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 يطبقات مبارزه و زندان
 يدر باره کشتار سراسر ين گردهمائيارائه به پنجم ين مطلب برايا

تا  06تردام هلند در رو 36و دهه  7631در سال  ياسيان سيزندان

وقت  يآماده شد که به طور خالصه با توجه به کم 0676سپتامبر  00

( 0676سپتامبر  01)ادمان فرانکفورتين در يو هم چن يدر گردهمائ

افته بود ارائه يب يفرانکفورت ترت يست هاياز کمون يکه به همت جمع

 .شد

. آمده باشدرون ير بوته بيشناسم که از ز يرا نم يرفقا، دوستان من کس

. وجود ندارد يت طبقاتيچ انسان بدون هويه. ن طورينن شما هم هميقي

خاص خانواده اش  يت طبقاتيموقع تولد در ارتباط با وضع يهر انسان

موجود در جامعه؛  يدر سلسله مراتب طبقات يعني. گذارد يا ميپا به دن

. کند يت تمام عمر را سپريست که در همان موقعين طور نياما ا

ل مختلف يا آن فرد به دالين يگاه ا. ستين ياست اما کاست يامعه طبقاتج

همگان امکان  ير برايين تغيکند اما ا ير مييشان تغ يگاه طبقاتيجا

 يک مبارزه طبقاتيبه کمک  يعنيک صورت يتنها در . ستير نيپذ

ک يکال وجود دارد و تنها در يرات رادييگسترده و موفق امکان تغ

زد و به يان طبقات را در هم بريتواند بن يکال ميات رادريين تغيمورد ا

 . وسته استينجامد که تاکنون به وقوع نپيطبقه ب يجامعه ب

 يخ مبارزه طبقاتيکه تاکنون وجود داشته تار يه جوامعيخ کليتار „

 يا طبقه اين طبقه حاکم و طبقات يب يمبارزه طبقات (. مارکس)“.تاس

مبارزه . ان دارديحاکم قرار دارد جر يطبقه  يکه تحت ستم و سلطه 

ن طبقه حاکم و يرا بيدائم و بدون انقطاع است؛ ز يمبارزه ا يطبقات

که  يوجود دارد و تا زمان يحل نشدن يک تضاد دائمير حکم، يطبقه ز

تضاد رفع و محو نشود مبارزه در ابعاد مختلف بسته به قوا و قدرت 

 .نيآشکار، گاه پنهان و گاه خون گاه. ابدي يبالفعل طبقه تحت ستم ادامه م

 .انجامد يکل سازمان جامعه م يو در نفطه اوج خود به تحول انقالب



، طبقات خاص آن ياجتماع يزندگ ياز دوران ها يدر هر دوره ا

. ن آن ها، تضاد طبقات متخاصم استيدوره وجود دارد که تضاد ب

تضاد  يئودالسپس دوره ف. ن برده و برده داريتضاد ب يدوران برده دار

 يعصر بورژاز يعنين يا سرف با فئودال و در عصر نوين دهقان يب

و  يدر دو دوره برده دار. ه دارين طبقه کارگر و طبقه سرمايتضاد ب

گر هم بودند به طور مثال در ي، طبقات دير از دو طبقه اصليغ يفئودال

رگر نوپا و طبقه کا يگذشته از دهقانان، بورژواز ياواخر دوره فئودال

. کردند ينداران مبارزه ميا زميه طبقه فئودال ينوپا همراه با اصناف عل

توسط طبقه  ياسين دوره حاصل مبارزه، کسب قدرت سيدر هر دو ا

برده داران  ين رفت ولياز ب يبرده دار. تضاد انجام نشد يدارا ياصل

 ا در دورهيل شدند يد تبدين دار هم بودند به طبقه حاکم دوران جديکه زم

رون آمدند بلکه آن ها فقط يروز مبارزه بيسم دهقانان نبودند که پيفئودال

نو پا بود  ين دوران بورژوازيروز اين رها شدند وپيبه زم ياز وابستگ

در . اهداف خود بکار گرفت يکه دهقانان و طبقه کارگر نوپا را برا

را در کل جامعه فقط ياما تضاد ساده شده است، ز يه داريعصر سرما

 ين دوطبقه موتور تحول جامعه مين ايطبقه وجود دارد و تضاد ب دو

دو . ده انديدو اردوگاه وجود دارد که در مقابل هم صف کش. شود

اردوگاه  يکي. است ي، دو اردوگاه بزرگ جهانياردوگاه متضاد امروز

ا طبقه کارگر که به طور جداگانه در هر کشور ده ها و صدها يکار 

ت جهان را يت جمعيا اکثري يارديليموع چند ماست و در مج يونيليم

داران جهان که  هيا سرماي هياردوگاه سرما  يگريدهد و د يل ميتشک

ن و يت و حفاظت از منافع طبقه خود را در بهتريحما يهمه ابزارها

، ياقتصاد يابزارها يعني. ار دارديت در اختيت و کميفين کيمناسب تر

ل يخواهم به دل يمن م. ينظامو ابزار سرکوب و  ي، اجتماعياسيس

ن ابزارها توجه شما را فعال به ابزار سرکوب ين ايوقت در ب يکم

 .معطوف کنم

، يس مخفيس، پلياز پل يشامل ابزار سرکوب داخل ينظام يابزارها

 يروهاي، نيتيامن يروهايو انواع و اشکال مختلف ن ين الملليس بيپل

متفاوت  يکشور اساممختلف گشت که بسته به  ي، گروه هايانتظام

فوق مدرن چون ماهواره،  يکنترل کننده که ابزارها يروهايدارد، ن

ختن شرم از يل ريبه دل يو علن يمخف ين هايشنود، دورب يابزارها

و  يجمع ي، ارتش هايداخل ي، ارتش هايوتريکامپکنترل کنترل، و 
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، يو فرامنطقه ا يمنطقه ا ينظام يمان هايمشترک چون ناتو، پ

که موضوع بحث امروز ن و باالخر زندا يضابط قضائ ياروهين

 يروهاياز ن يميل عظيخ ين مورد آخريماست، برخوردارند که در ا

ارندازمقامعاليدادستانکلکشوروروسايسرکوب مشغول به ک

گرفته ها خالصزنتادادگاه تير و پستروزانه را شامل  مامور

 .است

از جامعه  يقت جزئيحاکم در حق سرکوب طبقه يروهاين بخش از نيا

حفظ  يشمار سنگرهايک سنگر از بي. است يه دارينظام سرما يمدن

ت يو امن يت جهانيامن يته هاين ها کميعالوه برا. و طبقه حاکم  نظام

زنداناما.  دوجانبهچند جانبه و  يمان هايو پ يت منطقه ايامن. اروپا

.درميانابزارسرکوبجايگاهويژهايدارد

 يا براين دنيک زندان بزرگ است ايخودش  يه داريسرما ياياصال دن

ا يادامه بقا بفروشند  يکارشان را برا يرويکه مجبورند ن ييانسان ها

ده يکار ناميدا کنند و بيپ يا يکارشان مشتر يروين ينتوانسته اند برا

 ند دريد بگويعار است و با يکاريباورانند که ب يشوند و به آن ها م يم

ا پس از سال ها کار طاقت فرسا اکنون که ي ،کارينه ب ندکار يچستجو

پرت شده اند و به گروه  يارزش به گوشه ا يب يا ير شده اند مثل شيپ

ا يرحم کار يب ياينکرده به دن يکه کودک يا کودکاني ،وسته انديپ انيگدا

 ،هبل. ک زندان بزرگ استي ،کار افتاده اند يم به اردوگاه هايبهتر بگو

ک يکه  يدر جامعه ا. ک مبارزه استيا خودش ين دنيدر ا يپس زندگ

ت خود دارد و جامعه يرا در مالک يثروت اجتماعبخش اعظم  ت ياقل

 ينده ايت آحاد جامعه آياکثر يعنيه يبق يبرا ،گردد يبه فرمان او م

آن ها فقط . ن روز به آن روز استيشان از ا يوجود ندارد و زندگ

 .شود يروز بروز سخت تر م ينگند و زندگج يبقا م يبرا

 يچون که ما کار م. است يه داريما در نظام سرما تن سرنوشيا 

کار  يرويبه عنوان مالک ن يه داريسرما يايم، چون که ما در دنيکن

ه دار يم و مثل دو تاجر، دو سرمايه قرار گرفته ايدر مقابل مالک سرما

 ؛ميک اتحاد قرار داده ايدر  مان را طبق قرار داد با هم يه هايسرما

 يشان حفظ م يرا برا آن هات يم و موقعيه شده ايمحافظ صاحبان سرما

ه دار مساعده يم که به سرمايآن قدر تاجر شده ا. ميده يم و تداوم ميکن

 يست؟ مگر ما دستمزدمان را آخر ماه نمين طور نيم مگر ايده يم

حاصل کار  يم وقتيکن يمک ماه بدون مزد کار ين که ما يا يعني. ميريگ



م بما يد کرده ايکه خودمان تول يه ايما به معامله در آمد از سرما

قبل از کار ما موجود  يرييه متغيقت سرمايشود در حق يدستمزد داده م

کنند  يم و آن ها لطف ميگذار يه دار ميار سرمايست ما آن را در اختين

ن يبه ا. کنند يم زياز آن را به حساب ما وار يبعنوان دستمزد بخش

ز و يلوکس با بر يتواند زندگ يم يدرصد 06تا  76ت ين اقليخاطر ا

از آن چه است که از  يبخش کوچک ين زندگيبپاش داشته باشد و ا

. کنند يآن ها ما را کنترل م. شود يشان حاصل ميق کار ما برايطر

وه يش. کنند ين ميپوشش ما را تع و ، خورد و خوراکيوه زندگيش

ما در مدرسه  يکنند که بچه ها ين ميتع. دهند يان را سازمان متفکرم

ن اش يکه آن ها تع يا ينوع زندگ ياموزند تا برايد بيرا با يزيچه چ

ک مادر ي. ده اند آماده شونديش تدارک ديکه برا ينده ايکرده اند و آ

و در . کنند يسپور شدن آماده م يد که بچه ام را برايگو يم يهند

ابزارها و راه  يپناهندگان همه  يبرا يوزش زبان آلمانآم يکتاب ها

ت کودکان مهاجر به يا اکثري.شود يشدن آموخته م ينظافت چ يها

د بسمت به يل بايسال تحص 9شوند که بعد از  يسوق داده م يمدارس

کنند که ما کجا و  ين ميآن ها تع . ت شوندياصطالح بازار کار هدا

چون جامعه . رنديگ يخاب را از ما مآن ها حق انت. ميچگونه کار کن

مان بانک مسکن درست يست، آن ها برايمردم ن يبرا يمسئول سرپناه

م يدان يکه همه م يم در حاليخر يسال قسط م 66با  يکنند، خانه ا يم

 ين مين سبب به آن ها تضميمان وجود ندارد به هم يبرا يت شغليامن

تعلق ندارد سرکار دست  که به ما ياز دست ندادن مسکن يم که برايده

 م تا مبادا کارمان ويرياعتراض بپذ يط کار را بيم و شراياز پا خطا نکن

. ستين ينانياما بازهم به آن اطم. ميسرپناهمان را از دست بده جهيدر نت

وجود ندارد پس مسکن ما هم پا در  يت شغلين چون امنيگذشته از ا

ش ين است و پايدر کم يه داريسرما يادوار يرا بحران هايز. هواست

م، اگر يط اعتراض کنين شراياگر به ا. گذارد يما م يشانه ها يرا رو

 يماست، دادگاه روبرو يس روبرويم پليبه اخراج ها اعتراض کن

از زندان  يط حتين شرايدر ا يزندگ. ماست يماست، و زندان روبرو

 در. کنم يران مطرح ميمثال ها را در رابطه با ا. هم سخت تر است

ه نوع برخورد يعل. ط دست به اعتصاب زديه شرايشود عل يزندان م

رون از يدر اعتراض به حوادث ب يه کمبود امکانات، حتين، عليمسئول

به  شود يگر ميد يه فشار و برخورد نامناسب با زندانيزندان و عل
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در  36به طور مثال من در سال . اعتراض کرد يو جمع يطور فرد

