریاليست( .قرار داده شد

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

خود به  حمله استراتژیکزده بودند و حال از طریق رِژیم خمينی  تاکتيکی
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ظم ھا تنھا راه اعاده ن سرکوب توده). بردند ھای مبارز ما را به پيش می توده

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

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

ھای جمھوری  کتاب حاضر در حين بر مال کردن شرایط بسيار خشونت بارتر زندان

علت این امر را ، 50ھای رژیم شاه در دھه  نسبت به زندان 60اسالمی در دھه 

جمھوری ( ھا از طریق رژیم دست نشانده خود نيز که ھمانا مقابله امپریاليست

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

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

و ادامه آن در چند سال بعد از روی کار  56-57پر تالطم  ھای جامعه در طی سال

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

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

رژیم  ضد انقالبی به نمایندگی از ھمه نيروھای مرتجع و ضد انقالبی ذینفع، 

بنابراین کتاب در . ھای مبارز ایران نموده بود ه جنگی تمام عيار با تودهوادار ب

کند که دليل  صراحتاً عنوان می 60ھای دھه  رابطه با شرایط شدیداً خونبار زندان

جز آن نبود که سردمداران و گردانندگان رژیم جمھوری "ھا  آن وحشی گری

خود را در  -عيت بودیعنی آنطور که براستی در واق -اسالمی به طور مشخص

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

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

، این کتاب موضوع مھمی را نيز 60ھای دھه  چگونگی اعمال خشونت در زندان
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اسالمی برای دھد و آن این که رژیم جمھوری  در مقابل چشم خواننده قرار می

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

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

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

عالوه بر ارتش شاھنشاھی و دیگر در واقع، . پستی گذرانده بودند، زد

ترین قشرھای  ھای مسلح ضد خلقی پيشين، این، عقب مانده ناارگ

ھا بودند که برای  ھا و لمپن ھای ھرز و  الت ھا و قارچ جامعه، طفيلی

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

يت انکار ناپذیر که بخش بزرگی از نيروی این واقع .جمھوری اسالمی شتافتند

ھای متعدد  که در گشت(ھا و ھمين طور در بيرون از زندان  سرکوب رژیم در زندان

ھا و  را ھمان الت) کردند ھا فعاليت می سرکوب در ھر کوی و برزنی بر عليه توده

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

اتفاقاً مردم مبارز ایران . شناساند روشن نموده و برای خواننده میمشخصی 

فواحش و عربده ( نيز ھمين قشر لمپن 1332ر سال دانند که د خوب می

بودند که توسط اردشير زاھدی و اشرف پھلوی ) کشان چاقو کش

مرداد به کمک رژیم شاه  28بسيج شده و در جریان کودتای ننگين 

فاميلی او جعفری ( ھائی نظير شعبان بی مخ لمپنھا و  الت. شتافتند

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

که در ) یکی از سردسته ھای فواحش تھران(و ملکه اعتضادی  قيزی
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ھا و سقوط حکومت ملی  به شکست کشاندن جنبش مردم در آن سال

  .دنددکتر مصدق، نقش ضد انقالبی مھی ایفاء نمو

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

ھا با  ھر چه بيشتر  رابطه بين حاکم شدن این و یا آن وضعيت و شرایط در زندان

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

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

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

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

با رجوع به عملکردھای خونبار و شدیداً سرکوبگرانه رژیم در خارج "  با خاموشی

ی که خود را در قالب تحميل و متداول کردن فرھنگ و از زندان یعنی عملکردھائ

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

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

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

  . رشمردب

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

رأی مردم ایران بلکه با % 99ھای حاکميت خود را نه با به اصطالح  این رژیم پایه

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

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

گذشت  توانست ھمسو با آنچه در جامعه می ھا نمی تبدیل گشت، شرایط زندان
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تصویری فشرده از فجایع و وحشی  60در واقع، تصویر زندان در دھه . نباشد

ھائی بود که در ھمان زمان در زندان گسترده تری به نام سرزمين ایران،  گری

  . جریان داشت

-ین که ارتجاع حاکم در جھت حفظ مناسبات اقتصادی بر حسب ا -ب

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

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

در شرایطی که جنبش  50در دھه به ھمين دليل نيز . بوجود خواھد آمد

ھای تحت ستم و  و این، تودهنيستی در ایران راه اعتال می پيمود کمو

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

که جامعه در  60بودند، شرایطی در زندان حاکم بود که با شرایط زندان دھه 

، غلبه 60 در دھه. برد، متفاوت بود اوضاع و احوال دیگری به سر می

و استيالی جو سازشکاری و ندانم کاری  اپورتونيسم بر جنبش کمونيستی

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

ھا جھت از پای در آوردن  به دشمنان مردم ما بود، دشمنانی که در جنگ با توده

ھای واالی انقالبی در ميان  وحيهدیدند که حتی ر ھا، خود را نيازمند آن می آن

ھای خود با  مردم را نيز در ھم بشکنند و به ھمين خاطر این ھدف را در زندان

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

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

دليل آزادی زندانيان باقی مانده از آن کشتار را نيز دریابد؛ و و به خصوص  67سال 
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توجه داشته باشد که این موضوع آخر در حالی بود که ھنوز ھمان جمھوری 

بر این ! ھا حکم می راندند اسالمی با ھمان کادرھا و سرسپردگانش بر زندان

دیده ھای امروز جمھوری اسالمی نيز باید به طور مشخص  اساس شرایط زندان

توان آن را عيناً به ھمانگونه تصور نمود که در  شده و مورد توجه قرار گيرد و نمی

  .بود 60دھه 

و شرح آنچه بر  67ارائه اسنادی گویا از چگونگی فاجعه کشتار سال  -ج

موضوع  ز زبان تنی چند از آن بازماندگانبازماندگان آن کشتارھا در تھران گذشت ا

در ھمين رابطه با اتکاء به اسناد . ه آن پرداخته استدیگری است که این کتاب ب

و مدارک موجود، دالیل جنایت غيرقابل توصيف رژیم جمھوری اسالمی در کشتار 

سراسری زندانيان سياسی ایران مطرح شده و رابطه این فاجعه با موضوع قطع 

ت باز ھا برای سرمایه گذاری در ایران جھ جنگ ایران و عراق و برنامه امپریاليست

به این ترتيب یک بار . ھای ناشی از جنگ تو ضيح داده شده است سازی خرابی

دیگر ارتباط ناگسستنی اعدام و شکنجه و زندان با امر استثمار و غارت دسترنج 

  .   کارگران و زحمتکشان در مقابل چشمان خواننده قرار داده شده است

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

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

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

  . این ارتباط یک دور باطل نيست



   کلی  در يک نگاه" در جدال با خاموشی"
  

39

در ارتباط با آن فشارھای طاقت فرسای  شرایط استثمار وحشيانه و

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

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

ھا در شرایط جدیدی که با کار و  ھاست و این تازه به ميدان آمده توشه راه آن

از  خود ساخته شده، مبارزه خود را در سطحی باالتر از  ھای پيش فعاليت نسل

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

ھا دست  ای که بشر تاکنون به آن ھای تاریخی کند و به گواه تاریخ و پيشرفت می

رگر و یافته است، انتھای این مسير با مرگ محتوم ارتجاع و طبقات استثما

کتاب حاضر کوشيده است تا آنجا که . پيروزی ستمدیدگان رقم خورده است

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

  .امری پای بفشارد

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

ھای زشت و نکبت بار  جنایات و واقعيتھای رژیم شاه و جمھوری اسالمی  زندان

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

گر  ، به طور مستند توصيف60ھای زندانيان سياسی بازمانده از دھه  نوشته

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

را به  60ھای حماسی زندانيان سياسی در دھه  به خصوص مبارزه و پایداری

  .تصویر کشيده است
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ھای فرزندان  ھا و مبارزه و پایداری ذکر مواردی چند از بيشمار رزمندگی

ھا را نيز  راستين خلقھای ما در این کتاب، این حقيقت نھفته در دل آن حماسه

ری اسالمی برای باز پس گيری دست برای خواننده آشکار کرده است که جمھو

بایست وحشيانه دست  ھا و فتح ھر سنگری تا چه حد می آوردھای انقالب توده

که البته در این مسير ھم بود که نقاب ریا و فریبکاری از چھره  -به سرکوب بزند

ھای فریب، جمھوری اسالمی مجبور شد تا  خمينی برافتاد و  با کنار رفتن پرده

قابل  ای وان یک رژیم سرا پا ننگ و جنایت که دیگر با ھيچ ریاکاریخود را به عن

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

ای قادر به فریب مردم  ھای حيله گرانه با اتخاذ تاکتيک 57ھا در سال  امپریاليست

کند که مسلماً در  ود حمل میتجربه بسيار گرانقدری را با خامر فوق ما شدند، 

این حقيقت که مبارزه و مقاومت زندانيان . شود مبارزه انقالبی به کار گرفته می

سياسی سھم بزرگی در افشای رژیم جمھوری اسالمی داشته است، در این 

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

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

  .فریادھای انسانيت را سر دادند

اما، زندگی وجوه متضاد را ھمواره با ھم و در آن واحد به نمایش 

ھای حماسی زندانيان سياسی  به ھمين خاطر نيز در مقابل مقاومت. گذارد می

. انست زاده نشودتو ، متضاد آن نمی60ھای جمھوری اسالمی در دھه  در زندان

توانست در مقابل زندانيان استوار که با ھمه دردھا و زخم ھا در دل و  نمی
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کردند، عناصری در زندان  جان،سرفراز در مقابل دشمنان مردم ایستادگی می

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

دان قرار گرفته و به عامل سرکوب در زندان تبدیل روند که در کنار بازجوھا و جال

ھای جمھوری  ھا ھمان کسانی بودند که پدیده تواب را در زندان این. نشوند

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

اش به  تعریف درستی از آن بدست داده و این پدیده نو ظھور را با ھمه زشتی

  . بارز ایران بشناساندمردم م

شکل  60ھای دھه  شناخت تواب که پدیده نو ظھوری بود که در زندان

در شرایط کنونی نيروھای راست، این . گرفت از اھميت خاصی برخوردار است

ھای دھه  کوشند با ارائه مفھوم غير واقعی از تواب در زندان مبلغين بورژوازی می

شوند،  نوان زندانی سياسی شناخته میھا را با کسانی که به ع ، مرز آن60

قرار دادن توابين در ردیف زندانيان مبارز و مقاوم و کمتر از آن در ردیف . قاطی کنند

ھایشان در مقابل ارتجاع و نشان دادن  کسانی که عليرغم ھمه عدم مقاومت

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

کنند صف خلق و ضد خلق و صف  ھا سعی می از این طریق آن. دھند یانجام م

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

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

له با چنين امری در مقاب. بودیم در خارج از کشور ھائی از آن شاھد جلوه 1384
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ای نو  تواب پدیده" بود که قبل از تکميل کتاب حاضر، بخشی از آن تحت عنوان

  .  یکبار به طور مستقل انتشار یافت" ظھور در زندان

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

ھا و  ين آنسياسی مبارز و نه در افشای توابين، معيار، تعلقات تشکيالتی پيش

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

ایران و افشای ھمکاران و ھمدستان ماشين سرکوب جمھوری اسالمی، یک 

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

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

ھا تحت رھبری طبقه کارگر و یا در  ھمه نيروھای درون صف خلق و قرار گرفتن آن

واقع تحت یک رھبری کمونيستی که تضمين کننده پيروزی انقالب خلقھای 

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

درد مشترک و مسایل مشترک ھمه ک با کسانی است که بدون در

سعی دارند به نام  مشترکشان، ناننيروھای مردمی در مقابل دشم

داده و صف خمينی را " ھمه با ھم"اعتقاد به دموکراسی و تمدن و غيره شعار 

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

ھای  اجازه دھيد از آرزوی ھمه توده ،ثحدر آخرین پاراگراف این مب

رنجدیده ایران و ھمه کسانی صحبت کنيم که خواھان جامعه ای عاری از زندان 

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

  ماردديگر را خوار نمی ش                                               

  زمين از عشق و دوستی سرشار است

  .ھايش را می آرايد و صلح و آرامش، گذرگاه

  بينم که در آنمن در رويای خود دنيائی را می

  ھمگان راه گرامی آزادی را می شناسند

  گزدحسد جان را نمی

   .کندو طمع روزگار را بر ما سياه نمی

  من در رويای خود دنيائی را می بينم که در آن

  يا سفيد سياه

  از ھر نژادی که ھستی

  .بردی زمين سھم می ھای گستره از نعمت

  ھر انسانی آزاد است

  شوربختی از شرم سر به زير می افکند

  و شادی ھم چون مرواريدی گران قيمت

   .نيازھای تمامی بشريت را برمی آورد

  )آمريکالنگستن ھيوز، نامی ترين شاعر سياھپوست (     !چنين است دنيای رويائی من

  



   کلی  در يک نگاه" در جدال با خاموشی"
  

44

                             

امکان تحقق دارد؟ این آرزو و آرمان، امروز در  رویائیچنين آرزو و  آیا

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

ھای تبليغاتی و سخن پراکنی خویش، در ھمه جا شدیداً به اشاعه  بنگاه

ھا و روشنفکران مبارز مشغول  در ميان توده ھای ضد انقالبی و انحرافی ایده

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

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

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

موم فکری بورژوازی، امروز در شرایط پراکندگی جنبش کمونيستی باعث ایجاد س

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

ھای زھرآگين توسط برخی از آن روشنفکران  است که گاه شاھد تکرار آن ایده

ھای  ا سرکوبشود که کسانی از موضع مخالفت ب مثالً مشاھده می. ھستيم

کنند که ھر نيروئی به قدرت برسد دست به  رژیم جمھوری اسالمی مطرح می

با شکنجه و زندان و اعدام " قدرت"کشتار مردم خواھد زد؛ چرا که گویا اساساً 

در ھم تنيده شده و تحت حاکميت ھر نيروئی که باشد چنان بساطی بر پا 

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

گيری طبقه کارگر و آنچه تحت  این ایده که در درجه اول بر عليه مبارزه برای قدرت

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

ھای زندگی نادرستی آن را ثابت نموده  و طرد شده قدیمی که خود واقعيت
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باشد که  ھا می این، یادآور ھمان ایده معروف آنارشيست. دباش است، نمی

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

ھا در حالی  قابل ذکر است که مارکسيست )2(کند رائی میآمارکسيسم صف 

ا کنند، ام را آرمان نھائی خود اعالم می" سلطه دولت" که برپائی جامعه ای بدون

راه حل مبارزه . دھند ارائه می راه حل واقعیای  برای رسيدن به چنين جامعه

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

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

جھت ) آید به حساب میکه خود با اتوریته ترین و مقتدرترین وسيله ( انقالب

ای عاری از  کسب قدرت سياسی، تنھا یک پيش شرط برای رسيدن به جامعه

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

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

و از بين بردن خود وجود قدرت دولتی  ھای ذاتيش ھمراه با ھمه کثافات و پليدی

. این راھی است که کمونيسم پيش پای بشریت قرار داده است. بکار گيرد

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

ھا نباشد، باید طبقات  ھيچگونه خشونتی ناظر بر مناسبات انسان

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

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

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

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

ھا قادر به ساختن آن،  انسان. دھد، یک رویای دست نيافتنی نيست تشکيل می

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

برای نابودی جوامع طبقاتی کنونی، برای نابودی سيستم  امروز قاطعانه

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

ھستند و به ھر گونه که امکان پذیر است برعليه طبقات استثمارگر و ھمچنين 

باشند مبارزه کنند؛  ھا مروج و مبلغش می ای که آن برعليه فرھنگ و ایدئولوژی

راه برای  مبارزه کنند، مبارزه و مبارزه و مبارزه؛ تنھا ھر چه ارتجاعی استبرعليه 

ھائی که از ھر چه  آل انسان جامعه ایده. آل انسانی است ساختن جامعه ایده

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

ھای دنيای کنونی  ھا و زیبائی را ما از تجارب تاریخی و از گذشتگانی که پيشرفت

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

واقعيت این است که ھر آنچه خوبی که ما امروز در جامعه خود داریم، حاصل 

ھا و  ھای آگاه و فداکار؛ ثمره مبارزه و مقاومت توده مبارزه و کار و زحمت انسان

 ھا آن مبارزات و مقاومت  ھمين دليل حتی خاطره  به. ھاست فرزندان انقالبی آن

  . باشد می  نویدبخش پيروزی مبارزات آینده
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  بخش اول

  
 

  ھا و شباھت ھای زندان  تفاوت

   60 و 50در دو دھه 
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  صل اولف
  ؟ چرا شکنجه
*****  

  

 چرا 
  ؟!ای به نام شکنجه پديده

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

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

گيرد؛ به عبارت  ھای احساسی و عاطفی قضيه بيشتر مورد توجه قرار می جنبه

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

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

ھای تاریخی را توشه راه مبارزاتی خود سازیم، باید در تجزیه و تحليل  واقعيت

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

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

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

ھای دیکتاتور از اِعمال آن تعقيب  ھای کوتاه مدت و دراز مدتی که رژیم ھدف

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

 . کنم آغاز می" شکنجه"روی خود پدیده 

 ھای مدافع طبقات استثمارگر حکومتشکنجه، ابزاری در دست 

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

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

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

ای است که  وضوح مخصوص جامعه ه شکنجه ببنابراين، ). گيرند شکنجه قرار می

ای، شکنجه جھت  در چنين جامعه .ھايش بر ستم و استثمار بنا شده است پايه

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

شکنجه ھمواره با سيستم ھای مبتنی بر در حقيقت، . ناپذير اجتناب

ھمانطور که . اد و ھمراه بوده استکشی در جامعه ھمز استثمار و بھره

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

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

این . دھد باشند که به ھر ترتيب حفظ این سيستم، ھدف آنان را تشکيل می می

ید عميقاً درک نمود تا مثالً دچار اين خطا نشد که بدون واقعيتی است که آن را با

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

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

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

پدیده در جامعه، ھمانند ھر پدیده اجتماعی دیگر بر یک زمينه مادی استوار 

باشند و  ھای راستين که ماتریاليست می به ھمين خاطر ھم کمونيست. است

کنند دالیل مادی  مینگرند،  ھمواره سعی  با ديدی ماترياليستی به مسائل می

  . ھا بنمایانند وجود شکنجه در یک جامعه را ھر چه مشخص تر و عينی تر به توده

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

ھای  ای در دست حکومت  باشد، در واقع وسيله ھم شکستن زندانی و غيره می

  ھای تحت برای مقابله با مبارزات تودهثمارگر، ستمگر و مدافع منافع طبقات است

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

کوشند، ھم تا آنجا که ممکن است ھر چه بيشتر  ھای ستمگر می حکومت

ھا قرار دارند را  مخالفين بالفعل و کسانی که عمالً در صحنه مبارزه بر عليه آن

عاليت باز دارند و ھم بدین وسيله در جھت تحکيم و تقویت دستگير نموده و از ف

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

ھدف از بنابراین، . از مبارزه، به آنان ابالغ نمایند) ھا روشنفکران و چه توده

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

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

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

ستم،   ھای تحت طلبانه توده  حاکم برای خاموش کردن مبارزات و فريادھای حق



  ؟! نام شکنجه  ای به چرا پديده
  

52

مبارزه در يک مسلماً ھر چه . کند درجه و شرايط اعمال شکنجه نيز تغيير می

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

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

  ھا و سر شدت بيشتری عمل خواھند کرد؛ و البته به ھمان نسبت نيز مقاومت

ھا در مقابل دژخيمان، اشکال   رينیآف ھا و حماسه   ھا و قھرمانی نکردن خم 

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

دھد اصوالً، شکنجه،  جا که تجربه، چه در ایران و چه در سطح جھان، نشان می

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

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

ھای تواند با انگيزه ، می)باشد ھا می استثمارگر و تحت سلطه نگاه داشتن توده

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

زه نيروھای امنيتی و رژیم استثمارگر حاکم، نقش کليدی در خاموش کردن مبار

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

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

ھا از مبارزه، ایجاب نماید که نيروھای  بازداشتن توده" ضرورت"ممکن است 

ف دیگری که از شکنجه تعقيب امنيتی عالوه بر اخذ اطالعات و یا ھر ھد

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

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

خواھد کوشيد، به طور مستقيم یا غير مستقيم،اخبار جنایات خود را با آب و تاب 
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ماید و یا حتی ھمانطور که تجربه نشان داده است کامل در ميان مردم پخش ن

ھای  به طور غير مستقيم و تحت بھانه و پوششی به انتشار عکس از تن

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

ای در معرض دید مردم قرار دھد؛ و خالصه  وحشت آوری را در این رابطه به گونه

د رعب و وحشت در ميان آنان، به ھر کار دیگری از این قبيل متوسل برای ایجا

اکيداً الزم است که ما در برخورد  ھائی، با توجه به چنين واقعيت. شود

،  60و  50ھای دھه  مشخص به شکنجه و زندان در ایران در سال

ھا را مورد مداقه قرار  شرایط مبارزاتی حاکم بر جامعه در آن دوره

ھای ایدئولوژیکی خاص  ھای شکلی و لفافه ن که تفاوتدھيم، ضمن آ

که مسلماً به نوبه خود  - ھای شاه و جمھوری اسالمی  ھر یک از رژیم

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

اگر چنين برخوردی  .را نيز مد نظر و توجه خود داریم -اند مھمی ایفا کرده

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

ھای دو رژيم شاه و جمھوری اسالمی در مقاطع مفروض در اساس، از  زندان

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

ت این امر برای اثبا. ھای متفاوت مورد استفاده شان ھا و یا از ایدئولوژی آن رژيم

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

پذیریم که ھم رژيم شاه و ھم رژيم جمھوری اسالمی دارای ماھيت  می

توانيم دليل حد و چگونگی  باشند، اصوالً دیگر نمی ارتجاعی و ضد خلقی می
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ا قائل شدن نسبت کمتر ھا را ب ھای تحت سلطه آن جنایات انجام شده در زندان

که مقياسی نيز  برای سنجش آن وجود (ھا  و یا بيشتر به ماھيت ارتجاعی آن

وقتی ماھيت رژیمی ارتجاعی است، این رژیم بسته به این . توضيح دھيم) ندارد

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

چگونگی تظاھر این ماھيت ارتجاعی را تنھا دیگر نمود و به عبارت . نمود

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

اند،  ھای شاه و جمھوری اسالمی در آن قرار داشته شرایط متفاوت که رژیم

به زبانی . ھا پی برد ھا در زندان توان به دالیل عملکردھا و جنایات متفاوت آن می

ھای  مثابه رژيم وشنتر باید گفت که ھر دو رژیم شاه و جمھوری اسالمی به ر

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

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

دستگيری و شکنجه  ھا با اند؛ و بر این اساس، آن وابسته را بر عھده داشته

واعدام مبارزین، تنھا به وظایف ضدخلقی خود، منتھا در دو شرایط متفاوت، عمل 

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

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

این تنھا برخورد واقعی و علمی است که . اند شکنجه و زندان را موجب شده

ھا و  تواند به طور کامالً قانع کننده دليل تفاوت در حد و چگونگی شکنجه می

ھای رژیم شاه و رژیم جمھوری اسالمی را در دو  جنایات اعمال شده در زندان

واضح است که با چنين نگرش و برخوردی حتی . مقطع معين توضيح دھد
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ه اگر رژیم شاه با ھمان شرایطی مواجه بود که رژیم توان تصور کرد ک می

در آن قرار داشت، آن رژيم نيز مرتکب ھمان حد از  60جمھوری اسالمی در سال 

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

شد که رژيم جمھوری اسالمی  می) شاھنشاھی و در نتيجه در اشکالی دیگر

  .دمرتکب ش
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با در نظر گرفتن واقعيات مختلف در ارتباط با وضعيت مبارزه طبقاتی در 

ھا قرار  که تم و موضوع شکنجه در ارتباط با آن -  60و  50جامعه در دو دھه 

توانيم ھدف از شکنجه و منظورھای آن را در این دو دھه ھرچه  داشتند، می

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

ھای  ، که مبارزه ھنوز در سطح روشنفکران انقالبی و توده۵٠رژیم شاه در دھه 

، برای حفظ نظـم )بودای نشده  و ھنوز کامالً توده( پيشرو جريان داشت

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

سياسی نياز داشت که بدون شک از آنچه در دوره جمھوری اسالمی و مشخصاً 

، يک مبارزه  50 ھای در سال. در پيش گرفته شد، متفاوت بود ۶٠ھای در سال

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

و مسئله اصلـی رژيم شاه، در ھم شکستن اين مبارزه از طريق  پا شده بود

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

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

، شکنجه را اساساً برای "کميته ضد خرابکاری"شاه، مانند شھربانی و 

ھائی برای ضربه زدن به مبارزين،  دستيابی به اطالعات و پيدا کردن سر نخ

گران  واقع، برای شکنجه به . ھا و غيره متمرکز نمايند ھای آن گاه کشف مخفی

رژيم شاه اخذ اطالعات از انقالبی اسير، آنھم در يک فرصت زمانی کوتاه، 
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حساسيت اين موضوع تا آن حد بود که . داد لـی را تشکيل میمسئله اص

ھائی که  ھا و عذاب گران با شکنجه مشخصاً در مورد مبارزين چريک، اگر شکنجه

 ٢۴يا  ١٢مثالً (شکستن وی در مدت معينی  دادند قادر به در ھم  به زندانی می

بارز اسير عبارت ديگر، رفقای آن م  سوخت و به شدند، قرارھا می نمی) ساعت

 - آوردند متوجه دستگيری وی گشته و اقدامات ضروری را به مرحله عمل درمی

يافتند که خانه تيمی يا پايگاه خود را تغيير دھند؛ و يا اگر رفيق يا  مثالً امکان می

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

بينيم که  به اين ترتيب، می. آوردند ی روی میبودند، به زندگی مبارزاتی مخف

در این دوره چقدر برای  - آنھم در مدت زمانی کوتاه - شکنجه جھت اخذ اطالعات

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

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

اصلـی خود که ھمانا سرکوب مبارزه انقالبی در جامعه در جھت حفظ نظام حاکم 

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

ھای مبارزاتی مخفی در جامعه که طبيعتاً مبارزین آن را دور از چشم  فعاليت

وھای امنيتی در این دوره بردند، تالش نير ھا به پيش می پليس در ميان توده

چه ارتباط بين خود و چه با (ھای ارتباطی مبارزین  عمدتاً مصروف کشف شبکه

و دستگيری و زندانی کردن و یا به قتل رساندن ) ھا و نيروھای مبارز علنی توده

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

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

  .زندانی سياسی بود

ھا، ھمواره با  البته باید دانست که دست اندر کاران رژیم شاه در زندان   

نمودند و برای  ش میشکستن زندانی نيز تال  توسل به شکنجه در جھت در ھم

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

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

ولـی اين امر در ابتدا ھمگانی نبود و موضوع . بنويسد وغيره" شاھنشاه

اما، با رشد و گسترش ھر چه . داد شکنجه تشکيل نمیای را در اِعمال  برجسته

بيشتر مبارزه در جامعه و روی آوری ھر چه بيشتر نيروھای مبارز به سوی آن، 

دژخيمان رژیم شاه برای باز داشتن نيروھای مردمی و از جمله ھنرمندان و 

 ھا الزم دیدند شکنجه را به ھمين نویسندگان از مبارزه و زھر چشم گرفتن از آن

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

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

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

ای است که  ستهطاقت فرسائی که به آن انسان بزرگ اعمال نمودند، نمونه برج

دھد که مأموران رژیم شاه برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و  نشان می

