ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب
"در ﺟﺪال ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ"
"ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ از زﻧﺪاﻧﻬﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در دهﻪ "۶٠
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ دوران رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ  ،اﺷﺮف دهﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﺛﺎر ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺎرﻩ زﻧﺪان و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ  ،در ﮐﺘﺎب "در ﺟﺪال ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ" ﮐﻪ
اﺧﻴﺮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ از زﻧﺪان هﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در دﻩ  ۶٠ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت و ﺗﻔﺎوت هﺎﯼ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪان و ﻧﻮع ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪن هﺎ در دورﻩ دهﻪ  – ۶٠رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
دهﻪ  – ۵٠رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﺷﺪﻩ در ﺻﻔﺤﺎت ﺁﺧﺮ
ﮐﺘﺎب  ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﻌﻴﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران واﺑﺴﺘﻪ  -در دهﻪ  ، ۶٠ﻧﻪ هﺎﻟﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎت از ﻣﺬهﺐ اﺳﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در واﻗﻊ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﯼ از ﺳﻠﻒ ﺧﻮد  ،رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺎﻩ ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ،ﺑﻠﮑﻪ در هﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ  -ﭘﻠﻴﺪﯼ  ،ﺷﻘﺎوت و ﺑﻴﺮﺣﻤﯽ را ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ از ﺁن رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ در دهﻪ  ، ۶٠ﺑﺎ وﺟﻮد روﺣﻴﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﺮدم  ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ رژﯾﻢ
ﺷﺎﻩ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﻧﺎﺋﻞ ﺁﯾﻨﺪ  ،ﺁن ﭼﻨﺎن اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻴﮑﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﻬﺪات رد و
ﺑﺪل ﺷﺪﻩ  ،ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ "ﮔﻮادﻟﻮپ"  ،ﺑﻴﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ و دار و دﺳﺘﻪ ﺧﻤﻴﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ارﺗﺶ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ  ،ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ هﺎﯼ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا  ،ﺑﻠﻮچ  ،ﮐﺮد  ،ﺗﺮﮎ
و ﻋﺮب از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺷﮑﻨﺠﻪ  ،ﺣﺒﺲ و اﻋﺪام ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ  ،ﺷﻮر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﺮدم را ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪﻩ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯼ  ،ﺗﺮس از اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ را در دل هﻤﮕﺎن ﺑﺮ
اﻧﮕﻴﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﺮدم ﺣﺴﺎب ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ  ،ﺁن ﭼﻪ در دهﻪ  ۶٠در زﻧﺪان هﺎﯼ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻴﮕﺬﺷﺖ ﻓﺸﺮدﻩ ﺁن ﺳﺮﮐﻮب  ،ﻓﺸﺎر و اﺧﺘﻨﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﺗﺮﯼ در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در
زﻧﺪان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﮕﻔﺘﺎ  ،ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪن هﺎ در دو دوران ﭘﻬﻠﻮﯼ و ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻘﺪرﯼ ﺑﻬﻢ
ﻧﺰدﯾﮏ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دوران وﻗﺎﯾﻊ از هﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻴﺸﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ،
ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺮح ﺣﺎل ﯾﮏ واﻗﻌﻪ  ،ﺁن واﻗﻌﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﮐﺪام دورﻩ ﺗﻌﻠﻖ دارد! ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت در ﺻﻔﺤﺎت ﺁﺧﺮ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺗﻌﻠﻖ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﻩ را درﺳﺖ ﺣﺪس زدﻩ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ!