به عدم  يا به طور جمعيان اعتراض کردم، زندان به اخراج کارگر

ا اعتراض به ي. تواب هم بود يماريکه قبل از ب يماريب يتوجه به زندان

 . دهند ين که چرا ماه رمضان به ما نهار نميا

اما در خارج از زندان فشار و ترس از زندان مردم را وادار به سکوت 

 ير ميا دستگدرجه گرم 06به خاطر خوردن آب در تابستان . کند يم

کارگران بخاطر اعتصاب و اعتراض به . خورند يشوند و شالق م

که کارگرده اند  ييماه ها و گاه سال ها يپرداخت نشدن دستمزدها

کسب حقوق  يخود برا يزنان به خاطر سازمان ده. شوند يرميدستگ

ا يان ستاره دار، اخراج يدانشجو. شوند يم ير و زندانيدستگ يانسان

 .زنند يم" يمل"ت يبه همه انگ اخالل در امن. وندش يم يزندان

نده يه و دولتش برخالف ما آيچون سرما. کنترل، زندان هم الزم دارد

ش يهرسال برا. سازد ينگر است، قبل از وقوع حادثه زندان ها را م

و ساخت و ساز و  يو بازساز ينوساز :يبرا بودجه يدر بودجه عموم

ت بخش ين اکثريس ضمن کنترل ايپل. کند ين ميشتر تعيت بيجاد امنيا

طبقه کارگر . رديگ ين مير ذره بيگران زيش از تر دياز آن را ب ييها

ن يطبقه کارگر هم يه يآن بق ير از قشر بااليبغر را البته يو مردم فق

آن . تيشود با جرم و جنا يه فقر مرادف ميسرما يبرا. رانديمردم فق

زندان  يدهند اما بودجه برا ينم انجام ين بردن فقر کارياز ب يها برا

ه داران يدرون زندان هم سرما يحت. دهند يشتر اختصاص ميب يها

. شوند ياندک بکار گرفته م يان با پوليمنافع خود را دارند و زندان

ار مهم است که در آن کارگران با يک صنعت بسيصنعت زندان اکنون 

در همبن ماه . شوند يز به کار گمارده ميناچ يباورنکردن يدستمزد

که با دستمزد ا يفرنيالت کاليازندان  يه کارگران کارخانه هايژوئ

به کار گمارده ساعت  8 يک دالر براي يروز يعنيسنت  76 يساعت

ک دالر يزان يش دستمزد به ميشده اند اعتصاب کردند و خواهان افزا

در  يزندان 70666زندان  66ا در يفرنيدر کال. در ساعت هستند

ان دادن يپا ي، برايط بد زندان، حذف امکانات آموزشيبه شرااعتراض 

کارگران . ت غذا دست به اعتصاب زدنديفيو بهبود ک يه گروهيبه تنب

ران اصال جرات فکر کردن به اعتصاب را از يصنعت زندان ا يزندان

 . دهند يترس سرکوب به خود راه نم



 نس و نژادند همه در برابر قانون بدون توجه به طبقه و جيگو يم

مثال خلق کرد تنها . ستين طور نياما در عمل ا. برابرند  تيوقوم

از  يدهد اما سهم بزرگ يل ميت کشورمان را تشکيجمع% 76

از . تيجمع% 0ن است خلق عرب با يکند هم چن يسرکوب را تحمل م

به خاطر حفظ  يارديليشود و نام دزدان م يدست نان دزد قطع م يطرف

گر يا به پست مهم ديکه به فساد آلوده است  يکس. شود يبرو برده نمآ

اد يش زينمونه ها. شود يا با حقوق باال باز نشسته ميشود  يمنتقل م

. ق دوستيرف و يمرتضو انيآقا ،يارد تومانيليم 6666دزد ، است

ه يمنس ماه ژوئيدر ز يارديليم 0 يل پرونده ماليمنس که به دليس زيرئ

شمار يو موارد بشد ورو بازنشسته يون يليم ميبا حقوق ساالنه نامسال 

 . گريد

 .فقرا و طبقه کارگر است يطبقه حاکم رو يزندان ابزار کنترل اجتماع

منظورم از طبقه کارگر همه . است يزندان ابزار جنگ طبقات يبا بقول

ادامه  يخود را مجبورند برا يا فکري يکار جسم يروين اند که يکسان

 يکه موفق به فروش نم يين هان آي، هم چند بفروشندار ه يبقا به سرما

، ين کارگران همه بخش ها از صنعت و کشاورزيبنابرا. شوند

شان را در بر  يره و خانواده و بچه هايخدمات، آموزش، بهداشت و غ

 ياريليچند م يطبقه ا ين طبقه به طور جهانين احتساب ايبا ا. دارد

 دنکن يشورش م يطور فردب يو نابرابر يعدالت ياز بنان گاه يا. است

 يبرا ياسيس يکسب آگاه در صورت اما .جه اش زندان استيو نت

 يشتر در جستجويب يستم قضائيس. عمل خواهند کرد کل جامعه يرهائ

کله  يا هم بسته با آنان برايا ازآنان اند و ياست که  يو کسانن گروه يا

ها را آن  راي، زاست.کنند يپا کردن جامعه استثمارگر مبارزه م

از  يريجلوگ يبرا يزندان جائ. داند يسرچشمه جرم در مفهوم خود م

در  3اهان يکا سيدر آمر.  ط موجود استيه شرايدن عليمبارزه و جنگ

. اه پوست انديان سيزندان% 06دهند اما  يل ميت را تشکيصد جمع

ن طور است وضع يهم. اه اندين که سيا يرند براين که فقيا يچرا برا

وجود دارد و  يون زندانيليم 0کا يدر آمر. کايها در امرش يسپانيه

اه يک سوم همه مردان سي. س انديصدها هزار نفر هم تحت نظر پل

در . ا در زنداننديشوند  يه کنترل ميکا توسط قوه  قضائيپوست آمر

 يران طبق آمار رسميدر ا.  ون نفر منتظر دادگاه هستنديليم 1مجموع 
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ناراحتند که به  ين مملکتيمسئولندانند ونفر در ز 006.666ش از يب

ن افراد يت اياکثر. ر کننديتوانند افراد الزم را دستگ يل کمبود جا نميدل

ن ها ياند يگو يم. اکثرشان به طبقه کارگر تعلق دارند. همان فقرا هستند

ن يا و بزرگ ترين گنگ دنيگنگ هستند، ارازل و اوباشند اما بزرگ تر

شبه  يروهايو ن يتيامن سي، پلسيپل يروهايا نيارازل و اوباش دن

 يمائيآن ها به راهپ. هستندها  يو لباس شخصر دست آن ها يز ينظام

به محل اعتصاب . کنند يز مردم معترض حمله ميصلح آم يها

خانه . کنند يبه خانه ها حمله م. کنند يکارگران در کارخانه ها حمله م

ابان ها يخ. برند يبا خود م زند و هرچه را که بخواهندير يرا در هم م

. کنند يبه تحصن ها حمله م.  طلبند يکنند و نفس کش م يرا قرق م

، اجتماعات 01دان ژاله، تظاهرات زنان اسفند يم: شمارندينمونه ها ب

دان يم:  شان يد ترهايجد ران ويگر در ايشمار دي، تظاهرات بيکارگر

ها،  يخانه گرد، 88سال  ياعتراضر، تظاهرات يدان تحريم، ميتقس

ها در آلمان، جنبش اشغال  يل، تظاهرات ضد نئونازيتظاهرات برز

 .ت و و و يوال استر

شان اصل يو برخالف ادعا نديب يافراد جامعه را مجرم م يهيستم تنبيس

چون ما . ماست يس همه جا روبرويپل.  بر مجرم بودن است نه برائت

م، چون ما به فقر يرگرچون ما کا. ميريچون ما فق. دانند يرا مجرم م

ن يکه البته ا ميدر دست آن ها معترض يانباشت ثروت اجتماع اي خود و

ت ياما غارت اکثر. ده استينجاميبه عمل ن يهنوز به صورت عموم

ست، يانسان ها جرم ن جان غارت. ستيجرم نت يک اقليتوسط جامعه 

 ازيو ن يماريام بيا يبرام که ياگر بتوانکوچک ما  يغارت پس اندازها

ه داران که آن را پس يکالن به سرما يدادن وام ها يبرا م،يکنار بگذار

ما و پر کردن آن با خرافات  يغارت کله ها. ستيدهند جرم ن يهم نم

جاد جنگ و به کشتن دادن دهها و يا. ستيات جرم نيو اوهام و چرند

اما در . ستيون ها بودجه جرم نيليصدها هزار نفر  وتلف کردن  م

م و همه يمجرم هستم، يکن ين موارد اعتراض ميه ايکه علما عوض 

 . ميشو يجور کنترل م

ل يورود و ساخت مواد مخدر تشک يايمجرم کردن ما، ماف يآن ها برا

رسانند  يع کنندگان و مصرف کنندگان کوچک ميدهند و به توز يم

 ريکار هستند دستگير و جوانان بين ها را که معموال از مردم فقيبعد هم

م يکن يند ما با مواد مخدر مبارزه ميکنند تا بگو يم يکنند و زندان يم



ل فقر مفرط در جامعه به خدمت يبه دل نآنا ين هايالبته از قبل جانش

شه در کار ين صنعت پردرآمد هميکودکان و ا يشوند حت يگرفته م

 يآن ها حت. از کشورها گريد ياريک و بسيران و مکزياست نمونه ا

کنند  يستم را هم با انگ داشتن مواد مخدر مخدوش ميس مبارزات ضد

 . سازند يرا به آن منف يتا انظار عموم

توماس براون : ميکن يدر کتابش توجه م يک زنداني يبه صحبت ها

ر خسته شده بود و يبخور و نم ياز دستمزدهابود که  يقصابکارگر

ت به د فردا دسيد ير عادالنه ميع ثروت  را در جامعه غيچون توز

ر شد يدستگ يل دزديبه دلاو . کرد ياقدام م يشورش زد و به دزد

ا من يآ: " ديگو يدر شرح حال خود م يو. وسال ها در زندان ماند

 يفکر م ين طورياول خودم ا. مقصرم و زندان پاداش کار من است

که در  يطيدم شراياما بعد فهم. کردم که بله زندان پاداش کار من است

 يم يارد نفر خوب زندگيليک چند ميون نفر به خرج يليک چند ميآن 

و  يشود که مردم به دزد يط سبب مين شرايا. کنند مقصر است نه من

که در آن  يطيد اما شرايآ يا نميدزد به دن يکس. ده شونديغارت کش

 يبعد معلوم م. ن کننده استيکند تع يکند، در آن رشد م يم يزندگ

در  يشود مورچه ا يا مياستثمار شونده ا يشود که استثمار کننده است 

 ير پا ميآن را ز يو نرم ها ييدرون و خارج از آن، که اخالق بورژوا

و . گردد يکه با زور م يافتد آپارات يگذارد و به دست آپارت دولت م

به کارگران سد ينو يم. افتد يس ميت، زندان و آپارات پليبه دست قانون

شان و  يل شان، دستاروردهايساشود که و ين طور نشان داده ميا

شود اما  ين حفاظت ميت و مجرميشان در مقابل جنا يکسب شده ها

 يسيند که تنها دستگاه پليب يشود م ير ميکه دستگ يدر عمل انسان وقت

سر مردم را حفاظت  يد بازهم بهتر شود که قدرت باالين بايا يبرا

ن آرزو يدان همواره ادر زن. شتر غارت کننديکنند و ثروتمندان بتوانند ب

 ياول برام فرق نم. ه سلطه گران مبارزه کنميت شد که عليدر من تقو

ن يا اما بعد از مدت ها فکر به ايا کلمبيکاراگوا يکرد در کجا، در ن

 ياو م. د مبارزه کنم در اروپا و در آلمانين جا بايدم که هميجه رسينت

که ارزش  يجائ. م استمبارزه الز ياجتماع انسان ها با هم برا: سدينو

 يبانيو پشت ين کند، انسجام، همبستگيرا تع يق جمعيعال يانسان يها

ن يا. دهد يانت و انحراف رخ ميبه ندرت خ ين جائيدر چن. وجود دارد

خودش و  يرويتواند به ن ين که تا چه حد ميعملش، ا يجا انسان درست
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 ينان عموميمتا چه حد اط. دهد يبماند را نشان م يش قويت رفقايحما

همهبايدبهتوانندبه. وجود دارد، اهداف تا چه حد ارزش مند هستند

 يزيچ. ق و مصمم و عملي، کار دقدانشکافيدستيابيداشتهباشند

وآرزويد و صبر ياعتماد است و ام. د غفلت شود عشق استيکه نبا

."اينکهباهمعليهوضعيتموجودمبارزهکنيم

البته . زند يجامعه حاکم است حرف اول را م که در يطيمساله شرا

شوند و بقول نظام مرتکب جرم و  يط دزد نمين شرايهمه تحت ا

و کنند  يدا ميدست پ ينسب يکه به آگاه ييآن ها. شوند يت نميجنا

 يط ميم به مبارزه با شرايمثل توماس بعد از زندان تصمهم  يکسان

معموال صحبت از . ستنديک قماش نيها هم همه از  ياما زندان. رنديگ

 :شود يم يدو نوع زندان

سياسي ن گروه بخش يکه از آن وجود دارد ا يفي؛ طبق تعرزنداني

رد در نمونه يگ يا گروه ها را در بر مياز افراد و  يع و نا متقارنيوس

که در درون بافت حاکم قرار دارند از منافع  از آن يبعض: رانيا

ک ين جناح و آن جناح، با يفرد، با ان فرد و آن يبا ا يا گروهي يشخص

ا خواهان سهم خود و سهم گروه خود در قدرت يکرد مخالفند، يرو

حاکم  يه داريستم چه نظام سرماياند، اما در حفظ س يو اقتصاد ياسيس

 يم يم حاکم با حاکمان موافقند و در طبقه حاکم دسته بنديو چه رژ

ران ين ها در ايه بارز انمون. تابد ين را هم برنميستم اياما س شوند

در زندانند  88ت است که بعد از اتفاقات سال يامروز آن بخش از حاکم

 . خود تحت نظرند يا در خانه هاي

ستم و با آموزش يستند اما در سياما درون و جزو طبقه حاکم ن يبعض

ت دارند اما دانش يآن رشد و نما کرده اند، حسن ن يها و برداشت ها

پردازند  يشه ها نمينند و به ريب يم يمشکل را روبنائندارند و  يطبقات

و اصالحات  يچشم پوش ير و کمييتغ يتازه، کم يهوا يو خواهان کم

ن يحاضر به ا يحت ياسالم ياما حکومت جمهور ستم هستنديدر س

ن همه ياز جوانان که از ا يارين دسته اند بسياز. ستير هم نيياندک تغ

شان جانشان به لب آمده  يک شخصکوچ يزهايچ ير و ببند برايبگ

روند و  ين حد هم فراتر ميان که ازياز دانش جو يا بخشياست و 

است مثل  يابيستم قابل دستين سيکه در هم ييها يخواهان آزاد

از  ين زمره اند بخشيدر هم. هستند يشرفته اروپائيپ يکشورها

  .سندگانيروشنفکران بورژا شامل استادان دانشگاه ها، وکال، نو



ستم رشد و نما کرده ين سيگر هم وجود دارند که گرچه در ايد يبخش

فراتر بروند و به طور  يبورژوائ ينياند اما توانسته اند از جهان ب

دا کرده اند شامل يپ يدانش طبقات يو نظر يدر تجارب عمل ينسب

ا يکه  يسندگانيان و روشنفکران، نوياز دانش جو يکارگران آگاه، بخش

فرزندان طبقه کارگر  يا اصوال از نظر طبقاتيده اند يبر از طبقه خود

د يبا توجه به د. ر بوده انديک در گياز نزد يبوده اند و با مساله طبقات

ن يا .ن بخش آحاد جامعه استين بخش گسترده تريمن از طبقه کارگر ا

ن يات هم ندارد به هميحق ح ياسالم يگروه اصال از نظر جمهور

 .زند ين ها مسبب دست به کشتار آ

 يکم يک زندگي يبراو حقوق کار  ياند که برا يگر کارگرانيد يبخش

ا يش دستمزد يا افزايکار  يا سختيه اخراج يا عليدر محل کار  ،بهتر

 يک نکته اساسين جا يا. پرداخت حقوق معوقه خود مبارزه کرده اند

خواهند مسائل  ياز کسان که م ياريبرخالف نظر بس. قرار دارد

جدا کنند و کارگران را بدور از  ياسيل سيرا از مسا يو صنف ياداقتص

 ياسيس ين را مبارزه ايستم حاکم ايم و سينگهدارند، رژ ياسيل سيمسا

نده کارگران يا نمايرا که سخنگو شده اند  يند و بالفاصله کارگرانيب يم

ن کارگران در ياز از ياريبس. کند يم ير و زندانيگر شده اند دستگيد

شان  يطبقات يشان و آگاه يدانش نظر يه داريبا سرما يزه عملمبار

 يدا ميستم دست پياز س ينسبتا درست يشود و به برداشت ها يق ميتعم

خود در شراکت  يها ير هم طبقه ايکنند آن را با سا يم يکنند و سع

اما بالفاصله . برم ينام م يبه طور مثال از محمود صالح. بگذارند

ن کارگران ياز. شود يآغاز م يستيکرات رفرمتف يبيات تخريعمل

. شود يکارگر اول رهبر ساخته م يجدا کردن شان از توده ها يبرا

 يبورژوائ يتوانند با نهادها يق که ميشود او را به هر طر يم يسع

 ينامه ها. وصل کنند يجامعه مدن ي، با سنگرهايه داريسرما يايدن

ه يستم سرمايس ين مقام کارگريه ها و باالتريت از احزاب، اتحاديحما

 ياسيس يروهاين کوشش ها معموال توسط نيا. او. ال. يا يعني يدار

به . يداخل يست هاين رفرمي، هم چنرديگ يدر خارج از کشور انجام م

 ،کند يرا ط يطبقات يتوانست  مدارج آگاه يکه م يق کارگرين طريا

از استثمار  جامعه ييافتد که از رها يم يخود ناخواسته در گرداب

ن درد آور يکند و ا يدا ميل پيه ها تقليس به اتحاديبه نامه نو يطبقات

  .است
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از اوباش، دزدان، قاچاقچيان، قاتالن، تن  دررابطهبازندانيانعادي"