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

دکتر ساعدی که از نزدیک ترین دوستان صمد بھرنگی، بھروز دھقانی و کاظم 

ورد واالی انسانی در محيط کار و سعادتی بود، به صداقت و به حسن رفتار و برخ
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او نه تنھا به خاطر عرضه کارھای ادبی و ھنری پر . زندگيش شھرت داشت

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

یک دکتر که در محالت جنوب شھر تھران با دلسوزی و تعھد انسانی به طبابت 

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

نيروھای  1353در خرداد سال . مبارز برخوردار بوده و مورد توجه قرار داشت

امنيتی رژیم شاه، ساعدی را، بدون این که 

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

ھمه . دستگير نمودند )3(ترتيب یک توطئه

لنی بود و رژیم خوب دکتر ساعدی ع ھای فعاليت

دانست که وی دارای اطالعات مخفی  می

ھا  خاصی نيست که الزم باشد با شکنجه، به آن

با این حال مزدوران شاه، دکتر . دست یابد

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

        .بگيرند" اعتراف"

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

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

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

خواستند که باورھای خود  از دکتر ساعدی می. خواھند ھا می تبدیل شود که آن

. ھا در آید خویش را فراموش نماید و تماماً به خدمت آنھویت . را انکار کند
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خواستند که  می. خواستند که او را به عنوان یک انسان شرافتمند ُخرد کنند می

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

که او چگونه ببينيد : ھای ایران نشان دھند و بگویند شان به توده تلویزیون

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

شدند که او را با اعمال شکنجه  ای متوجه می ھا حتی مھم نبود که عده برای آن

مھم ھدفی بود که رژیم شاه از این کار تعقيب  )4(اند به پشت تلویزیون آورده

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

. گرفت که این رژیم، شاھد گسترش ھر چه بيشتر امواج مبارزه در بين مردم بود

ھای مبارز ایران با پاسخ مثبت دادن به ندای پيشاھنگان مسلح خود  توده

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

در این زمان . چھره خونبار خود را ھمچون قبل، از مردم پنھان سازد دید تا نمی

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

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

چھره ای بر این اساس او قصد داشت با نمایش . کارھای مبارزاتی بازدارد

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

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

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

البته ھمانطور که  )5(.ر کنندو فکر حمایت از جنبش انقالبی را از سر خود دو

ھای مختلفی از ميان مخالفين خود را  دانيم در این دوره رژیم موفق شد تيپ می
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ھا  ھرچند که ھمه آن -به تلویزیون کشانده و در جھت تحقق اھداف خود بکوشد

ھمچون دکتر ساعدی شکنجه جسمی نشده بودند و بعضی در فضای تھدید و 

الذکر نشانگر آن است که  در ھر حال نمونه فوق. ندارعاب به چنان کاری تن داد

برای خرد کردن شخصيت یک  گران رژیم شاه، شکنجه را در آن مقطع شکنجه

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

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

ن نمونه دقيقاً یاد آور برخورد رژیم جمھوری اسالمی با بعضی از زندانيان ای

ھا به تلویزیون بوده و سابقه آن را نشان  جھت کشاندن آن 60سياسی در دھه 

 . دھد می

، شرایط مبارزاتی خاصی را در جامعه ایران 60ھای با رجوع به سال

، برای انجام )اسالمی جمھوری(ھا رژيم حاکم  در اين سال. بينيم حکمفرما می

وظايف ضدانقالبی خود با شرايط به مراتب دشوارتری از رژيم شاه در 

ھای  ای، آنھم جنبش توده در اين دوره يک جنبش توده. مواجه بود ۵٠ھای سال

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

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

بايست اين  ھا، قدرت سياسی را به دست گرفته بود، حال می نام توده

ھای ایران  جنبش را سرکوب نموده و شرایط را مجدداً برای غارت ثروت

ھا و استثمار وحشيانه کارگران و زحمتکشان ما  توسط امپریاليست

نظم و "به سخن دیگر  -داران زالوصفت، فراھم نماید توسط سرمايه
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ھای انقالبی به ھم خورده  داران که توسط توده دلخواه سرمایه" امنيت

بالطبع درھم شکستن روحيه قوی . بود را مجدداً در جامعه برقرار سازد

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

ھای انقالبی  ن تحقق خواسترژيم شاه و کسب اين پيروزی، با قاطعيت خواھا

ھائی  ھا و خشونت گری وحشی -پذيرفتند خويش بوده و تسليم و تمکين را نمی

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

کار   اندر  ضدانقالبی سردمداران جمھوری اسالمی که در عين حال دستوظيفه 

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

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

توصيفی در مقابل مردم ظاھر شدند و برای سرکوب آنان و خاموش کردن ھر 

التی که مبارزه و ھر گونه صدای آزادیخواھی در ایران، به ھر جنايت و رذ

، صرفاً یا "شکنجه"واضح است که در این دوره، دیگر . توانستند دست يازیدند می

ھا  البته آن. رفت عمدتاً به منظور اخذ اطالعات از زندانی سياسی، به کار نمی

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

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

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

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

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

ای برای دست یابی به اطالعات زندانی سياسی به کار  کماکان به عنوان وسيله
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یا  توان تنھا وظيفه و این را نمی 60ھای شد، اما در شرایط خاص سال گرفته می

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

رواقع بيشتر شرایط شکنجه باری نيست بلکه د" بازجوئی"صرفاً شکنجه در اتاق 

 ھای رژیم جمھوری اسالمی بر قرار در زندان 60منظور نظر است که در دھه 

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

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

تن روحيه مبارزه جویانه زندانی سياسی و وادار کردن در این دوره، در ھم شکس

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

  . زمان، برای رژیم جمھوری اسالمی از اھميت اساسی برخوردار بود

ھا و با انجام  بایست با ھر چه بيشتر شکنجه بار کردن شرایط زندان می

شيانه در حق زندانيان، روحيه مبارزاتی زندانی سياسی چنان در ھم اعمال وح

شد که جمھوری اسالمی بتواند از او به عنوان عبرتی جھت رواج  شکسته می

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

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

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

ای که جھت تغيير  ھای انقالبی شد توده آسانی قابل تحقق بود؟ چگونه می

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

ھائی که  د را به راحتی عقب راند؟ تودهو زندگی با رژیم خونخوار شاه زده بودن

با قھرمانی و ) ارتش و زوایدش(عمالً در مقابل توپ و تانک نيروھای مسلح شاه 
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آزادی و "ھائی که شعار  ایستادند؛ توده از جان گذشتگی وصف ناپذیری می

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

است و به واقع دشوار نيست که متوجه شویم که برای واضح  )6(!آميختند می

ھائی و جھت سرکوب آنان، رژیم وابسته به امپریاليسمی  مقابله با چنين توده

ھا، خود را ضد  که برای فریب و خام کردن توده(چون رژیم جمھوری اسالمی

مساله بر  .یازید ، به ھر رذالت و جنایتی دست می)ناميد امپریاليست ھم می

ھای یک رژیم مذھبی در  عاده نظم ضد خلقی پيشين با تحکيم پایهسر ا

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

بايست جھنم  ھا در بيرون از زندان، رژيم جمھوری اسالمی می عليه خود توده

ھا  رار سازد؛ و آنھای خود، برق را بر روی زمين اين جھان؛ در زندان" آن جھانی"

ھای وسيع در  جنايتکاران جمھوری اسالمی پس از آن دستگيری. چنين کردند

ھای سراسر  فرسائی در زندان ، دست به ايجاد چنان شرايط طاقت 60سال 

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

ندگاران زمينی درآمده و برخالف در حق کسانی که از در نافرمانی با خداو

ھايی پرداختند که وعده  کردند، به اعمال شکنجه خواست قدرت حاکم عمل می

به این ترتيب، . دھند می" خدا"ھای نافرمان  به بنده" آن جھانی"ھا را در دوزخ  آن

ھا، در عين کوشش  گران و دست اندر کاران جمھوری اسالمی در زندان شکنجه

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

نابودی باورھای مبارزاتی زندانی و تبديل وی از يک انسان متعھد و پويا به 



  ھای گوناگون  با ھدف  اعمال شکنجه
  

65

در اين زمان، . شکسته را ھدف خود قرار داده بودند  موجودی حقير و در ھم

ده خواست رژيم جمھوری اسالمی از زندانی سياسی آن بود که تغيير ھويت دا

ھمانطور که . شود" تواب"یا به قول خودشان   - و به خدمتگزار او تبديل گردد 

ھا در صحن جامعه، برای  گفته شد، اين امر جھت خاموش کردن مبارزات توده

اما، این ھدف با صرف شکنجه زندانی . جمھوری اسالمی نيازی ضروری بود

" رسمی "ھای  ھای شکنجه یا به عبارتی دیگر با شکنجه سياسی در اتاق

ھا توسط  ، در بندھای عمومی و در سلول60لذا، در دھه . دست یافتنی نبود

زندانبانان و دست اندر کاران رژیم جمھوری اسالمی در زندان شرایط شکنجه 

باری آفریده شد؛ و زندانيان سياسی پس از گذراندن دوره بازجوئی به طور 

  . قرار گرفتندمورد اذیت و آزار  سيستماتيک و به صور مختلف
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   شکنجه

   در خدمت ايجاد فضای رعب و وحشت در جامعه
  

از البالی خاطرات و   60ھای دھه  ھا در سال صویری که از زندانت             

باقيمانده از آن دوران در دست است،  ھای مختلف زندانيان سياسی نوشته

ھای رژیم شاه که  با مقایسه این وضع با زندان. تصویر بسيار وحشتناکی است

بينيم که اگر در آن مقطع  بود می" مزد گورگن از آزادی آدمی افزونتر"ھا  در آن

تاریخی، دژخيمان رژیم شاه با دستی باز ھر بالئی که مقدور بود بر سر زندانی 

رساندند، ولی در ھر حال،  آوردند و حتی او را در زیر شکنجه به قتل می یوارد م

بر اساس  60در حاليکه در دھه . ھا حساب و کتابی در کار بود در کشتن انسان

تصميمات اتخاذ شده از باال، دست دژخيمان زندان چنان در کشتن نيروھای 

نبود که خون چند نفر  ھا مھم مخالف رژیم باز گذاشته شده بود که دیگر برای آن

گردانندگان ! شوند ھا کشته می ریزند و چند نفر در زیر شکنجه آن را بر زمين می

ھا در زیر  جمھوری اسالمی خود حتی رسماً از شکنجه مبارزین و کشتن آن

گفتند و در شرایطی که  ، سخن می")فتوای امام("شکنجه به عنوان یک دستور 

ھا حاضر نبودند حتی نامشان را به  مه شکنجهبسياری از انقالبيون عليرغم ھ

گران پرداخته و اعالم  به تشجيع شکنجه" فتوای امام"ھا بگویند، علناً بر مبنای  آن

تا پای " گویند،  که در مورد افراد مقاوم که حتی اسمشان را نمی :کردند می

 *"اگر زیر تعزیر جان ھم بدھند کسی ضامن نيست. مرگ باید تعزیرشوند

شود، در اینجا کلمه عربی تعزیر به جای کلمه شکنجه  نطور که دیده میھما(
                                                 

  1360شھريور 29در  ، محمد گيالنی"سخنرانی يکی از دژخيمان رژيم"  *
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جمھوری اسالمی حتی کلمه شکنجه را ھم از بی دینی نجات . بکار رفته است

تنھا با در نظر گرفتن چنين واقعياتی .) را بر تن آن پوشاند" تعزیر!! "و حجاب!! داد

ه بازجوھا در آن توان تا حدودی چگونگی برخوردھای وحشيان است که می

با چنين . ھا را درک نمود سال

فتواھائی مسلماً جای تعجب 

نيست که ما با این تصویر از 

ھای جمھوری اسالمی  زندان

شویم که  مواجه می

گران در ارتکاب به  شکنجه

جنایت ھيچ محدودیتی ندارند، ھيچ حساب و کتابی در کار نيست و جان 

دست اندرکاران جمھوری اسالمی، این . دھا پشيزی ارزش ندار برای آن" آدمی"

ھای حقير، گاه  ھا، این تازه به قدرت رسيده جدید امپریاليست ندست نشاندگا

ھا به  برای شير فھم کردن مزدورانی که وظيفه شکنجه آزادیخواھان در زندان

دیدند که با بيشرمی و دریدگی تمام و با  آنان سپرده شده بود، خود را مجبور می

ھا بود حتی چگونگی شکنجه زندانيان  که تنھا بيانگر درجه وقاحت آن صراحتی

تعزیر باید پوست را بدرد و از گوشت : " سياسی را نيز علناً و رسماً تشریح کنند

، علناً بی 60به این ترتيب در سال  *"عبور کند و استخوان را در ھم بشکند

ھا  ندرکاران رژیم در زندانرحمانه ترین و قساوت آميزترین رفتارھا از طرف دست ا

                                                 
  1360شھريور  28محمدی گيالنی ، کيھان   *
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گردد و در ھمان حال دژخيمان، دسته دسته از  بر زندانی سياسی اعمال می

ھا نه تنھا  در این مقطع، آن. زندانيان سياسی را به جوخه اعدام می سپارند

ھا را در جامعه اعالم کنند بلکه حتی اصرار و تأکيد دارند  ابائی ندارند که این قتل

ترسند اما درست به دليل ترس از  ھا نمی اھراً، از تودهظ. که چنين کنند

در این دوره، . ھا را مرعوب سازند کوشند تا از این طریق آن ھاست که می توده

ای در بيرون منعکس  گونه ھا به  خواست اخبار زندان رژيم جمھوری اسالمی می

ھم ھای مردم را فرا شود که ھم، موجبات ترس و وحشت شديد در ميان توده

جای گذارد که باعث  ھای مبارز به  آورد و ھم، چنان تاثيرات منفی در ميان توده

، )40ھای به خصوص در سال(پيش از اين . جويانه آنان گردد تضعيف روحيه مبارزه 

ھا را در ناآگاھی ھر چه بيشتری نگاه داشته و  رژيم شاه برای اينکه بتواند توده

ھا، سوء استفاده نمايد، نه  خويش در زندانخبری آنان نسبت به جنايات  از بی

نمود بلکه در این زمينه دست به  ھايش را انکار می فقط وجود شکنجه در زندان

را در " فرح"کرد شخص شاه و یا زن او،  فریبکاری کامل زده و حتی سعی می

شد که فرح به  مثالً یکباره تبليغ می(و مھربان جا بزند " رئوف"ميان مردم، فردی 

که البته دیگر گفته  -ان زنان کشاورز رفته و گردن بند بسيار گران قيمت اشمي

که باز گفته  - را به یک زن محروم و بدبخت - ؟!شد از کجا آورده است نمی

در "). بخشيد" -!باشند شد چه کسانی مسبب محروميت و بدبختی او می نمی

زاتی در حاليکه در شرايط جديد، جمھوری اسالمی برای شکستن جوّ مبار

جامعه و جايگزين کردن آن با فضائی مملو از رعب و وحشت، نيازمند آن بود که 
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ای نه فقط کامالً غير رئوف و خشن بلکه بينھایت بی رحم و سفاکی  اتفاقاً چھره

از اينرو بود که رژيم جمھوری اسالمی . را از خود در مقابل مردم به نمایش بگذارد

ھا  شديدترين وجھی به سرکوب مبارزات توده در حالی که به ۶٠پس از خرداد 

ھای خود در  گری ھا و وحشی مشغول بود، به صور گوناگون کوشيد قساوت

ھای عمومی و به خصوص تلویزیون در معرض ديد  ھا را از طریق رسانه زندان

ھا برای نشان دادن ھر چه  نمونه. ھا را به نمايش بگذارد ھمگان قرار داده و آن

یکی . موضوع کم نيستندعينی تر این 

ھا نمایش صحنه  از چشمگيرترین آن

بسيار مشمئز کننده برخورد یک مادر 

ھای  اللھی با گریه و استغاثه حزب

حقارت بار و زجر آور پسرش به عنوان 

یک زندانی سياسی بود که بسياری 

منظور (از مردم آن را در تلویزیون دیدند 

با این  )7()مادر طریق االسالم است

عين حال کوشيدند تا یش زننده در نما

تصویر یک مادر نمونه مورد پسند 
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جمھوری اسالمی را نيز به مردم بشناسانند؛ 

ھا، مادر  ھا، مادرغروی تا دیگر مادر شایگان

اینھا از (ھا  ھا، مادر شادمانی پنجه شاھی

، خود در کنار 50مادرانی ھستند که در دھه 

حانه فرزندانشان به مبارزه انقالبی مسل

پور  ھا، مادر حسن و یا مادر ترگل) برخاستند

به  - ھا ھا و مادرانی نظير آن ھا، مادر شکوھی

ھائی از مادران مبارز و متعھد و  عنوان نمونه

عاشق که به ھر طریق از فرزندان انقالبيشان 

 - و مبارزات آنان حمایت و پشتيبانی نمودند 

، کارگزاران جمھوری اسالمی با بيشتر از این. ایرانی نباشند  مادران نمونه

فرھنگ ارتجاعيشان به خود اجازه دادند تا با چنان مادرانی با رذالت و وحشيگری 

، یک زن زحمتکش، "مادر نعمتی"با مادرانی چون . ھر چه تمامتری رفتار کنند

اش حمله کردند، فرزندانش را از  مادر عاشق که وقتی پاسداران به خانهیک 

در چنين شرایطی بود که جھت نشان دادن درجه  )8(.ادپشت بام فراری د

سبعيت جمھوری اسالمی به مردم و خاطر نشان ساختن این امر که گردانندگان 

باشند، محمدی  و دست اندرکاران این رژیم فاقد ھر گونه رحم و شفقتی می

گيالنی حکم به قتل دو پسر خود داده و با قساوت ھر چه تمامتر از ریختن خون 

نماینده خمينی در اروميه و امام جمعه (ھمچنين حسنی . ھا بر زمين یاد کرد آن
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ھای مردم و تھدید  ھائی بر عليه توده قتل پسرش را ھمراه با عربده) این شھر

پسر او به نام رشيد یکی از مبارزین مرتبط با (آنان،  به اطالع عموم رساند 

سری به نام بھرنگ به یادگار از رشيد که یادش گرامی باد پ. سازمان اقليت بود

ھای جمھوری اسالمی با  ھا در ھمان زمان در رسانه که این قتل) مانده است

رژيم انجام ھمه اين اعمال پليد را برای زھر چشم . تبليغاتی رسوا منعکس شد

عالوه بر مواردی که در باال به . ديد ھا الزم می گرفتن از مردم و به عقب راندن آن

د، پادوھای جمھوری اسالمی از طرق دیگری نيز جنایات انجام ھا اشاره ش آن

ھای شوم وحشت خود را با جار  ھا را در بيرون انعکاس داده و پيام شده در زندان

ھای مردم  ھای زندانيان سياسی به گوش دیگر توده زدن در ميان خانواده

می در یک نمونه بارز و بسيار برجسته از اقدامات جمھوری اسال. رساندند می

باور کردنی به  اش یکثيفو  این زمينه که از فرط تبھکارانه و  قساوت آميز بودن

ھایشان را  رسد آن بود که پس از اعدام دختران کم سن و سال، لباس نظر نمی

ھا تحویل داده و  ھای آن بود، به خانواده" مھریه"با مقدار ناچيزی پول که نشانه 

دختران مبارز را قبل از اجرای حکم اعدام، به  رسماً مورد تجاوز قرار گرفتن آن

دست اندر کاران کثيف و مرتجع جمھوری . نمودند ھایشان ابالغ می خانواده

ھا، پاسداری که  آن. دادند اسالمی اقدام فوق را به شکل دیگری نيز انجام می

مرتکب چنان عمل شنيعی شده بود را با يک کله قند به در خانه آن عزيزان 

اينکه  .داد ادند و پاسدار با وقاحت موضوع را به خانواده، اطالع میفرست می

توجيه اسالمی برای چنين جنايتی چه بود واقعاً امر درجه دومی است، 
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اصل موضوع، ھمانا تأثير عملی این امر در دنيای مادی و در واقعيت 

ھرچند که  اتفاقاً خود آن توجيه نيز، نيش زھرآلودی  -باشد زندگی می

توجيه اين بود که از نظر اسالم چون دختر باکره پس  .قلب مردم ايران بودبر 

" برادر پاسداری"رود، برای جلوگيری از اين امر،  از مرگ مستقيماً به بھشت می

روی آن دختر نو جوان   کند، تا درب بھشت به" صيغه"بايست وی را یک شب  می

  !! شود  بسته

داد که از  جمھوری اسالمی در واقع نشان میچنين اعمال و برخوردھائی،  با 

. کند شکنجه و اعدام جھت ایجاد رعب و وحشت در ميان مردم استفاده می

ای که البته مخصوص جمھوری اسالمی نبوده بلکه این، شيوه شناخته  شيوه

ھای  ھای مدافع منافع استثمارگران در وضعيت ای است که ھمه حکومت شده

اتفاقاً در این زمينه سند گویائی وجود دارد . کنند و میخاص به آن مبادرت کرده 

که با برجستگی بيشتری استفاده از شکنجه برای ایجاد ترس و وحشت در 

در گزارشی . سازد ھا از صحنه مبارزه را برمال می ميان مردم جھت عقب راندن آن

  : سندی مورد استناد قرار گرفته که در آن آمده است ،از عفو بين الملل

از داليل مشخص شکنجه يکی ھم آن است که قربانی و ديگر مخالفان بالقوه " 

در کره جنوبی، . دولت را چنان بترساند که ديگر درگير فعاليتھای سياسی نشوند

ھای ضددولتی  دانشجويانی که به خاطر شرکت در تظاھرات و يا پخش اعالميه

و شتم منظم  شدند، در ايستگاھھای پليس تحت شکنجه و ضرب دستگير می

  .شدند گرفتند و بعد، بی آن که بدانند اتھامشان چه بوده است، آزاد می قرار می
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وسيله شکنجه، جزئی از استراتژی دولتھا برای  ايجاد خوف و وحشت به

عنوان مثال، عمليات  به. به انقياد درآوردن روستائيان و مناطق روستائی است

ميالدی، متضمن ايجاد رعب و  ٨٠ضدشورش دولت گواتماال در اوايل دھه 

ھا  وحشت در مناطق روستائی مورد نظر ھم بود تا اطمينان حاصل شود که آن

جان را  شده و نيمه روستائيان شکنجه. به پشتيبانی از چريکھا برنخواھند خاست

کردند و  ھا نظاره می دادند و آن در معرض ديد ھمسايگان و بستگانشان قرار می

ھا اجازه داده  در ھمين دوره در شھرھا به روزنامه. آمد یکاری از دستشان برنم

قطعه شده را چاپ کنند تا عبرتی باشد ھمگان را و  شد که عکس بدنھای قطعه

تواند دربر داشته  به ياد داشته باشند که در افتادن با دولت چه عواقبی می

ر ھائی که د ھا آن بود که به خانواده البته دليل ظاھری چاپ عکس. باشد

در رابطه با  -*!"جستجوی بستگان مفقوداالثرشان ھستند، کمکی شده باشد

مبلغين بی وجدان ھميشه ! جمله آخر، از خود اضافه کنم که جای تعجب نيست

ھائی و فریب مردم،  برای سرپوش گذاشتن بر اعمال ننگين چنان حکومت

  ! توجيھی در آستين دارند

از برخورد نسبت به موضوع در گزارش عفو بين الملل به نوع دیگری 

خوریم که درست در  ھا بر می شکنجه در یک شرایط متفاوت نيز از طرف حکومت

در : "کنم این مورد را نيز نقل می. نقطه مقابل برخورد یاد شده پيشين است

                                                 
   به فارسی برگردانده شده بخشی از مقدمه کتابی تحت عنوان " ھمسايه. ر. ع "گزارش که توسط اين   *
نگاه کنيد به نشريه . از طرف عفو بين الملل منتشر شده است1984باشد که در سال می" شکنجه"
  35، صفحه 6، شماره "نقطه"
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. دھد که اھالـی محل، از کارش سر در نياورند گر ترجيح می موارد معينی شکنجه

ل ارتش اندونزی که در تيمور شرقی به کار آمد و در در کتابچه سری دستورالعم

در صورتی : الـملل افتاد، چنين آمده است به دست سازمان عفو بين ١٩٨٣ژوئيه 

، اين کار نبايد در برابر )در بازجوئی(آور شد  که به کار بردن زور و خشونت الزام

 ٭."دشو اھل محل انجام شود، چه با مشاھده آن ضديت مردم برانگيخته می

خواھند مردم در  ھمانطور که خواننده متوجه است در شرایطی مخصوصاً می

ھای وحشيانه شان قرار بگيرند و در شرایط دیگر وجود شکنجه را  جریان شکنجه

  !کنند از مردم پنھان می

                                                 
 ھمان منبع ٭
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  سرکوب زندانی سياسی، 

  اسالمی با مردمای از مصاف جمھوری  جلوه
  

که رذل ترین جنایتکار عصر،  ای ، جمھوریسردمداران جمھوری اسالمی

در حالی  60جالدان یعنی خمينی در رأس آن قرار داشت، در اوایل دھه " امام"

ھا، در ھر کوی و خيابان به مردم  که جھت به زیر سلطه کامل در آوردن توده

گذاشته و خونشان را به زمين  ھا را زخمی و کشته به جای حمله نموده و آن

نيم کش را تمام کش کنيد؛ : کشيدند که ریختند، با دریدگی تمام عربده می می

وقت، موسوی تبریزی می " دادستان انقالب اسالمی"ھا از قول  و روزنامه

ھر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است و : "نوشتند

سخنان جنایت بار کيھان و " کرد که کشته شوداش را باید زخمی تر  زخمی

دھد که بدن مجروح  اسالم اجازه نمی: "کردند که منتشر می محمدی گيالنی را

   *".این گونه افراد یاغی به بيمارستان برده شود بلکه باید تمام کشته شود

اگر به شرایط آن مقطع جامعه ایران توجه کنيم، خواھيم دید که دليل آن 

ا جز آن نبود که سردمداران و گردانندگان رژیم جمھوری اسالمی ھ وحشی گری

خود را در صحنه یک  -یعنی آنطور که براستی در واقعيت بود  -به طور مشخص

ھا به خوبی به این امر  آن. دیدند ھای تحت ستم ایران می جنگ واقعی با توده

ط به مرگ و اند، جنگی مربو آگاھی داشتند که جنگی را که با مردم آغاز کرده

ای که از طرف  ھا یا باید وظيفه در این جنگ، آن. زندگی خودشان است

                                                 
  1360بھمن  29کيھان   *
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ھا را کامالً  بردند و  توده ھا به عھده گرفته بودند را به پایان می امپریاليست