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎب "در ﺟﺪال ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ" ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ و ﮐﺘﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوت ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ در دوران ﺑﻌﺪ از "ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ" در دو دهﻪ  ۵٠و  ۶٠اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ و ﻧﺸﺎن
ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻴﻦ اﯾﻦ دو دورﻩ  ،ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ اﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺧﺮد ﮐﺮدن
ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺷﮑﺴﺘﻦ روﺣﻴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﺼﺮاف ﺁن هﺎ از اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﺑﻴﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺰدوران ﺑﯽ ﻣﺰد ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در اﻃﺎق هﺎﯼ زﻧﺪان و در ﻣﻴﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن "ﺗﻮاب"  ،ﯾﮑﯽ از دﺳﺖ ﺁوردهﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﺘﺎب

"در ﺟﺪال ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻧﻮﻇﻬﻮر در زﻧﺪان هﺎﯼ دهﻪ  ۶٠ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد .اﮔﺮ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ دورﻩ ﺳﺎل هﺎﯼ  ۵٠ﺗﺎ  ، ۵٣ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪن هﺎﯼ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺎواﮎ و
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ  ،ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ زﻧﺪﻩ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ و در دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﺷﺎﻩ  ،ﺣﮑﻢ "ﺣﺒﺲ" ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ ،
دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎواﮎ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮﯼ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ او ﮐﺎرﯼ داﺷﺖ و اﺟﺎزﻩ ﻣﻴﺪاد ﮐﻪ او زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﺣﺒﺲ و در
زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﻌﺪ از  ، ١٣۵٣ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮﯼ را در زﻧﺪان ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردﯼ ﻧﻴﺰ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ را هﻢ دوﺑﺎرﻩ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ  ،وﻟﯽ در دورﻩ دهﻪ  ۶٠در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﻴﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺗﺮﯼ ﺑﺮ زﻧﺪان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً در ﺗﻬﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ اول اﯾﻦ دهﻪ  ،ﺗﻤﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬران دوران
"ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ" ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ را ﺁن ﻗﺪر در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺁن هﺎ ﮔﺎﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﺣﺪ ﺟﻨﻮن و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ! ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺰدور و "ﺗﻮاﺑﻴﻦ" ﺑﯽ ﻣﺰد اﻣﮑﺎن اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮاﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ
ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ  ،ﭘﺨﺶ ﮔﻮش ﺧﺮاش ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮﺁن از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ هﺎ  ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻤﺘﺪ ﻧﻮار وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﺸﺘﯽ ﺑﺮﯾﺪﻩ و
وا دادﻩ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن هﺎﯼ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  ،ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ ﻧﻮ ﻇﻬﻮرﯼ ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن در
ﻣﺤﻔﻈﻪ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮب هﺎﺋﯽ از هﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  ،را ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﺮاﯼ اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ و
ﺷﮑﺴﺘﻦ روﺣﻴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ هﺎ در ﺳﮑﻮت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺤﺾ ﺑﺪون هﻴﭻ
ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺁن ﻣﺤﻔﻈﻪ هﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ  ،ﺁن ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎ را ﻗﺒﺮ و ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺒﺮ هﺎ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻮت هﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ "ﻗﻴﺎﻣﺖ" ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ "ﺗﻮاﺑﻴﻦ" ﺷﻼق ﺑﺪﺳﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﻴﺸﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻄﺴﻪ ﯾﺎ
ﺳﺮﻓﻪ ﻣﻴﮑﺮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎ دﯾﻮارﻩ ﺗﺎﺑﻮت ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﻨﻤﻮد  ،ﺑﺎ ﻓﺮود ﺁوردن ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻼق ﺑﺮ ﺳﺮ و
ﮔﺮدن  ،او را ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻃﻴﻔﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت رﻓﺮﻣﻴﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ و هﻨﻮز ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار زﻧﺪان  ،ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻦ و دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻣﺨﺪوش ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺒﻴﻞ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻮان  ١۶ ، ١۵ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﺮدﻩ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎرﯼ داﺷﺖ  ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در درﺟﻪ اول
ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻧﻮﻇﻬﻮر در زﻧﺪان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﺮوﻩ ﺳﻨﯽ و ﻏﻴﺮﻩ
در ﺁن ﺟﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻗﻮف ﺧﻮد ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺮد زﻧﺪاﻧﯽ در ﺻﻒ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ  ،ﺑﺪون دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ  ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺁﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاب  ،زﻧﺪاﻧﯽ هﻤﮑﺎر ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ زﻧﺪان در ﮐﺎر ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻴﮑﺮد .ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﺎ و ﻧﻪ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﻣﺘﻌﺪدﯼ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻴﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺁن هﺎ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎر هﺎﯼ ﻋﻤﻠﯽ و ﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﮐﺎر هﺎﺋﯽ در ﺣﻮزﻩ ﻧﻈﺮﯼ و
اﯾﺪوﻟﻮژﯾﮑﯽ هﻤﭽﻮن ﻧﻮﮐﺮان ﺑﯽ ﺟﻴﺮﻩ و ﻣﻮاﺟﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ زﻧﺪان ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ .درﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان  ١۵و  ١۶ﺳﺎﻟﻪ در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﻴﺠﯽ و ﻏﻴﺮﻩ در هﻤﻪ
ﺟﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ در ﮔﺸﺖ هﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم رﻧﺠﺪﯾﺪﻩ اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ واﻗﻌﻴﺘﯽ ﻣﻴﺪان را ﺑﺮاﯼ رﻓﺮﻣﻴﺴﺖ هﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺁن "ﺗﻮاﺑﻴﻨﯽ" ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در ﻣﻴﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ "ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ" ﻣﺠﺪد و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺠﺪد ﺁن هﺎ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ  ،و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮش
ﺧﺪﻣﺘﯽ در ﺷﻼق زدن هﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ  ،و در ﺑﻌﻀﯽ

ﻣﻮارد در ﻣﻴﺪان هﺎﯼ ﺗﻴﺮ ﺑﺮاﯼ زدن "ﺗﻴﺮ ﺧﻼص" ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،را ﮐﻤﺮﻧﮓ و ﺑﯽ اهﻤﻴﺖ ﺟﻠﻮﻩ دهﻨﺪ .ﻓﺎﺟﻌﻪ
اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﮐﺴﺎﻧﯽ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ "ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ" " ،ﻣﻬﺮ ورزﯼ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮم"
و ﯾﺎ "اﯾﺠﺎد دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻴﻦ" ﺳﻌﯽ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺟﺎﯼ ﭘﺎﯼ ﺁن ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن رژﯾﻢ را در ﻣﻴﺎن اﭘﻮزﺳﻴﻮن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺎز
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ درﺟﻪ ﭘﻠﻴﺪﯼ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ  ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ و
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دهﻪ  ۶٠ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺁزادﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ از زﺑﺎن و دﯾﺪﻩ
ﺷﺎهﺪﯾﻦ ﻋﻴﻨﯽ ﺁن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد  ،اﻣﺎ ﮔﺎهﯽ اوﻗﺎت هﻨﻮز هﻢ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ،ﺁدﻣﯽ از ﺧﻮاﻧﺪن اﻋﻤﺎل ﻗﺴﺎوت اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن  ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ زﻧﺪان هﺎ ،
ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻴﺎن  ،ﺷﺮح ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﺎﯼ اﻋﺠﺎب اﻧﮕﻴﺰ و ﻣﺒﺎرزات هﺰاران زن و ﻣﺮد
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﯽ از ﺁﯾﻨﺪﻩ  ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ هﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ هﻤﭽﻮن ﺳﺮو اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ
وﻟﯽ هﺮﮔﺰ ﻧﺸﮑﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻮر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ  ،اﻧﺰﺟﺎر و ﻧﻔﺮت از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﻨﻔﻮر در هﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻴﺸﻮد .در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ از ﻣﻌﺪود ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ  ،ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺑﺎ ﺷﺮح درد
و رﻧﺞ ﻣﺘﻌﺪد ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوﻩ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد  ،ﻏﻢ و اﻧﺪوهﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ هﺎﯼ ﺑﺰرگ هﺰاران زن و
ﻣﺮد ﻣﺒﺎرزﯼ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺷﻴﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﯼ ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ از دﺳﺖ
دادﻧﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ارزش "در ﺟﺪال ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ" را ﺑﻪ هﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺮاﯼ رهﺎﯾﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ،
ﻗﻮﯾﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮑﻨﻢ.
اﺳﺪ ﺷﻔﻴﻌﯽ
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