نان يا .فروشان، هم جنسگرايان و بدهکاران و غيره  اسم مي برند

ده اند؟ ين روئيناگاه از زمندارند و ب يان تعلق طبقاتين زندانيا ايآ. اننديک

نداشته است  يا نقشيت آين وضعيدر راندن آن ها به ا يط اجتماعيشرا

اگر به شناسنامه طبقاتي آن ها رجوع کنيم، . ا چقدر نقش داشته استي

بيکار . خواهيم ديد که بخش عمده آن ها از جماعت فرودست جامعه اند

شان تنها نيروي کارشان بوده  دارائي. فاقد ابزار توليد بوده اند. بوده اند

که نتوانسته بودند آن را در بازار کار به سرمايه داران محترم 

چرا نتوانستند؟ براي اين که در بازار کار نيز چون بازار . بفروشند

آن ها از حق ويژه اي نيز برخوردار . ساير کاالها رقابت وجود دارد

ه سرمايه دار و در آن ها در رقابت براي عرضه کاالي خود ب. نبودند

اين راستا استثمار گشتن توسط سرمايه موفق نبوده اند، زيرا در جامعه 

اي زيسته اند که امکانات الزم براي يک آموزش عمومي رايگان 

خانواده هايشان نيز که جز فقر ميراثي جهت باقي . فراهم نبوده است

وزشي، گذاشتن براي ورثه خود نداشتند، قادر به تهيه لوازم کمک آم

کتاب و دفتر و کيف و لباس و وسيله رفت و آمد و غيره و حتي تغذيه 

 . آن ها نبوده اند

در نتيجه آن ها يا در کوچه ها رها شده اند که در اين صورت در 

معرض جذب توسط مافياي مواد مخدر، باندهاي دزدي، باندهاي 

يتر سازمان يافته گدايي و آزارهاي جنسي بوده اند و امروز صاحب ت

امروزه بخش بزرگي از اين کودکان تحت . زنداني عادي مي شوند

عنوان کودکان خياباني و کودکان کار در سطح جامعه پراکنده اند و 

چاقوي سالخي جمهوري اسالمي براي لت و پار کردن آن ها در 

 .فردايي که به عنوان ارازل و اوباش جمع شوند، تيز مي شود

يي سپرده شده اند که چون ديگر دوران بخشي ديگر به شاگردي و پادو

آموزش به صورت آموزش صنفي استاد شاگردي به سرآمده، اکثر آن 

ها چيزي نياموخته در سنين نوجواني دوباره به جامعه، به حول و 

اينان نيز طعمه هاي خوبي هم براي . حوش جامعه پرتاپ شده اند

ر ارگان هاي باندهاي قاچاق، دزدي، اخاذي و تن فروشي و هم جذب د

سرکوب چون بسيج و سپاه و تيم هاي لباس شخصي و موتورسوار 

در مورد اول گاه قاتل . براي حمله به اماکن و افراد و گروه هاهستند

نيز از آب در مي آيند بدون آن که براي آن برنامه ريزي اي کرده باشند 



ورد و به زندان مي افتند  و مي شوند زندانيان عادي و در مورد دوم م

سوء استفاده سياسي قرار مي گيرند و مي شوند ابواب جمعي سيستم 

 .سرکوب

بخشي از آن ها همان کارگران بيکار شده اند که از شدت استيصال 

دست به دزدي زده اند، يا در اعتراض به بي عدالتي در لحظه اي که 

خارج از توان کنترل کردن بوده، کارفرمايي، سرکارگري يا حتي فرد 

را که او را درک نمي کرده کشته است و اکنون قاتل ناميده مي  ديگري

 .شود و زنداني عادي

يا از فقر و ناداري زن و دختر خود را براي ادامه بقاي خانواده به تن 

فروشي واداشته است  و در عدالت از نوع اسالمي سرمايه داري مرگ 

 .را به انتظار نشسته است و زنداني عادي ناميده مي شود

در  0دختران را ، فرزندان درجه  –سته ديگر به داليل جنسيتي د

تنها براي رها شدن شانه خانواده از   –جامعه ي فقر زده را مي گويم 

معموال به مرداني . زيربار يک نان خور اضافي به شوي داده مي شود

گاه اين امر براي بازپرداخت قرضي کهنه صورت . با اختالف سن باال

براي دريافت اندک پولي براي بهبود زندگي بقيه  مي گيرد و گاه

آن گاه که اين دخترکان به سن بلوغ مي رسند و دل مي سپارند . خانواده

و مي خواهند به ميل خود زندگي کنند هيوالي سنگسار آن ها را در 

ترازوي فرشته . چنگال خود مي گيرد، جامعه آن ها را محکوم مي کند

ر مي شود تا بند بند وجود اين خاطيان به عدالت با سنگريزه و کلوخ پ

نرم جامعه را نرم کند و آن ها براي اجراي عدالت به زندان سپرده مي 

 !شوند و مي شوند زندانيان عادي

يا در حالتي ديگر همينان چند سال بعد در آغاز جواني با چند بچه براي 

ر به تامين مخارج خانواده و حتي مرد که يا پير است يا معتاد مجبو

خود فروشي مي شوند و سر از زندان در مي آورند و زنداني عادي 

 .ناميده مي شوند

ديگراني به کلفتي در خانه هاي ديگران سپرده مي شوند که اغلب مورد 

آزار و تجاوز جنسي قرار مي گيرند و برايشان اين طور رقم مي 

ز خورد که سرنوشت شان اين گونه است و به آن تن مي دهند و سر ا

 زنداني عادي: زندان در مي آورند

آيا چنين اموري عادي است که ما آنان را با عنوان زندانيان عادي از 

زندانيان ديگر جدا کنيم و به اين وسيله آنان را از حداقل آموزش و 
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آگاهي اي که در اثر اين نزديکي اجباري حاصل شان مي شود محروم 

سي اي که مجبور شده اند با به کتاب هاي خاطرات زندانيان سيا. کنيم

من خود نيز . اينان زندگي کنند رجوع کنيد و اين تاثير مثبت را ببينيد

 .مي دانم آغازش سخت است. تجربياتي در اين مورد دارم

آيا اين شرايط حاصل وجود يک مناسبات خاص نيست و با حفظ سيستم 

اگر . دبراي صدها و هزارها و ميليون ها فرد ديگر بازتوليد نمي شو

جواب را مثبت بدانيم که من به عنوان يک فعال جنبش لغو کار مزدي 

قربانيان سياسي . اين گونه فکر مي کنم، اينان نيز زندانيان سياسي اند

سيستم حاکم که در همه جوامع سرمايه داري از صدر تا ذيل، از 

نان يا. پيشرفته تا عقب مانده ، با شدت و حدت متفاوت وجود دارد

از رفقا و دوستاني که به عنوان . هستند ياست بورژوازيان سيزندان

زندانيان سياسي اکنون در زندان هستند انتظار مي رود که اين قربانيان 

سياسي را از آشنا شدن با خود وشايد تنها امکان آگاه شدن محروم 

 .نکنند

ن ي، دوميده ثابتيفر: ، زندانياسيس يها ي، آزاديجنبش کارگر)  

، کلن، 36دهه  ياسيان سيزندان يدر باره کشتار سراسر يگردهمائ

0661) 

:زندانومقاومت

 يگوئ. کنند يمقاومت زوم م يشود رو يصحبت زندان مطرح م يوقت

خواسته توان مقاومت  يمل در زندان است که ين دليبه ا ياسيس يزندان

 يشود که فرد برا يفراموش م يعني. ش بگذارديخود را به آزما

ر شده و به زندان يآن دستگ يکرده و برا يمبارزه م يبه اهداف يابيدست

که  يدر حال شود يمساله به مقاومت در زندان خالصه م. افتاده است

از مبارزه  يکند و جزئ يدا ميپ يمقاومت در ارتباط با مبارزه معن

دهد و آن که مبارزه  يکند مبارزه را ادامه م يآن که مقاومت م. است

ر از دست داده ييتغ يا اعتقادش را به آن برايند يب يحاصل م يرا ب

، ييرها يمقاومت جاد ين ديدر ا .کشد ياست از مقاومت دست م

در . ندينش يو رها از طبقات م يرها از بهره کش ي، جامعه يآزاد

و  38زش يبعد از خ. است يالديم 16د دهه ين ديقت خاستگاه ايحق

ت آن، يو هدا يکا در رهبريطبقه کارگر اروپا و آمر يعدم توانائ

د شده بودند يچپ که ناام يروهاياز ن ياز طرف بخش ياديکوشش ز

ت مبارزات در يو انقالب، را که غا ييصورت گرفت که مساله رها



در  يبود به مقاومت که تنها فاکتور يد ميبا يم يه داريدوران سرما

 يعمده ا ان نقشيست ها و ساختارگرايپسا مدرن. ابديل يمبارزه است تقل

او . شل فوکو برجسته استيان آن ها مينه دارند و در مين زميدر ا

ند، قدرت را يب يم يک رابطه اجتماعيه را يبرخالف مارکس که سرما

ند و معتقد يب يک رابطه ميقدرت را  يعنيگذارد  يه ميسرما يبه جا

قدرت اما به . شود يجاد مياست هرجا که قدرت وجود دارد مقاومت ا

 يطبقات يگردد و اصوال قدرت امر يگروه و طبقه خاص برنمفرد و 

مقاومت . است ير طبقاتين مقاومت در مقابل قدرت هم غيبنابرا. ستين

 يو طبقات را م ياز استثمار و بهره کش ييرها يشود  و جا يت ميغا

 . ندينش يم يمبارزه طبقات يمقاومت جا. رديگ

س يشود قد يم ينيخم. شود يد هرکس که مقاومت کند ستوده مين ديبا ا

 يست و با او حزبين ياسير که در برابر شاه به مقاومت دست زد و سيپ

 يم يعيو اسالم ش. به وجود نخواهد آمد ينيبنام خم يو دولت ينيبنام خم

 يمل يدر آگاه ياساس يکه نقش يرانياز عناصر فرهنگ ا يکيشود 

 يخود را در آن م يخيتار يان وجود مليرانيکند و ا يم يان بازيرانيا

 يت در عرصه ينند و با انقالب خود خواهان بازگرداندن معنويب

رد، يگ يمعتدل کردن قدرت صورت م يمبارزه برا يعني. است انديس

 . کند يمقاومت م يو با چه اهداف ي، چه گروهيست چه کسيمهم ن

اروپا و  ياز چپ ها يم بخشينيب ين گفتمان قدرت است که مير اياز تاث

وه خود در مقابل ين که به شيواپسگرا را به خاطر ا يروهاين، نجها

نند و بعنوان مقاومت يب يسم مياليکنند ضد امپر ينظم موجود مقاومت م

ضد  يا در مقابل شعارهايشوند  يمدافع آن ها م. گذارند يارزش م

 يحه گويالقاعده، مد ي، طالبان و حتياسالم يجمهور ييکايآمر

 يت کردند و ميآن ها شدند و از آن ها حما يتسياليارزه ضد امپريم

سم هم دستبرد زده شده ينه مارکسيش به گنجيهات که براين توجيا. کنند

از مبارزات ضد  يا به طور کلي. کرده اند يمخرب باز ينقش

ا کمرنگ کردن ي يه داريفرار از مبارزه ضد سرما يبرا يستياليامپر

د هم ندانسته يشود و شا يه ماستفاد رون بردن آنير ضرب بيآن و از ز

برال ينئول ياست هايهمه جا صحبت از سامروزه  اي .شود يدنبال م

پس . ستيبرال آن هم نينوع ل يست و حتين يه دارين سرماياست و ا

 يها يهمه بدبخت. ه آن عمل کرديد در مقابل آن مقاومت کرد و عليبا

که  يشود گوئ ياست نسبت داده مين سيمردم به ا ير توده هايبانگيگر
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 يده نمياز انبوه درختان جنگل د" .است يه داريجدا از سرما يزيچ

به  يدوره ا يها ين نام گذاريپشت انبوه ا يه داريو سرما" شود

از  يرهائ ياما آن که برا. خزد يدارد وبه جلو م يسالمت گام برم

جنگد؛  يم ياز استثمار طبقات يرهائ يکند، برا يه مبارزه ميستم سرما

ه يداند که سرما يکند م يجامعه مبارزه م يخود و رهائ يرهائ يراب

کند بلکه با تمام قوا و با همه ابزار  يع نميتوز ينيريدر مبارزه ش

ن ياست و در ا يطبقات ين جنگين است و ايمبارز يرايسرکوب پذ

ن يد و به هميآ يان ميحفظ ارزش ها هم به م يمقاومت برا يجنگ پا

و هم در  يه داريخ سرمايست در تارين کمونيل است که مبارزيدل

ه و يو بعد آن در برابر ستم سرما 36، در دهه 36ران قبل از دهه يا

کنند و  يکنند، مقاومت م يجنگند، مبارزه م ياز آن م ييرها يبرا

ست بلکه يا مقاومت کردن نيشوند اما هدف کشته شدن  يکشته م يحت

اد يد بياد خواهند ماند و بايب شهيدر مبارزه اند و هم ين ها لحظاتيا

 .بمانند

 يستند ميا يدار ميپا ين جنگ طبقاتيکه در ا يبا درود به همه آن هائ

ان ما ياگر در م يروند حت يش ميکنند و به پ يرزمند، مقاومت م

 . برم يان مينباشند بحثم را به پا
 

 

 

 

 

 زندان ،ياسيس يها يآزاد ،يکارگر جنبش
که مبارزه کردند و جان باختند، خانواده هاي  با درود به همه آن هايي

شان که رنجي طاقت فرسا را تحمل کردند و همه آن هايي که کماکان 

در سنگر مبارزه ضد سرمايه داري عليه جمهوري اسالمي مي جنگند، 



بحث را با تکه هايي از سخنراني برشت در نخستين کنگره جهاني 

 :او مي گويد. مي کنمآغاز  7960نويسندگان در پاريس در ژوئن 

در اين جا فجايعي روي مي دهد که بايد متوقف شود و در آن جا انسان 

چنين اعمالي نبايد تکرار . ها به زير چوب و چماق کشيده مي شوند

 .شود

ديگر  -مثل ايران، از من -هنگامي که فجايع چون سيل جاري مي شود

بعد وسيعي پيدا وقتي جنايات . هيچ کس به اعتراض فرياد بر نمي دارد

چرا آدمي در برابر فجايع خود را . مي کنند، از نظرها پنهان مي مانند

به کوري مي زند؟ چرا ميليون ها انسان، بيش و کم از هستي ساقط مي 

 شوند، ميليون ها انساني که اکثرشان فقير و بي چيزند؟

برخي علت تمامي اين نابساماني ها را خشونت و درنده خويي مي دانند 

و مي گويند با محبت و مهرباني بايد به مقابله با خشونت رفت و از 

اما . عشق به آزادي ، احترام به حيثيت آدمي و عدالت سخن گفت

 حاصلش چيست؟

خشونت از مناسباتي سرچشمه مي گيرد که بدون اعمال خشونت نا 

براي حفظ مناسبات مالکيت اين گونه فجايع و خشونت ها . ممکن است

. دوستان بياييد در باره مناسبات مالکيت صحبت کنيم. ضروري است

 7991/ 7613، پاييز 7منبع گفتگوهاي زندان، شماره 

فاشيسم با گرفتن ميليون ها . سال از آن زمان مي گذرد 16بيش از 

قرباني سقوط کرد اما چون مناسبات مالکيت تغيير نکرد دوباره 

شد و اين بار قوي تر،  و برويرانه هاي فاشيسم، سرمايه داري بازتوليد 

به همين سبب مي بينيم که اين اعمال تکرار مي شود . جهان را بلعيد

مگر مي شود اقليتي . زيرا خشونت در بطن سيستم استثمار ريشه دارد

درصدي، بدون خشونت ماحصل کار و زندگي ميلياردها  06تا  76

 .انسان را درو کنند

و در جاي ديگر چوبه هاي  اين خشونت در جايي با پنبه سر مي برد

شدت و حدت اين امر به . دار بپا مي دارد و نفس کش مي طلبد

از نظر من با . چگونگي موازنه قواي طبقاتي در جامعه بستگي دارد

دنبال کردن مساله در مسير مبارزه طبقاتي در سيستم حاکم است که 

لکه زندان فقط محل تنبيه نيست ب. مساله زندان قابل بررسي مي شود

همراه با پليس و نيروهاي امنيتي در سياست داخلي،  يکي از ابزارهاي 
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زندان . سرکوب ماشين دولتي براي حفظ و بقاي مناسبات حاکم است