ھا و چه از  ساختند و یا بقای خودشان چه از جانب توده سرکوب و مغلوب می

این، در این مرحله در چگونگی برخورد بنابر .جانب ارباب مورد تھدید قرار داشت

ھای ناظر بر یک جنگ تمام  ھا و نيروھای مبارز جامعه، قانونمندی ھا به توده آن

ھای  ھا در جنگ ارتجاعی خود با توده عيار حاکم بود و مسأله اصلی برای آن

مساله به به ھمين خاطر نيز . مردم، کشتار برای مغلوب ساختن طرف مقابل بود

شوند دیگر برایشان اھميت  کشتار بود و رقم و تعدادی که کشته میطور کلی 

بيھوده نبود که در این مقطع خمينی با استناد به قرآن و روایتھائی از  . نداشت

گنجد،  ای که به سختی در توصيف می ، با وقاحت و بيشرمی"امامان"و " پيغمبر"

داده و با دریدگی تمام،  ھای مردم را علناً فرمان سرکوب ھر چه وحشيانه تر توده

دھان خود نعره " گند گاو چاله"با 

یوم هللا واقعی روزی : "زد می

اميرالمومنين عليه است که 

السالم شمشيرش را کشيد و 

کرد و درو  خوارج را از اول تا به آخر

ایام هللا . تمامشان را کشت

روزھائی است که خداوند تبارک و 

کند،  ای وارد می تعالی یک زلزله

کند، یک  یک سيلی را وارد می
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اميرالمومنين . زند که آدم بشوند به این مردم شالق می. کند توفانی را وارد می

 ٭."شدنفر را یک دفعه بک 700کشيد تا  اگر بنا بود مسامحه کند شمشير نمی

این سخنان در آن زمان نه فقط به طور کلی ). تأکيد از نویسنده این سطور است(

در جھت سرکوب مبارزات مردم قرار داشت بلکه فضا را به طور مشخص برای 

به . نمود سرکوب ھر چه وحشيانه تر و خونين تر زندانيان سياسی آماده می

بایست در برخورد به  زندان می ، گردانندگان و کارگزاران"اميرالمومنين"تأسی از 

ننموده و مواظب باشند که کمترین رحم و " مسامحه"زندانی سياسی ھرگز 

در یک شمشير کشيدن " اميرالمومنين"اگر . شفقتی در مورد آنان نشان ندھند

نفر را یکجا کشت، پس چه باک که اینان نيز چنان کنند؛ نه از کشتن  700

راسی داشته باشند و نه از اعدام دسته دسته مبارزین زندانی در زیر شکنجه ھ

  !ھای تير آنان در ميدان

ھا به طور وسيع بساط اعدام بر پا شد که  در خود زندان 60در سال 

ھائی  این بساط برای اجرای حکم. بسياری از زندانيان در جریان آن قرار داشتند

ای صادر شده بودند، در  ھای چند دقيقه"دادگاه"بود که در به اصطالح 

معمول ھای  دیدند که ظاھر سازی ای که حتی الزم نمی ھای مسخره محکمه

ھای یکی  واضح است که محکمه. ھا رعایت شود ھای رژیم شاه نيز در آن دادگاه

ای گيالنی و جالدانی نظير او که متھم با چشم بسته در آن شرکت  دو دقيقه

زندانی سياسی را با چشم ! توان محکمه ظاھری ھم ناميد کرد را حتی نمی می

                                                 
  1360  کيھان آذر ماه ٭
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ند و  زندانی تنھا موقعی مجاز برد در آن بود، می" حاکم شرع"بند به اتاقی که 

که در ھمانجا با  - بایست ورقه حکمش  بود که چشم بندش را کنار بزند که می

را  -یک سوال و جواب کوتاه و یا حتی بدون سوال و جوابی از او صادر شده بود 

ھائی به حد کافی بيانگر رذالت  ھر چند واضح است که چنين واقعيت. امضاء کند

 60انندگان ریز و درشت رژیم جمھوری اسالمی در دھه و قساوت ھمه گرد

ھا در ضمن شرایط خاص مبارزه طبقاتی در  باشد،  باید به یاد داشت که این می

آن مقطع در جامعه ایران و الزام یک رژیم ضد خلقی به نمایندگی از ھمه 

ا ھای ما ر داران و نيروھای مرتجع جامعه برای سرکوب کامل انقالب توده سرمایه

در . گذارند نيز آشکار ساخته و به نمایش می

شرایطی که عليرغم شکست قيام بھمن و 

عليرغم ھمه تأثيرات منفی حاصل از 

ھای اغلب نيروھای  سازشکاریھا و راست روی

با ادعای چپ و یا مذھبی و (سياسی 

در فاصله دو سال پس از این قيام، ) مسلمان

خود را از  ھا ھنوز ھمه نيرو و توان انقالب توده

دست نداده بود، در شرایطی که ھمين 

واقعيت، سردمداران جمھوری اسالمی به 

داری  مثابه نمایندگان جدید حافظ نظم سرمایه

وابسته حاکم را دچار بيم و ھراس شدیدی ساخته بود، خمينی و به تبع از او 
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دیگر دست اندر کاران رژیم بر ضرورت قتل و کشتار زندانی سياسی تأکيد 

با چند سال زندان کار درست : "داد که خمينی داد سخن می. کردند یم

ما معتقدیم مجرم اصالً محاکمه . این عواطف بچه گانه را کنار بگذارید. شود نمی

 *"ھا را کشت تنھا باید ھویت آنان را ثابت کرد و بعد آن. ندارد و باید او را کشت

ھا،  انقالب تودهآری، عزم برای سرکوب جھت به شکست کشاندن کامل 

ابعاد و شدت . یافت ھای خمينی انعکاس می"فتوا"ھا و  اینچنين در سخنرانی

  :سرکوب در این دوره را از زبان یکی از زندانيان آن دوره بشنویم

دو نفر از کسانی را که ساعت ھشت صبح به باز جوئی برده بودند ساعت " 

. اند ھا چه کرده تا بگویند که با آن دورشان را گرفتيم. یازده و نيم صبح بر گرداندند

ھا را صبح یک راست ھمراه با نود و شش نفر زندانی دختر و پسر دیگر به  آن

گيالنی حکم اعدام . دادگاه گيالنی برده بودند

دسته جمعی شان را داده بود و بعد گفته بود که 

اگر کسی حاضر به مصاحبه شد ممکن است در 

ھا در دادگاه،  آن. حکمش تأثيری داشته باشد

بدون کيفر خواست و با چشم بسته به اعدام 

خواستند  محکوم شده بودند و فقط وقتی که می

زیر ورقه حکم اعدام را امضاء کنند، چشم بندشان 

                                                 
  1360آذر ماه  -  "ھفته وحدت، "مناسبت  خمينی به سخنرانی"  *



  ای از مصاف جمھوری اسالمی با مردم  سرکوب زندانی سياسی، جلوه
  

80

ھنوز اثر شکنجه در . پر از نيرو  و شور بودند. خندیدند می...... را باال زده بودند

. منتظر اعدام بودند. را برایشان دشوار کند ای بود که راه رفتن پاھایشان به اندازه

شان آزاده ھيجده ساله و دیگری  یکی. ناھار  خوردیم و کمی شوخی کردیم

فریبا دختری بود از یک خانواده بسيار فقير که در جنوب . فریبا شانزده ساله بود

نه او از . بيست و دو روز بود که دستگير شده بود. شھر بزرگ شده بود

ساعت یک و نيم بعد از ظھر بود که ھر . ھا از او خبر داشت و نه آن اش خانواده

. ھا خداحافظی کردند و از بند خارج شدند ھا از بچه آن. دو نفرشان را صدا زدند

شب بعد اسمشان را جزء ليست نود و ھشت زندانی محارب که در اوین اعدام 

     ٭."شده بودند در روزنامه خواندیم

ندانيان سياسی که در این زمان در مقابل چشمان ھای گسترده ز اعدام

افتاد در گزارش دیگری از زندان چنين به تصویر کشيده  ناباور مردم اتفاق می

کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی تا مدتھا برای زندانيانی که : "شده است

با وجود اینکه ما به عينه دیده بودیم که . داخل زندان بودند قابل ھضم نبود

خود من تا . گرفت مان جا نمی ُکشند، ولی باز ابعاد این جنایات در مخيله می

زمانی که در اوین مجبورم کردند جنازه بلند کنم و در ماشين بگذارم، در مورد 

شنيدم فقط مثل این بود که فکر  بسياری از چيزھایی که راجع به اوین می

ای  لهأدیدم که تنھا مس ولی در زندان اوین. کردم چيزی شبيه به اغراق بود می

. که در آنجا به ھيچ وجه من الوجوه قابل تصور نيست، حد شقاوت اینھاست

                                                 
  34- 35صفحه   -  پروانه عليزاده ،"خوب نگاه کنيد، راستکی است" ٭
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، دیگر مشاھدات خود در زمينه فوق را )اصفھانی محمد(نویسنده مطالب فوق "

  :دھد این چنين توضيح می

نفر در سراسر ایران را چاپ کرده  105ھا خبر اعدام  مھر بود که روزنامه 5" 

تا، 36من خودم شاھد بودم در چند نوبت، . نفرشان در اصفھان بودند 53بودند، 

. آید تائی را کامالً یادم می26دسته . تا را برای اعدام بردند18تا، 26تا، 35تا، 42

صبح آمدند،  5/8ساعت . سفره ما بودند نفر، از ھمان جمع 26تن از آن  18چون 

دادگاه در خود زندان اصفھان تشکيل . ھا را به دادگاه بردند صدایشان کردند و آن

قاضی ھم در آن زمان شيخکی بود به اسم مظاھری که زمان شاه . شده بود

هللا  بعد از انقالب اسمش جزو آن آخوندھایی بود که خود آیت. ساواکی بود

ت خلع لباسشان کند ولی بعد از انقالب شرایط تغيير کرد، یک خواس طاھری می

در آن سال وقتی . مدتی اصالً خبری از او نبود تا اینکه بعدا دوباره پيدایش شد

نفر را به دادگاه ببرند، خود مظاھری بھشان گفته بود که  26که آمدند این 

از دم شروع کنيد . دمن اصالً کاری ندارم شما چه کار کرده ای. وصيتتان را بگوئيد

ھر کس اسمش را بگوید . وصيتتان را بگوئيد و نيم ساعت ھم بيشتر وقت ندارید

. ساله دکتر شفا را ھم اعدام کردند 13در آن ماه پسر . وصيتش را ھم بگوید

در  سال . .... گویم که در آن زمان کوچکترین فرد آن بند بود احسان شفا را می

 60توی اصفھان بين ماھھای آبان تا آخر بھمن  توانم بگویم به جرأت می 60

،   60در دی ماه سال . نفر زندانی سياسی وجود داشت 3000چيزی حدود 

محمد اضافه ." نفر رسيدند 70نفری که توی آن سالن بودند به   500 - 450
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باغ کاشفی یکی از مخوف ترین : "....کند می

یعنی بعد از اوین، . شکنجه گاھھای کشور بود

ان تبریز و مشھد، باغ کاشفی جایی بود که زند

بردند  اگر در اصفھان کسی را به این محل می

در . تقریباً معادل این بود که زنده برنمی گشت

در این . روز در آنجا بودم 38من خودم  60سال 

روز در آن سال شاھد تقریباً اعدام  38مدت 

یکی از شھدا نامزد خود . نفر بودم 200حدود 

      ٭" )9(.ھای اقليت بود بچهمن و از 

  

 

  

 

  

                                                 
 ارگان -پيام فدائی( - ، محمد "67مصاحبه با يکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسي در سال" ٭

  )56شماره  - چريکھای فدائی خلق
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 يک درس تاريخی 

  از آنچه گذشت 
  

ھمه واقعيتھای فوق گواه آنند که در مقطع مورد نظر ھمانطور که اشاره 

جنگی که یک طرف آن را . شد، اساساً یک جنگ تمام عيار در ایران در جریان بود

ھای حکومت و غلبه سازشکاری در  نيروئی که فریبکاری(ھا و روشنفکران  توده

از داشته بود و اکنون جنبش، بخش بزرگی از آنان را از سازماندھی مسلح خود ب

دادند و طرف دیگر آن،  تشکيل می) بسختی از قدرت دفاعی برخوردار بودند

از ارتش گرفته تا ضمائمش و نيروھای جدیداًَ◌ (نيروھای سرکوبگر امپریاليستی 

تحت فرمان خمينی و ھم پالگی ھایش بودند که مسلح و تعليم ) ساخته شده

یعنی (به سوی دشمنانشان " قاطعيت"ا با یافته و آماده برای جنگ،ھجوم خود ر

دانيم که سردمداران جمھوری  می. بردند ، پيش می)ھای ستمدیده ایران توده

ھای رژیم خویش، از  ھا و تحکيم پایه اسالمی در ابتدا جھت خام کردن توده

اما . گفتند ھای تحت ستم ایران با آشکاری کامل سخن نمی ضدیت خود با توده

اش چھره خویشتن را حتی برای عقب  ی با جمھوری اسالمیخمين 60در سال 

البته در واقعيت امر، . ھا در ایران آشکار ساخته و شناساند مانده ترین توده

خمينی به عنوان کسی که در کنفرانس گوادولوپ توسط 

ھا به جای شاه برگزیده شد، حتی قبل از ورود به ایران از  امپریاليست

ھای انقالبی ایران را برای کسانی  ا تودهھمان پاریس دشمنی خود ب

ھای اخالقی،  در پس ھر یک از جمالت، اظھارات و وعده"که قادرند 
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 ،٭"دینی، سياسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند

که گویا طرفدار صلح و " مومن"پيش از این، او در چھره یک مرد . نشان داده بود

آشتی و مخالف ھر گونه خشونتی است، در شرایط بسيار حساسی که 

ھا را  ھای انقالبی وسيعاً در صحنه مبارزه حضور داشتند، کوشيده بود که آن توده

د از دست زدن به مبارزه مسلحانه بر عليه رژیم شاه باز داشته و به پيشبر

ای که  خمينی. ھای در بند ما یاری رساند ھای امپریاليستی بر عليه توده نقشه

و غيره آشکارا از کشتن " اميرالمونين"با استمداد از خدا و  60در سال 

گفت و خونریزی بی حد و حسابی را  کردن مردم سخن می" درو "و 

 وقتی مردم در مقطع آخر دوران شاه، با 57نمود در سال  تجویز می

خشم و نفرت در مقابل ارتش شاھنشاھی ایستاده و خواستار برخورد 

ھا را به برخورد  ، آن"جلوگيری از خونریزی" قاطع با آن بودند، به بھانه

بسيار نرم و عطوفت آميز با آن نيروی ضد خلقی مسلح  فرا خوانده و از 

! دخواست که با ُگل از ارتش استقبال کنن ھا و جوانان انقالبی می توده

و " مالطفت"امروز دیگر کامالً آشکار شده است که چنان برخوردی از به اصطالح 

اتفاقاً درست . شد خمينی در آن زمان ناشی نمی" دل نازکی"از به اصطالح 

، "برای جلوگيری از خونریزی"مدت بسيار کوتاھی پس از این به اصطالح کوشش 

ه و چند روز پس یعنی فقط یک ما 58وقتی ھمين ارتش در نوروز سال 

ھای دلير کردستان مشغول شد  از قيام بھمن به کشتار خونين توده

                                                 
  لنين ،"مارکسيسمسه منبع و سه جزء " ٭
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، ھيچ درخواستی خمينی را )البته با تغيير نام به ارتش اسالمی(

ھای رنج کشيده کردستان  نسبت به توده" عطوفت"راضی به ابراز 

د دراین مقطع از ھر طرف و حتی از طرف کسانی که در آن زمان در خو. ننمود

شد که در جھت پایان دادن به حمالت  دولت شرکت داشتند از خمينی تقاضا می

ھایش در رژیم جدید  اما او و ھمپالگی. وحشيانه ارتش به کردستان اقدام کند

گوششان به این تقاضاھا بدھکار نبود؛ چرا که خود دستور آن حمله را صادر کرده 

رد در جھت ایجاد کدام نظم دانستند حمله به کردستان و کشتار مردم ک و می

نی نيز که  بر این اساس، سرلشگر قره. گيرد ضد خلقی در آن منطقه صورت می

رئيس ستاد کل ارتش اسالمی "ھایش به عنوان  از طرف خمينی و ھمپالگی

ھای ستمدیده کردستان را بر عھده گرفته بود،  مأموریت جنگ برعليه توده" ایران

ھا دست به صدور  جنگی بر عليه این تودهھمزمان در حين انجام عمليات 

ھای انقالبی  خطاب کردن توده" ضد انقالبی"ھا با  نمود که در آن ھائی می بيانيه

ھرکس در ھر نقطه از کشور : "گفت ھا را مورد تھدید قرار داده و می مردم آن

اقدام به آشوب و تحریک نماید، ضد انقالبی بوده و با انقالب اسالمی ھيچگونه 

با برادران غيور ارتشی خود ھمکاری نموده و فرصت آشوب به . ای ندارد بطهرا

بدیھی است که ضد انقالبيون شدیداً به کيفر اعمال خود . ضد انقالبيون ندھيد

که در ھمان زمان " ستاد کل ارتش اسالمی"بخشی از بيانيه (." خواھند رسيد

نی که با سيستم  رهدر این زمان، ق. ٭".)از رادیو وتلویزیون نيز پخش شد

                                                 
  1358فروردين  9به تاريخ  ،"نشريه کار، ويژه کردستان" ٭
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ھای دیکتاتور کامالً آشنائی داشت و دست قدرتمداران اصلی را در  حکومت

دید حتی به درخواست رسمی وزیر کشور دولت تازه روی کار  پشت سر خود می

ه فقط از ککرد  آمده نيز مبنی بر قطع بمباران کردستان، وقعی ننھاده و اعالم می

و البته ! گيرد و بس دستور می) نییعنی شخص خمي" ( رھبر"به اصطالح 

نيز که دیگر نيازی به صلح دوست نشان دادن خود نداشت، او را به ادامه " رھبر"

در اینجا به متن تلگرافی که وزیر . نمود ھایش در آن منطقه تشجيع می خونریزی

نی  کشور وقت، احمد صدر حاج سيد جوادی از شھر سنندج به سرلشگر قره

الذکر را در متن  واقعيات فوق. ه پاسخ متقابل توجه نمائيدمخابره نموده و ب

بخشی از متن تلگراف وزیر کشور چنين . توان مشاھده نمود ھای آنان می نوشته

  :است
ھا بر فراز سنندج، موجب عصبانيت مردم و قطع مذاکرات  پرواز جت"...

ه چه کسی دستور چنين مانورھائی را داده است، از طرف پادگان ب. ما شد

دستور دھيد فوراً . کنند کنند و کشتار شديد می سوی مردم تيراندازی می

تيراندازی قطع شود و ديگر نه روز، نه شب تيراندازی نکنند و شعله افکن 

  )2/1/1358به تاريخ ." ( شبھا نياندازند

  

  :نی پاسخ ژنرال قره"

  جناب آقای وزير کشور
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مسئوليت تا موقعی که اينجانب از طرف رھبر انقالب 

با ......اداره ارتش را دارم، از انجام نظر جنابعالی 

وجود تمام ارادتی که به شخص حضرت آيت اله 

طالقانی و جنابعالی دارم در مقابل خواست تعدادی 

  .مأمور اجنبی تسليم نخواھم شد

   ٭"نی سرلشگرقره - رئيس ستاد کل ارتش اسالمی

  

زبانی است و بی سروته  ھای انشائی و دستور این متن مملو از غلط(

این واقعيات به نوبه خود نشان .) گردد بودن جمله نيز درست به این امر بر می

به خاطر کاستن از رادیکاليسم ، 57خمينی در سال  کهدھند  می

ھای انقالبی را  مبارزات دموکراتيک و ضدامپریاليستی مردم بود که توده

از مسلح شدن و مبارزه  ب، به طور مرت"خونریزی"به بھانه جلوگيری از

ترسيد که مبادا نظم  او می. بر حذر داشته بود قاطع با ارتش ضد خلقی

داری وابسته در ایران از جانب  امپریاليستی موجود و مناسبات سرمایه

ھای زحمتکش مورد حمله قرار گرفته و تداوم آن به یک دگرگونی  توده

جامعه ایران منجر اجتماعی  -واقعی و انقالب در مناسبات اقتصادی

مشخصاً از آن بيم داشت که مبادا مثالً کارگران با تصاحب (شود 

                                                 
  منبع پيشين ٭
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داران و  ھای سرمایه کارخانجات و یا دھقانان زحمتکش با تصرف زمين

عين چنان  ).اربابان در پناه سالح خویش، اخاللی در آن نظم بوجود آورند

نيز از خود نشان داده  اش در روزھای قيام بھمن برخوردی را خمينی و دارو دسته

از  - در واقع ھمه دشمنان مردم ایران 57ھا در بھمن  قيام شکوھمند توده. بودند

ای که  چرا که در برنامه. را غافلگير کرد - ھا گرفته تا مرتجعين داخلی امپریاليست

ھا در کنفرانس گوادلوپ برای جا به جایی قدرت از شاه به خمينی   امپریاليست

ژنرال ھایزر از طرف . دند، چنين قيامی پيش بينی نشده بودطراحی کرده بو

ھا پيش در ایران حضور یافته بود تا شاه را وادار نماید که بی سرو  امریکا از مدت

کتاب خاطرات وی در این . صدا ارتش را از طریق او به حکومت بعدی تحویل دھد

نيز از آن کتاب به جمالت زیر . باشد زمينه به حد کافی گویای موضوع فوق می

شاه به ما دستور . قره باغی گفت باید یک چيز به شما بگوئيم: "...توجه کنيد

چه : پرسيدم. داده به حرف شما گوش کرده و اعتماد کنيم و با شما کار کنيم

من فقط . وقت این دستور داده شده؟ گفتند زمانی که با شاه مالقات کردند

ھا با شاه طرح شده  القاتھای دیروز آندادم این مطلب حتماً در م احتمال می

به . ھا را احضار کرده است باشد و یا این که شاه بالفاصله پس از مالقات من آن

 ٭"ھر حال ھمه مطمئن بودند و موافقت کردند که از دستورات اطاعت کنند

ھا حفظ ارتش بعنوان ارگان مدافع نظام  واقعيت این است که برای امپریاليست

ھا نيز مصروف آن بود  از اولویت خاصی بر خوردار بود و ھمه کوشش داری سرمایه

                                                 
  151صفحه  )ترجمه سيد محمد حسين عادلی ( -، ژنرال ھايزر "مأموريت مخفی ھايزر در تھران" ٭
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که این ارتش را دست نخورده در خدمت حکومت دست نشانده جدیدشان در 

به ھمين دليل خمينی نيز که انتظار قيام و چنان حرکت انقالبی از طرف . آورند

ھای وی در  هعليرغم ھمه توصيھای انقالبی ایران  ھا را نداشت، وقتی توده توده

پاچگی  ، با دستھای ارتش شاه حمله بردند بھمن به زرادخانه 22و  21روزھای 

ای که جمھوری  و دار و دسته!! اعالم کرد که وی دستور جھاد نداده است

از جانب خمينی بھمن  21اسالمی را بنيان نھادند در ھمان ساعات اوليه روز 

ھادی غفاری یکی از وابستگان (ھا گسيل داشتند  فرستادگانی را به خيابان

تا به ) ای از جمله آن فرستادگان بودند وقيح دربار خمينی به ھمراه دار و دسته

در آن ! ھایتان برگردید ، دستور جھاد نداده است و به خانه"آقا"مردم بگویند که 

خواستند به ھمان  ھا داشته و می ام کردن تودهھا تماماً سعی در خ مقطع آن

ھا به طور مسالمت آميز  گونه که برنامه ریزی شده بود انتقال قدرت از شاه به آن

در خدمت حفظ ماشين دولتی پيشين و به ھمه این اعمال . پيش برود

نظم که حفظ  -خصوص بازوی مسلح آن یعنی ارتش قرار داشت

داری وابسته در ایران اساساً  سرمایهامپریاليستی موجود و مناسبات 

 60در سال  . باشد با وجود آن ارگان مسلح ضد خلقی ممکن بوده و می

الذکر یعنی درست به خاطر  توان دید که درست بر مبنای دالیل فوق نيز باز می

اجتماعی ضد خلقی موجود و باز پس گيری ھمه دست  - حفظ نظم اقتصادی 

ھا بود که خمينی آشکارا نيروھای ضدخلقی سازمان  آوردھای قيام بھمن از توده

. کرد ھای تحت ستم ایران تشجيع می یافته و مسلح رژیمش را به جنگ با توده
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در این زمان او دیگر خونریزی بی حد و حصر را تجویز نموده و با بيشرمی تمام از 

ن ھا سخ کردن آن" درو"ضرورت حمله زلزله وار و توفنده به مردم و کشتار و 

  .گفت می

جنگ جمھوری اسالمی با مردم در واقع از ھمان ابتدای روی 

ھای  کار آمدن رژیم جدید، در مناطق مختلف ایران بر عليه توده

کنند، " درو"بایست ھمه را  حال که می و) 10(ستمدیده شروع شده بود

 اگر رسول: "گفت را به گواه طلبيده و می" رسول هللا"و " اميرالمومنين"خمينی، 

هللا فرمان داد که فالن خانه را آتش بزنيد، فالن طایفه را از بين ببرید، حکم به 

بلی، در مقطع سال  ٭."زندگی بشر را باید به قصاص تأمين کرد. عدل کرده است

جنگ تمام عياری را بر عليه ، نيروھای وابسته به جبھه ضد انقالب، 60

اقد یک رھبری ھای انقالبی ما که عمدتاً بی سازمان و  ف توده

به منظور شکست دادن کامل آنان با وحشيگری ھر چه  کمونيستی بودند،

بردند و درست در ھمين زمان بود که مبارزین اسير ما در  تمامتر به پيش می

ھا و برخوردھای قساوت آميز قرار "قصاص"دست آنان، در معرض شدیدترین 

درس گيری از تاریخ  و تأکيد یاد آوری این واقعيت تلخ مسلماً به منظور . داشتند

باشد که مردم ما چه در حال حاضر و چه فردا باید سعی کنند تا  روی این امر می

شوند بشناسند و فریب  ھای مختلفی که ظاھر می دشمنان خود را در چھره

در ضمن بی مناسبت . ظاھر مردم دار و به اصطالح صلح جویانه آنان را نخورند

                                                 
  1360آذر ماه  -  ھفته وحدت،به مناسبتمينی خ "سخنرانی"  ٭
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ھای بسيار دردناک و تلخ آن سالھا  د که آیا واقعيتنيست در ھمينجا سوال شو