بخش مهم . تنها يک جبهه از بيشمار جبهه ي اين جنگ طبقاتي است

ديگر اين جنگ در جبهه هاي ديگر طبقه کارگر را مورد حمله قرار 

سازي ها، عدم امنيت شغلي، قرارداد موقت کار، بيکار: مي دهد

خصوصي سازي ها، شرايط وحشتناک محيط کار، گراني و تورم، 

 .حقوق گرسنگي و يک زندگي سراسر در ريسک
 زنداني کيست؟

معموال زندانيان را به دو دسته کلي  زندانيان سياسي و زندانيان عادي 

ببينيم اين دو دسته چه  آيا اين تقسيم بندي درست است؟. تقسيم مي کنند

 کساني را در بر مي گيرد؟

در رابطه با زندانيان عادي از اوباش، دزدان، قاچاقچيان، قاتالن، تن 

اگر به . فروشان، هم جنسگرايان و بدهکاران و غيره  اسم مي برند

شناسنامه طبقاتي آن ها رجوع کنيم، خواهيم ديد که بخش عمده آن ها از 

. فاقد ابزار توليد بوده اند. بيکار بوده اند. اندجماعت فرودست جامعه 

دارائي شان تنها نيروي کارشان بوده که نتوانسته بودند آن را در بازار 

چرا نتوانستند؟ براي اين که در . کار به سرمايه داران محترم بفروشند

آن ها از حق . بازار کار نيز چون بازار ساير کاالها رقابت وجود دارد

آن ها در رقابت براي عرضه کاالي . برخوردار نبودند ويژه اي نيز

خود به سرمايه دار و در اين راستا استثمار گشتن توسط سرمايه موفق 

نبوده اند، زيرا در جامعه اي زيسته اند که امکانات الزم براي يک 

خانواده هايشان نيز که جز . آموزش عمومي رايگان فراهم نبوده است

ذاشتن براي ورثه خود نداشتند، قادر به تهيه فقر ميراثي جهت باقي گ

لوازم کمک آموزشي، کتاب و دفتر و کيف و لباس و وسيله رفت و آمد 

 . و غيره و حتي تغذيه آن ها نبوده اند

در نتيجه آن ها يا در کوچه ها رها شده اند که در اين صورت در 

معرض جذب توسط مافياي مواد مخدر، باندهاي دزدي، باندهاي 

مان يافته گدايي و آزارهاي جنسي بوده اند و امروز صاحب تيتر ساز

امروزه بخش بزرگي از اين کودکان تحت . زنداني عادي مي شوند

عنوان کودکان خياباني و کودکان کار در سطح جامعه پراکنده اند و 

چاقوي سالخي جمهوري اسالمي براي لت و پار کردن آن ها در 

 .اوباش جمع شوند، تيز مي شودفردايي که به عنوان ارازل و 



بخشي ديگر به شاگردي و پادويي سپرده شده اند که چون ديگر دوران 

آموزش به صورت آموزش صنفي استاد شاگردي به سرآمده، اکثر آن 

ها چيزي نياموخته در سنين نوجواني دوباره به جامعه، به حول و 

براي  اينان نيز طعمه هاي خوبي هم. حوش جامعه پرتاپ شده اند

باندهاي قاچاق، دزدي، اخاذي و تن فروشي و هم جذب در ارگان هاي 

سرکوب چون بسيج و سپاه و تيم هاي لباس شخصي و موتورسوار 

در مورد اول گاه قاتل . براي حمله به اماکن و افراد و گروه هاهستند

نيز از آب در مي آيند بدون آن که براي آن برنامه ريزي اي کرده باشند 

ندان مي افتند  و مي شوند زندانيان عادي و در مورد دوم مورد و به ز

سوء استفاده سياسي قرار مي گيرند و مي شوند ابواب جمعي سيستم 

 .سرکوب

بخشي از آن ها همان کارگران بيکار شده اند که از شدت استيصال 

دست به دزدي زده اند، يا در اعتراض به بي عدالتي در لحظه اي که 

کنترل کردن بوده، کارفرمايي، سرکارگري يا حتي فرد  خارج از توان

ديگري را که او را درک نمي کرده کشته است و اکنون قاتل ناميده مي 

 .شود و زنداني عادي

يا از فقر و ناداري زن و دختر خود را براي ادامه بقاي خانواده به تن 

 فروشي واداشته است  و در عدالت از نوع اسالمي سرمايه داري مرگ

 .را به انتظار نشسته است و زنداني عادي ناميده مي شود

در  0دختران را ، فرزندان درجه  –دسته ديگر به داليل جنسيتي 

تنها براي رها شدن شانه خانواده از   –جامعه ي فقر زده را مي گويم 

معموال به مرداني . زيربار يک نان خور اضافي به شوي داده مي شود

اه اين امر براي بازپرداخت قرضي کهنه صورت گ. با اختالف سن باال

مي گيرد و گاه براي دريافت اندک پولي براي بهبود زندگي بقيه 

آن گاه که اين دخترکان به سن بلوغ مي رسند و دل مي سپارند . خانواده

و مي خواهند به ميل خود زندگي کنند هيوالي سنگسار آن ها را در 

ترازوي فرشته . ا محکوم مي کندچنگال خود مي گيرد، جامعه آن ها ر

عدالت با سنگريزه و کلوخ پر مي شود تا بند بند وجود اين خاطيان به 

نرم جامعه را نرم کند و آن ها براي اجراي عدالت به زندان سپرده مي 

 !شوند و مي شوند زندانيان عادي

يا در حالتي ديگر همينان چند سال بعد در آغاز جواني با چند بچه براي 

ين مخارج خانواده و حتي مرد که يا پير است يا معتاد مجبور به تام
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خود فروشي مي شوند و سر از زندان در مي آورند و زنداني عادي 

 .ناميده مي شوند

ديگراني به کلفتي در خانه هاي ديگران سپرده مي شوند که اغلب مورد 

آزار و تجاوز جنسي قرار مي گيرند و برايشان اين طور رقم مي 

د که سرنوشت شان اين گونه است و به آن تن مي دهند و سر از خور

 زنداني عادي: زندان در مي آورند

آيا چنين اموري عادي است که ما آنان را با عنوان زندانيان عادي از 

زندانيان ديگر جدا کنيم و به اين وسيله آنان را از حداقل آموزش و 

شان مي شود محروم آگاهي اي که در اثر اين نزديکي اجباري حاصل 

به کتاب هاي خاطرات زندانيان سياسي اي که مجبور شده اند با . کنيم

من خود نيز . اينان زندگي کنند رجوع کنيد و اين تاثير مثبت را ببينيد

 .مي دانم آغازش سخت است. تجربياتي در اين مورد دارم

آيا اين شرايط حاصل وجود يک مناسبات خاص نيست و با حفظ سيستم 

اگر . راي صدها و هزارها و ميليون ها فرد ديگر بازتوليد نمي شودب

جواب را مثبت بدانيم که من به عنوان يک فعال جنبش لغو کار مزدي 

قربانيان سياسي . اين گونه فکر مي کنم، اينان نيز زندانيان سياسي اند

سيستم حاکم که در همه جوامع سرمايه داري از صدر تا ذيل، از 

از رفقا و . عقب مانده ، با شدت و حدت متفاوت وجود داردپيشرفته تا 

دوستاني که به عنوان زندانيان سياسي اکنون در زندان هستند انتظار 

مي رود که اين قربانيان سياسي را از آشنا شدن با خود وشايد تنها 

 .امکان آگاه شدن محروم نکنند
 زنداني سياسي به چه کساني اطالق مي شود؟

طالق واژه سياسي به زندانيان از رژيم ستيزي فراطبقاتي امروزه در ا

حرکت مي شود و معموال به کساني که مخالف سياست روز دولتمردان 

بااين ديد . يا مخالف رژيم سياسي به طور کلي هستند، گفته مي شود

گنجي ها و اميرانتظام ها و آقا جاري ها که از بطن سيستم هيرارشيک 

رفبق دزد و شريک قافله بوده اند برخالف قدرت حاکم آمده اند و 

بااليي ها، زندانيان سياسي نام مي گيرند و براي آزادي شان کارزار به 

کرباسچي . راه مي افتد و گروه ها در اين راه از هم سبقت مي گيرند

قهرمان ملي و گنجي ناجي دموکراسي مي شود و از آن ها صاحب 

قبائي که بر پيکر آن ها زار مي  نظر، آلترناتيو و الگو ساخته مي شود،

در دوران ديکتاتوري سلطنتي سرمايه نيزهمين شکل فراطبقاتي .  زند



در زمان رضا شاه مالکين بزرگ، سران قبايل و آيات . وجود داشت

عظام که امالک موروثي و وقفي شان مصادره شده و به امالک 

دند، عنوان خالصه تبديل شده بودند و در اعتراض به آن مبارز شده بو

در زمان شاه سابق در کنار کارگران و . زندانيان سياسي را داشتند

فعالين کارگري امثال الجوردي ها، هادي غفاري ها  يعني همان 

ولي . تهراني ها و آرش هاي بعدي، زندانيان سياسي ناميده مي شدند

 .  قربانيان فقر و فشار سيستم، جنايتکار و بزهکار ناميده مي شدند

اين ترتيب سياسي بودن زنداني، با مخالف يا منتقد رژيم بودن و به 

در مجموع مي بينيم که . سرنگوني طلب بودن زنداني تداعي مي شود

در اين تقسيم بندي نقطه حرکت نه ضديت با سرمايه و سياست سرمايه، 

نه اعتراض به قرباني شدن توسط سرمايه و سلب حقوق انسان ها 

و فقط ضديت با سياست هاي رژيم يا با کل  توسط سرمايه بلکه فقط

اين گونه ديدن مسايل با طبقاتي ديدن و ماترياليستي ديدن به . رژيم است

از ديد جنبش لغو کارمزدي طبقه کارگر همه اين ها . کلي متفاوت است

خدم و حشم طبقه سرمايه دارند و نمايندگان سياسي فکري و مدافعان 

بخشي از رژيم نمي خواهيم که بخش  ما از هيچ. رنگارنگ اين رژيم

ديگر را اعدام کند و مانع درگيري هاي بين آن ها نيز نمي شويم و خود 

ما مخالف اعدام و . را در معرکه جنگ قدرت بين آن ها سهيم نمي کنيم

زندان و شکنجه هستيم اما در دعواي شکنجه گران جانب يکي را نمي 

تلف بورژوازي نمي شويم ما وارد ميدان جدال گرايشات مخ. گيريم

زيرا مي دانيم که آن ها در کليت خود با استثمار، سرکوب، شکنجه و 

کشتار ما، به عنوان طبقه کارگر داراي توافق نظر هستند اما در شيوه 

يکي مي گويد قبل از کشتن بايد آبشان داد و . اجرا اختالف دارند

اي بسياري اما مي دانيم که در اين کشمکش ها توده ه. ديگري نه

شرکت مي کنند که نفعي در آن ندارند و راه گم کرده يا راه نايافته به آن 

ما از وضعيتي که دامنگير اين . وارد شده اند که به آن طبقه تعلق ندارند

ما عليه کل مناسبات کارمزدي، کل . جمعيت شده است عميقاً متاسفيم

ما با . ي  هستيمنظم مدني، سياسي اجتماعي و کل شالوده ي سرمايه دار

سرمايه داري به عنوان طبقه در جنگ هستيم و در اين جنگ هر نوع 

تعرض سرمايه عليه هر انسان زير فشار استثمار و بربريت سرمايه 

داري در هر گوشه ي جهان تعرض عليه ماست و نيروهاي مبارز 

جنبش کارگري نبايد نيروي خود را در زندان در اعتراض به آميزش 
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اني که عادي ناميده شده اند، هدر دهند در ضمني که اين هم با زنداني