این درس را !) به تنھائی 60و حتی فقط خون پاک عزیزان اعدام شده در دھه (

دھند که برای دور نگاه داشتن خود از فریب سازشکاران و  به مردم ایران نمی

 کنند، با شک و دغلکاران که شبانه روز بر عليه انقالب و کمونيسم تبليغ می

دھند،برخورد کنند؟ و  ای که آنان اشاعه می ھا و سموم فکری تردید با ایده

ھا و بدون سعی در بررسی  اساساً ھيچ ایده و نظری را بدون تعمق روی آن

و چه، تجارب منفی  60به راستی که چه، تجارب تلخ دھه ؟ !ھا نپذیرند آن

ردم ایران تا کنند که م و مثبت تاریخی دیگر، این حکم قاطع را تأئيد می

کنون نه از مبارزه قاطع وانقالبی با دشمنانشان بلکه درست به خاطر 

ھای سازشکارانه، ضربه ھا  ھا و پيروی از سياست تز لزل در مقابل آن

  . دیده و مصيبت ھا کشيده اند

  

  

  اعدام قارنا

  

تنوره ھای شيون کبود مادران و 

   کودکان،

  به روی زردی غروب آسمان دھکده،
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  خيمه ھای وحشِت بنفشھنوز 

  .گسترانده است                                

  و بر جداره ھای پاره ھوا

  چو دست می کشی،                           

  تمام ِ سطح ِدست و پنجه ات

  زخون ِ گرم ِ کودکان 

  خضاب می شود                       

  و صخره ھا چو برفھا به دره ھای قارنا،

  و شرم ِاين شقاوت پليدزھول 

     !آب می شود                                

  

م (شعر از نعمت ميرزازاده

  1358شھريور  -)زرمآ

  اولين دستهاعدام صحنه ای از 

    در سنندج از مخالفين رژيم

  ) خمينی  نماينده(توسط خلخالی 

  )1358فروردين (
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  ھا و وسايل شکنجه  شيوه

  مذھبی –بدور ازھاله ايدئولوژيکی  
  

را بدور  60ھای دھه  ھای واقعی در زندان به جھت آن که بتوانيم رویداد

مذھب روندھای آليستی که اغلب با تکيه به  ھای غير واقعی و ايده از تحليل

ھا را با واقع بينی مورد  دھند بررسی نموده و آن رویداد عينی را توضيح می

برخورد قرار دھيم، و به جھت آن که مذھبی بودن رژیم کنونی حاکم بر ایران 

ھا با دید ماتریاليستی و کوشش در  باعث نشود که ما به جای بررسی واقعيت

بار جمھوری اسالمی بر عليه مردم، کشف دالیل مادی و واقعی عملکردھای خون

ھا بکشيم و باالخره به خاطر آن که نقطه  ای مذھبی به دور واقعيت به خطا، ھاله

عزیمت خود را در تحليل مسایل از واقعيت آغاز کنيم و نه از مسایل ذھنی، برای 

ھمه این منظورھا الزم است توجه خود را ھر چه بيشتر روی مسایل زمينی در 

ھا و وسایل   بر این مبنا توجه به شيوه. ھا متمرکز نمائيم مسایل زندانرابطه با 

تواند مفيد واقع  ھا می ھای دو رژیم مورد بحث و مقایسه آن شکنجه در زندان

  .شود

در جھت اخذ که  ھای شکنجه وسايل و شيوهاگر بخواھيم صرفاً از 

صحبت کنيم، رفت  از زندانی سياسی در دو دھه ياد شده به کار می اطالعات

در  ۵٠ھا و وسائل شکنجه در دھه  شيوه ترين عمدهبھتر است ابتدا 

  : ھای رژيم شاه را مورد توجه قرار دھيم که عبارت بودند از  زندان
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، در ھمان ابتدای دستگيری که توسط کتک زدن وحشيانه زندانی سياسی

ان بود، انجام ترين ناسزاھا که بيانگر درجه وقاحتش گر ھمراه با رکيک چند شکنجه

  .یاد شده است" فوتبال" از این عمل به عنوان . گرفت می

  .بر پيکر وی، عمدتاً به کف پا بستن زندانی به تخت و فرود آوردن شالق 

و در عين حال وارد کردن شوک الکتريکی به بدن  آويزان کردن و شالق زدن 

  ھای حساس آن، خصوص به قسمت زندانی به

از سقف و در ھمان حال  آويزان کردن با اين دستبنددستبند قپانی زدن و  

 ھای شالق بر پيکر او، فرود آوردن ضربه

ھائی از بدن با اجاق  سوزاندن قسمت

از جمله (و يا با ھر وسيله ديگری  برقی

  )سيخ، سيگار و غيره

نه فقط به زنان بلکه به مردان (تجاوز 

، ھمچنين درشکل استفاده از )نيز

  .بطری و باتوم

ايجاد فضای رعب و وحشت برای 

اعدام "به طرق مختلف از جمله با  زندانی

ھای  البته در سال. زندانی و غيره" مصنوعی

نزديک به سقوط رژيم شاه که با توجه به 

گر جديد به حد کافی تعليم نيافته نيز  ھا، تعداد زيادی شکنجه کثرت دستگيری
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ھای  شکنجه و وسايل و شيوه استخدام کرده بودند، ديگر حد و مرز خاصی برای

گران چه فکر عليلـی  در اين دوره بر مبنای اينکه شکنجه. شکنجه مطرح نبود

برای شکنجه به 

رسيد و  ذھنشان می

يا خواستار آزمودن چه 

روشھای جديدی به 

منظور فوق بودند، آن 

ھا را نيز  فکرھا وروش

در  .بردند بکار می

يعنی " رسمی"ھای  حث در مورد شکنجه، تا جائی که ب١٣۶٠ھای رابطه با سال

جھت اخذ ) اتاق بازجوئی(ھائی است که در اتاق مخصوص شکنجه  شکنجه

 61و  60ھای  شد، اگر به خصوص سال اطالعات بر زندانيان سياسی اعمال می

ھای شکنجه  بينيم که در اين حوزه به لحاظ وسايل و شيوه را در نظر بگيریم می

. ھای دھه پنجاه تشخيص داد ھا و سال ن بين اين سالتوا تفاوت چندانی را نمی

ھمگی حاکی از آنند که در اين  ۶٠ھای دھه  شده از زندان گزارشات چاپ 

ترين نوع  ھا شالق زدن به کف پا و آويزان کردن با دستبند قپانی عمده سال

در دوره شاه، پس از طی شدن اولين موج . رايج بود" رسمی"شکنجه 

کميته ضد "وارد زندان  آپولو، دستگاه جديدی به نام ۵٠ال ھا در س دستگيری

یک صندلی و در عين حال تختی بود که این دستگاه در واقع . شد "خرابکاری
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کردند  ھائی به آن پيچ می پاھا و دست ھای زندانی را به صورت کشيده با حلقه

امکان ھر  آوردند و ھا به مچ دستھا و پاھا شدیداً فشار می ای که پيچ به گونه

در ضمن این دستگاه دارای کالھی . نمودند گونه تکانی را از زندانی سلب می

، آن کاله را روی سر زندانی قرار )آپولو(بود که پس از بستن زندانی به آن 

زد و در  گر در چنين وضعی به کف پای زندانی شالق می شکنجه. دادند می

ی فریادھای او نيز به جای حالی که زندانی امکان تکان خوردن نداشت، صدا

شد که مسلماً  اينکه در اتاق منعکس شود، روی سر خود زندانی پژواک می

البته آپولو کفايت تعداد زیاد . خود، شکنجه ديگری برای زندانی تحت شکنجه بود

گران برای مصون  داد و در ھمان زمان نيز شکنجه زندانيان زیر بازجوئی را نمی

انی و برای این که فریادھای ناشی از درد و عذاب ماندن از فریادھای زند

در . کردند ای را به دھان زندانی فرو می شکنجه، در اتاق منعکس نشود، پارچه

ھای رژیم جمھوری اسالمی روش چپاندن چيزی به  نيز در شکنجه گاه ۶٠سال 

دھان زندانی به کار گرفته شد؛ اغلب پتوئی را روی سر زندانی تحت شکنجه 

گران  یا حتی با نشستن یکی از شکنجه(ه و با وارد آوردن فشار روی پتو انداخت

شد را  کردند ھمان وضعيتی که با آپولو ایجاد می سعی می) روی سر زندانی

ھای جمھوری  در زندان. برای زندانی سياسی تحت شکنجه به وجود آورند

رقی رايج اسالمی استفاده از شوک الکتریکی، سوزاندن بدن زندانی با اجاق ب

گر با سيگار جاھایی از بدن زندانی  نبود؛ اما تقريباً معمول بود که پاسدار شکنجه

ھای جمھوری اسالمی  از مورد تجاوز قرار دادن مردان نيز در زندان. را بسوزاند
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ھای رژيم شاه و  از موارد مشترک در زندان. گزارش چندانی در دست نيست

خورد نسبت به زندانی مقاوم و مبارزی توان به مورد بر جمھوری اسالمی می

فرو بردن سوزن زير . شد اشاره کرد که از فرط درد در زير شکنجه بيھوش می

بود  50ھای رژيم شاه در دھه  ھای زندانی بيھوش، روش معمول در زندان ناخن

گران رژيم شاه با اين روش زندانی را به ھوش  شکنجه. که به تدريج شکل گرفت

ھای  عين ھمين روش در زندان. پرداختند به شکنجه او می آورده و مجدداً 

با ريختن آب بسيار  60عالوه بر اين در دھه . جمھوری اسالمی به کار گرفته شد

سرد نيز روی سر زندانی بيھوش از شکنجه، او را جھت شکنجه مجدد به ھوش 

ھا به  توان از آن ھائی ھم اشاره کرد که می در ضمن باید به شکنجه. آوردند می

نام برد که در خدمت تضعيف روحيه زندانی و ايجاد " روحی"ھای  مثابه شکنجه

از جمله . شکستن روحيه مبارزاتی وی قرار داشتند شرايطی برای درھم 

خصوص شکنجه اعضای يک  توان شکنجه کردن زندانيان در کنار ھم، به می

ھا که يکی از  هاين گونه شکنج. خانواده در مقابل چشم يکديگر را ذکر نمود

ھای ھر دو رژيم جريان داشت، در  ای است که در زندان ھا و موارد شکنجه نمونه

مقطعی که تعداد دستگير شدگان زياد بود، حدت و گسترش خاصی به خود 

، در شرايطی که جمعيت بزرگی را بی ھيچ حساب و ۶٠مثالً در سال . گرفت می

ھا نيز پر از جمعيت  بندھا و سلولکتابی دستگير کرده بودند و حتی راھروھای 

ھای دلخراشی قرار  خود در جريان جنايات مختلف و صحنه به بود، زندانيان خود

مثالً در آن تراکم جمعيت، . گرفتند که خود، شکنجه ديگری برای آنان بود می
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ھا را  ديدند و يا فريادھای آن ھای خود را می شده ھمبندی ھای شکنجه ھا تن آن
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ھمانطور که گفته شد، . پيچيد شنيدند که دائماً در فضا می جه میدر زير شکن

ھيچوجه  چنين اوضاعی اگر چه درآن  مقطع از وسعت زيادی برخوردار بود، اما به

ھای رژيم شاه نيز چنان بساطی در ابعادی  نبود، بلکه در زندان ۶٠مختص سال 

تر شدن ھر چه  ای خصوص با توده به. ديگر برقرار بود

ھای گسترده  و دستگيری ۵٠مبارزه در دھه  بيشتر

از ميان اقشار و طبقات مختلف مردم، زندانيان 

ھای رژيم شاه از اين جنبه با  سياسی در زندان

مثالً  آگاھی به . شرايط تقريباً مشابھی روبرو بودند

و  54ھای ھا در سال آنچه در رابطه با شرایط زندان

ی را در زمينه ھای زیاد به تحریر در آمده شباھت 55

. دھد نشان می 60ھا در سال  فوق با شرایط زندان

ھای رژيم شاه در دست است،  به طور کلی اگر به گزارشات معدودی که از زندان

ھای بيشتری به مبارزه  ھر چه توده ۵٠بينيم که در دھه  خوب توجه کنيم، می

مبارز بيشتر  ھای پيشرو و ھا از روشنفکران و توده روی آورده و ھر چه زندان

ھا نظير وضعيت  ھا نيز از بسياری جنبه انباشته شده است، وضعيت این زندان

ای بودن کامل جنبش  ھای جمھوری اسالمی در شرايط توده حاکم بر زندان

رژيم شاه و (در اين دوره حتی بعضی رويدادھا در ھر دو زندان . گشته است

که گوئی عيناً کپيه يکی از ای اتفاق افتاده است  به گونه) جمھوری اسالمی

در زير   .روی ديگری بوده و يا اينکه گويا واقعه واحدی دو بار اتفاق افتاده است
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 ۵٠ھای  که در ارتباط با شرايط زندان در دھه  برخی رويدادھا و مواردی از شکنجه

باشند را از خاطرات بعضی از زندانيان سياسی در اين دو دھه نقل  می ۶٠و 

خواھم آورد تا خواننده فرصت يابد فکر  "توضيحات"قولھا را در  بع نقل من. کنم می

 ۶٠و کداميک متعلق به دھه  ۵٠ھا مربوط به دھه  کند که کداميک از آن

گذارم،  به عبارت دیگر، تشخيص اين امر را ابتدا به عھده خواننده می! باشند می

ربوط به ھر یک از این دو ھا آنقدر زيادند که اگر ھاله ايدئولوژيکی م چون مشابھت

ھا به  رژیم را از خود آنچه واقع شده کنار بزنيم، تشخيص اين که ھر يک از آن

  . ھای کدام رژيم مربوط ھستند، چندان آسان نخواھد بود زندان

امانم را بریده بود و مدام آرزو  صدای ضجه و فریاد مردان شکنجه شده "-1

گران دست از آزار و اذیت  شکنجه کردم که اتفاقی ناگھانی رخ دھد تا می

باز شد و ) بازجو(در این افکار بودم که در اتاق با سرو صدا و لگد . زندانيان بردارند

"......)11(   

در اتاق شکنجه چشم بسته نگه داشتند تا صدای ضجه و فریاد شکنجه "  -2

  )12(...."شدگان را بشنوم و این خود شدیدترین شکنجه و زجر بود

در اتاق به جز من پنج ..... جورابھايم را درآوردند . روی زمين خواباندند مرا" -3

شدند و دو  شش زندانی ديگر ھم بودند، دو پسر که روی زمين شکنجه می

صدای فرياد و ضجه در . دختر و يک پسر که مشغول بازجويی پس دادن بودند

   )13(...."شد راھرو و اتاقھا يک لحظه قطع نمی
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چند . ناصر را بفرستيد باال: فن نزدیکش را برداشت و گفتگوشی تل" -4  

ای گذشته بود که دختری که فرنچی بر سر داشت و تا زانوھایش باند  دقيقه

یکباره . ناصر که ھمان دختر بود فرنچش را برداشت.......پيچی شده بود وارد شد

چشمانش رنگش پریده، . ....از الغری نصف شده بود. اکرم بود. قلبم فرو ریخت

بلند شد و به طرف اکرم رفت و به سرو صورت ) بازجو......(سرخ و مریض مينمود

. کرد خواست از او دلجوئی کند، اما در واقع او را اذیت می ظاھراً می. او ور رفت

باالخره . کرد کشيد و دستھایش را حایل صورتش می اکرم خودش را کنار می

بر روی پاھای زخمی اکرم گذاشت و  پاھایش را با کفشھای زمستانی،) بازجو(

چند بار این ) بازجو. (کرد پاھایش را زیر صندلی ببرد اکرم سعی می. فشار داد

          )14(....."کار را تکرار کرد و 

بازجوی مھری، محمدی، ..... ساله 18مھری شمالی بود و دانش آموز و "  -5

و را از مچ دست آویزان محمدی ا....بود.... گدل ترین و بد اخالق ترین بازجوسن

ھا و کمرش وارد  کرده بود، ھيکلش ھم سنگين بود و فشار بيش از حدی به کتف

  .....شده بود

دانم چطور در دوش یک نفری این  نمی. مھری باز ھم اخبار جدیدی داشت...... 

إ، چطوری : گفت - نه -را دیدی؟ .... از من پرسيد . اطالعات را کسب کرده بود

دوش . ...گفت ھنوز تنھاست ا ھاش حرف زدم، با اشاره میندیدی، من ب

  .....چھارمی، تمام پشتش جای سيگار بود
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می : خوردیم مھری به من گفت صبحانه که می).... پس از گذشت چند ماه(

مھندس کيه؟  رابعه و راضيه نگاه  –. دونی که من مھندسو خيلی دوست دارم

ری گفت مھندسو نمی شناسی؟ مھ. معنی داری به من کردند و چشمک زدند

دیروز که  -.. محمدی بازجوتو می گی؟: من مشکوک پرسيدم! محمدی دیگه

اما من . اونا فکر می کنن که من دیوونه شدم...رفتم باال نشستم رو ميزش

من دیگر باورم شده بود که او واقعاً ....حواسم جمعه، فقط مھندسو دوست دارم

ه قول مھری مھندس، دیگر بالیی نمانده چون محمدی یا ب. به سرش زده است

   )15(....."بود که بر سر او نياورده باشد

یکی از زندانيانی که در ھمان روز مالقات در کابين کنار اعظم بوده است ".. -6

به نام ) زندانبانان(اش از رابطه خودش با یکی از  نقل کرد که اعظم با خانواده

زندان اوین دیدم کامالً  1که او را در بند ماه بعد  6....زده است  علی حرف می

ھيچ یک از کارھای عادی خود را . کرد روانی شده بود و به زندانيان حمله می

به او قول ... زد که علی کرد حامله است و مرتباً داد می فکر می. داد انجام نمی

   )16(..."ازدواج داده است

سلول، . يد نوشته شده بودرس بر چھار دیوار سلول تا آنجائی که دست می" -7

بازجو " ، "روبه صفتان زشتخو را نکشند" ، "رفيق خيانت نکن..... "یک کتاب بود

زری جان در " ، "، آدمی با سر افراشته باید ميرد"جز یک احمق بی سواد نيست

جالد ننگت "، "کنار امام حسين تو را خواھم دید امشب اعدام می شوم

  )17("چون آتش ما آتش تير،  بلشویک وار بباید جنگيد چه کند با دل"........." باد
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  به کارگيری آخرين تجارب ساواک
  ھای جمھوری اسالمی گاه در شکنجه

  
توان گفت که  بر اساس آنچه در فوق آمد و مدارک و شواھد بسيار، می  

گذشت ادامه اقدامات  ۶٠ھای جمھوری اسالمی در دھه  آنچه در زندان

به ھمان . ھای رژيم شاه جريان داشت در زندان ۵٠ای بود که در دھه   جنايتکارانه

ه و گونه که کليت رژيم جمھوری اسالمی نيز خلف بر حق رژيم شاه بود

. ھا باید به طور مشخص توجه داشت البته در اینجا به بعضی واقعيت. باشد می

در  60در دھه  50ھای دھه  گاه اوالً، اگر این واقعيتی است که جنایات شکنجه

ھا تداوم یافت، معنی چنين واقعيتی این است که بازجوھا و گردانندگان  زندان

جا شروع کردند که ھمتاھایشان در ھای جمھوری اسالمی کار خود را از آن زندان

ھا با در دست داشتن ھمه  یعنی آن. ھای رژیم شاه تمام کرده بودند زندان

در جھت اھداف ضد انقالبی رژیم متبوعشان به کار  50تجارب شکنجه در دھه 

 60ثانياً، باید به وضعيت خاص مبارزه طبقاتی در دھه . جنایت مشغول شدند

ثرت بسيار زیاد زندانيان سياسی و از طرف دیگر، از یک طرف، ک. توجه داشت

گران برای ارتکاب به ھر جنایتی از جانب مقامات و گردانندگان  تشجيع شکنجه

از مبارزین در  تعدادجمھوری اسالمی و باز بودن دست بازجوھا برای کشتار ھر 

ھای جمھوری  زیر شکنجه، باعث ایجاد شرایط کامالً ویژه ای در این دوره از زندان

. ھای بی رویه با شدت و حدت زیاد گشته بود اسالمی و گاه باعث شکنجه
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ای از برخورد جنایت بار  گوشه  ٭یکی از زندانيان سياسی سابقای از  نوشته

امير، یکی از . سازد ده را آشکار میگران در زندان در مقطع یاد ش شکنجه

دی ماه  15در ) اقليت(خلق مبارزین فعال مرتبط با سازمان چریکھای فدائی

ھای گوناگونی از ضربات کابل بر کف پاھایش  شکنجه. شود دستگير می 60سال

ای بر  یک پاسدار جانی چنان ضربه. کند گرفته تا آویزان کردن را تحمل می

کند که او  وارد می) طناب او را از سقف آویزان کرده بودنددر حالی که با (پشتش 

از طناب رھا شده و سرش با شدت تمام به لبه پنجره زیر زمين شکنجه 

از . شود که او بعدھا دچار بيماری صرع شود ای که باعث می خورد؛ ضربه می

ھای  شکنجه..... (دھد و ھایش را از دست می شدت شکنجه، امير یکی از کليه

، البته فقط یکی 60ھای جمھوری اسالمی در دھه  مال شده بر امير در زنداناِع

بيشتر به ...." مبارزه ومقاومت"در بخش . باشد از اسناد گویا در این زمينه می

ھای مختلف این  ثالثاً چگونگی شکنجه در سال). این موضوع پرداخته خواھد شد

ھا که طراحان و  ستگيریپس از فروکش د. اند ھائی با ھم داشته دھه تفاوت

و  62مجریان شکنجه فرصت و امکان بيشتری یافته بودند، در فاصله بين سال 

ھای خاصی از شکنجه زده و مرتکب جنایات   ھا دست به اتخاذ شيوه ، آن63

ھای بسيار  ھدف شکنجه. وصف ناپذیری در حق زندانيان سياسی شدند

ھا  در بسياری موارد آن. انی بوداین دوره در یک کالم خرد کردن زند  وحشيانه

اطالعات الزم را از زندانی داشتند و در نتيجه حتی قبل از این که سئوالی از او 

                                                 
  )4گفتگوھای زندان شماره ( -، امير ص"اولين کابوسی که شکست" ٭
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بکنند و خواھان اطالعاتش باشند، به جان وی افتاده و با کتک و شالق سعی 

کردند چنان شرایطی برای وی بوجود آورند که زندانی کامالً خود را تسليم  می

در رابطه با درک شدت و . ده و فکر مقاومت را از سر خود بدور کندبازجوھا نمو

در زیر خاطره یکی از زندانيان سياسی باقيمانده از  62چگونگی شکنجه در سال 

  : کنم را در اینجا نقل می 60دھه 
توانستم با  61دستگير کردند ولی در سال  60مرا یک بار در اردیبھشت سال "

در رابطه با توری  62در تابستان سال . ھا فرار کنم نرفتن به مرخصی از دست آ

که رژیم برای دستگيری اعضاء و مرتبطين با سازمان راه کارگر گذاشته بود،  

مورد شناسائی قرار گرفتم و موقعی که خواستند دستگيرم کنند چون فرار کردم 

ستگير کرده دستم تير خورد و باالخره من را د. مورد تيراندازی مأموران قرار گرفتم

در آنجا با این که شدیداً دستم خونریزی داشت به زیر . بردند" کميته"و به 

بازجوئی و شکنجه کشيده 

خونریزی و عفونی شدن . شدم

دستم باعث شد که مرا به 

بيمارستان نجميه که در آن 

زمان به بيمارستان مخصوص 

مجروحين جنگی تبدیل شده 

اوضاع این بيمارستان . بود ببرند

برخورد و رفتارھای پاسداران با من در چند روزی که در آنجا بودم شرح حال و 
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اول، سھواً یا به ھر دليلی در . پس از بيمارستان مرا به اوین بردند. دیگری است

اما یکی دو روز نگذشته بود . محلی که زندانيان دیگری ھم در آنجا بودند، بردند

ده و ضمن تھدید و ناسزا گوئی دستم را اوین بر 209که از آنجا مرا به زیر زمين 

در آنجا بود که کسی را بردند شالق بزنند و من تعداد ضربات را . به دری بستند

مرا به آن در بسته بودند که صدای شکنجه . ضربه به او شالق زدند 700شمردم 

دانستم که کسی را که توی اتاق  اول نمی. شدن آن زندانی را بشنوم و بُبرم

بعد از مدتی صدای ریخته شدن آب آمد . زنند چه کسی است شالق میبردند و 

در این موقع بود که  . که گویا به سر آن مبارز ریختند تا او را از بيھوشی بدر آورند

! علی رضا: برادرم بود. از صدایش او را شناختم. داد ناله مانندی شنيدم

منقلب بودم، منقلب . توانم حال و احساسم را بخوبی در اینجا تشریح کنم نمی

بعد ھم که در پایان علی را از اتاق شکنجه در آ ورده و کشان کشان از . تر شدم

. نزدیک من رد کردند یک لحظه توانستم سرش را که بيھوش افتاده بود، ببينم

داشتم شمردم این بود که  ھای شالق را می علت این که من از اول ضربه

بسته بودند به در و گفته بودند حاال یکی را مرا . کردم حساب کار خودم را می

تا  100دیدم . شمردم به ھمين خاطر می. زنيم و نفر بعدی ھم تو ھستی می

من چقدر ! بَه: گفتم پيش خودم می. تا ھمينطوری ادامه دارد 300تا  200شد 

ھا که تازه شالق چرمی ھم نيست بلکه کابل  با این شالق. توانم تحمل کنم می

ھا را خراب  کنند اول روحيه بلی اینطوری سعی می! ماند پائی نمیاست دیگر 

در مورد مبارز گرانقدر عليرضا شکوھی به ( -  ◙شھاب شکوھی" ...کنند و 
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در ضمن  62شھاب در رابطه با تجربه سال  .)رجوع کنيد )18( توضيح شماره

گرفتند قبل از این که اطالعات خاصی از او  وقتی کسی را می: "گوید می

کردند و بعد  بردند، داغونش می کف پا را می. زدند بخواھند اول حسابی می

کردند تا طرف وقتی می خواد  این کار را می. گفتند حاال اگر چيزی داری بگو می

در : "کند او به مورد خود نيز اشاره می". اطالعات بده دیگر کامال ھمکاری بکنه

بردند،  209خودشان در زیر زمين  مورد خودم ھمان روزھای اول که مرا به اتاق

بازجو به من گفت من اینجا یک ضربه به تو می زنم که با ھمين یک ضربه 

گذارند قفس و بعد  من گفتم شير را با آن گردن کلفتی می. حساب بياد دستت

حاال . شير سلطان جنگله. تونه با یک شالق بيافته به جانش یک آدم الغر می

اینقدر این حرف برایش سنگين ! زدید خوب معلومه یک آدم اسير، چشم بند ھم

...  بود که تحمل نکرد

کاراته باز بودند من بعداً 

اسم بازجو . فھميدم

مسعود بود، از ھم 

ھای احمدی نژاد  ای دوره

ای به  یک ضربه. بود

سينه من زد که واقعاً 

چند لحظه نفس من 

بزند حالت چون چشمم بسته بود موقعی که او خواسته بود مشت . رفت
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بعد برگشت و .  دفاعی به خودم نگرفته بودم، در نتيجه ضربه او خيلی اثر کرد