 .يک ترفند رژيم براي فرستادن نيروها به دنبال نخود سياه است

در آن اقشار مختلف طبقه . جنبش کارگري يک جنبش يک دست نيست

از عقب مانده . با توجه به شناخت و اگاهي طبقاتي خود در گير هستند

اين جنبش از کارگران صنعتي تا . ان آگاهترين اقشار طبقه تا کارگر

بخش خدمات، از معلمان تا زنان و بيکاران و دانشجويان را در بر 

 .دارد يعني کل طبقه را جدا از جدال هاي روشنفکري در باره کارگران

نقطه آغاز حرکت هاي جنبش کارگري، عيني ترين مساله طبقه يعني 

کل طبقه مطرح است ودر مسايل اقتصادي است که به طور عام براي 

اما هيچ . شرايط اختناق به صورت حرکات خودبخودي نمايان مي شود

حرکتي، خودبخودي صرف نيست، زيرا تحت شرايط اجتماعي 

اقتصادي ويژه رخ مي دهد و چون زائيده شرايط است در همان حد 

. باقي نمي ماند بلکه رشد مي کند و از خودبخودي بودن فراتر مي رود

ر طي اين حرکت جمعي به درک آن شرايط و شناخت از کارگر د

با کمک عناصر . جامعه نايل مي شود البته نه به صورت خودبخودي

آگاه تر طبقه که در جريان عمل به عنوان فعالين آگاه از درون طبقه 

سربلند مي کنند، طبقه کارگر مي تواند به  آگاهي واقعي طبقاتي سياسي 

ه خواسته هاي اوليه جنبش خودبخودي به در طي اين پروس. دست يابد

خواست تغيير مديريت بايد . خواسته هايي با کيفيت باالتر تبديل مي شود

در پروسه خود به سمت کنترل کارگري و خود مديريتي، حق ايجاد 

تشکل به سمت تشکل سراسري ضد سرمايه داري،اعتراض به قوانين 

ي و رسيدن به ضد کارگري و کار موقت به سمت خود تصميم گير

درک محو شيوه توليد سرمايه داري و امحاء پارلمانتاريسم و غيره  و 

در کليت به لغو کار مزدي و ايجاد جامعه نوين سوسياليستي هدايت 

اما گرايشات راست و ارتجاعي طبقه حاکم و اپوزيسيون .  شود

بورژوايي براي ايجاد مانع در اين امر و جلوگيري کردن از راديکال 

جنبش وارد عمل مي شوند و دستيابي به آگاهي واقعي طبقاتي را  شدن

از زمره اين طيف مي توانيم از خانه کارگر و . دچار مشکل مي کنند

شوراهاي اسالمي که مدتي است که به صالح روز چپ نمايي کرده 

مطالبات اقتصادي طبقه کارگر را مطرح مي کنند، تا ملي مذهبي ها و 

لجويي از دانشجويان، زنان و کارگران مي اصالح طلبان که به د

پردازند و حتي از گرايشي در درون به اصطالح حوزه علميه قم که 



مثال خواهان بازنگري در قوانين تبعيض آميز عليه زنان است و اجتهاد 

و ضرورت زمان را مطرح مي سازد و جناح چپ بورژوازي يعني 

ي توان نام برد که حزب توده و اکثريت و ساير نيروهاي اين طيف م

متاسفانه رقابت هاي گرايشات سياسي چپ . در اين زمينه فعال شده اند

رفرميست و سنتي براي سوار شدن بر موج جنبش و براي بدست 

 .گرفتن يا شريک شدن در رهبري به اين مشکل افزوده مي شود

اگر بتوان از اين کشمکش بدرستي استفاده کرد تا  راست افشا و رقابت 

نثي شود در اين مجموعه است که مساله آزادي هاي سياسي چپ خ

مطرح مي شود و طبقه کارگر به شناخت دموکراسي بورژوايي بدون 

به اين درک مي رسد که دموکراسي چيزي . هايل و پرده نايل مي شود

جز مجادالت بين طبقات و گرايشات اجتماعي براي نوع حکومت 

مشکل اپوزيسيون مي فهمد که . کردن و حکومت شدن نيست

بورژوايي، سياست ها، برنامه ها و ورويکردهاي روز دولت 

بورژوايي و نوع پاسخ به اداره امور جامعه سرمايه داري است يعني 

اين که چگونه نظم توليدي، سياسي، حقوقي و مدني اين نظام را به 

اجرا در آورد که امور سرمايه به خوبي پيش برود و خللي در آن وارد 

اين دلمشغولي هاي بورژوازي ربطي به مشکالت طبقه کارگر  .نشود

طبقه کارگر خواهان آن است که از يک زندگي شايسته انساني . ندارد

براي بيرون آوردن بخشي از ارزش اضافي اي که . برخوردار باشد

خود توليد کرده است از کاسه سرمايه داران حرکت مي کند ولي در آن 

بدي نمي کند و به کار روتين براي روساي در جا نمي زند و آن را ا

اتحاديه ها تبديل نمي نمايد بلکه مبارزه اساسي را تا لغو کارمزدي و 

 .  مشکل طبقه کارگر کل سيستم استثماري است. استثمار ادامه مي دهد

طبقه کارگر در اين کارزار و در ميدان مبارزه مي فهمد يا بايد به اين 

قه يعني استثمار کننده و استثمار شونده درک برسد که بين اين دوطب

اگر به هماوآيي برسد يعني اين . هماهنگي و همآوايي اي وجود ندارد

که طبقه کارگر به آلت دست اپوزيسيون بورژوايي راست و چپ تبديل 

يعني اين که مبارزه طبقاتي تعطيل شده است و سنگر مبارزه . شده است

دار در هم کوبيده شده و برچيده  ضد سرمايه داري به نفع طبقه سرمايه

 .شده است

ديکتاتوري در اشکال مختلف خود از ديکتاتوري فاشيستي، نظامي، 

در جوامع . پوشيده و عريان در نفس سيستم سرمايه داري وجود دارد
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پيشرفته نهادهاي جامعه مدني از شدت آن مي کاهند و به آن استتار مي 

عه را جهت مي دهد اما طوري ديکتاتوري پنهان رسانه ها جام. دهند

در جامعه . عمل مي کند که گويي عالي ترين شکل آزادي وجود دارد

اي مثل ايران ديکتاتوري عريان سرکوب و فشار و زندان و شکنجه و 

نوع اين ديکتاتوري به موقعيت  و مکان پروسه . اعدام حاکم مي شود

لمللي و نظام بازتوليد سرمايه اجتماعي آن کشور در کل سرمايه بين ا

. سياسي و مدني متناظر با اين موقعيت و تفاوت ها بستگي دارد

بورژازي کشورهايي چون ايران که توان رقابت با بورژوازي جهاني 

را ندارد براي باال بردن سهم خود در سرمايه بين المللي شدت استثمار، 

ل فشار و بي حقوقي را باال مي برد و به دليل مقاومت جامعه در مقاب

 فشارها، زندان ها را رونق مي دهد

بنابراين جهت دادن و خالصه کردن مبازه توده ها به مبارزه ضد 

ديکتاتوري با اين توجيه که ديکتاتوري مذهبي يا ايدئولوژيک يا حتي 

نظامي در جامعه حاکم است، ديدي  که بيش از نيم قرن است بر جامعه 

سرمايه داري طبقه ايران سنگيني مي کند و تبديل شعارهاي ضد 

کارگر که در درون خود باالترين نوع مبارزه با ديکتاتوري را 

، حقوق دموکراتيک " بدون قيد و شرط " داراست به شعارهاي آزادي 

و دموکراسي توده اي توهم پراکني محض براي فريب توده هاي کارگر 

 .است

ه مسلط تا زماني که سرمايه داري سيستم حاکم و طبقه سرمايه دار، طبق

است آزادي يعني آزادي استثمار توسط اين طبقه که آزادي طبقه کارگر 

برايش زندان و . را براي لغو استثمار مانع مي شود، ممنوع مي کند

دور نمي رويم، نگاه کنيد به . شکنجه و اعدام به همراه مي آورد

صالحي، کارگر و فعال کارگري ک نه تنها مانع تماسش با ساير 

شوند هم چنان که طبق قانون براي محسن حکيمي نيز  کارگران مي

کرده اند و حتي استفاده از پست الکترونيک را ممنوع کرده اند، بلکه 

به زندانش انداخته اند و با ممانعت از مراقبت ها و مداواي پزشکي 

حتي با ممانعت از دسترسي به آب که برايش حکم دارو را دارد به 

اين دو کارگر بخش رسانه ها را که به  يا. سمت مرگ هولش مي دهند

يا برخوردي را . جرم اخالل در امنيت ملي به مرگ محکوم کرده اند

که با اسانلو که خواهان فعاليت در محدوده قانون اساسي رژيم است و 

و . حرفي از امحاي سرمايه داري نيز نمي زند، در پيش گرفته اند



ديگر که در زندانند يا به  صدها کارگر و دانشجو و معلم و فعال زنان

احکام تعليقي محکوم شده اند و دهها تن که به دار کشيده شده اند 

وميليون ها کارگر و جوان، زن و مرد که در معرض اين خطر قرار 

 . دارند

نگاه کنيد به اعتصاب کارگران راه آهن . حال کمي نزديک تر مي آئيم

وقتي پاي . رييعني در ماه جا 0661سراسري آلمان در آگوست 

اين اعتصاب سوا از مساله مسافرين  –منافع سرمايه در ميان باشد 

٪ حمل ونقل کاال را معيوب مي کند ـ خر دمکراسي لنگ مي شود 86

دادگاه کار در نورنبرگ اعتصاب را به طور کلي . و به گل مي نشيند

يا در بهشت عاشقان دمکراسي . در اين محدوده ممنوع اعالم مي کند

اياالت متحده، دادگاه موميا ابوجمال را که براي لغو تبعيض  يعني

مبارزه مي کرد و مي کند به اتهام  07و  06نژادي در آمريکاي قرن 

سال در زندان نگه مي دارد و در انتظار  00قتلي ثابت نشده به مدت 

در همين آلمان کارگر ساده اي را که به صورت سياه . اعدام مي نشاند

دک کار کرده است در اسرع وقت به زندان و بازپرداخت و با حقوقي ان

سه برابر مزد دريافتي محکوم مي کند اما صندوق سياه کنسرن زيمنس 

که اکنون به بيش از يک ميليارد يورو رسيده است سال هاست از اين 

دادگاه به آن دادگاه کشانده مي شود و در پايان بخش کوچکي بايد 

اين پول که در دست خاطيان که سرمايه  بازگردانده شود در حالي که

دار يا از ابواب جمعي آن هستند بيگمان وارد پروسه توليد يا يکي از 

همين گونه است . بخش هاي اقتصادي شده و چندين برابر گرديده است

مساله فساد مالي در نمايندگان مجلس و بانگ جهاني و غيره؛ چاقو 

 !دسته خود را نمي برد

قيد و شرط که از آن سخن مي رود و سند افتخار اين آزادي بدون 

مطرح کنندگان آن است از نوع همان آزادي بدون قيد و شرط براي 

طبقه کارگر در فروش نيروي کارش است که مي گويد کارگر آزاد 

از نوع همان آزادي . است کااليش را به هر کس که مي خواهد بفروشد

ي باشد به شدت اعتصاب و اعتراض است که وقتي کمترين خطر

تظاهرات ضد نشست سران چند . سرکوب مي شود و قرباني مي طلبد

سرمايه مدافع اين نوع دموکراسي . سال قبل در ايتاليا يادمان نرفته است

براي دموکراسي جنگ راه مي . است، نئوليبراليسم حامي آن است
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در اين دموکراسي چنان برابري . اندازند، کشورها را اشغال مي کنند

ي وجود دارد که من و شما و راکفلر و بوش و صالحي و هيوا و ا

دروغ ! لطفا نخنديد راستکي است. عاطفه داراي يک راي برابر هستيم

 !نيست

در همين راستا صلح طلبي، بشردوستي، توجه به محيط زيست و 

حيوانات، دفاع از حقوق زنان و کودکان و غيره را طوري مطرح مي 

ژوازي به کشف آن نايل آمده است و طبقه کارگر کنند که گويا فقط بور

هريک از اين موارد، خارج از مبارزه طبقاتي . را با آن آشنايي نيست

 .تنها شعار دهن پرکن است

چه کساني جنگ راه مي اندازند و براي چي؟ چه کساني زنان را به 

چه . کارگران بي حقوق و مزاياي بازتوليد نيروي کار تبديل مي کنند

چه کساني آفريننده ي پديده گرماي . سبب کار کودکان مي شوند کساني

گلخانه اي و تخريب محيط زيست اند؟ چه کساني پاسدار تبعيضات 

اين کسان نمايندگان چه . برمبناي جنسيت خواه آشکار و پنهان هستند

سيستمي هستند؟ آيا با حفظ اين سيستم ، بدون چالش با سرمايه، بدون 

 شود اين نابساماني ها از بين برود؟ الغاي کار مزدي مي

اگر مبارزه توده هاي کارگر در حصار خواسته هاي بورژوا 

" دموکراتيک مذکور قرار گيرد در بهترين نماي چپ خود از 

اي که مطرح مي شود فراتر نمي " سرنگوني طلبي راديکال و انقالبي

که  رود و طبقه کارگر را به زائده يک گروه يا حزب تبديل مي کند

به طور مثال جنبش اجتماعي دهه . بارها در تاريخ محک خورده است

در اروپا و  16و  36ميالدي در ايران و دهه  06/ شمسي 66

آمريکا و خيزش دوباره امروزي آن با اعتراضات کارگران بندر و 

ديگران  در سياتل که به جاي ادامه مبارزه طبقاتي براي لغو کار 

نگ در آمده و پرچم فراطبقاتي اتک را مزدي به صورت جنبش ضد ج

ساله اخير همواره مبارزات ضد سرمايه داري  06در . باال برده است

طبقه کارگر با تالش پيگير اپوزيسيون بورژوايي و چپ رفرميست 

مبارزه دانشجوي معترض به ستم و استثمار . فرونشانده شده است

ض رسمي و غير سرمايه داري، مبارزه زنان تحت ستم دوگانه و تبعي

رسمي و غيره بايد بيش از همه در جهت محو سرمايه داري به يک 

. کارزار طبقاتي پيوند بيابد نه اين که طعمه ي چپ و راست شود



خوشبختانه اين راه دارد هموار مي شود و عاشقان خرده بورژوازي را 

 .که کماکان خواب جمهوري دموکراتيک را مي بينند مايوس مي کند

مبارزات زنان، هيچ گاه در همه ي امور زندگي اجتماعي از  در تاريخ

باالترين سطح تصمييم گيري تا به پايين، زنان آزاد تر از زمان چند 

برابري عيني واقعي و به همان اندازه هم . ماهه کمون پاريس نبوده اند

البته در . برابر در دفاع از کمون و سپس در برابر ستون هاي اعدام

ژوايي در اين مورد آخر براي زنان برابري ناب وجود دموکراسي بور

يا قوانيني که . گواه بارز آن در ايران است 36و  06دارد، کشتار دهه 

در سه ساله اول بعد انقالب اکتبر به تصويب رسيد که دليلش هم 

حضور زنان در صحنه ي اجتماع و صحنه کار و توليد و تصميم 

هيچ کشور به اصطالح سال هنوز در  86گيري بود بعد از 

دموکراتيک بورژوايي و حتي در دولت هاي مستحيل شده رفاه نيز 

 .تکرار نشد

رفرميست هاي چپ اين ها را نمي بينند اما حضور گلداماير، مارگرت 

تاچر، انگال مرکل و کوندليس رايس را مي بينند و به عنوان الگوي 

ضور دائمي برابري ايده آل بر پرچم خود نقش مي زنند و شايد ح

پاريس هيلتون و مسه گرل ها و زنان سنت پائولي و پشت ويتريني را 

 .هم از مواهب آزادي هاي بدون قيد و شرط مي دانند

چنان از دموکراسي حرف مي زنند که گويي از آسمان به زمين نازل 

 .شده است و برايشان تقدس دارد

سياسي براي طبقه کارگر دموکراسي بورژوايي تنها يک نوع نظم 

يک قرارداد مدني معين در محدوده سيستم . اجتماعي سرمايه است

سرمايه داري است که داراي ويژه گي هاي مناسب با خود، يعني حق 

راي همگاني، آزادي بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل و مهم ترين 

که مجموعه اش براي . بخش آن آزادي مالکيت خصوصي و غيره است

رش قانونيت سرمايه داري و تسليم به بردگي طبقه کارگر يعني پذي

براساس آن کارگران آزادند به بورژواها و نمايندگان فکري و . مزدي

سياسي سرمايه راي دهند و حق دهند که جامعه را بر محور خريد و 

فروش نيروي کار، استثمارکارگران و توليد ارزش اضافي و غيره 

وانند مثال براي افزايش حقوق اداره کنند و در بهترين حالت، خود هم بت

اعتصاب کنند، اتحاديه هاي خود را تشکيل دهند و عده اي را به عنوان 

قيم انتخاب کنند تا نقش واسطه و ميانجي را بازي کنند و نظر سرمايه 
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داران را براي صرف نظر کردن از بخش کوچکي از ارزش اضافي 