تان را  ھمه اطالعاتتان و چارت تشکيالتی. خورد گفت اطالعات تو به درد ما نمی

  ."خواھيم شما را له کنيم و پایمان را بگذاریم رویتان ما می. داریم

دت طوالنی یکی از به گفته شھاب شکوھی سر پا ایستاندن به م

به کار گرفته ميشد و بعداً منسوخ  62ھای شکنجه بود که بيشتر در سال   شيوه

از : "این شکنجه در مورد خود وی نيز در ھمان سال به کارگرفته شد. گشت

شبانه  13. شبانه روز سرپا نگھم داشتند 13اوین مرا بردند و  209ھمان زیرزمين 

توانستم، چون  خواستم بنشينم نمی اگر می. در آن زمان این طوری بود! روز

اصالً امکان نداشت که . دستم را با دستبند به یک ميله آھنی بسته بودند

روز اول وقتی  احساس . در  فضای شکنجه و فریاد و غيره قرار داشتم. بنشينم

روند، پيش خودم   کنند و انگار دارند از آنجا می شان را تعطيل می کردم که کار

پاسدار را صدا کردم و گفتم برو . گفتم نکند که یادشان برود و دستم  را باز نکنند

. و من ھمينطوری در اینجا بمانم از بازجو کليد دستبند را بگير، نکنه یادش بره

گوید که ھمانجا  اتفاقاً پاسدار ھم رفت، ولی برگشت و گفت که بازجو می

است ... من پيش خود گفتم عجب آدم . تشریف داشته باشه، فردا بر ميگردم

از ھمان دستم ھم که تير . فکر نمی کنه که من چطور تا فردا باید سرپا بایستم

موقع بستن . از گچ در آمده بود، مرا به ميله بسته بودندخورده بود و به تازگی 

اعتراض کرده بودم که حداقل دست دیگرم را به ميله دستبند بزنيد و بازجو گفته 

باالخره به ھر ترتيبی بود ! بندیم که حالت جا بياید بود مخصوصاً از این دست می
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؟ گفتم منظورت ببينم آدم شدی: بازجو آمد و سئوال کرد. فردا صبح فرا رسيد

ھمين یک سوال و جواب رد و بدل شد و . گفت نه آدم نشدی. چيه که آدم شدم

.... یکی دو دفعه دیگر ھم این صحنه تکرار شد و باز گفت نه آدم نشدی. او رفت

ام را روی دستم بدھم  کردم پاھایم را بلند کنم و تکيه سعی می. و دیگر نيامد

کنم که از روز پنجم به بعد دیگر تمام  می فکر. کرد ولی دستم ھم سخت درد می

آمدند با مشت و لگد  برد، ولی می افتادم روی دستم و خوابم می مدت می

مثل حالت رویا، . در این مدت بيشتر حالت بيدار خوابی داشتم. زدند می

. شد به طور وحشتناک ھم تشنه ام می. کردم دارم ميروم زیر آب احساس می

. آید سرپا که ھستی روی پا خيلی فشار می. مثل بالشپاھایم ھم شده بودند 

دارند چون خون در آنجا  کنند که  ترک بر می ھای پا آنقدر باد می پاھا و ساق

پاسدار سر . کردند در شبانه روز در سه وعده دستم را باز می.....شود جمع می

ا ولی من ت. گفت بنشين می. برد دست شوئی گرفت و من را می دستبند را می

. گفت کارت را بکن داد و می او ھی تکانم می. برد نشستم خوابم می می

گذاشت و مواظب بود نخوابم چون  موقع غذا بشقاب را می. گذاشت بخوابم نمی

.. داد زد توی سرم یا دستم را تکان می یا می. رفتم کرد به خواب می تا ولم می

  .اش در رویا بودم ھمه

. روز در آنجا یک سر خواب بودم 4. ر انفرادیروز مرا انداختند د 13بعد از 

ماه در آن  7. ھا دستم آمد ھائی که به یاد آوردم و حساب کردم این بعدھا با تاریخ

ماه  5 -  4حدود . یکی از اصلی ترین دشواری آن انفرادی غذا بود. انفرادی ماندم
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حاال . کرد یخود جيره کم بود و آدم را سير نم. دادند غذا به من نصف جيره را می

در شبانه روز سه تکه نان به اندازه کف ! شه آن را نصف بکنی دیگر چی می

به اندازه یک . ھا یک چيز شوربا مانندی بود غذا بيشتر وقت. دادند دست می

گرسنگی به طور وحشتناک فشار . استکان آب بود که توش چند تا نخود بود

ضربه  50ضر بودم برم روزی آنقدر از گرسنگی در عذاب بودم که حا. آورد می

  )◙شھاب شکوھی(."شالق بخورم ولی اندازه کف دست نان بدھند

توان گفت بسته به اوضاع و احوال و شرایط متفاوت و  به طور کلی می

این که منظور از شکنجه کسب اطالعات بود و یا خرد کردن زندانی و از بين بردن 

روحيه مقاومت در او 

شکنجه به این منظور (

در  60ھمان سال  از

مورد بعضی کادرھا و 

افراد شناخته شده 

سياسی نيز که رژیم 

ھا به  قصد کشاندن آن

پشت تلویزیون را 

و غيره انواع و اقسام شکنجه با حدت و شدت خاصی ) رفت داشت، به کار می

در ضمن بعضی زندانيان سياسی باقيمانده . جریان داشت 60ھای دھه  در زندان

یعنی بریدن تکه تکه از اعضای بدن در " تقطيع"ای به نام  نجهاز شک 60از دھه 
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اند که  چند و چون آن کامالً روشن نيست  ھای جمھوری اسالمی نام برده زندان

   .ای عموميت داشته است رسد که چنين شکنجه و به نظر نمی



      
 

113

 از ھم در مورد ب

   همسايل زمينی در دو دھ
  

ھای  ھا و تشابھات معينی بين زندان ھمانطور که مالحظه شد، تفاوت

در . دو مقطع قيد شده، وجود داردھای جمھوری اسالمی در  رژیم شاه با زندان

بايد به بعضی  60و دھه  50ھای دھه  ھای زندان ھا و شباھت زمينه تفاوت

ھای موجود  توان ديد که بعضی از تفاوت مثالً می. ھای ديگر نيز توجه کرد واقعيت

 ھای ھای رژيم جمھوری اسالمی در سال و زندان ۵٠ھای ھا در سال بين زندان

ھائی بود  خودی انعکاس تفاوت  به  طور خود  ه اين يا آن رژيم به، خارج از اراد۶٠

و يا مبارزه ) ۵٠اوايل دھه (که اصوالً بين يک مبارزه در سطح روشنفکران انقالبی 

با يک ) ۵٠ھای بعد دھه  در سال(ھای آگاه و پيشرو  روشنفکران انقالبی و توده

، خود تراکم ۶٠ ھای ر سالد. وجود دارد) ۶٠ھای در سال(ای  جنبش کامالً توده

ھای  ھا، با توجه به محدود بودن امکانات زندان، از جنبه انسانی در زندان

از . فرسا برای زندانيان بود مختلفی موجب فشاری زياد و گاه فشارھائی طاقت

از غذا و آشاميدنی گرفته تا محل نشستن و  -ترين نيازھای زندگی تامين ابتدائی

دستشوئی و يا حمام کردن، تا بر طرف نمودن نيازھای خوابيدن، تا رفتن به 

تا رعايت بھداشت و ) از جمله در اختيار قرار دادن نوار بھداشتی(مخصوص زنان 

ھمه و ھمه .... غيره و ھمچنين وجود کودکان به ھمراه مادرانشان در زندان 

مشکالت جدی و بزرگی بودند که فشارھای زايدالوصفی به زندانيان وارد 

کودکان خردسال نيز (آوردند و خود نوع خاصی از شکنجه بودند که بر زندانيان  می
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آیند که البته شرح حال خود را داشته و باید جداگانه  جزء زندانيان به حساب می

) مورد بررسی قرار گيرند

درھمين . شد اعمال می

رابطه نقل موردی از 

خاطرات يکی از زندانيان 

آن دوره، به ھر چه 

شدن موضوع تر  عينی

وقتی : "کند کمک می

رفتم توی سلول، دیدم 

اصال نه جای ایستادن 

درب سلول که ایستاده بودم پاسداره گفت چشم بندت . است نه جای نشستن

وقتی چشمبند را برداشتم دیدم با لقد زد توی کمرم، من با سر رفتم . را بردار

ت من بود که اینجا او بمن گفت امروز نوب. توی کله یکی دیگر که جلویم بود

ولی چھار روز بعد بمن گفتند نوبت . من نفھميدم که منظورش چه بود. بایستم

زدند توی درب و  کردند با لقد می چون درب را که باز می. توست دم درب بایستی

. زدند توی سرت درب را می......خورد که دم در بود در سلول به سر آن فردی می

البته، بعضی از  ٭"......خورد اید توی سر ھمه میجوری شده بود که این درب ب

                                                 
نشريه پيام فدائی شماره  (، محمد"67مصاحبه با يکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسي در سال " ٭

57(  
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فشارھای مربوط به کثرت جمعيت زندان و یا عدم برخورداری زندانيان از آفتاب و 

ھوای آزاد و فقدان بھداشت یا کمبود غذا و غيره که موجب اذيت و آزار فراوان 

ھای  نای در زندا زندانيان سياسی در دوره جمھوری اسالمی بود، امر بی سابقه

مثالً مورد . کرد رژيم شاه نبود که با افزایش جمعيت زندانی بيشتر نمود پيدا می

ھای جمھوری اسالمی  که وسيعاً در زندان" گال"ناراحتی پوستی آزار دھنده 

ای از زندانيان سياسی محبوس در  گريبانگير عده 54اشاعه داشت، در سال 

که در این سال در  ◙د دھقانیھای محم راساس گفتهب. (کميته مشترک نيز بود

سلول کثيفی در کميته مشترک محبوس بود، پس از آن که به تدریج تعداد 

ھا دچار بيماری مسری گال  نفر رسيد، ھمه آن 14-15زندانيان در این سلول به 

  ). شدند که شدیداً از آن در عذاب بودند

ھای رژيم شاه و رژيم جمھوری اسالمی باید  در بررسی اوضاع زندان   

 ۵٠ھای رژيم شاه در سال. حتی شرايط عمومی دو رژيم را نيز به حساب آورد

ھای جا افتاده و با پرسنل مخصوص به خود؛  ای بود با دم و دستگاه رژيم پوسيده

ت و شديداً ای داش ھای مردم چھره شناخته شده رژيمی که در کل برای توده

ھا از مقامات سطح باال گرفته تا  ھا گردانندگان زندان در اين سال. مورد تنفر بود

ای از  ھا تا وکال و غيره، خود را با موج تازه نگھبانان و از رئيس روسای دادگاه

مبارزه و با يک پديده جديد در جامعه یعنی مبارزه مسلحانه روشنفکران انقالبی 

مبارزه که آشکارا رژيم شاه را با جديت به مصاف طلبيده و  اين. ديدند روبرو می

ھای مردم به وجود آورده بود، نه تنھا رژيم  فضای نوين و اميد بخشی را برای توده
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و مزدوران سرکوبگرش را کامالً ھراسان و گيج ساخته بود بلکه باعث شده بود 

ا از انقالبيون مسلح، ھ که دیگر وابستگان به این رژیم نيز با مشاھده حمايت توده

نسبت به خود شاه در اظھار نظر . نسبت به آينده خود و رژيمشان بيمناک شوند

توان درجه ھراس او از نيروی انقالبی جدیدی که به مبارزه  این انقالبيون نيز می

ھا در نبرد اصال باور  عزم و اراده آن: "با رژیم او بر خاسته بود را دریافت

. دھند ھا تا آخرين نفس به جنگ ادامه می حتی زن. کردنی نيست

مردھا قرص سيانور در دھانشان دارند و برای اينکه دستگير نشوند 

تاثير مبارزه انقالبی چریکھا به  توان بر این مبنا می. ٭.کنند خودکشی می

ھا در ارتباط با زندانيان  ھا و بر عملکرد آن روی نيروھای رژيم شاه در زندان

شود  خصوص ھر چه بيشتر قابل درک می این امر به. سياسی را نيز درک نمود

اگر وضعيت آن نيروھا را با شرايط ھمتاھای خود در رژيم تازه استقرار يافته 

نيروھای  60ھای مقايسه کنيم و متوجه باشيم که در سال جمھوری اسالمی

وابسته به رژيم تازه روی کار آمده جمھوری اسالمی در وضعيت کامالً متفاوت از 

در این دھه نه چھره ضدخلقی و سرکوبگر آن نيروھا . بردند دوره شاه به سر می

این امر باعث . ھا کامالً شناخته شده نبود و نه چھره رژیم متبوعشان برای توده

ھا چندان در معرض نفرت مردم قرار نگرفته و تا حد زیادی از  شده بود که آن

ھا در امان باشند؛ و از سوی دیگر، این نيروھا به خصوص طی دو  خشم توده

                                                 
 -تدوين علينقی عاليخانی(، "خاطرات امير اسدهللا علم، يادداشت ھای محرمانه دربار سلطنتی ايران" ٭

  ١۴۶ص  -) 1371، نيويورک، انتشارات سن مارتين، 
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سال عمالً شاھد قدرت گيری ھر چه بيشتر رژیم جمھوری اسالمی بوده و در 

ای، مسلم است که  مادیبر چنين زمينه . نمودند خود احساس قدرت می

نيروھای سرکوبگر این رژیم که به ایدئولوژی ارتجاعی مذھبی نيز مجھز بودند، 

ھا با احساس قدرت کامل با زندانيان سياسی بر خورد  به خصوص در زندان

 .نمودند می

ھا عمدتاً  زندان ۵٠در اینجا به این نکته ھم باید توجه داشت که در دھه 

ار داشتند و برمبنای رسمی که وجود داشت تنھا در اختيار شھربانی قر

نمایندگانی از ساواک در کار زندانيان سياسی بازجوئی پس داده دخالت 

به بعد تغيير یافت و در این  52چنين وضعی البته از اواسط سال . نمودند می

ھای جدیدی زده و دست  سال دست اندر کاران رژیم دست به سازماندھی

نيان سياسی پس از گذراندن دوره بازجوئی نيز ھر چه بيشتر ساواک در امور زندا

ھا، کل استخوان بندی سيستم موجود  با این حال عليرغم ھمه تالش. باز شد

ھا، نيروی اصلـی نگھبانان زندان را تشکيل  تغيير نيافت و از این رو ھنوز پاسبان

ست آوردن لقمه ھا کسانی بودند که در آغاز به خاطر به د این پاسبان. دادند می

نانی لباس پاسبانی پوشيده بودند؛ البته شکی نيست که در ميان ھمين 

ھا ھم بودند که تحت تاثير جو  پاسبانان، افراد رذل کم نبودند، با این حال بعضی

ھا و برخوردھای  و با توجه به احترامی که مقاومت 50عمومی جامعه در دھه 

آورد که ھمه اینھا بيانگر  ن به وجود میانقالبی زندانيان سياسی مبارز در زندا

گيری نيروھای انقالبی بود، گاه با زندانيان ابراز ھمدردی کرده و  رشد و قدرت
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، چنان ۵٠در خود سال . دادند ھا انجام می حتی کارھای کوچکی نيز برای آن
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ھائی در پخش اخبار زندان در بين خود زندانيان و از آن طريق در بيرون،  پاسبان

ھای بعد اين  کامالً مثبت و مھمی ايفا نمودند و به ھمين خاطر ھم در سال نقش

ھای ھر چه بيشيری در رابطه با نگھبانان اعمال گردید و  گيری دھه سخت

تری برای  مغز و ھر چه مرتجع ھا افراد تھی کوشش شد که از ميان پاسبان

شرایطی که این به طور کلی نه فقط بين . ھا برگزيده شوند نگھبانی در زندان

و در مجموع مبين افول و سقوط رژیم  -کردند می" وظيفه"ھا در آن انجام  پاسبان

و شرایط جدیدی که با قدرت گيری یک نيروی مرتجع تازه  - شاھنشاھی بود 

نفس بوجود آمده بود تفاوت وجود داشت بلکه خود پاسبانان در آن دوره نيز با 

تعلق  نيروھای امنيتیمی که در واقع به پاسداران سرکوبگر رژیم جمھوری اسال

ھا و اراذل  واضح است که از دو قماش بودن پاسبان. داشتند، کامالً متمایز بودند

و اوباشی که 

به نام پاسدار 

به  60در دھه 

طور 

ایدئولوژیکمان 

ھمچون (

در ) ھا ساواکی

ھا در  زندان

خدمت رژیم 



   ازھم در مورد مسايل زمينی در دو دھهب   
  

120

ای زندانيان سياسی تأثير خاص متبوعشان بودند، در ایجاد دو وضعيت متفاوت بر

برای آشنائی ھر چه بيشتر با نگھبانان و دیگر دست اندرکاران . خود را داشت

، در صفحات دیگر به طور مجزا به 60ھای دھه  رژیم جمھوری اسالمی در زندان

  .این موضوع پرداخته خواھد شد
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  ھا و جنايات شاھنشاھی به کمال رسيدن ننگ
  در جمھوری اسالمی

  
شود که ھمه جنایاتی که رژیم  در اینجا از این واقعيت سخن گفته می

ھای خود مرتکب شده بود،  شاه بر عليه آزادیخواھان و نيروھای انقالبی در زندان

ھای تحت سيطره خود به حد کمال  ھا را در زندان رژیم جمھوری اسالمی آن

مربوط به این واقعيت  ھای ھا و نمونه برای این که ھر چه بيشتر با فاکت. رسانيد

ھا در دو دھه  ھای بارز زندان بيشتر آشنا شویم، الزم است اندکی روی شباھت

ھا  ھا، شقاوت با این تأمل، خواھيم دید که بسياری از پليدی. تأمل کنيم 60و  50

ھا جریان  ای در زندان ، در سطح توده60ھای ھائی که در سال و بی رحمی

ای و یا به عبارت  توده -فکری و روشنفکریداشت، پيشاپيش در سطح روشن

در زندان بودند، به  50ھای ھای جامعه که در سال دیگر در سطح آگاه ترین بخش

توان  ای دیگر را نيز می پاره. ھا اشاره شد ای از آن پيشتر به پاره. اجرا در آمده بود

  : برشمرد

ھای رژیم  یکی از رسوائی 60ھای این موضوع که در سال: شکنجه زن حامله

ھای رژیم شاه  ھای مردم در ایران بود، در زندان جمھوری اسالمی در ميان توده

ای چون دستگيری و یا  نيز با موارد برجسته 50ھای ما در سال. نيز جریان داشت

از ميان این زنان . شکنجه یک زن حامله و ھمچنين تولد طفل در زندان مواجھيم

دختر عموی زنده یاد (و از فریده اعظمی  54توان از سيمين صالحی در سال  می

  . نام برد1353در سال ) ھوشنگ اعظمی
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ھای رژیم  در زندان: ھا گذشته بود که سنی از آن شکنجه مادران یا پدرانی

ای  ھای رژیم جمھوری اسالمی ما شاھد چنين پدیده شاه نيز ھمچون زندان

ای چون رفيق مادر  عالوه بر موارد برجسته. بودیم

و مادر انقالبی ) شایگان -فاطمه سعيدی(

معصومه شادمانی که حتی شکنجه تجاوز را نيز 

نيروھای امنيتی رژیم شاه نمودند، بر او اعمال 

ھای جمھوری اسالمی از تحت  ھمچون اطالعاتی

فشار قرار دادن و اذیت و آزار شدید پدران و 

مادران پيری که خودشان مستقيماً با 

بویژه خيلی از . کردند ھای سياسی در ارتباط نبودند نيز خود داری نمی سازمان

بودند، " فراری"ردند و به قولی ک مادران که فرزندانشان به طور مخفی مبارزه می

در این مورد . داشتند ھا نگاه می ھا در شرایط طاقت فرسائی در سلول را مدت

توان از زندانی کردن مادر رفيق گرامی صبا بيژن  مثالً می. ھا بسيار زیادند نمونه

. زاده که در پی یک احوال پرسی ساده تلفنی صبا با وی صورت گرفت، نام برد

تا زمان جان  52از زمان پيوستنش به سازمان در اواخر بھار سال رفيق صبا  

،با عشقی وافر به طبقه کارگر و  56باختنتش در یک درگيری مسلحانه در سال 

. ھای ستمدیده ایران، در صفوف سازمان چریکھای فدائی خلق مبارزه نمود توده

ی را به عنوان به سازمان، مسئوليتھای بزرگ 55تير سال  8او پس از ضربه بزرگ 

  !یادش گرامی باد. یکی از رفقای مرکزیت سازمان بدوش کشيد
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 :محبوس کردن زندانی سياسی در یک سلول انفرادی به مدت طوالنی

ھای مشھور زندان  ھرچند ھنوز  انفرادی

ھای  گوھردشت ساخته نشده بودند، در زندان

به  ھا را رژیم شاه نيز زندانيانی بودند که آن

. در سلول انفرادی نگاه داشتند مدت طوالنی

فوق، مربوط به یک نمونه برجسته در زمينه 

رفيق ارزنده عباس جمشيدی رودباری است 

او یکی از . دستگير شد 1351که در تير ماه 

مبارزین تشکيل دھنده گروه احمدزاده بود که نيروھای امنيتی رژیم شاه جھت 

. وی او متمرکز شده بودندکسب اطالعات از تشکيالت چریکھای فدائی خلق ر

رفيق رودباری به ھنگام دستگيری، با اصابت گلوله 

دست اندر کاران . مزدوری، زخمی و بيھوش شده بود

ھای خود کشته  ساواک، در حالی که رفيق را در روزنامه

جھت آماده سازی ) ؟(!!اعالم نمودند، وی را برای معالجه 

به مدت دو سال  این رفيق. شکنجه به اسرائيل بردندبرای 

در یک سلول انفرادی حبس بود و به طور مرتب تحت 

در رابطه با شگرد اعالم کشته شدن یک مبارز در . (شکنجه قرار داشت

ھا که عالوه بر ھدف گمراه کردن رفقای آن مبارز، دست دژخيمان را در  روزنامه

مينی نيز نام توان از مجاھد انقالبی، فاطمه ا گذاشت، می کشتن او کامالً باز می
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برد که مزدوران شاه او را در زیر شکنجه کشتند در حالی که قبالً در 

ھایشان مرگ او را بر اثر سقوط وی از کوه به ھنگام کوھنوردی اعالم  روزنامه

از  مورد برجسته دیگر.) کرده بودند

جالل ھای فدائی خلق، رفيق  چریک

که پس از دستگيری در بھمن  بودفتاحی 

سال بدون  2، به مدت در مشھد 52

ارتباط با دیگران در سلول انفرادی نگاه 

رفيق فتاحی پس از آزادی از .( داشته شد

پاسداران رژیم ھای رژیم شاه توسط  زندان

جمھوری اسالمی دستگير و در حالی که 

ھای  کماکان به عنوان یک انقالبی به توده

تحت ستم ایران وفادار بود، توسط 

  ).ه شھادت رسيددژخيمان این رژیم ب

رژیم شاه نيز ھمچون رژیم جمھوری  :گروگان گرفتن اقوام زندانی سياسی

نمود بدون آنکه آن  اسالمی، به زندانی کردن اقوام زندانيان سياسی اقدام می

. افراد خود در مبارزه سياسی شرکت کرده و یا حتی سياسی بوده باشند

از . این دوره به زندان افتادندمادران بسياری از رزمندگان فدائی و مجاھد در 

توان از زندانی کردن تعداد زیادی از افراد  ھای برجسته در این مورد می نمونه

. خانواده دکتر اعظمی از پدر وی گرفته تا دیگر افراد خانواده و اقوام او یاد نمود
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این را ھم باید اضافه کرد که در آن زمان ھمچنين روستائيان زحمتکشی از 

ستان را نيز که به دليل برخوردھای بسيار انسانی دکتر اعظمی ارادت منطقه لر

بعضی از آن روستائيان در مقابل . خاصی نسبت به وی داشتند دستگير نمودند

شد به طور بسيار قابل تقدیری  ھا وارد می ای که بر آن ھای وحشيانه شکنجه

  . مقاومت کردند

ه دوره کبه زیر شکنجه کشاندن مجدد زندانيان سياسی 

ھای  عليرغم این تصور نا درست که گویا در زندان: گذراندند محکوميت خود را می

، شکنجه فقط محدود به ھنگام دستگيری بوده است،  50رژیم شاه در دھه 

ھای شاه نيز ھيچوقت از شکنجه و آزار و  واقعيت این است که زندانيان در زندان

این دھه نيز مزدوران رژیم شاه ھمواره در . اذیت دست اندرکاران، در امان نبودند

 60مسلماً در دھه . دادند ھائی زندانيان سياسی را مورد یورش قرار می به بھانه

ھای رژیم  ای را در زندان اذیت و آزار مداوم زندانيان سياسی واقعيت برجسته

داد که در رژیم دیکتاتور شاه اوضاع از این لحاظ به  جمھوری اسالمی تشکيل می

ھای این دوره ھم بسيار  با این حال در زندان. نبود 60ھای ت و شدت سالوسع

ھای مختلف  ھای مختلف و به صورت آمد که زندانيان سياسی به بھانه پيش می

ای به اتاق شکنجه برده شده و مورد شکنجه قرار  سرکوب شوند و یا به بھانه

العاتی، زندانی را عالوه بر مواردی که با دستگيری کسی و رو شدن اط. بگيرند

ھای رژیم شاه  کشيدند که این، امر معمول در زندان مجدداً به شکنجه گاه می

در مواردی نيز در صورت مشکوک بودن به  بود و تنھا به چند نمونه محدود نبود،
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ارتباط زندانی با نيروھای مبارز در بيرون از زندان و یا در ارتباط با خانواده زندانی 

رسيد، زندانی را  ھایشان از نظر ساواک مشکوک به نظر می سياسی که فعاليت

ھا در این رابطه  فریبرز سنجری یکی از نمونه. بردند مجدداً به زیر شکنجه می

پس از . کھای فدائی خلق دستگير شده بوددر ارتباط با چری 50او در سال . است

شرح این واقعه را در کتاب دیگری (جریان شورش در زندان عادل آباد شيراز 

، وی را از این زندان به قزل قلعه و  در )نوشته ام که اميداوارم در آینده چاپ شود

ان در اینجا بود که دژخيم. ، منتقل نمودند"جدید"از آنجا به اوین  53شھریور سال 

ساواک به دليل مشکوک بودن به ارتباط او با سازمان چریکھای فدائی خلق، بر 

مبنای اتفاقات بيرون از زندان مرتب وی را از اوین به کميته برده و مورد بازجوئی و 

  . دادند شکنجه مجدد قرار می

اعمال خشونت بر عليه زندانيان سياسی پس از سپری شدن دوره 

ھای جمھوری اسالمی  فتن حکم دادگاه که در زندانبازجوئی و حتی پس از گر

ھای  ای در زندان سياستی معمول بود، ھمانطور که اشاره شد امر تجربه نشده

کوشش در از بين بردن روحيه جمعی از طریق جلوگيری از ورزش . رژیم شاه نبود

وغيره، پخش ) برای زندانيان مسلمان(جمعی و یا برپائی نماز جماعت 

ھنشاھی از بلند گو به خاطر خرد کردن اعصاب زندانيان، کوشش سرودھای شا

در ایجاد فضای اختناق در زندان از طریق تعيين مقرارت سرکوبگرانه و سپس 

قایل شدن تنبيھات مختلف برای نقض ھر یک از آن مقررات؛ مثالً جلوگيری از 

سئوال  ھای دو نفره را مورد روبوسی زندانيان به ھنگام ترک بند و حتی صحبت
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تير ماه  5قرار دادن و غيره، ھمه برخوردھای خشونت باری بودند که مشخصاً از 

در ) بخش مردان(به بعد بر عليه زندانيان سياسی در زندان قصر تھران  1352

، مدام زندانيان  54پيش گرفته شدند؛ و از این تاریخ به بعد و به خصوص در سال 

اما تحميل این . دادند آزار و سرکوب قرار میھای مختلف مورد اذیت و  را به بھانه

ھای  که در زندان "تواب" مقرارت سرکوبگرانه به زندانيان بدون وجود نيروئی چون

جمھوری اسالمی عامل و مأمور اجرای چنان مقراراتی درتمام طول شبانه روز 

 بهدر واقع نيز چنان برنامه سرکوبگرانه ای  -توانست به موفقيت برسد بود، نمی

  .به نتایج دلخواه این رژیم منجر نشدھای رژیم شاه   در زندان "تواب"دليل فقدان 

. شد ھای مختلقی بر زندانی سياسی اعمال می با این حال خشونت به شکل

ھای رژیم شاه به واقعيت قتل زندانی سياسی در سلول به  ما حتی در زندان

خوریم که  ه بودند بر میخاطر شرایط بسيار وحشتناکی که برای وی بوجود آورد

 )19(.باشد نمونه آن مرگ مبارز انقالبی، بھروز صنعی در زندان بندر عباس می

ھای باز ھم  و اجرای سياست) 1353اسفند(پس از تشکليل حزب رستاخيز 

ھا، ما باز شاھد بعضی عملکردھای سرکوبگرانه و وحشيانه  خشن تری در زندان

ھا را  بعداً جمھوری اسالمی با برجستگی آنھای رژیم شاه ھستيم که  در زندان

فشار جھت اعمال مقرارات  54در سال . ھای خود به اجرا در آورد در زندان

خشونت بر عليه زندانيان سياسی که دوره سرکوبگرانه باز ھم تشدید شد و 

مشخصا در زندان قصر که در آن زمان بيشترین ( گذراندند محکوميت خود را می

حاال دیگر مدام زندانی را به . افزایش یافت) گرفت را در بر می زندانيان سياسی
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کشيده و او را ) بخش یا دفتر اداری بند" (زیر ھشت"ھای واھی به  بھانه

ھای دیگری وی را به اصطالح  دادند و یا به صورت موردضرب و شتم قرار می

  .مينمودند" تنبيه"

وان تنبيه مدتھا در یکی از زندانيان سياسی دوره شاه که او را به عن

ميان زندانيان عادی در شرایط زیستی بدی قرار دادند و بعد به خاطر اینکه وی 

ای  از وضع پيش آمده به دادرسی ارتش اعتراض کرده بود او را به  طی نامه

ای تعریف کرده است که  برده و شکنجه نمودند، خاطره" ھا آسایشگاه پاسبان"

ھا بزرگ و تاریک و پر از  آسایشگاه پاسبان: "باشد نمونه گویائی در این زمينه می

بعد دو پاسبان . مرا به آنجا بردند......ھای دو طبقه تيره و پتوھای سياه بود تخت

ھایم را از پشت پيچاند و آن  شان پرید پشتم و دست گردن کلفت آمدند و یکی

. نی زدھا را از پشت کتف به ھم رساند و دست بند قپا یکی با یک دستبند آن

قبل از آن، خيلی در باره دستبند قپانی و درد وحشتناک آن شنيده بودم، ولی در 

آن لحظه به راستی دریافتم که چنان درد وحشتناکی به ھيچ وجه قابل تحمل 

ھا و بازوھای من طوری بود که  ساختمان استخوانی و مفصلی کتف......نيست

در ھمان ....آمد ھا وارد می آندر اثر زدن دست بند قپانی فشار طاقت بری بر 

حال مرا به زمين کوبيدند و پاھایم را به در حلقه طنابی که به صورت نيم دایره 

کوچکی وسط یک چوپ کلفت تعبيه شده بود انداختند و با چرخاندن چوپ، حلقه 

ھای بسته ام روی زمين  را تنگ کردند و چوپ را آنقدر باال کشيدند که تنھا کتف

یک گوسفند آویخته شده بودم و زیر فشار وزن بدنم قدرت تکان مانند . ماند
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توانستم زانوھایم را خم کنم که کف پاھایم را از زیر  حتی نمی. خوردن نداشتم

چند پاسبان، بی رحمانه و با غيظ مرا . ھا حرکت بدھم ھای آتشين باطوم ضربه

ضربی  باطوم ھایشان را پشت سر ھم و بدون انقطاع و با چنان. زدند می

کوبيدند که در ھمان دقيقه اول کف پایم ترکيد و خون راه افتاد و فریاد مرا به  می

دانست من که ھستم و چه کار  ھا که نمی یکی از پاسبان. آسمان رساند

چند پاسبان عرق گير به تن . زد ام، از تخت پائين آمده بود و به من لگد می کرده

   ٭."دندخندی ھا نشسته بودند و می ھم روی تخت

به زیر شکنجه کشاندن مجدد زندانيان سياسی که دوره محکوميت 

یک نمونه در این مورد شکنجه . شدت یافت 54گذراندند نيز در سال  خود را می

اش در زندان  سال دوره محکوميت 4مجدد محمد دھقانی پس از گذراندن 

س به سلولی محمد تعریف ميکند که او را از زندان قصر به اوین و سپ. باشد می

. در کميته برده و از آنجا به اتاق بازجوئی یا به واقع اتاق شکنجه کشاندند

گران عبارت بودند از رسولی، منوچھری و آرش و حسينی که ھر کدام به  شکنجه

این . ای او را کتک زده و شکنجه کردند ولی کابل زن اصلی حسينی بود شيوه

ای نداشتند جز این که از  چ بھانهمزدوران جنایت پيشه برای شکنجه محمد ھي

محمد تعریف . باال دستور دریافت کرده بودند که افراد خاصی را باید شکنجه کنند

گران کثيف شھربانی  ھا از کشته شدن نيک طبع، یکی از شکنجه کند که آن می

شدیداً ناراحت بودند و در  1353به دست چریکھای فدائی خلق در دی ماه سال

                                                 
  317صفحه  -کاراعباس سم، "من يک شورشی ھستم" ٭
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پرسيدند که آیا از کشته شدن نيک طبع خوشحال  از او  می حين شکنجه مرتب

توانستند ھر رفتار توھين آميز و خشونت باری را در مورد  و تا آنجا که می! است

و یکی  50گر خود محمد در سال  نيک طبع، بازجو و شکنجه. بردند وی به کار می

، خطائی و گران دیگر از جمله حسين زاده از کسانی بود که به ھمراه شکنجه

به این  )20(.بھروز دھقانی را در زیر شکنجه به قتل رسانده بود رفيق  دیگران،

ھر روز چشمھای محمد را . صورت شکنجه محمد تا یک ھفته ادامه داشت

بردند و پس از اعمال برخوردھای خشونت  بسته و از سلول به اتاق شکنجه می

دوباره به سلول بر زدن شالق به خصوص به کف پاھایش،  بار مختلف و 

گرداندند و روز بعد مجدداً نامش را صدا زده و به اتاق شکنجه  می

  )◙محمد دھقانی(.بردند می
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بياد بھروز دھقا

از يک مبارز که ب"
ورد يکی شده در م
ارزه و مق ون مب چ
نمايانگر اراده پوالد
در مبارزه عليه ظلم

ارزه ھي مب ن ش ی اي
رفيق رھا شده از ز

بھروز دھقان 1350
آنجا که سلول شکنج
ادی از دازه زي ا ان ت

ھای متنوع ت شکنجه
..ھيچ چيز نمی دانم

ان خو دی دژخيم بع
شکستند و به شکنج
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ش -"ستاره سرخ"
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چنين برخوردی نسبت به زندانی سياسی زن درھر دو رژیم ضد  :تجاوز به زنان

با . خلقی وابسته به امپریاليسم شاه و جمھوری اسالمی وجود داشته است

ھای رژیم شاه تنھا به موارد  این حال، واقعيت این است که اگر ما در زندان

چنين رفتار شنيع و  60ھای دھه  خوریم در زندان در این زمينه بر میمعدودی 

ای که در مورد تجاوز  به گونه(کارانه، ھم به منظورھای سرکوبگرانه خاصی  جنایت

و ھم به جھت بر آورده کردن ) به دختران کم سن و سال باکره انجام گرفت

  . اغراض دیگری وسيعاً وجود داشت

 60در خاطرات زندانيان سياسی باقيمانده از دھه  :انیھای رو ابتال به بيماری

خوریم که به دليل شکنجه و شرایط  در موارد متعددی به مبارزین زندانی بر می

. اند ھای روانی گشته ھا وارد آمده، دچار بيماری طاقت فرسائی که در زندان بر آن

ردانندگان زندان این واقعيت نيز که ناشی از برخورد بسيار ددمنشانه و درد آور گ

وسعت زیادی داشت، باز صرفاً مختص  60با چنين افرادی بود اگر چه در دھه 

ھای روانی در  ابتال به بيماری. ھای تحت سلطه جمھوری اسالمی نيست زندان

ھای جسمی و روانی و سپس برخورد واقعاً  ھای رژیم شاه در اثر شکنجه زندان

ز طرف زندانبانان، مورد مشابه دیگری است ظالمانه و غيرانسانی به آن بيماران ا

ھای جمھوری اسالمی به حد  ھای رژیم شاه وجود داشت و در زندان که در زندان

  .کمال رسيد

توسل به  :آزاد نکردن زندانی عليرغم اتمام دوره محکوميتش

چنين برخوردی، با توجه به خاصيت دیکتاتوری عنان گسيخته ھر دو رژیم شاه و 
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زیر پا نھادن ھر قانونی و یا به طور کلی عدم جمھوری اسالمی که 

ھا به  پایبندی به ھيچ قانونی، خصيصه ذاتی ناشی از وابستگی آن

ھا نيست و اساساً این  امر عجيبی در رابطه با این رژیمباشد،  امپریاليسم می

ورد م. باشد ھای دیکتاتوری در جوامع تحت سلطه امپریاليسم می یکی از جلوه

عدم آزادی زندانی عليرغم اتمام دوره محکوميتش بسياری از زندانيان سياسی 

بر مبنای سياست جدیدی که در  54در سال . شد دوره شاه را شامل می

ھا در پيش گرفته شد، دیگر ھيچ زندانی را که دوره محکوميتش تمام شده  زندان

ھای  که در زندان" فرجی"یا " شیک ملی"اصطالح . کردند بود، از زندان آزاد نمی

شد، دقيقاً  جمھوری اسالمی نيز از طرف زندانيان سياسی به کار برده می

ھمچنين در این دوره . باشد ھای رژیم شاه می محصول ھمين دوره از زندان

ظاھراً (است که بعضی از زندانيان سياسی را مجدداً به اصطالح دادگاھی کرده 

از . ھای دوباره برای آنان بریدند محکوميت و) دادگاھی برای آنان تشکيل داده

توان از محمد دھقانی، ابراھيم دل افسرده  ھای برجسته در این رابطه می نمونه

دستگير و به چھارسال  50مثالً محمد را که در سال . چی نام برد و محسن شانه

زندان محکوم کرده بودند نه تنھا پس از طی شدن دوره محکوميتش از زندان آزاد 

یعنی ماندن در زندان اضافه " ملی کشی"نکردند، بلکه سه سال و نيم پس از 

بر دوره محکوميتش، دوباره به دادگاه برده و مجدداً به چھار سال دیگر محکوم 

اول : "این موضوع را با تفصيل ھر چه بيشتری از زبان خود محمد بشنویم. نمودند

در این روز باید از زندان آزاد  شد و مدت زندان من تمام می 1354اردیبھشت سال 
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بودم که رفيق بيژن جزنی نيز  6و  5فروردین ماه من در زندان قصر بند . شدم می

در اواسط فروردین بيژن به من گفت که دو سه . در آنجا بود، با ھم ھمبند بودیم

خواھم حرف بزنم که در بيرون به گوش رفقا  روز مانده به آزادیت با تو می

داً بيستم فروردین ماه بود که  تعدادی از زندانيان بند را برای انتقال حدو. برسانی

چند نفر از . ھا بودم، بيژن ھم ھمينطور منھم جزء آن. به زندان دیگری صدا کردند

ما را در یک ماشين که مخصوص زندانيان بود جای دادند که اتفاقاً در آن ماشين 

ن گفت که خوب شد باھم ھستيم، در آنجا بيژن به م. من و بيژن با ھم بودیم

دانم چه فکری  خواھم حرفھایم را بزنم، اما وقتی خواست شروع کند، نمی می

برند باز با ھم خواھيم  کرد که گفت اینطور که معلوم است ما را ھر کجا که می

ما را به زندان اوین بردند به قسمتی که تازه . کنيم پس بعد صحبت می. بود

ندان که شدیم اول یک در بزرگ باز شد و ماشين به آنجا وارد ز. ساخته بودند

ھا آمدند ما را از ماشين پياده کرده ویک یکی چشمھای ما  بعد نگھبان. وارد شد

من را به یک . را بستند و ما را بردند وارد یک سالن بزرگ تقریباً طوالنی کردند

ستشویی و توالت این سلول حدوداً دو در سه متر بود که د. سلول انفرادی بردند

من در آنجا بدون این که زندانيان دیگر را ببينم و خبری از . ھم داخل آن بود

ده . ماندم - که احتماالً دیگران ھم چنين وضعی داشتند - کسی داشته باشم 

در روز موعود، یعنی روزی که . دوازده روز گذشت و مدت زندان من تمام شد

شد و نگھبان مرا به زیر ھشت برد که بایست آزاد شوم، دِر سلول من باز  می

کامالً خودم را برای آزاد شدن از زندان . رئيس زندان، سروان روحی در آنجا بود
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. کردم چيزی غير از این در انتظارم است یعنی اصالً فکر نمی. آماده کرده بودم

چون روال عمومی تا آن موقع این طور بود و زندانی که مدت محکوميتش تمام 

سروان روحی بلند شد و خودش به من . شد ز زندان مرخص میشد ا می

من با تعجب اعتراض کردم و گفتم مدت زندان من تمام شده چرا . دستبند زد

چشمھای مرا بستند و از اوین . شود ؟ او گفت بعداً معلوم می!زنی دستبند می

شھای ما بعد آمدند و روپو. درفلکه کميته سه نفر دیگر ھم بودند. به کميته بردند

دیدم، داشتند  شد جائی را دید فقط زیر پایم را می را به سرمان کشيدند که نمی

گيرد و می پرسد  بردند که درآنجا شنيدم که یکنفر سراغ من را می ما را می

آن فرد تا به من رسيد روپوش را از . محمد کدامشان است؟ مرا نشان او دادند

بعدھا فھميدم که نام . ن خواباندسرم بر داشت و یک کشيده محکم تو گوش م

تا . تا عصر آن روز در فلکه کميته بودم. او آرش است که درآن زمان نوچه بازجو بود

آرش ھم در آنجا بود که اسم . رسولی سربازجو بود. مرا به اتاق بازجوئی بردند

خوردند و درحين خوردن  داشتند مشروب می. او را ھم من در ھمانجا دانستم

خندیدند، گویا پيروزیشان را  انيان را مسخره کرده و بلند بلند میمشروب زند

کرد، اما ھمه سئواالتش نامربوط  رسولی از من سئوال می. جشن گرفته بودند

دانم  آره می -جواب دادم.اند پرسيد شنيدی که نيک طبع را ترور کرده می. بود

شدی؟ اول گفتم  خوشحال -پرسيد. چون در زندان قصر آن را در روزنامه خواندم

اما او این سئوال را چند بار به ! نه، دوباره پرسيد، گفتم چرا خوشحال بشم

با . آری خوشحال شدم –ھای مختلف تکرار کرد و من ھم در آخر گفتم  صورت
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. عصبانيت و توپ و تشر برخورد کردند و بعد مرا به یک سلول انفرادی آوردند

این بار . دوباره مرا به اتاق بازجوئی بردندفردای آن روز . شب در آنجا تنھا بودم

ھا در مورد بند زندان بود و از من  بيشتر سئوال. منوچھری از من باز جوئی کرد

بعد مرا به زیر . خواستند که به طور کتبی بنویسم که زندان را چگونه گذراندم

شکنجه را شروع . گر بردند و به تخت بستند زمين پيش حسينی شکنجه

فکر . بعد مرا به یک سلول که دو نفر دیگرھم در آنجا بودند، انداختند....کردند

از این سلول ھر روز مرا به اتاق . ھا را تازه دستگير کرده بودند کنم که آن می

به کف . شکنجه تا یک ھفته ادامه داشت. کردند شکنجه برده و شکنجه می

ه بودند که بعد پاھایم آش و الش شد. زدند ام دوباره شالق می پاھای زخمی

در . مجبور بودند که پانسمان پاھایم را ھر روز عوض کنند. ھا را پانسمان کردند آن

کشيد و بعد در راھروی  ھا سرک می آمد و به سلول آن ایام رسولی شبھا می

قربونش ! آزادی: گفت ھایش این بود که می یکی از عربده. کشيد بند عربده می

گفت و باز با  ھا را با لحن مسخره می این. آزادی آزادی بی. دیگه تمام شد. برم

! در دستش ھم ھویجه! ای است در آمریکا گفت آزادی مجسمه ریشخند می

خندیدیم و حرفھای او مایه تفریح و  البته ما ھم در سلول به حرفھای او می

 .                                        ھا شده بود مشغوليت بچه

روز اول تنھا بودم . ل دیگری که بزرگتر بود منتقل کردندبعد مرا به سلو

ھا دو سه نفر تازه  از بين آن. نفر رسيد 14 - 15ولی بتدریج سلول پر شد و به 

دستگير شده بودند ولی بقيه از زندانيانی بودند که مثل من زندانشان تمام 



   ازھم در مورد مسايل زمينی در دو دھهب   
  

137

دچار  آن سلول خيلی کثيف بود و ما ھمگی. شده بود و آزادشان نکرده بودند

بعد ما را به اوین منتقل کرده و به خاطر گال مدتی در . بيماری گال شدیم

ای از زندانيانی که  دراین دوره در فاصله کوتاھی مرتب عده. قرنطينه بودیم

از  بایست آزاد شوند را از اوین به کميته و محکوميتشان تمام شده بود و می

بعدھا فھميدم که از . داشتم بردند که من ھم این وضع را کميته به اوین می

ھا ظاھراً به خاطر  ھا آمده اند و این بردن و آوردن صليب سرخ برای بازدید از زندان

ھا  ولی این فيلم. ھا قایم کنند خواستند ما را از صليب سرخی آن بود که می

ھا آمدند و با ما مصاحبه ھم  آن. ھا را دیدیم باالخره  تمام شد و ما صليب سرخی

 .                                                           کردند

پس از بازدید صليب سرخ که ما را به زندان عمومی اوین منتقل کردند، در آنجا 

ھای اوین  شنيدم که چطور تعدادی از زندانيان سياسی، از جمله بيژن را در تپه

  .تند فرار کنندخواس ھا می اند که گویا آن کشته و اینطور وانمود کرده

گذشت، در  حدود سه سال و نيم که از ملی کشی من در زندان می

در شرایطی که مبارزات مردم ھم رو به رشد بود، برای قانونی  57اوایل سال 

جلوه دادن کارشان که ما را اضافی در زندان نگاه داشته بودند، مرا به ھمراه دو 

البته . چی به دادگاه بردند شانه زندانی دیگر یعنی ابراھيم دل افسرده و محسن

دادگاه چه عرض کنم، در خود اوین به اتاقی بردند که در آنجا چند نفر ارتشی 

گفتند  می. پشت ميزی نشسته بودند و در مقابل آن ميز چند تا نيمکت بود

اتھامات دروغی به ما . دادگاه به نطر من خيلی مسخره بود. دادگاه این جا است
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ظاھراً یکی از نگھبانان زندان .  اتھام من شورش در زندان بودمثالً . بسته بودند

چی ھم در آن  پدر محسن شانه. چنان گزارشی را از من برای اینھا رد کرده بود

 4در آنجا مرا مجدداًٌ◌ به . به اصطالح دادگاه به عنوان تماشاچی حضور داشت

. حکوم شدندسال و ابراھيم به سه سال م 2محسن . سال زندان محکوم کردند

ھا در ھمين حدود ھم اضافه بر حکم اولشان ملی کشی کرده و در زندان  آن

اما از مدت محکوميت مجدد . ھا آزاد شدند در نتيجه در ھمان زمان. مانده بودند

از  57آذر  22تمام شد و من در  57من چند ماھی مانده بود که در اواخر آذر 

   ) 21()◙محمد دھقانی."(زندان آزاد شدم

ھای فوق و بر مبنای سياستی که از آن صحبت شد،  با توجه به واقعيت

چه خود به آن  - باید دانست که بعضی از زندانيان مبارز حکم گرفته

اندیشيدند یا نه و در واقع بدون آن که خود بدانند به طور غيابی از طرف رژیم  می

اولين  این یک حکم غير واقعی نيست؛ .شاه به اعدام محکوم شده بودند

تن از زندانيان سياسی مبارز، رفقا، بيژن جزنی،  9مرگ ، کاندیدھای این حکم

از زندانيان سياسی برای ابراز  برخیاین لفظی بود که " (پاپا جان سورکی"

چرا که وی به خاطر . بردند محبت نسبت به رفيق عباس سورکی به کار می

، حسن ضياء )برخوردھای مردمی و انقالبيش بسيار در بين زندانيان محبوب بود

زاده  کالنتری، احمد افشار، محمد چوپان) مشعوف(ظریفی، عزیز سرمدی، سعيد

خوشدل و کاظم ذواالنوار بودند که در فروردین  دو مجاھد خلق، مصطفی جوان

این . ھای اوین به گلوله بسته شدند توسط خود کادرھای ساواک در تپه 1354
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یکی از دست اندرکاران تھرانی،  ،واقعيتی است که پس از سقوط رژیم شاه

این زندانيان سياسی کسانی بودند که . رژیم نيز به آن اعتراف نمودآن امنيتی 

ھا را به حبس محکوم کرده بود و آنان مدتھا بود  ھای خود رژیم شاه قبالً آن دادگاه

در این تجربه نکته بسيار . گذراندند که در زندان دوره محکوميت خود را از سر می

که آزاد نکردن زندانيانی که مدت محکوميتشان مھمی وجود دارد و آن این 

کشتن زندانيانی که  تمام شده بود، به دادگاه بردن مجدد آنان و حتی

کردند، ھمان سياستی بود که رژیم  دوره محکوميتشان را طی می

ھای خود دنبال کرده و وسيعاً به  در زندان 60جمھوری اسالمی در دھه 

ای از به کار  الذکر که جلوه اگر به کنه ھمه واقعيات فوق. مورد اجرا گذاشت

نطفه ھيم دید که گيری یک سياست معين بود، با دقت نگریسته شود خوا

ھای جنایتکارانه جمھوری اسالمی در حق زندانيان  بعضی از سياست

سياستی که . سياسی، در ھمان دوره شاھنشاھی بسته شده بود

داری وابسته  ھای رنج کشيده ما به خاطر حفظ سيستم سرمایه دشمنان توده

نموده بودند؛ داران خارجی و داخلی، طرح ریزی  در ایران و دفاع از منافع سرمایه

سياستی که رژیم شاه با توجه به رشد مبارزه انقالبی در جامعه و 

ھا و دالیل دیگر ناشی از چنين واقعيتی و در ارتباط با  قدرت گيری توده

آن، قادر به عملی کردن تمام و کمال آن نشد و اجرای کامل آن بر عھده 

م آیا اقدا. رژیم وابسته به امپریاليست دیگری گذاشته شد

ھای اوین در دوره شاه در حق زندانيان  ای که در تپه جنایتکارانه
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سياسی حکم گرفته صورت گرفت، ماھيتاً شباھتی را با کشتار 

توسط رژیم جمھوری اسالمی ترسيم  1367زندانيان سياسی در سال 

برخورد و نه کميت را در نظر بگيریم آیا جواب این  ماھيتاگر فقط  ؟!کند نمی

دھد که جمھوری  ؟ واقعيت این است که این خود نشان می!ستسوال آری ني

اسالمی درست به دليل ھم ماھيت بودن با رژیم وابسته به امپریاليسم شاه، 

  !ھای رژیم شاه را به کمال رساند ھا و خيانت ھا و جنایت ھمه ننگ

  
ایران قرار گرفته و در امر مبارزه بر عليه رژیم جمھوری اسالمی و 

پریاليستی در راستای سازندگی دنيای ھر چه بھتری برای ھای ام قدرت

 .ھای رنجدیده ایران، مفيد واقع شود توده

  

  

  :توضيحات

  

با اطـالق کلمـه وابسـته بـه سـرمایه داری در ایـران، ويژگـی ايـن سيسـتم  )1( 

نشان داده می شود که جھـت حرکـت آن را سـرمایه ھـای امپرياليسـتی تعيـين 

این که نه سرمایه داری ملی و نه سرمایه دار ملی در ایران با تأکيد بر . می کنند

وجود ندارند ، باید توجه داشت کـه لفـظ سـرمایه داران وابسـته نيـز صـرفاً جھـت 

ــران ــر خصوصــيت ســرمایه داری ای ــا  -مشــخص کــردن ھــر چــه دقيــق ت کــه ھمان

  بکار برده می شود -وابستگی به امپریاليسم می باشد
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  : ھا و آنارشيست ھا در این است کهفرق ميان مارکسيست " )2(

دھنـد، ایـن  اولی ھا در عين این که نابودی کامل دولت را ھدف خـود قـرار می) 1

دانند که انقالب سوسياليستی طبقات را نـابود  ھدف را فقط ھنگامی عملی می

دانند که کار را به زوال  نماید و انجام این عمل را نتيجه استقرار سوسياليسم می

سازد؛ دومی ھا خواھان نـابودی دولـت در ظـرف یـک از امـروز تـا  ر میدولت منج

فــردا ھســتند و بــه چگــونگی شــرایط الزم بــرای عملــی شــدن ایــن نــابودی پــی 

  .برند نمی

داننـد کـه پرولتاریـا پـس از بکـف آوردن قـدرت  اولی ھا ایـن امـر را ضـروری می) 2

ای را کـه مرکـب از سياسی، ماشين دولتی کھنه را تماماً منھدم و ماشين تـازه 

سازمان کارگران مسلح طبق نمونه کمـون باشـد جـایگزین آن سـازد؛ دومـی ھـا 

چـه صمن این که طرفدار انھدام ماشين دولتی ھستند این موضـوع کـه پرولتاریـا 

از قدرت انقالبی اسـتفاده خواھـد کـرد  چگونهرا جایگزین آن خواھد نمود و  چيزی

ھــا حتــی اســتفاده از قــدرت دولتــی بکلــی برایشــان تاریــک اســت؛ آنارشيســت 