نفجار آتي جلب توليدي به عنوان سوپاپ اطمينان جهت جلوگيري از ا

کنند و به توافق برسند واين همآوايي را سند پيروزي مبارزه جا بزنند، 

بپذيرند که درسياست دخالت نکنند اما طبقه کارگر را عامل پيروزي 

آزادي عقيده آن با خود مک کارتيسم، . اين يا آن حزب سياسي کنند

. اه داردکنترل تلفن و مراسالت و حتي مراودات الکترونيکي را به همر

آزادي مطبوعات آن مونوپل رسانه ها، کنترل اخبار و جهت دهي 

آزادي اجتماعات و تظاهرات آن تا حدي . افکار را تضمين مي کند

مجاز است که در محدوده پند و نصيحت و انتقاد و تهديد راي ندادن 

و . باشد و در آن حرفي از مبارزه براي لغو سرمايه داري در ميان نيايد

حتي عالي ترين شکل آن که تاکنون در جوامع بورژوايي در . راال آخ

شکل دولت هاي رفاه نمايان شد که حاصل توازن نيروهاي طبقاتي بود 

هم با آن چه که طبقه کارگر در پيش دارد يعني جامعه ساالري شورائي 

طبقه کارگر از آن مواقعي که . سوسياليستي هيچ گونه همخواني ندارد

طور نمونه کمون پاريس در کارنامه خود چيزي وارد عمل شد به 

ندارد که از آن شرم داشته باشد و خود را پشت پرچم دموکراسي 

طبقه کارگر مي خواهد شيوه ي کمون را پيشه . بورژوايي مخفي کند

کند اما در مرحله اي پيشرفته تر و تکامل يافته تر که بتواند در مقابل 

در مبارزه طبقه کارگر . گيردسرمايه داري پيشرفته امروزي قرار 

براي سوسياليسم، بورژوازي براي فرار از مرگ به تب رضايت مي 

زماني که تنور مبارزه طبقاتي گرم باشد و طبقه کارگر به . دهد

رفرميسم گردن ننهد، بورژوازي به اصالحات دموکراتيک بورژوايي 

 تن مي دهد يا حتي براي جلوگيري از راديکال شدن جنبش خود در

 .تاريخ اين را ثابت کرده است. اصالحات پيش قدم مي شود

در ايران از يک طرف فشار اقتصادي و سياسي دامنگير طبقه کارگر 

بي حقوقي ها و تهديدهاي مداوم، .  واکثريت آحاد جامعه است

دستگيري ها و زندان و شکنجه و اعدام هاي مخفي و علني که نشان 

ر تاثير مورد نظر رژيم را ندارد و دهنده اين است که اين ابزار ديگ

طبقه کارگربه ويژه مسير آگاهي طبقاتي را سريع طي مي کند و در 

جهتي مي رود که خود را سازمان دهي کند، نظم خود را سامان دهد،  

. و براي وظيفه طبقاتي اش در مقابل سرمايه داري خود را آماده سازد

ال هيستريکش خود را اين مساله که در دل نگراني هاي رژيم و اعم



نشان مي دهد از طرف ديگر جناح هاي راست و چپ  اپوزيسيون 

بورژوايي و هم چپ سنتي و چپ فرقه گرا را نيز برانگيخته است به 

طوري که هريک به نحوي و به شيوه خود با تمام قوا آگاهانه و بعضا 

ناآگاهانه در منحرف کردن و مثله کردن جنبش کارگري  ازرويکرد 

سعي مي کنند با عمده کردن . سرمايه داري طبقاتي مي کوشندضد 

سنديکاليسم در مقابل کوشش براي ايجاد تشکل سراسري ضد سرمايه 

داري و جدا کردن سنديکا از سنديکاليسم، بار ديگر اگر بتوانند جنبش 

طبقه کارگر و همه فعالين جنبش ضد . کارگري را به عقب برگردانند

ر مزدي همگام با مبارزات ضد سرمايه داري سرمايه داري و لغو کا

بايد با اين تفکرات درون جنبش طبقه کارگر مبارزه کنند و اولويت را 

طبقه کارگر بايد به . در همه حال به جنبش ضد سرمايه داري بدهند

مثل تبعيضاتي . مشکالتي که از درون با آن ها مواجه است نيز بپردازد

ر وجود دارد و سبب شکاف بين که از نظر جنسيتي در طبقه کارگ

تبعيضات قومي که با فارس و ترک و . کارگران زن و مرد مي شود

. کرد و بلوچ کردن کارگران، به  پيوند سراسري آن ها لطمه مي زند

. اين امر را گذشته از سرمايه داران، ناسيوناليست ها هم دامن مي زنند

با جدا کردن مساله ديگر تبعيضات مهارتي بين کارگران است که 

کارگران به ساده و ماهر، مولد و غيرمولد، صنعتي و خدمات استثمار 

مسلما در راه مبارزه با سرمايه داري باز هم .  را قانونيت مي دهند

اما . کسان ديگري دستگير، زنداني، شکنجه و يا حتي اعدام خواهند شد

ان که اين فشارها نخواهد توانست راه مبارزه به جلو را سد کند، چن

به اين طرف و بويژه در تمام  06کشتارهاي جاري در ايران از دهه 

دوران حاکميت جمهوري اسالمي در ايران نيز نتوانست از عهده اين 

با درود به عزم همه ي آحاد طبقه کارگر که در اين مبارزه . کار برآيد

 .شرکت مي کنند به سخنانم پايان مي دهم
 311آگوست32کلن، 7002نيان سياسي، کلن دومين سمينار کشتار زندا 

 تيقوم و نژاد ت،يجنس طبقه،"  با رابطه در زندان
، دفاع و يدر رابطه با همبستگ يم الملليکنفرانس ب"نار يورک شاپ در سم

: ، برگزارکننده 3101اکتبر " در جهان ياسيان سيزندان يآزاد يمبارزه برا

 دانمارک -کفوروم بين المللي، کپنها
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تا . ت به هم و وابسته انديت، نژاد و قوميطبقه، جنس"  يچهار کاتگور

ن يم، همواره با ايکن يم يزندگ يک جامعه طبقاتيکه ما در  يزمان

 يرا باز يمرکز يان  نقشين ميطبقه در ا. م بوديم مواجه خواهيمفاه

 .ردوجود ندا يطبقه ا يب( رهياه، کرد و غيزن، س)را انسانيکند ز يم

ن يبنابرا. ف ها حکومت کنديخواهد همواره بر ضع يطبقه حاکم م

 يبرا يهستند و به عنوان اسلحه طبقات يزندان ها ابزار جنگ طبقات

 يجنگند به کار گرفته م يستم ميه سيکه عل ييکنترل و فشار بر آن ها

 . شود

و و  يريو فقر انسان ها را به سمت دستگ يافق ي، بيندگيآ ي، بيکاريب

ن مردم امتناع يت ايکطرف جامعه از حماياز . کند يندان رهنمون مز

ن يا. پردازد يه آن ها ميتنب يبرا ياديگر پول زيکند و از طرف د يم

 يستم سرکوبش انجام ميو س ييم قضايحفاظت از دستگاه عظ يکار برا

 . ابدي

ن که پول صرف يا يکنند به جا يشتر زندان بنا ميش و بيآن ها ب

برطبق گزارش . کنند يستم بهداشت عمومينه، آموزش و سساختن خا

کا در يالت آمريپنجاه ا 0668ه يفور 08ورک در يويو سنتر در نيپ

خود کردند  يزندان ها صرف ارد دالر يليم 69ش از يب 0661سال 

نه زندان يش هزينرخ افزا. سال قبل بود 06شتر از يارد بيليک ميکه 

 .که صرف آموزش شد بود يشش برابر بزرگتر از مقدار

ق يعال يبرمبنا ييقضا يستم جاريروشن است که در همه کشورها س

جاد و يرا ا يآن ها تصور. طبقه حاکم شکل گرفته است ياقتصاد

ن تصور در خدمت يا. ر استيت، کار مردم فقيدهند که جنا يتکامل م

ستم از ين سيا. شود يفقرا متمرکز م يق قدرتمندان است و رويعال

آن ها . کند ياجتناب م يو اجتماع ييقضا يها يعدالتيردن به بتوجه ک

 .پوشانند يرا م يجامعه طبقات يعدالت يب

ل شده يتبد يان توسعه اقتصادياالت متحده  زندان به بنيامروزه در ا

 يم يه گذاريدر ساختن زندان ها سرما يخصوص يشرکت ها. است

کار ارزان مورد  يرويان را به عنوان منبع نين که زندانيا يکنند برا

انه مورد يوحش يان را به نحوين زندانيآن ها ا. استفاده قرار دهند

 .دهند ياستثمار قرار م

 يالت جنسيک عنصر وابسته ، با طبقه ، نژاد و تمايت بعنوان يجنس

با نصف طبقه کارگر را ين که زنان تقريباا. در هم بافته شده است



آن ها عمال در . برند يرنج م ينهاد يضيدهند اما از تبع يل ميتشک

به آن ها در برابر . شوند يده ميد 0جامعه به عنوان انسان درجه 

ن آن ها مجبور به انجام يهم چن. شود يپرداخت م يمردان مزد کمتر

آن ها . هستند يکار انسان يرويد نيو کار بازتول يکار بدون مزد خانگ

 يبه عنوان زندان در زندان يا حتيکار و  يدر جامعه ، در محل ها

همزمان به آن ها به عنوان .  نابرابر مواجه اند يبا برخورد ياسيس

 .شود ينگاه م يجنس يش

که مردان  يهمان حقوق يران آن ها داراياز کشورها مثل ا يدر بعض

شوند و مجبور به پوشش  يآن ها به سنگسار محکوم م. ستنديدارند ن

شک و هم زمان به خاطر  ياسيآن ها به عنوان فعال س. هستند ياسالم

از نژاد  يبا زنان نوع يين برخوردهايچن. شوند ير ميزن بودن تحق

 .است يپرست

ن يا. ن بحث استيگر ايد ياست کاتگوريا سيبعنوان باور  ينژاد پرست

همه اشکال  يتژاد پرست. ار گسترده استيت و بسيار پراهميمساله بس

ت را در يت و جنسيقوم ايت يبرنژاد، رنگ، نسب، مل يض مبتنيتبع

اضافه  ين چهار کاتگوريد فقر را به ايکنم که با يمن فکر م. بردارد

 . ميکن

 :ميچند توجه کن يد به آماريائيب

 3ن تعداد تنها در يم اياما ن. ون نفر در جهان در زنداننديليم 9ش از يب

هزار  836ه با يون، روسيليم 0.6االت متحده با يا) کشور هستند

 ("هزارنفر 066ون و يليم7با  نينفر، چ

ش يافزا% 36ش از يب يت زندانيجمع 7996ز از سال ينو يليدر ا" 

اه پوستان به زندان رخ داده يرش سيژه در پذين به طور ويا. افته استي

کا صاحب يدر امر يافراد زندان%  86ن يطبق گفته لوون اشتا. است

ن يند که کودکان والدزن ين ميقات تخميتحق( . ن انديوالد) فرزند هستند

از  يکيچ گاه رنج بودن يکه ه يش تر نسبت به کسانيبرابر ب 0 يزندان

ن شان در زندان را نداشته اند، امکان تجربه کردن حبس را يوالد

 .ت، مجله زديپاول استر." دارند

نفر  766نفر به هر  7بزرگساالن در زندان  يکه متوسط کل يدر حال

 ير متفاوت ميد مقادريآ يان ميقه به مت و طبيجنس يپا ياست، وقت

. نفر است 66به  7ان يساله نسبت زندان 66تا  06سن  يبرا. شوند
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زنان در سن  يبرا. باشد يم 9به  7اه پوست يمردان س ين امر برايا

 يزن زندان 600از هر  يکيد پوست يزنان سف ي، برا 69تا  60ن يب

ره يکل البوزيما. استنفر  766به  7اه پوست يزنان س ياست اما برا

 0668ه يفور 09

 يران ميت ايکل جمع% 6.3که . در زندان هستند يرانيهزار ا 066

. افته استيش يافزا% 60ان نسبت به سال گذشته يشمار زندان. شود

که  يهزار نفر است در حال 766در هر  017ت در زندان ينرخ جمع

 . باشد ينفر  م 706 يمتوسط جهان

. ران وجود داشتيدر ا ياسيس يه ها هزار زندانسال گذشته د 66در 

ان، کارمندان، ين تعداد کارگران، معلمان، دانش آموزان و دانش جويا

ت ها و ي، روزنامه نگاران، قومين کارگرين زنان، فعاليکاران؛ فعاليب

 .ان و مخالفان را شامل بوديبه طور ساده ناراض

ي ماسالي جمهور ميرژي ها زندان يدر باره  يگزارش

 *رانيا
 يريدستگ يها وهيش

نگذشته بود که دستگيري نيروهاي  7601هنوز چند ماهي از قيام 

به هنگام  7609سياسي آغاز شد اما اوج دستگيري ها از بهمن 

برگزاري بزرگداشت قيام سياهکل در ميدان آزادي تهران و سپس بعد 

 .بود 7636از جريانات سي خرداد 

ر اولين شکل دستگيري برخي به شکل د: نحوه دستگيري متفاوت بود

دسته جمعي با يورش پاسداران در خيابان ها دستگير و با اتوبوس و 

. ميني بوس به يکي از بيشمار زندان هاي تهران منتقل مي شدند

بيشترين بار زنداني را در تهران زندان ها اوين، کميته عشرت آباد، 

برعهده ( 6666 بند)کميته مرکزي بهارستان و کميته مشترک سابق

در اين سال بعلت کثرت دستگيري ها از سينماها، فروشگاه . داشتند

هاي بزرگ و حتي بيمارستان ها بعنوان زندان و براي بازجوئي هاي 

از جمله آن ها زيرزمين سينما عصر جديد، . اوليه استفاده مي شد

 .فروشگاه بزرگ ايران و بيمارستان و زايشگاه پيمان در آمل بود



دستگيري؛ دستگيري دانش آموزان در مدارس به هنگام  کلن شدومي

طاهري يکي از زندانياني که تنها . امتخانات تجديدي شهريور ماه بود

موقع امتحان تجديدي : اعالميه و روزنامه خوانده بود مي گفت

نفر را  03پاسداران به مدرسه آمدند، مدير از پشت بلندگو اسامي 

روز بعد از دستگيري  00طاهره . تقل شديمهمه ما به اوين من. خواند

 .حکم محمد گيالني حاکم شرع اوين اعدام شد

، دستگيري جمعي کارگران در کارخانه ها به جرم فعاليت شکل سومين

پنجاه  7636به طور مثال در کارخانه قرقره زيبا در سال . سياسي بود

ه بعد سال 71ازين عده تنها يک پسر . کارگر را دستگير کردند( 06)

از دوهفته به کارخانه برگشت اما وضع روحي بسيار بدي داشت و با 

چنان حالش وخيم شد که بعد از يک ماه ديگر به . کسي حرف نمي زد

 .کارخانه بازنگشت

خانه و اطرافش مورد . ، دستگيري افراد در منازل بودشکلچهارمين 

از  در موارد بسيار زيادي حتي. محاصره پاسداران قرار مي گرفت

اگر فرد يا افراد مورد نظر را در خانه . آرپي جي نيز استفاده کردند

نمي يافتند، ساير افراد خانه به گروگان گرفته مي شدند؛ براي مثال 

مادر نعمتي که پسرهايش را از پشت بام فراري داده بود به اوين منتقل 

ده و پستان هايش را با توجيه اين که شير حرام به بچه هايش دا. گرديد

مادر پيري را . آن ها سياسي شده بودند با کابل مورد شکنجه قرار دادند

در آمل بخاطر اين که پسرش به عراق گريخته بود دستگير و بعد از 

 .مدتي اعدام کردند

بعد دستگيري ها به قدري وسيع بود که در هر مکاني  7636از سال 

و جاده هاي  در تمام شهرها و روستاها. امکان دستگيري وجود داشت

ايران حکومت نظامي اعالم نشده اس برقرار بود و پاسداران در همه 

حتي ظاهر افراد و نحوه پوشش آن ها مشکوک . جا حضور داشتند

براي مثال براي مردان . شدن پاسداران و نهايتا سبب دستگيري مي شد

صورت تراشيده و تميز بدون ريش و داشتن سبيل، و براي دختران و 

ده پوشي و نداشتن آرايش سبب ايجاد شک در پاسداران مي زنان سا

قابل ذکر است که بسياري از دستگير شدگاه تا سال ها بعنوان . شد

 .مشکوک در زندان ها به سر مي بردند
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 شدگان ريدستگ يليتحص تيوضع و يسن بيترک