  .کنند بوسيله پرولتاریای انقالبی و دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا را نفی می

اولی ھا خواستار آننـد کـه پرولتاریـا از طریـق اسـتفاده از دولـت معاصـر بـرای ) 3

لنـين، دولـت و ."(کننـد انقالب آماده شود؛ آنارشيست ھـا ایـن عمـل را نفـی می

  )کائوتسکی با پانه کوکانقالب، مناظره 

  

ــی و   )3( ــدان مترق ــر نویســندگان و ھنرمن ــون دیگ ــز ھمچ ــد ســاعدی ني ــر چن ھ

حتــی روشــنفکران مترقــی ای کــه بــه کــار چــاپ و توزیــع کتــاب ( آزادیخــواه  ایــران

، از آزار و اذیت ھای وحشتناک و طاقت فرسـای دسـتگاه امنيتـی )مشغول بودند

او را نيز بارھا  50ھای شرایط انقالبی سالرژیم شاه در امان نبود و به خصوص در 

ھای جسمی و روحی و مـدتی در زنـدان  و بارھا دستگير و ھر بار پس از شکنجه

نگاه داشتن آزاد کرده بودند، ولی این بار دستگيری او وضع خاصی داشت که بـه 
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در ایـن زمـان وی بـه درخواسـت . تـوان اطـالق کـرد آن جز توطئه نام دیگـری نمی

" مونـوگرافی"ر یک شرکت شھرک سازی در سـمنان بـه کـار نوشـتندوستانی د

یک شب درب اتاق وی در مھمانخانه ای که وی . برای آن شھرک ھا مشغول بود

شود و کسانی با این صحنه سازی که مادر وی درحال  در آن خوابيده بود زده می

بـه  کننـد کـه ظـاھراً  مرگ است، او را در فضای تأثر و با عجله سـوار تاکسـی می

اما ساعدی  یکدفعه از سازمان امنيـت سـمنان سـر در مـی . بالين مادرش ببرند

بعـد . شود ھای رعب آور در مورد وی آغاز می از اینجا به بعد اعمال خشونت. آورد

در حالی که دست و پایش را می بندند سـوار ماشـين جيپـی کـرده و بـه سـبک 

که دائماً با اسلحه تھدیـدش از جمله این( کنان " شوخی"ھمه مأموران اطالعاتی

  .        برند ، او را به اوین می)کنند که در ھمين دره کارتو می سازیم می

 

ای که بر  ھای وحشيانه کارگزاران دستگاه امنيتی رژیم شاه عليرغم شکنجه )4(

ای از او را در تلویزیـون بـه  ساعدی اعمال نمودند، موفق نشدند پيکر مسخ شـده

وی پاسخ " ھا چه نوع بود؟ شکنجه"در یک سوال از ساعدی که . نمایش بگذارند

گرفتـه تـا آویـزان کـردن از مـثالً از شـالق . ھا خيلـی زیـاد بـود شکنجه: " دھد می

اصالً یارو یک ميخ برداشـت . سقف و بعد شوک الکتریکی و تکه پاره کردن با ميخ

ھنوز ھم این لب پائينم دوخته ...بعد سر و صورت و اینھا را ---.و شکم مرا جر داد

خواستند آدم را به خوف بکشند مثالً بگویند کـه تـو بایـد  ھيچی می... حتا. است

ھائی ساعدی را حتی به اتاق ضبط و فـيلم  با چنين شکنجه..." یموافق ما باش

کسی که خود پس از دسـتگيری  -برداری کشاندند که کارگردانش پرویز نيکخواه 

راه خيانت پيمود و به خدمت دم و دستگاه امنيتی رژیم شاه در  40در اواخر دھه 

نـداد و  ولـی سـاعدی بـه سـواالت آنـان پاسـخ ھـای خواسـته شـده را. بود -آمد

داد، مرتب مجبـور بـود  نيکخواه در مقابل پاسخ ھائی که ساعدی به سواالت می

بـه ایـن ترتيـب نویسـنده دربنـد مـا، ".  کات: "فيلم برداری را متوقف کرده و بگوید

ھـا  بـا ایـن حـال آن. ساعدی گرامی باعث شد که تيـر سـاواک بـه سـنگ بخـورد
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ده بودند ساعدی را از زنـدان آزاد دست بردار نبودند، مدتی پس از آنکه مجبور ش

کنند، در روزنامه کيھان عکسی از او چاپ کرده و متنی را کـه نتوانسـته بودنـد از 

زبان ساعدی در تلویزیون پخش کنند به عنوان مصاحبه ای با وی بـه خـورد مـردم 

ای که ساعدی خود تعریف کرده است ضربه بزرگـی بـه  دادند و با این کار به گونه

گـوھر مـراد و مـرگ " مطالب توی گيومه نقل شده از کتاب .( جود او زدندروح و  و

  )باشد تأليف اسماعيل جمشيدی می" خود خواسته

  

   4رجوع کنيد به توضيح شماره  )5( 

  

بر خالف تبليغـات گسـترده ای کـه بـرای بـه اصـطالح اسـالمی نشـان دادن  )6(

ھای واقعـی  اسـتصـورت گرفتـه، خو 57و  56ھای ھـا در سـال جنبش عظيم توده

ھا برای رھائی از  آن. مردم در این جنبش چيزی جز رفاه،آزادی و دموکراسی نبود

دادند و شـعارھای مـرگ بـر شـاه آنـان در  سلطه امپریاليسم شعار استقالل می

واقعيـت ایـن . اجتماعی ظالمانه موجـود بـود -واقع شعار مرگ بر شرایط اقتصادی

ھای مردم شعار گنگی بود  برای توده" یجمھوری اسالم"است که شعار به نفع 

این جنبش آن ھم با توجه به تأکيدات فریبکارانـه خمينـی مبنـی  در اواخرکه تنھا 

بر این که نه خود و نه ھيچ آخوند دیگری درحکومت دخالت نخواھنـد کـرد، مطـرح 

ھا از طریـق دارو دسـته خمينـی  شد؛ و این درست در زمانی بود که امپریاليست

  . کنترل و انحراف مسير مبارزات مردم ما شده بودندقادر به 

  

او در دوره شاه در ارتباط با . بود" راه کارگر" محمود طریق االسالم، از اعضای )7(

ــوالت  ــان تح ــه در جري ــود ک ــاد و از کســانی ب ــدان افت ــه زن ــدین  ب ســازمان مجاھ

ــود ــدئولوژی داده ب ــر اي ــدین، تغيي ــازمان مجاھ ــدئولوژيکی س ــارگزاران . اي ــم ک رژی

جمھوری اسالمی، با به نمایش گذاشتن صحنه زجر آور و مشمئز کننده ای از او 

ــم و حزب ــی رح ــادر ب ــاری م ــا ھمک ــز  ب ــر چي ــل از ھ ــون، قب ــی اش در تلویزی اللھ
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ھایشان را به مردم  خواستند شکنجه و شرایط رعب و وحشت حاکم بر زندان می

اسی جز در اثر شکنجه و در واقع نيز چنان رفتاری از یک انسان سي. نشان دھند

بعـداً نيـز رژیـم بـرای . توانسـت رخ دھـد ھا نمی شرایط وحشتناک حاکم بر زنـدان

نشان دادن نھایت قساوت و بـی رحمـی و رذالـت خـود در قبـال مـردم و فرزنـدان 

ھا، عليرغم ھمـه اسـتفاده ای کـه از برخوردھـای طریـق االسـالم بـرای تـأثير  آن

در جھت زدودن چنان تـأثير . د،وی را اعدام نمودگذاری بسيار منفی روی مردم کر

منفی و خنثی کردن تالش رژیم برای قدر قدرت نشان دادن خود، مـدت کوتـاھی 

پس از آن نمـایش تلویزیـونی، مـادر فـرو مایـه و جنایتکـار او کـه در جھـت تحکـيم 

ھای رژیم جمھوری اسالمی حتی نسبت به فرزند خود نيز عطوفت نداشت،  پایه

نفجار بمبی که در درون یخچالی جا سازی شده و به عنوان اھدائی رژیـم در اثر ا

  . اش آورده شده بود، به ھالکت رسيد توسط جوانانی انقالبی به در خانه

  

او در زنــدان ھــم نگــران . مــادر نعمتــی را بــه جــای پســرانش زنــدانی کردنــد )8(

انــد امــا گفــت حاضــر اســت بقيــه عمــرش را در زنــدان بگذر می. " فرزنــدانش بــود

یـک روز صـبح او را ........پسرھایش دستگير نشوند و گير این آدم کش ھا نيافتند

برای بـازجوئی صـدا زدنـد و شـب بـدن شـکنجه شـده اش را وارد بنـد کردنـد، در 

ھایت  زد تو شير حرام به بچه حالی که پاسدار با اشاره به سينه ھایش فریاد می

روی ســـينه و پاھـــایش دل و جـــرأت  مشــاھده آنھمـــه بـــاد و ورم بــر....داده ای

  )52صفحه  -خوب نگاه کنيد راستکی است -پروانه عليزاده.." (خواست می

  

او را اعـدام : " نویسـد محمـد در مـورد وی می. نام او مينا سـھيلی زاده بـود )9(

کردند، خواھرش را ھم اعدام کردند، پدر و مادرش را ھم در تھران اعـدام کردنـد، 

سـاله  4از آن خـانواده تنھـا يـک دختـر بچـه . برادرش را ھم در تھران اعدام کردند

وریکه خانمی که بـا او ھـم اتـاقی مينا موقعی که اعدامش کردند، بط. باقی ماند

  ."بود بعدھا به من گفت یک جای سالم توی بدنش نبود
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حمله نظامی ارتش به مردم کرد و ترکمن صحرا، کشتار خلق عرب، حملـه  )10(

که در (مسلحانه به صيادان بندر انزلی،حمله وحشيانه به کارگران بيکار دراصفھان

، اعمـال وحشـی )فيقيان در خون غلطاندندطی آن کارگر مبارزی را به نام ناصر تو

گری در حق مردم تبریز، حمله به کتابفروشی ھا و غيره از جمله وقـایع خـونينی 

بودند که در ھمان آغاز، توسط رژیمی کـه تـازه جـای رژیـم شـاه را گرفتـه بـود در 

ولـی . باشـند ھا وقـایع تـاریخی غيـر قابـل انکـاری می این. جامعه ما بوجود آمدند

که امروز نيروھای راست با زیر پا گذاشتن ھمه ددمنشی ھائی که رژیـم ھيھات 

ھای رنجدیده ایران و رو شنفکران مترقی و کمونيست اعمال  خمينی در حق توده

نمود، به تبليغ و ترویج این ایده مغرضانه و غير واقعی می پردازند کـه گویـا علـت 

ھا  تار کمونيســتبــه کشــ 60توانســت در ســال  ایــن کــه رژیــم جمھــوری اسالمی

بپــردازد، ایــن بــود کــه گویــا وقتــی رژیــم در آغــاز روی کــار آمــدن خــود تعــدادی از 

گفتـه و بـه رژیـم " به بـه"را می کشت چپ ھا " سلطنت طلب ھا"ھا و  ساواکی

. ھا را ھم گرفت یقه خود آن(!!) اعتراض نکردند و ھمين باعث شد که رژیم بعدھا

ھـای تـاریخی، از طـرف  آشـکارترین واقعيت این ایده که با زیـر پـا گذاشـتن حتـی

انحرافـی  ھای  گيـرد، یکـی از ایـده نيروھای راسـت مـورد تبليـغ و تـرویج قـرار می

که چندین نکته غلـط و نادرسـت در آن وجـود  اشاعه یافته بر عليه حقيقت است

اوالً چپ ھای واقعی !  دارد، درست ھمانند مثال خسن و خسين دختران معاویه

ھا را صرفاً به  ن ھم معتقد بودند که رژیم تازه روی کار آمده، آن اعدامدر ھمان زما

ھـا بباورانـد کـه گویـا واقعـاً انقـالب  ھا و بـه خـاطر ایـن کـه بـه آن خاطر فریب توده

ثانياً چپ ھـای واقعـی در ھمـان . پيروزمندی در جامعه صورت گرفته، انجام ميداد

کردنـد  ، رژیم خمينی را تأیيـد نمیزمان نيز به خاطر اعدام جنایت کاران سلطنتی

گفتند؛ چون معتقد بودند که مساله بر سر انتقام شخصی نيسـت  نمی" به به"و 

بلکـه ھـدف . و صرف اعدام به ھر ترتيب به پيشبرد کار انقالب یاری نمـی رسـاند

ھا باشـد و بـه  ھا با روحيه دموکراتيک و باال بردن سطح آگاھی آن باید تربيت توده
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ھای علنی برای دستگير شدگان مرتبط با رژیم  ر رژیم می باید دادگاهھمين منظو

. ھـا را بوجـود آورد ھا در این دادگاه شاه ترتيب دھد و امکان وسيعترین حضور توده

ھای پشت پرده رژیم شاه در معـرض دیـد و شـناخت  ھا باید واقعيت در این دادگاه

ردگی و سرکوبگری مھره ھـای ھا قرار گيرند و از این طریق واقعيت  سر سپ توده

ھـا امکـان یابنـد بـا  ھـا شناسـانده شـوند تـا آن رژیم شاه ھر چـه بيشـتر بـه توده

ھای  آگاھی ارتقاء یافته خود، نيروھای ضد خلقی یعنی دشمنان خود را در لباس

ھای واقعـی  این مسـاله اصـلی کمونيسـت. کنند بشناسند دیگری که به تن می

مھوری اسالمی با ماھيت ضـد خلقـی خـود کـه امـروز آیا رژیم ج. ھمان دوره بود

ھـائی را  ظاھراً برای ھمگان آشکار است، اساسـاً ظرفيـت برگـزاری چنـان دادگاه

داشت؟ رژیـم تـازه روی کـار آمـده بـه خـاطر انتقـام کشـی و یـا رضـایت دل خـود 

ھا یک موضـوع سياسـی بـود و  اعدام آن .ھا و سلطنت طلبان را نکشت ساواکی

ثالثـاً . مھوری اسالمی ھم آن را در خدمت اھداف سياسی خود به کـار گرفـتج

را کشت و " سلطنت طلبان"آیا این با واقعيت انطباق دارد که بگوئيم که رژیم اول 

تواننـد بگوینـد کـه تـاریخ   ؟ آیـا مـدعيان می!رفـت بعداً بـه سـراغ نيروھـای مردمی

ھـــای زحمـــتکش کـــرد توســـط  ســـالخی شـــدن توده

پيــروزی " الد چنــد روز بعـد از بــه اصـطالح خلخـالی جـ

؟ آیـا ...وبـود؟ دھقانـان  تـرکمن صـحرا چطـور " انقالب

ھــای انقالبــی و زحمــتکش مــردم اولــين آمــاج  توده

؟  رابعـاً !حمالت ارتجاع تـازه بـه قـدرت رسـيده نبودنـد

ــا و توده ــراض چــپ ھ ــر صــرف اعت ــای گســترده  مگ ھ

صـورت  ھای رژیم کـه از ھمـان آغـاز مردمی به جنایت

؟ !گرفـــت مـــانع از ادامـــه جنایـــات بعـــدی او شـــد می

مغرضــين البتــه بــرای موجــه جلــوه دادن اغــراض خــود 

ھا و نيروھـای  مجبورند اعتراضات و مبارزات کمونيست

اما . مترقی جامعه برعليه سرکوب ھای رژیم تازه استقرار یافته را نيز انکار نمایند
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م مخالفـت نيروھـای چـپ و اصل مسـأله آن اسـت کـه بـا صـرف اعتـراض و اعـال

مترقی جامعه ھيچ رژیم ضد خلقی ای از اعمال جنایـت خـودداری نکـرده اسـت، 

برتولت برشت در ایـن زمينـه مقالـه .  ھا چيز دیگری است چرا که علت آن جنایت

بيائيـد تنھـا از فرھنـگ : "... گویـد در این مقاله وی از جمله می. خواندنی ای دارد

ھـای وسـيع تـری از  ب فکـری ارزنـده ای کـه ھـر روز تودهمکت! ......سخن نگوئيم

گویـد کـه ریشـه تمـامی  گيـرد می مردم سياره ما، ایـن سـياره جـوان را، فـرا می

بســياری از مــا ...... نابســامانی ھــا، مناســبات مالکيــت حــاکم بــر جوامــع اســت

انـد و از آن نفـرت  نویسندگان کـه فجـایع و پليـدی ھـای فاشيسـم را تجربـه کرده

و ھنوز ریشه خشونتی را کـه از آن نفـرت . ، ھنوز این مکتب را نشناخته انددارند

در مـورد ایـن افـراد ھمـواره ایـن خطـر وجـود دارد کـه فجـایع . اند دارند، پيدا نکرده

اینــان ھواخــواه مناســبات مالکيــت . فاشيســم را فجــایعی بــی دليــل تلقــی کننــد

ھای  بـه فجـایع و خشـونت موجودند، زیرا بر این تصورند کـه بـرای حفـظ آن نيـازی

ولی برای حفظ مناسبات مالکيـت موجـود، ایـن گونـه فجـایع و . فاشيسم نيست

، 1کتاب جمعـه، شـماره -،برتولت برشت"فاشيسم." ("ھا ضروری است خشونت

نيـز  بـه چـاپ رسـيده  1اين مقالـه در  گفتگوھـای زنـدان شـماره . 1358مرداد  4

  .)است

  

  62ده کمالوند صفحه نوشته فری -یادھای ماندگار )11(

  

  مربوط به دوره شاه 121ھمان منبع صفحه  )12(
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مربــــوط بــــه  )13(

دوره جمھــــــــوری 

" اسالمی، نقـل از 

خـــوب نگـــاه کنيـــد 

" راســـتکی اســـت

  .23صفحه 

مربــــوط بــــه  )14(

نقــل از . دوره شــاه

 4سـاعت "  -کتاب 

مھـــــــين (، "آن روز

 18محتاج، صفحات 

این کتـاب و ). 19و 

ـــــای  ـــــاب یادھ کت

مانـــدگار در ایـــران 

تحــــــت ســــــلطه 

جمھوری اسـالمی 

منتشره شده و به 

ــــاطر از  ــــين خ ھم

دخــــل و تصــــرفات 

عــالوه بــر نــاميمون 

شکاری بيشتری دیده این امر در کتاب دوم با آ. اند مصون نمانده سانسور رسمی

گذاشته شـده ولـی کـامالً مشـخص " آن روز  4ساعت "روی کتاب نام . شود می

اســت کــه آنقــدر در مطالــب مربوطــه دســت بــرده شــده کــه نویســنده نتوانســته 

در ایـن کتـاب، . را بـه روشـنی توضـيح دھـد 4واقعيت مسایل مربـوط بـه سـاعت 

) ی حـاکم دليـل اصـلی آنسـتکه مسلماً اختناق و دیکتاتور(نویسنده به دالیلی 
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حتی اسامی انقالبيون جانباخته و یا مبارزین آشنا برای مردم را ھم عوض کـرده 

ھا گذاشته است، آنھم بـدون آن کـه ایـن موضـوع را بـه  ھای دیگری روی آن و نام

خوانندگان این کتاب تنھا در صورتی کـه اطالعـات تـاریخی از . خواننده اطالع دھد

ئی خلق و از زندان زنان در دوره شاه داشته باشند، ممکن سازمان چریکھای فدا

من خود به ھنگام  مطالعـه آن، . است با حدس وگمان متوجه این موضوع بشوند

از روی بعضی مشخصات داده شده در مورد بعضی از عزیزانم، یک مرتبـه متوجـه 

ی، شدم که در این کتاب به جای نام واقعی زنـدانيان سياسـی و مبـارزین انقالبـ

کنـد کـه  مثالً در اینجا او از اکرم صـحبت می. اسامی دیگری استفاده شده است

مأموران ساواک به خاطر اینکـه ! منظور اعظم عزیز ماست، اعظم روحی آھنگران

کسی متوجـه حضـور وی در کميتـه مشـترک نشـود نـام پسـرانه ناصـر را روی او 

ن عزیزان مـن بودنـد کـه اعظم و نزھت روحی آھنگران از نزدیکتری. گذاشته بودند

چقـدر . ھا با عوض کردن اساميشان، نوشته شـده اسـت در این کتاب در مورد آن

خواھد در مورد زندگی آن عزیزان بنویسم، ھرچنـد بـه لحـاظ احساسـی  دلم می

ھا از جمله  در اینجا فقط ھمين را بگویم که ھر دوی آن. بسيار برایم دشوار است

نزھــت یکــی از اعضــای شــورایعالی . بودنــد برجســته تــرین زنــان چریــک فــدائی

ــود ــاه . ســازمان ب ــا  1354او در ششــم تيرم ــه ب ــری بســيار قھرمانان ــک درگي در ی

ھای آن دوره نيز منعکس شد، جـان باخـت  نيروھای مسلح ساواک که در روزنامه

و اعظــم کــه پــس از گــرفتن دیــپلم، آگاھانــه بــه ميــان کــارگران رفتــه و ســالھا در 

تھران به کارگری پرداخت و در واقع یک کارگر آگاه کمونيست  ھای مختلف کارخانه

در . توسط رژیم شاه اعدام شد 1355بود، اولين زن چریک فدائی بود که در سال 

آن روز، نقل قول آورده شد، جـای  4کتاب حاضر در متن اصلی که از کتاب ساعت 

گـران  ھا، اسـم بـازجو اسـت کـه منظـور  منـوچھری، یکـی از شـکنجه نقطه چين

  .باشد معروف ساواک می
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دختـری کـه زیـر دوش . 155، 121-122، 51، 26الذکر صـفحات  از منبع فوق )15(

  . بوده و تمام پشتش جای سيگار بود ھمان اعظم روحی آھنگران بود

  

مربـوط بـه دوره جمھـوری . 98صـفحه . آزاد -، ف"یادھای زندان"بر گرفته از  )16(

  .،پاسدار نوشته شده است)زندانبان(در متن اصلی به جای . اسالمی

  

ھا بخشی از شـعارھائی اسـت کـه  این )17(

ھای تحت سلطه جمھوری اسالمی  در سلول

توسط مبارزین انقالبی بر دیوارھا نقش بسـته 

ـــود ـــاب . ب و در اینجـــا "...شـــعارھای اول از کت

. شھرزاد، بر گرفته شـده -"دختران نمی ميرند

یکـــی از  زیـــر شـــعار آخـــر کـــه بـــر روی دیـــوار

زندان اوین نوشته شده بود،  4ھای بند  سلول

حميد، بھمن : "این امضا و عبارت وجود داشت

نقل از یادھای زنـدان " (روم برای اعدام می 62

بسياری از ایـن شـعر و شـعارھا ). 162صفحه 

ھائی ھستند کـه در دوره شـاه بـر زبـان  ھمان

  :شعر. مبارزین انقالبی در زندان و بيرون از آن جاری بود
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چـه کنـد بـر دل چـون / بلشویک وار بباید جنگيـد"

ــر ــا آتــش تي ــاد آور دوره" آتــش م ــاریخ  ی ھــائی از ت

ــارزاتی توده ــنفکران  مب ــتم و روش ــت س ــای تح ھ

انقالبی و گویای تـأثيرات شـورانگيز ایـن شـعر در 

ای از  این، قطعـه. باشد ھائی از مبارزین می نسل

م یک شعر بلندی است که در بحبوحه جنگ مـرد

ویتنام بر عليه امپریاليسم امریکا، توسط  توھوئو، 

الھــام بخــش ایــن . شــاعر ویتنــامی ســروده شــد

برخورد قھرمانانه یک کارگر ویتنـامی بـه نـام شعر

 1349در سال . وان تروی به ھنگام اعدام وی بود

رفيق بھمن آژنگ این شعر را از زبان انگليسی به 

عليرضا نابدل آن را به صـورت شـعری  فارسی ترجمه کرد، و در ھمان سال رفيق

این شعر بخشاً از طریق کتاب حماسـه مقاومـت بـه طـور وسـيع در . روان در آورد

جامعه پخش شد و مبارزین به خصوص در دوره انقالبی اول بعد از قيـام، آن را در 

سير تکرار این شعر از ویتنام تا دیوار . خواندند ھر جلسه و تجمع انقالبی خود می

ھـای اویـن تحـت حاکميـت جمھـوری اسـالمی، یـادآور سـير ناگسسـتنی  سلول

برای اطالع بيشـتر . مبارزات انقالبی در سراسر جھان تا رسيدن به پيروزی است

،  به توضيحات فصل "به یاد وان تروی"در این مورد و ھمچنين خواندن کامل شعر 

  .   کتاب حماسه مقاومت رجوع کنيد 1383چاپ سال  2

  

و  50مبــارزی از نســل انقالبــی دھــه ) 1329-1362(ضــا شــکوھی علــی ر )18(

ھای رژیم شاه و جمھوری اسالمی بود که به لحاظ  زندانی سياسی مقاوم زندان

گران بـه  سرسختی در مبارزه برعليه دشمنان مردم و مقاومت در مقابل شـکنجه

در زیـر . شـود شـناخته می 60و دھـه  50عنوان یکی از مبارزین سرشناس دھـه 

به قلم " صدای سخن عشق"ای که به یاد او تحت عنوان  ھائی از نوشته سمتق
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: کنم درج شده است را در اینجا نقـل مـی" جلد دوم -کتاب زندان" ابراھيم آوخ در

پدرش بھيـار بـود و فـردی بـه . در اليگودرز لرستان متولد شده بود 1329در سال "

گاری که گـرایش بـه سـمت شدت مذھبی؛ مادرش خانه دار؛ و برادر بزرگش آموز

علــی تحصــيالت ابتــدائی و متوســطه اش را در . اندیشــه ھــای چــپ داشــت

در رشته شيمی دانشگاه صـنعتی تھـران . اشترنيان، کوھدشت و بروجرد گذراند

ی سياسی روی آورد و در سـال  به مبارزه 1348در سال . تحصيالتش را ادامه داد

 50در سـال . را تشکيل داد" ره سرخستا"به کمک چند تن از رفيقان، گروه  1349

ی آرمانی  ھا و دفاع شجاعانه بعد از مقاومتی حماسی در بازجوئی. دستگير شد

ھای  در انتظـار مـرگ مـدتی در دخمـه. در دادگاه نظـامی، بـه مـرگ محکـوم شـد

در سال . انفرادی به سر برد، اما سرانجام حکم اعدامش به حبس ابد تبدیل شد

ان تبعيد شد و سپس به زندان عادل آباد شيراز انتقال یافـت به زندان برازج 1351

ی زندانيانِ  سياسی بود کـه  جزو آخرین دسته. در آنجا ماند 1357و تا دوم بھمن 

ی مقاومـت درخشـان  ھایم در بـاره از شـنيده.......در اوج انقالب از اسارت رسـتند

و تنھـا بـه آنچـه  گـذرم ھای رژیم اسالمی می ھا و کشتارگاه علی در شکنجه گاه

ای که بين زندانيان و  ، به دليل درگيری1353سال : پردازم ام می خود ناظرش بوده

مسئولين زندان شيراز پيش آمده بود، چنـد نفـر از مـا را بـه زیـر ھشـت بردنـد تـا 

شـالق شـروع . اولين نفری که پایش را به فلک بسـتند، علـی بـود. شالق بزنند

ای، نـه  نه آه و ناله. آمد دائی از علی بيرون نمی، نه، ص80،50،30،20،10،1. شد

کـرد و  نگـاه می -دژخـيم زنـدان -علی خيره به چشمان سرگرد قھرمانی. فریادی

زندانبان که خسـته شـده بـود و بـه ایـن نتيجـه رسـيده بـود کـه . دم بر نمی آورد

شالق بر علی بی اثر است و برای درھم شکستن این مرد کار دیگری باید کرد، 

بالفاصـله علـی . مأمورانش دستور داد کـه آب جـوش و بـاتوم و بطـری بياورنـدبه 

خواھی بکنی، بکن؛ اما ھـر چـه دیـدی از  قھرمانی ھر غلطی که می: " فریاد زد

گر از  این جمله را چنان محکم و قاطع بيان کرد کـه شـکنجه." چشم خودت دیدی

ـــداخت و رفـــت ـــر ان ـــه زی نجـــات مـــا ھـــم از شـــالق خـــوردن . رو رفـــت، ســـر ب
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آدمی که با سخت تـر شـدن . ھای بحران بود علی شکوھی آدم دوره.......یافتيم

او در سـخت تـرین . آمـد وضعيت، گـوھر مقـاومتش شـفاف تـر بـه نمـایش در می

مخفی گاھش در ھفتم تير . ھا، تکيه گاه قابل اعتمادی برای رفقایش بود وضعيت

شـود و بـه  ائی می، از طرف دستگاه امنيتی حکومت اسالمی شناسـ1362ماه 

شـش مـاه . افتـد اش برای فرار، زنده به دست دشـمن  می رغم تالش شجاعانه

دھـد کـه او را زبـانزد سـایر  شود و چنان مقاومتی از خود نشـان می شکنجه می

  ." کند زندانيان سياسی می

  

بھــروز صــنعی اھــل خراســان و دانشــجوی  )19(

دانشکده کشاورزی کرج متعلق به گروھـی بـه نـام 

ــا ــاليان دراز س ــدگان آن، س ــا کنن ــه برپ ــود ک از (کا ب

بـه اصـطالح ) 1349تـا سـال  30ھای اول دھه  سال

مشــغول کــار آرام سياســی در پرتــو مخفــی کــاری 

امــا از آنجــا کــه ایــن شــيوه کــار پاســخگوی . بودنــد

نيازھای مبارزاتی جامعـه ایـران نبـود، عليـرغم ایـن 

ن ساليان دراز به اصطالح فعاليت سياسی، وجود ای

گروه اثری درجامعه نداشـت و حتـی کسـی چنـين 

در . شناخت و با نامش نيز آشنا نبود گروھی را نمی

، بھروز صنعی و چند تن دیگر از اعضـای 1349سال 

جوان ساکا تحت تاثير نظرات و مبارزات رفقـای فـدائی ، مشـی سياسـی کـاری 

نظامی روی آوردنـد و درسـت از ھمـين  -صرف ساکا را طرد و به مبارزه سياسی

زمان ساواک از این گـروه ھـم احسـاس خطـر نمـوده و بـه طـور جـدی اقـدام بـه 

دت کوتاھی ھمه افراد وابسته به این جریان سياسی در م. ھا نمود دستگيری آن

آلبـرت "اخيـرا یکـی از افـراد قـدیمی سـاکا بـه نـام . دستگير و روانه زندان شـدند

ای از ایـن جریـان ارائـه داده  ، ضـمن بـازگوئی خـاطرات خـود، تاریخچـه"سھرابيان 
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مدت با احترام به شخص آلبرت به عنوان یک کارگر مبارز که به ھر حال به . است

طوالنی با رژیم شاه در نبرد و مبـارزه بـود، بـی مناسـبت نيسـت کـه در اینجـا در 

از نظر من کار او در نوشتن خـاطراتش . ای بگویم مورد کتاب خاطرات او چند کلمه

از یک نظر واقعاً قابل ارج گذاری است و آن اینکه ھر چند وی در صـفحات مختلـف 

–وان کار آرام سياسی از کار سياسی این کتاب با درکی سطحی که معموالً پير

) شـيوه مسـلحانه(نظامی چریکھای فدائی خلق داشـته و دارنـد، شـيوه مبـارزه 

ای از  کند، اما به نظر مـن وی بـا ارائـه تاریخچـه را رد می 50ھای دھه  کمونيست

کنـد کـه  اتفاقـاً شـيوه  ساکا، ناخواسته این حقيقت را بـرای خواننـده آشـکار می

ی فدائی خلق پاسخگوی نيازھای جامعه بود و بر عکس روش کـار مبارزه چریکھا

ھای مبارزاتی از طریق این جریان در  مبارزاتی ساکا چقدر بيھوده بوده و چه انرژی

شـاید اگـر مبـارزه مسـلحانه در ایـران توسـط ! طول ساليان بـه ھـرز رفتـه اسـت

نی تـری توانسـت عمـر طـوال شد، این جریان می چریکھای فدائی خلق آغاز نمی

کـه " آرام"البتـه آنقـدر . داشته و ساليان دراز دیگری به کـار آرام خـود ادامـه دھـد

کماکان آسيبی به رژیم وارد نياید؛ و تازه مأموران اطالعاتی نيز بتوانند ھر از چنـد 

ای را در ارتبـاط بـا ایـن گـروه دسـتگير و گوشـمالی  گاھی جوانان مبارز بی تجربه

آیا ھمين تجربه ای که سـاکا در ! بارزاتی جدی آنان گردندداده و مانع از فعاليت م

بـه خصـوص از (طی ساليان دراز معرف آن است خود بيشتر از ھر بحث تئوریکی 

خط بطالن بر آن ) آن" موتور کوچک و موتور بزرگ"نوع پيش پا افتاده و تحریف شده

ھائی  بهو آیا ھمين تجربه با ضرر ھـا و ضـر! نمی کشد" کار آرام سياسی"شيوه 

که به رشد یک مبارزه جدی در ایران در بر داشت، نظرات داھيانـه رفيـق پویـان را 

: " ھای رفيـق پویـان چنـين اسـت ؟ یکـی از گفتـه!کنـد در رد تئوری بقا اثبات نمی

ھيچ چيز برای دشمن خوشحال کننده تر از این نيست که مـا قربـانی بـی آزاری 

کنـد، یـا بایـد بـه ھـر  ت شـليک میبه ھر کسی که در سنگر مانـده اسـ. باشيم

ھـيچ . ای پاسـخ داد و یـا از سـنگر بيـرون آمـد و پـرچم بـر افراشـت ضربه با ضربه

  ." مرگی بيش از در سنگر ماندن و شليک نکردن زودرس نيست
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طـرح رفيـق (اجرای موفقيت آميز اعدام انقالبی نيک طبع جنایـت پيشـه " )20(  

نبـرد "بر یکـی از صـفحات  1353، تيتری بود که در دی ماه سال ) "بھروز دھقانی

ای بود که  این، عنوان یکی از عمليات مسلحانه. شماره پنجم نقش بست" خلق

رانش انجــام گ چریکھــای فــدائی خلــق در مبــارزه بــر عليــه رژیــم شــاه و شــکنجه

این طـرح بـه یـاد رفيـق ارزنـده شـھيد : "در آنجا نوشته شده است که. دادند می

ی مأموران کميته شھيد شد، نام  ھای وحشيانه بھروز دھقانی که در زیر شکنجه

ھا تا دم مرگ به مبارزه سرسختانه  رفيق بھروز در زیر انواع شکنجه. گذاری گردید

ای از اسرار سازمان را بر  د و حاضر نشد کلمهخود بر عليه دشمنان خلق ادامه دا

بی مناسبت نيست یاد آوری شود که یکی از رفقـای ارزنـده شـرکت .". زبان راند

، سـاواک بـا 50کننده در این عمليات رفيق نزھت روحی آھنگران بود که در سال 

یکی از نکات قابل توجھی . فریب وی و از طریق او به رفيق بھروز دست یافته بود

ه در این عمليات قابل ذکر است، برخورد چریکھا در حفظ جـان دختـر نيـک طبـع ک

در . اش نشسـته بـود  بود که در ھنگام عمليات در اتومبيل کنار پدر جنایت پيشـه

ھای  دولت شـاه در یکـی از روزنامـه: "این مورد در نشریه نبرد خلق نوشته شده

 18ل آن که دختر نيـک طبـع حا......عصر، دختر نيک طبع را خردسال معرفی کرد 

ساله بوده و رفقا در ھنگام شليک به نيک طبع او را از صـحنه عمليـات دور کـرده 

او زنده ماند تا بداند که انقالب . دختر نيک طبع در این عمليات آسيبی ندید. بودند

رھائی بخش حتی نسبت به افراد خانواده کثيف ترین مزدوران، بـه شـرط آن کـه 

نایت نزده باشند و در اجرای عمليـات دخالـت نکننـد، رحـيم و شخصاً دست به ج

مھربان است و فقـط در مقابـل بـی عـدالتی و جنایـت، بيرحمانـه برخـورد خواھـد 

دی  -ارگان سازمان چریکھای فدائی خلق، شماره پنجم" نبرد خلق"نقل از ."(کرد

  )1353ماه 

نده یاد صـفرخان در کتاب خاطراتی که آقای علی اشرف درویشيان برای ز  )21(

صفرخان، قدیمی ترین زندانی سياسی دوره شاه بود که ھرگز (تھيه کرده است 
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سـال در زنـدان بسـر  30در مقابل  رژیم سرخم نکرد و به ھمين خاطر نيـز حـدود 

ھای  ،از شکنجه)ھا و به دست آنان از زندان آزاد شد برد و سرانجام با انقالب توده

ال شـده بـود صـحبت شـده اسـت ولـی در آنجـا زیادی که بر محمد دھقانی اعم

رسـد کـه گویـا او را بعـد از اعمـال  ای بيـان شـده کـه بـه نظـر می مطلب به گونه

کـه ھمـانطور کـه در مـتن ایـن کتـاب توضـيح داده  -انـد شکنجه از زنـدان آزاد کرده

در  50یـک کـارگر آگـاه در اردیبھشـت سـال  محمد به عنوان. شد،این طور نيست

ھای  او را پـس از شـکنجه. یکھای فدائی خلق در تبریـز دسـتگير شـدارتباط با چر

ــه نشــاندنش  ــراوان و از جمل ف

روی یک اجـاق برقـی درتبریـز، 

ـــران  ـــه در تھ ـــدان کميت ـــه زن ب

منتقــــل نمودنــــد و ایــــن بــــار 

گرانی چون نيـک طبـع  شکنجه

وخطــائی و غيــره بــه جــان وی 

در تمام این مدت، ھـم . افتادند

کينــه شــدید طبقــاتی و ھــم 

ــل آ ــاتی وی، عوام ــاھی طبق گ

ـــد بـــا  ـــورد محم ـــوثر در برخ م

ـــــد شـــــکنجه در آن . گران بودن

مقطـــع کـــه ھنـــوز محکوميـــت 

ھــــای بــــاال در دســــتور کــــار 

ھای نظامی شاه قرار نگرفته بود، محمد نيز ھمانند بعضی دیگر از رفقـا در  دادگاه

 سال آن ھم با توجـه 8سال زندان محکوم شد ولی وی تنھا پس از  4آن دوره به 

  .   ، از زندان آزاد گردید 57به اوج گيری مبارزات مردم در سال

متأسفانه در کتاب مذکور بعضاً اطالعات نادرستی ھم در رابطه با شخص من به  

ھـا  خواننده ارائه شده است که در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و به برخی از آن
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ی آن را بـه طورکامـل در در مورد فرار من از زندان قصر که چگـونگ. کنم اشاره می

فـردا پلـيس : "توضيح داده ام، چنين گفته شده است کـه" بذرھای ماندگار"کتاب

تمـام وسـایل زنـدگی را از مـا . .... ھمه چيـز را بـه ھـم ریخـت. به بند حمله کرد

واقعيت این . این ادعا با واقعيت انطباق ندارد......." زندان جھنم شد........گرفتند

ط جھنمی در زندان زمان شـاه کـه صـفرخان بـه درسـتی از آن است که آن شرای

 بوجود 1352سخن گفته است در فردای روز فرار من یعنی درششم فروردین ماه 

 1352تيـر مـاه  5بلکـه تـاریخ آن حملـه بـه زنـدانيان سياسـی زنـدان قصـر،  نيامد

وضــعيت مختنقــی کــه پــس از ایــن تــاریخ در زنــدان قصــر برقرارشــد و . باشــد می

يرفضای آن، بر مبنای سياستی صورت گرفت که در پی آن به تعـویض رئـيس، تغي

" در آن کتاب نيز از قـول صـفرخان گفتـه شـده اسـت کـه. روسای زندان پرداختند

تير در زندان  5واقعه ". اش آمدند و زندان جھنم شد محرری و زمانی و دارو دسته

ھای رژیم شاه  وط به زندانھای دیگر مرب در زندان مردان و واقعيت 50قصر در دھه 

را من در کتاب دیگری که اميد است در آینده چـاپ شـود، توضـيح داده ام، لـذا در 

  . کنم اینجا به ھمين حد بسنده می

برای من کامالً قابل درک است که کتابھائی که در ایران به طورعلنی در رابطه با 

طرف نویسـنده در  اند، حتی اگر اغراض خاصی ھم از چاپ شده 50مبارزات دھه 

قـرار  تحميـل بعضـی تـم ھـا و مفـاھيمميان نباشد، در حصار سانسور و یا حتـی 

ھای دیگـری نيـز کـه در  در رابطه بـا فـرار مـن از زنـدان قصـر در نوشـته. اند داشته

اند، در حالی که از اثرات بسيار مثبـت مبـارزاتی آن  جمھوری اسالمی چاپ شده

ن مبارز ایران کلمه ای گفته نشده برعکس سعی ھا و روشنفکرا فرار در بين توده

ای بـود کـه در  در وارونه جلوه دادن واقعيت گردیده است که نمونه آخر آن نوشـته

مسلماً عجيب نيسـت . در ایران درج شد1383شھریور  16روزنامه شرق به تاریخ 

که مقاله و یا کتابی در ایران تحت سلطه جھنمی رژیم دیکتاتور و مرتجعی چـون 

و افراد و نيروھای سياسـی انقالبـی  50مھوری اسالمی در مورد مبارزات دھه ج

مبارزه و "ناگوار"ھا و یا به اصطالح پيامدھای آن دوران منتشر شود ولی برعليه آن
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درجامعـه . ھا، چه به طور آشکار و چه موذیانه تبليغ نگردد حرکت ھای انقالبی آن

ه اھــل فرھنــگ و ادب در کــل دائمــاً ای کــه نــه فقــط آزادی بيــان وجــود نــدارد بلکــ

درمعرض تھدید و ارعاب و حمله نيروھای امنيتی به خود قرار دارند،ھمه نقص ھا 

  .را نباید صرفاً متوجه نویسنده نمود

ھمين طـور "....در یک مورد دیگر در کتاب آقای درویشيان آمده است که 

ھا  يلـی از فـدائیخ. ھر کس چند نفر را گير آورد و شد رھبرشـان.جدا جدا شدند

. اشـرف دھقـانی ھـم آمـد. ھر کاری کردنـد نـرفتم. .....آمدند که مراببرند، نرفتم

ھا در  واقعيـت ایـن اسـت کـه جـدائی...". گوئيد دانم شما چه می گفتم من  نمی

مقطع بعد از قيام انعکاس واقعيت مبارزه طبقاتی درجامعه ما در آن زمان بود و در 

ياسی نيز باید به طور مشخص و جداگانه برخورد نموده مورد ھر فرد ویا جریان س

تا جائی که بـه . و قضاوت کرد که جدائی چرا و از چه موضعی صورت گرفته است

شود،  بعد از قيام بھمن مربوط می" سازمان چریکھای فدائی خلق"جدائی من از 

ف امروز دیگر برھمگان آشکار است که اختالف من با سران آن سازمان یک اخـتال

آن ســران کــه فــرخ نگھــدار  در رأسشــان قــرار داشــت ھمــه . کــامالً اصــولی بــود

که با رنج و زحمت و خون بھتـرین  -ھدفشان بردن سازمان چریکھای فدائی خلق

فرزنــدان ایــران بوجــود آمــده و تنھــا اميــد کــارگران و زحمتکشــان مــا در مقابلــه بــا 

در چنـان . ابسـته بـودبه آستانبوسی بورژوازی و -رفت دشمنانشان به شمار می

وضعيتی حتی یک روز اضافی ماندن من در چنـان سـازمانی بـه مفھـوم آلـودگی 

البته اگر . ھای آنان با حاکميت ارتجاعی جمھوری اسالمی بود درمماشات طلبی

گردانندگان آن دوره سازمان چریکھای فدائی خلـق ایـن امکـان را بـه مـن و دیگـر 

ان حتـی یـک بخـش کوچـک از سـازمان، دادنـد کـه بـه عنـو رفقای ھم نظـرم می

مستقل از کميته مرکزی، نظراتمان را در جنبش اعالم کنـيم کـه خـود بـه معنـی 

در ضمن، این تنھا تقاضـای مـن (ھا بود  پذیرش مبارز ایدئولوژیک علنی از طرف آن

اميـدوارم بتـوانم ایـن  -ھا و تنھا شـرط مـن بـرای مانـدن در آن سـازمان بـود  از آن

توانســتيم ضــمن حفــظ  مــا می) طــور کامــل در جــائی شــرح دھــمموضــوع را بــه 
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تازه در این صـورت بـودن در سـازمان بـه . ھا در سازمان بمانيم مرزبندی خود با آن

ھـا در واقـع  بسياری از آننفع بردن آن نظرات بين نيروھای ھوادار سازمان بود که 

ول بدون قرار گرفتن ھوادار و نيروی ھمان خط انقالبی سازمان بودند و اگر از روز ا

در فضــای مســموم و تبليغــات انحرافــی در جریــان نظراتــی کــه مــا بعــداً بــه طــور 

ــرار می ــردیم ق ــبش مطــرح ک ــاً از آن مســتقل در جن ــد مطمئن ــداری  گرفتن ھــا طرف

  .نمودند می

مطمئناً کسانی که کمترین اطالعی از وضـعيت آن دوره و موقعيـت مـن 

آن زمان وظایف مھمی به عھده من قرار  دانند که در در جنبش داشته باشند می

بایست ھم ماھيت ضد خلقی رژیم تازه روی کار آمده  از جمله این که می. گرفت

ھـا بگـویم کـه در رأس سـازمان  را به مردم رنجدیده ایران توضيح دھم و ھم به آن

مـن بـا جـدائی خـود از آن . انـد محبوب ما چه ماران خوش خط و خـالی النـه کرده

خطا نرفتم و تاریخ نشان داد که چه کسانی به منجالب خيانت رفتنـد  سازمان به

درعين حـال گفتنـی اسـت . و کی با کارگران و زحمتکشان و با مردم خویش ماند

که  من در شرایطی بـه اجبـار بـه جـدائی تـن دادم کـه آن سـازمان کـامالً دارای 

ر جمـع کـردن بنـابراین اگـر مسـأله بـر سـ. قدرت بود وھزاران نفـر ھـوادار داشـت

درھما ن سـازمان بمـانم " عزت و احترام"توانستم با  تعدادی دور خود بود من می

و با تبعيت از خط سازشکارانه سران آن، نه فقط تعداد وسيعی را دور خـود جمـع 

ھم برسم  و دیگـر بـه " جاه طلبی"دلخواه ھر فرد " مقام"و " جاه"نمایم بلکه به 

را دور خـودم جمـع " یـک عـده جزئـی"شده فقط  ای که در کتاب مذکور گفته گونه

  !!نکنم

  

در مورد رفتن من به خانه صفرخان که یاد عزیزش گرامی باد، ایـن درسـت اسـت 

در آن دیـدارھا . که من در فضای بعد از قيـام چنـد بـار بـه خانـه او در تھـران رفـتم

کــرد و چنــان رفتارھــای  صــفرخان بــا چنــان گشــاده روئــی و مھربــانی برخــورد می

ھـا را فرامـوش  ميمانه و گـرم و محبـت آميـزی بـا مـن داشـت کـه ھيچوقـت آنص
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ھا آمدند کـه او را  اتفاقاً در رابطه با این نوشته در کتاب مذکور که خيلی. کنم نمی

گفـت کـه چقـدر  ، او می)که البته بعيد نيست ایـن طـور بـوده باشـد(با خود ببرند

که او را با خودشان ھـم آواز کننـد ای ھا دور و برش می گردند و اصرار دارند  توده

صفرخان این موضوع را با صـراحت تمـام بـه مـن . ھا نمی نھد ولی او وقعی به آن

یک روز وقتی به خانه او رفته بودم ھنـوز ننشسـته بـودم کـه نـوه اش، . گفت می

فکر کردم شاید اسم . من اولين بار بود که این نام را می شنيدم. بيتا را صدا کرد

بـه ھمـين خـاطر . ست و به اشتباه نام دیگری گفته شد و یا من شـنيدماو نينا ا

وقتی بيتا که دختر بچه نازنين کوچکی بود پيش مـن آمـد او را نينـا صـدا زدم کـه 

ــرد ــحيح ک ــتباھم را تص ــفرخان اش ــت. ص ــفرخان گف ــزی نمی: "ص ــن چي ــویم  م گ

لـب در آن جـو مبـارزاتی و فرھنگـی کـه غا..." خواھم از زبان خودش بشـنوی می

ھا نيـز دوسـت داشـتند خـود را فـدائی یـا مجاھـد و یـا متعلـق بـه یـک  بود، بچـه

آمدند، بنامند و یا بزرگترھا ایـن را  سازمان و یا گروھی که تازه داشتند بوجود می

صـفرخان از . دادنـد ھا ھم به ميل آن بزرگتر جـواب می پرسيدند و آن ھا می از بچه

و چـون مـن انـدکی تأمـل ! کـی ھسـت من خواست که از بيتا بپرسم که ھـوادار

.  کردم اصرارکرد که حتماً این سئوال را از او بکنم و من ھم این را از بيتـا پرسـيدم

اش  بيتای کوچولو درنگی نکرد و بالفاصله سئوال مـرا بـا لحـن شـيرین بچـه گانـه

من بيتا را بوسيدم و صفر خـان خنـده بلنـدی ". ھوادار اشرف دھقانی:"جواب داد

ای  دادنـد کـه بگویـد تـوده ای به این بچه داشتند یـاد می ت دوستان تودهکرد و گف

گویند بگو من ھـوادار فـالن خطـم،  آیند می کسان دیگری ھم که اینجا می. است

به ھمين خاطر من به بيتا گفتم ھرکس از تو پرسيد فقط بگو مـن ھـوادار اشـرف 

باشـد، از جملـه  این خاطره شاید خود گویای خيلی مسایل...... دھقانی ھستم

و تفـاوت نظـراتم بـا  گـویم دانست که من چـه می می صفرخان به ھرحالاین که 

این را ھـم بایـد دانسـت کـه در . اینطوری بود وضعيت در آن دوره ! دیگران چيست

آن زمــان کــه مــن بــا صــفرخان در مــورد مســایل گونــاگون آن دوره جامعــه صــحبت 

عـداً از طـرف دسـت انـدرکاران رژیـم کردم ھنوز بازار تبليغـات مسـمومی کـه ب می
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ھای دیگر در مـورد مـن  اش و بعضی جمھوری اسالمی، فرخ نگھدار و دار و دسته

در ضـمن آنطـور کـه بسـياری از زنـدانيان دوره شـاه تعریـف . پخش شد، گرم نبود

اند، صفرخان انسان واالئی بود که به انقالبيون صرفنظر از خط و خطوطشان  کرده

يھوده نبود که در ورود به تبریز پس از آزادی از زندان، صـفرخان ب. ورزید عشق می

با گرامی داشت یاد انقالبی بزرگ، بھروز دھقانی با دسته گل بزرگ و زیبائی که 

  . رفت) آبا و روح انگيز(بعدھا آبا در مورد آن به من گفت، به دیدار مادر و خواھر او 

بـه آن اسـکورتش " گویـاالـذکر کـه  اما در مورد ایـن مطلـب در کتـاب فوق

لوازمـات . گفت برو ماشين را پرکن از آن وسایل بيار برای صفرخان برای زنـدگيش

ــدگی ــان قرارگاھشــان.....زن ــده. از ھم ــان ميک ــدی " خياب ــال ".... و جمــالت بع م

من تنھا ازھمـين جملـه آخـر کـه تنھـا جملـه واقعـی مطالـب ". امریکائی ھاست

کنم صــفرخان در مــورد آن  کــه فکــر مــی باالســت، موضــوعی را بــه یــاد مــی آورم

آن روزھا یک دوست قدیمی مرا به سـاختمان مرکـز . موضوع  صحبت کرده است

کـه در ھمـان روزھـای قيـام بـه دسـت ) سيا(سازمان جاسوسی امریکا در ایران 

را بـه مـن نشـان داده ) سـاختمان خـالی(سازمان فدائی افتاده بود، برده و آنجـا 

ی من در مورد آن مرکز با صفرخان بود که حال در این کتاب ھا احتماالً صحبت. بود

واقعيـت ایـن اسـت کـه . ای دیگر و به طور غير واقعی مطرح شـده اسـت به گونه

محلی که در خيابان ميکده پس از قيام بھمن به ستاد سازمان چریکھـای فـدائی 

در آنجـا  .ھـا نبـود خلق تبدیل شد، قبالً یکی از مراکز ساواک بود و مـال امریکائی

وجود داشت، من اطالعی از آن  نداشـته و " لوازمات زندگی"و " وسایل"ھم  اگر 

ام با رھبران و گردانندگان آن  چرا که از ھمان آغاز به دليل اختالفات اصولی. ندارم

در . ھا به سر برده و مسئوليتی در آنجا نداشـتم سازمان، در شرایط جدائی با آن

دانم  و ھنوز ھم نمی(د در ستاد ميکده اطالعی داشتم نتيجه نه از امکانات موجو

و نـه در آنجـا !) وجـود داشـت" لوازمـات زنـدگی"و " وسـایل"که آیا واقعـاً در آنجـا 

اتفاقاً قبل از این که من بتوانم با رفقـائی کـه بعـداً بـه اتفـاق . صاحب اختيار بودم

دم حتـی محـل ھم چریکھای فدائی خلق ایران را تشکيل دادیم مالقات کنم، خـو
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" وسـایل"ثابتی برای خوابيدن نداشتم، در واقع خودم بيش از ھر کس دیگری به 

" خـاطرات صـفرخان"مطالب در گيومـه از کتـاب . (نيازمند بودم" لوازمات زندگی"و 
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