 7636در سال . در مقاطع مختلف، ترکيب سني زندانيان متفاوت بود

ساله در زندان بسر مي بردند  16ساله تا زنان  70 از دختربچه هاي

اما اکثريت زندانيان را دانش آموزان تشکيل مي دادند و سن آن ها زير 

ساله کالس دوم  76سال بود بطور مثال ناهيد دانش آموز  06

سال زندان محکوم شد و دانش آموز پسري به  76راهنمائي بود که به 

مي توان گفت در . يري اعدام شدهمين سن در آمل فرداي روز دستگ

 .سال قرار داشت 71تا  73اين سال ميانگين سني زندانيان بين 

از نظر تحصيالت بيشترين درصد را چنان که آمد دانش آموزان با 

به ترتيب بعد از آن ها . تحصيالت زير ديپلم دبيرستان تشکيل مي دادند

و کادرپزشکي، دانشجويان، زنان تحصيل کرده شامل معلمان، پزشکان 

کارمندان دولت و سپس کارگران و زنان خانه دار و مادران مسن بودند 

در . که در بين اين دو دسته آخر افراد کامال بيسواد هم وجود داشت

نفر به زندانيان هر بند  66تا  00به طور متوسط روزانه  36سال 

د و اضافه مي شد اما تا مدت ها سهميه غذاي اين بندها تغيير نمي کر

 36در آپارتمان هاي اوين در سال . زندانيان همواره گرسنه بودند

ازدحام زنداني به حدي بود که بعلت کمبود هوا زندانيان بي هوش مي 

 36در بندهاي عادي اوين شش اتاق وجود داشت که در سال . شدند

 .زنداني را در آن جاي مي دادند 066اغلب تا 

ه شامل يک دوش بود از صبح تا در اين سال هفته اي يکبار حمام ک

عصر گرم مي شد و زندانيان مجبور بودند همگي در اين فاصله حمام 

زندانيان زن از چادرهاي خود بعنوان حوله استفاده مي کردند و . کنند

ماه ها با همان يکدست لباس که به هنگام دستگيري تنشان بود به سر 

هاي پوستي بين آن همين امر باعث شيوع شپش و بيماري . مي بردند

زنان و . روزانه دو بسته نوار بهداشتي به هر بند مي دادند. ها شد

دختراني که حتي لباس زير براي عوض کردن نداشتند، مجبور بودند 

در پريود ماهانه از تکه هاي لباس خود به جاي نوار بهداشتي استفاده 

 .کنند

ند و يک تکه سهميه غذاي روزانه شامل يک عدد نان لواش، يک حبه ق

. سهميه نهار هم آن قدر کم بود که کسي سير نمي شد. کوچک پنير بود

تعديل کرد اما در  36اين ترکيب جمعيت را رژيم با کشتارهاي سال 



سال هاي مختلف با اوج گيري مجدد دستگيري ها، ترکيب جمعيت و 

 .وضعيت غذا در زندان هاي مختلف ايران متفاوت مي شد
 دانوضع بهداشت در زن

افراد شکنجه شده بدون هيچ گونه . شرايط بهداشتي بندها اسفبار بود

گاه تمام فضاي بند از بوي . مراقبت بهداشتي به بندها فرستاده مي شدند

چون تا مدت ها زندانيان از . تعفن پاهاي چرک کرده قابل تنفس نبود

داشتن وسايل بهداشتي محروم بودند بيماري هاي مختلف از جمله 

بعلت . ي هاي عفوني زنانه، قارچ پوستي و کچلي شايع شده بودبيمار

به دليل وضعيت . نداشتن مسواک بوي بد دهان زندانيان را آزار مي داد

بد غذا و عدم تحرک بيماري هاي گوارشي؛ کوليت روده، هموروئيد و 

خونريزي هاي شديد معده، دندان هاي ناسالم، عفونت چشم، افت ميزان 

استفاده زياد کافور در غذا و چاي زندانيان اختالالت ديد و به دليل 

هورموني در بسياري از زندانيان ايجاد شد؛ بطوري که در کنار 

فشارهاي رواني سبب شد که بسياري از زنان زنداني تا سال ها عادت 

ماهانه نمي شدند و همين امر موجب چاقي بيمارگونه، اختالالت 

اختالالت . در آن ها مي شد عصبي، بي خوابي، پرخاشگري و غيره

رواني و افسردگي ناشي از شرايط زندان و فشارهاي آن تعدادي از 

زندانيان را به خودکشي سوق داد و زنان شرايط اين امر را تسهيل مي 

شرايط سخت تخت هاي حاج  30به طور مثال مهين که در سال . کرد

بود و مرتبا  داوود را از سر گذرانده بود، دچار اختالالت رواني شده

ساعته  06دست به خودکشي مي زد ولي در اثر مراقبت ها و کشيک 

و شيفتي دوستان هم بندش ماه ها در بند تحت مراقبت قرار داشت، او 

را يک شب به بهداري بردند و فردا مرگش را در اثر خودکشي به 

   .خانواده اش اعالم کردند

 بازجوئي و انواع شکنجه

اي گرفتن اعتراف، از شيوه هاي مختلف در مراحل بازجوئي بر

شکنجه استفاده مي شد که شامل ضربات کابل برکف پا، پشت تا مچ پا 

و در مواردي کف دست، قپان کردن، آويزان کردن، نشان دادن اجساد 

اعدام شدگان و کساني که به هنگام دستگير در خانه هاي تيمي و خيابان 

ي به شکلي که تمام مراحل ها جان باخته بودند، اعدام هاي مصنوع

اداري قبل از اعدام حتي نوشتن مشخصات برکف پا، بردن به محل 

اعدام، انداختن طناب دار به گردن زنداني و يا تيراندازي پراکنده انجام 
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زنداني زني را به همراه  7631براي مثال در سال . مي گرفت

گردن ابتدا با انداختن طناب به . همسرش به محل دار زدن بردند

سپس طناب دار را به گردن وي . همسرش جلوي چشم او دارش زدند

زنده بگور کردن . او بيهوش شد اما بعد خود را زنده يافت. انداختند

مصنوعي نوع ديگري از شکنجه براي گرفتن اعتراف بود که در سال 

شکنجه بستگان در حضور . مورد استفاده قرار مي گرفت 7636

شکستن استخوان . وهر و مادر و فرزندانيکديگر از جمله زن و ش

دست و پا و سوزاندن بدن زنداني با آتش سيگار هردو مورد با نبش 

شکستن دندان ها به همراه . قبر اسماعيل رودگريان در آمل اثبات شد

هم چنين پخش مداوم نوارهاي قران، . فحاشي و دادن نسبت هاي زشت

: دليل انجام مي گرفت نوحه و عزاداري با صداي گوشخراش که به دو

يکي شکنجه رواني زنداني و ديگري تحت الشعاع قرار دادن صداي 

نازنين دختري . کابل و فرياد شکنجه شوندگان از شيوه هاي رايج بود

که اشتباهي به جاي فرد ديگري دستگير شده بود در زير شکنجه دچار 

دت فک و کتف وي به ش. خونريزي کليه شد و کارش به دياليز کشيد

وي قادر نبود حتي . آسيب ديد به نحوي که نتوانست سالمتش را بازيابد

اگر مي خنديد فکش در مي رفت و . بسته اي کوچک را حمل کند

وي را که اشتباهي دستگير کرده . همواره بدليل عفونت کليه تب داشت

چند مورد . بودند حاضر نبودند بدون مصاحبه و اعالم انزجار آزاد کنند

از . زنان و دختران در زمان بازجوئي نيز گزارش شده است تجاوز به

موارد ديگر شکنجه روحي جداکردن کودکان کوچک از مادر و اعالم 

 .اين که وي را به يک خانواده حزب الهي يا به يتيم خانه خواهند سپرد
 وضعيت دادگاه ها در زندان

ه مي زندانيان پسر و دختر دسته جمعي به دادگاه برد 7636در سال 

شدند و گيالني بدون ديدن آن ها و خواندن متن کيفر خواست، تنها زير 

 93يکي ازين موارد حکم اعدام . ليست حکم اعدام را امضا مي کرد

گيالني عامل اعدام . زنداني بود که با امضاي گيالني به اجرا در آمد

هزاران زنداني، حتي گويا حکم اعدام پسران خود را هم امضا کرده 

اعدام ها معموال به هنگام شب در تپه هاي اوين پشت بندها به  .بود

اجرا در مي آمد و زندانيان از شمارش تيرهاي خالص به تعداد اعدامي 

در بسياري از شب هاي شهريور و مهر . هاي هر روز پي مي بردند



تير  606و دريک مورد تا  706زنان تا  063زندانيان بند  7636

گاه بدون ذکر نام تعداد معيني از زندانيان . دخالص را شمارش کرده ان

هرگاه ليست . از ميان جمع زندانيان براي اعدام انتخاب مي شدند

مشخصي همراه پاسدار مربوطه بود؛ اگر فردي به دليلي در بند 

 .حضور نداشت فرد ديگري به جايش براي اعدام انتخاب مي کرد

م زندان هاي ايران نيز در تما 7631اعدام هاي دسته جمعي در سال 

به خصوص درزندان اوين و گوهردشت در مورد زندانيان زن و مرد 

اجساد . به اجرا در آمد و طي آن هزاران زنداني بدار آويخته شدند

بعد . اعدام شده گان توسط کانتينر گوشت به گورستان ها منتقل گرديد

اما  دادگاه ها براي افراد بطور جداگانه تشکيل مي شد 7636از سال 

دقيقه طول مي  0بدون وکيل و با چشم بند انجام مي گرفت و حدود 

 . کشيد

 کودکان در زندان

قابل ذکر است که تا سال ها کودکان بسياري به همراه مادرانشان در 

اين کودکان برخي به هنگام دستگيري پدر و . زندان به سر مي بردند

رانشان به هنگام مادرشان به زندان آورده شدند؛ تعدادي نيز که ماد

بعضي از زنان حامله . دستگيري حامله بودند در زندان بدنيا آمدند

امکان بدنيا آوردن فرزندانشان را نيافتند و در عين حامله بودن اعدام 

کودکان زنداني در . بعنوان نمونه زري نوذري در شمال ايران: شدند

ري مادر آن ها از لحظه دستگي. شرايطي غيرانساني به سر مي بردند

شاهد شکنجه هاي . در معرض شکنجه هاي رواني قرار داشتند

مادرانشان بودند و زماني که با مادر در سلول انفرادي بسر مي بردند، 

وقتي پاسدار در سلول را باز مي کرد تا مادر را براي بازجوئي ببرد 

از ترس . کودک خردسال مي دانست چه چيزي در انتظار مادر است

ا گريه و التماس از او مي خواست به بازجوئي نرود و شکنجه مادر ب

پسر چهار ساله اي را : يکي از زندانيان زن مي گويد. نزدش بماند

وقتي بطرفش دويدم تا در آغوشش بگيرم مرا . بدورن سلولم هل دادند

نه نه اگر مرا بغل کني مامان رو مي برند و : "پس زد و با گريه گفت

حالت کودک غير قابل وصف ." خوني است به پاهاش مي زنند؛ پاهاش

 .بود و هردو مي گريستيم

نادر پسر کوچکي که در بند زنان زندگي مي کرد به علت اين که 

وقتي پاسداري . مادرش مالقات نداشت مدت ها مردي را نديده بود
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براي تعمير لوله هاي ترکيده به بند آمد به محض مشاهد او، فرياد کنان 

. خاله صورتش مو داره: او با گريه مي گفت. ختبه انتهاي بند گري

به همين دليل اين کودک را ابتدا به دفتر بند و سپس به ! لولو! لولو

از کودکان براي شناسائي مادران و .شعبه بازجوئي براي ارشاد بردند

پدرانشان و حتي افرادي که به خانه آن ها رفت و آمد مي کردند سوء 

ساله اي  0آلبوم عکس خانوادگي را به پسر بطور مثال . استقاده مي شد

در سال .)نشان مي دادند و از او مي پرسيدند اسم عمو يا خاله چيست

پسر براي مقاومت در ( دستگير شدگان اسم خود را نمي گفتند 36

 .مقابل اين فشار روحي فرياد مي کشيد و پاسخ نمي داد
 وضع بهداشت جسمي کودکان در زندان

ن با توجه به آسيب پذيري آن ها در برابر ميکرب وضع بهداشت کودکا

علي رغم تمام تالش . ها و شرايط غير بهداشتي بندها بسيار اسفبار بود

هايي که مادران و ساير زندانيان براي مراقبت از کودکان به عمل مي 

آوردند، آن ها به انواع بيماري ها از جمله بيماري هاي خاص 

 3ي مثال مريم دختر يک ساله اي که برا. بزرگساالن دچار مي شدند

ماه را در سلول انفرادي با مادرش سرکرده  و اغلب در سلول تنها مي 

ماند عالوه براين که براي شنيدن کلمات تنها از لبخواني استفاده مي 

کرد، در بند زنان به قارچ رحم و عفونت مثانه دچار شد و تا مدت ها 

 .وم کامال بهبود نيافته بودبعد از خروج از زندان و مداواي مدا

به هنگام بيماري کودکان، از بردن بموقع آن ها به بهداري زندان طفره 

در يک مورد دختر . مي رفتند به نحوي که جان آن ها به خطر مي افتاد

خردسالي را که دچار آنژين شده بود آن قدر دير به بهداري بردند که 

 .ارندمجبور شدند او را زير چادر اکسيژن نگه د
 وضع بهداشت رواني کودکان

از اين نظر آن ها در شرايط نامساعدي به سر مي بردند و مجبور به 

ديدن شکنجه پدر و مادر، شنيدن فريادهاي شکنجه . تحمل آن بودند

شوندگان، هراس از ازدست دادن والدين، زندگي در بندهاي پرجمعيت 

استفاده از . شد که دائما از بلندگوهاي آن عزاداري و قرآن پخش مي

شيرمادراني که در شرايط شکنجه و استرس هاي دوران بازجوئي 

چنان ( البته اگر شيري در پستان هاي شان باقي مانده بود)قرار داشتند

تاثير ناگواري برآن ها گذاشته بود که اکنون بسياري از آن ها سال ها 

روان  بعد از رهايي از زندان دچار مشکالت رواني هستند و تحت نظر



محمود پسر چهارساله اي که دچار تشنج عصبي . پزشکان قرار دارند

مي شد و به همراه مادر بيسواد و روستائيش که به دليل فرار برادرش 

بعنوان گروگان سال ها بدون داشتن مالقات در زندان نگهداشته بودند، 

دست هايش را مشت مي کرد، در حالي که بشدت مي لرزيد با گريه 

 ."اعصابم خط خطي شده" :مي گفت
 کودکان و سرگرمي هاي شان در زندان

معموال از سطل آشغال و . کودکان از داشتن اسباب بازي محروم بودند

از داشتن مداد و . تشت رختشوئي به عنوان اتومبيل استفاده مي کردند

کاغذ براي نقاشي محروم بودند چرا که وجود کاغذ و مداد در بند 

 .ماهي يکبار به بند براي نوشتن نامه داده مي شدممنوع بود و تنها 

آن ها بدليل نداشتن اسباب بازي و زندگي با بزرگترها، بازي هاي 

سهند با دو قوطي شير و يک تيله . کودکانه شان هم رنگ زندان داشت

براي تنبيه به : " اگر تيله به قوطي نمي خورد مي گفت. بازي مي کرد

و تيله را به داخل قوطي شير مي " ي سلول انفرادي فرستاده مي شو

به . ناصر خود را در نقش پاسدار تعميرکار قرار مي داد. انداخت

سربند مي رفت و فرياد مي کشيد خواهرها حجابتان را حفظ کنيد برادر 

گاه حقه اش مي گرفت و زندانيان بطرف . فني وارد مي شود

 .چادرهايشان مي دويدند و او شادي مي کرد

ي که جز پاسداران تعميرکار، مردي نديده بود وقتي براي گلي دخترک

اولين بار با مادرش به حسينيه اوين برده شد، با مشاهده زندانيان مرد 

. و همه خنديدند!" آه چقدر برادر فني: "با تعجب و با صداي بلند گفت

روشنک در اولين مالقات با پدرش مدت ها بعد از دستگيري، در 

عمدتا کودکان . رسيد او را خاله صدا مي زندضمني که از او مي ت

زنداني از مردان هراس داشتند، زيرا بازجوهاي زندان همگي مرد 

بعد از آمدن  7636در سال . بودند و آن ها هم شاهد بازجوئي ها

خبرنگاران خارجي به حسينيه اوين و اطالع آن ها از تعداد زياد 

ان را به خانواده هاي کودکان در زندان و افشاي مساله، رژيم کودک

زندانيان سپرد اما در سال هاي بعد نيز کودکان در زندان بسر مي 

اين بچه ها بعد از رهائي از زندان با وجود عالقه و وابستگي . بردند

شديدشان به مادر، حتي از آمدن به مالقات از ترس دستگيري دوباره 

 .خودداري مي کردند
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 سيزندان و خانواده هاي زندانيان سيا

خانواده ها پا به پاي زندانيان و شايد از جهتي بيش از آن ها مورد آزار 

در روزهاي مالقات . و شکنجه رواني از طرف رژيم قرار داشتند

معموال از ساعت چهار صبح از منازل و مسافرخانه ها به سمت زندان 

شهرستاني ها نيمه شب و يا روز قبل از شهرستان . حرکت مي کردند

مادرها و . مي افتادند و هزينه مالي زيادي را متقبل مي شدند ها به راه

پدرها که عمدتا پير و يا بيمار بودند در اين سفرها خطرات جاني آن ها 

دقيقه مالقات  76را تهديد مي کرد، اما همه مشکالت را تنها به خاطر 

با فرزندانشان، آن هم از پشت شيشه و از طريق تلفن هاي تحت کنترل 

آن ها همواره در هراس اين بودند که آيا اين بار . ي کردندتحمل م

فرزندان خود را خواهند ديد و يا با بسته کوچکي از وسايل و خبر 

اعدام مواجه خواهند شد؟ به همين دليل وقتي درهاي سالن مالقات باز 

آن ها توهمي نسبت به . مي شد، خانواده ا هراسان به داخل مي دويدند

هربار با ايما و اشاره مي گفتند در زندان نمانيد، اين ها رژيم نداشتند و 

 .همه شما را مي کشند

مالقات ها به ترتيب حرف اول نام فاميلي بود اما اگر از جانب 

مسئوالن سالن مالقات احساس مي شد که مادر يا پدري بيمار است و يا 

بچه کوچک و شيرخواري همراه مالقات کننده است و يا براساس 

تي که مسئولين زندان نسبت به زنداني داشتند، ممکن بود مالقات حساسي

. را از نوبت اول بدون هيچ توضيحي به سري هاي آخر منتقل کنند

همين امر موجب اضطراب دوگانه اي هم براي خانواده ها و هم براي 

موقعي که اعضاي جوان خانواده از جمله خواهران و . زنداني مي شد

ني به مالقات مي آمدند، مورد آزار و اذيت قرار برادران کوچکتر زندا

پاسداران به بهانه قراردادن نوع پوشش، عدم رعايت . مي گرفتند

. حجاب و نوع آرايش موي پسران در مالقات اختالل ايجاد مي کردند

مادري را که در سالن مالقات از شدت تاثر با صداي بلند گريسته بود 

مادران زيادي . چشم بند نگهداشتندبه بازجوئي بردند و ساعت ها با 

دستگير شدند و حتي چند روز آن ها را در زندان نگهداشتند با موجب 

. آن گاه با گرفتن تعهد آن ها را آزاد مي کردند. ترس سايرين شود

اما اين . زندانيان به داليل مختلف و واهي ممنوع المالقات مي شدند

ها که با دنيائي از اميد به ديدار آن. مساله به اطالع خانواده ها نمي رسيد

فرزاندان خود شتافته بودند از صبح زود تا عصر روز مالقات، در 



انتظار مي ماندند و دست آخر بدون مالقات به خانه هاي شان برمي 

. گشتند و تا مالقات بعدي نگران ومضطرب در انتظار مي ماندند

به هر روزنه اي خانواده ها براي نجات جان فرزندان خود از ناچاري 

. که فکر مي کردند ممکن است تاثير مثبتي داشته باشد چشم مي دوختند

براي مثال دسته جمعي براي ديدار گاليندوپل نماينده سازمان حقوق 

بشر سازمان ملل که دوبار براي بازديد زندان ها و بررسي وضعيت 

 حقوق بشر به ايران آمد و يا رفتن نزد منتظري که آن زمان هنوز

اما در همه اين موارد قبل از رسيدن به مقصد . جانشين خميني بود

مورد يورش، دستگيري، بازجوئي و تهديد قرار مي گرفتند و 

آن گاه که موفق به ديدار مي شدند به بي حاصلي . بازگردانده مي شدند

بسياري از خانواده ها . عمل و باورشان به اين دادخواهي پي مي بردند

نان آور خانه شان بود و از نظر اقتصادي در فشار قرار  که زنداني تنها

آن ها نه تنها تکيه گاه خود را از دست مي دادند بلکه ناگزير . داشتند

مي شدند عروس و نوه هايشان و يا در صورت دستيگري هردو والدين 

نوه هاي شان را هم نگهداري کنند و هر بار پولي هم براي براي 

مادراني بودند که مجبور شدند در خانه . دازندفرزندشان در زندان بپر

هاي ديگران به رختشوئي و نظافت بپردازند تا اين مشکالت را رفع 

البته خانواده ها تا حدي که در توان داشتند بهمديگر کمک مي . کنند

فشارها و ناامني حاکم برزندان ها و هراس از دست دادن . کردند

ا را وا مي داشت علي رغم ميل عزيزان زنداني، بعضي از خانواده ه

قلبي خود، فرزندان خود را براي پذيرش شرايط زندان جهت آزادي، 

مسئولين زندان ازين فضا بهره برداري مي . تحت فشار قرار دهند

کردند و خانواده ها و فرزندان را در مقابل هم قرار مي دادند؛ براي 

، به 7631سال  مثال بعد از کشتار سراسري زندانيان سياسي تابستان

خانواده ها به طور مشروط مالقات حضوري مي دادند تا آن ها 

اين . فرزندان خود را به پذيرش شرايط آزادي از زندان مجبور سازند

مساله به خصوص از طرف خانواده ها فشار مضاعفي بر زندانيان 

 .بود

رنج مادران و پدراني که در روزهاي مالقات به جاي ديدن چهره 

ان وسايل فرزندان اعدامي شان را دريافت کرده بودند، قابل عزيزانش

مادران و پدراني بودند که از شنيدن خبر اعدام . شرح نيست

فرزندانشان دجار حمله قلبي شدند و يا در اثر شوک وارده جان باختند 
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به عنوان نمونه مادري که . يا از نظر عصبي رواني دچار آسيب شدند

در جريان حد ارتداد زنان اقدام  7631سال در ( سهيال) دختر جوانش

به خودکشي کرد، تا مدت ها روزهاي مالقات به در زندان مي آمد و به 

مادران ديگر مي گفت که دخترم گم شده، از بچه هايتان بپرسيد آيا 

خبري از او ندارند؟ او مرگ فرزندش را باور نکرده بود و دچار 

 .آسيب رواني شده بود
 موخره

اين فرصت کوتاه بيان شد تنها جزئي ناچيز از جنايات رژيم آن چه در 

جمهوري اسالمي ايران نسبت به زندانيان سياسي و خانواده هاي آن 

بررسي دقيق مسائل زندان متضمن سال ها تحقيق و بررسي و . هاست

بايد توجه . سمينارهاي متعدد است تا ابعاد آن براي جهانيان گشوده شود

بخشي از شکنجه گاه بزرگي است که رژيم  داشت که زندان تنها

جمهوري اسالمي در سراسر ايران براي خاموش کردن هرگونه 

صداي اعتراض و حق طلبي، هر انديشه مخالف با عقايد و ايدئولوژي 

رژيم جمهوري اسالمي اما اين را نمي داند که . خود داير کرده است

ت و تاريخ اين را برسرنيزه مي شود تکيه کرد اما برآن نمي توان نشس

 .از هيتلر تا فرانکو، از سوموزا تا شاه ايران: ثابت کرده است

 

 

نوشته شد و توسط چند تن از زندانيان  7991گزارش در سال  -7

) هامبورگ ( 91اکتبر  70و 77)سياسي زن که در سمينار دو روزه

Hamburger Stiftung  ) ،در باره زندانيان زن در ايران

 .ارائه شد به افکار عمومي

 

 

 
 

 



 ،ي اسيس انيزندان باره دري الملل نيب ناريسم گزارش

 1111 ليآور 5 تا 1 نيبرل
) "و دفاع ياسيدادگاه س"ک شرکت داشتم که عنوان آن يمن در گروه 

Politische Justiz und verteidigung ) شتر يب. بود

در آغاز هر شرکت کننده . بودند يدادگستر يشرکت کننده ها وکال

را که از آن آمده بود  يکرد و بطور خالصه کشور يود را معرفخ

ک يران يح دادم که ايخود توض يمن هم بعد از معرف. کرد يمعرف

نکرده  يک طين راه را بطور کالسياست اما ا يه داريکشور سرما

 ين که بعضيران ضمن ايدر ا يبا شکست انقالب بورژوائ. است

وه و يران شد اما شيد اوار يه داريات مربوط به سرمايخصوص

مت نفت يتنها بعد از گران شدن ق. بود يد فئوداليمناسبات غالب تول

ران زد و همراه آن يدر ا يدست به اقدامات 7936م شاه در دهه يرژ

به  يه داريوجه غالب خود را از دست داد و سرما يمناسبات فئودال

کمتر  ياورزکه امروز کش يل شد، بنحويران تبديد در ايوه غالب توليش

ح من يگفتم توض. ار دارديرا در اخت يد ناخالص داخليتول% 66از 

ه يد مبارزه ما صرفا با اسالم است بلکه سرماين بود که فکر نکنيا يبرا

را يکند، ز ياسالم استفاده م يکيدئولوژيران از پوشش ايدر ا يدار

ر د؛ چنان که دين پوشش توانسته است منافع خود را حاصل نمايتحت ا

از  يگر و در بعضيان ديا اديت يحياز کشورها از پوشش مس يبعض

 ين صرفنظر از روبنايبنابرا. کند يک بودن استقاده ميپوشش الئ

ه يضد سرما ي، مبارزه ما مبارزه اياسالم يجمهور يکيدئولوژيا

ل يران از آغاز تشکيت اياز وضع يح مختصريسپس توض. است يدار

ل اجحافات و فشارها برزنان، سرکوب تا کنون شام ياسالم يمجمهور

، زندان ها و 36سال  يها يري، دستگ(نمونه کرد و ترکمن)خلق ها 

مهار بحران  يم از جنگ با عراق براياستفاده رژ ياعدام ها، چگونگ

ان يان بردن جنگ بخاطر پايبپا يو سرکوب مبارزات، چگونگ يداخل

ن که قبل از ين و اشتر آيم در ادامه بيرژ يکارکرد آن و عدم توانائ

مردم گرفته  ياز توده ها ياوال زهر چشم يستيبا يان مين پاياعالم ا

د يبود که با ياسيان سيگر مساله زندانيشد تا آرام شوند و مساله د يم

ش خودشان نشود و هم به غرب يشد که هم مخل آسا يحل م يبنحو
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 يام هااعد يآنگاه بطور مختصر چگونگ. ندارند ياسيس يند زندانيبگو

 .ان کردميرا ب 88سال 

، (يلند و کاتالوننباسک)ايا، اسپانيتاليه، اياز ترک ييدر جمع ما گروه ها

. ش و دانمارک حضور داشتنديا، اطريکو، کلمبي، آلمان، پورتوريليش

در رابطه با رئوس برنامه و صحبت  يصحبت کوتاه يگرداننده ط

ن يبنابرا. باشد يالملل نيب يهمکار يبرا يد بازتابيمطالب با: روز گفت

ابد؛ يان يم تا بحث حول آن جريريگ ين گروه دونکته را در نظر ميدر ا

که از  يدوم جواب. شود يت اعمال ميکه از طرف حاکم يقاتيياول تض

ا يآ. آن يشود و چگونگ يها داده م ين به فشار از طرف باالئييپا

مختلف  يدر کشورها ين الملليب يدر رابطه با همبستگ يتجربه ا

 . ن رابطه فعال بودنديکه در ا ير و کسانيا خيوجود داشته 
 هيترک

ه هرسه يسه شرکت کننده ترک. ه آغاز کننده بحث ها بوديگروه ترک

. ان مختلف آمده انديگفتند که از سه جر يبودند و م يل دادگستريوک

در ارتباط بود  يستيک گروه مارکسيدر زندان بود و با  يخود مدت يکي

ه آزاد شد و از يترک يدادگستر يت وکاليبطور موقت در اثر حماکه 

ل يوک. ديسال زندان محکوم گرد 70ابا به يغ يو. ه فرار کرديترک

. گرفت يرا بعهده م ياسيان سيبود که وکالت زندان يگر زن جوانيد

ان يل سوم آغاز کننده بحث بود و گفت اگر بخواهم در مورد زندانيوک

د اول در باره کرده ها که در چهار کشور ينم باه صحبت کيترک ياسيس

ن يعالوه برا. اند صحبت کنم يران زندانيه و ايه، عراق، سوريترک

 ياديتعداد ز ين که دارايبخاطر اچهار کشور مساله فرانسه و آلمان 

بود  ين تنها مورديا -دشو يهم به آن ها اضافه مکرده هستند  يزندان

ادامه داد  يو -رها هم اشاره کردندر کشويسا يکه آن ها به کردها

ک مساله يه الزم است بيدر ترک ياسيان سيصحبت در باره زندان يبرا

ن چهار کشور جنبش يستم در ايل قرن بيدر اوا. اشاره کنم يخيتار

ه بشدت سرکوب شد و ين جنبش در ترکيرشد کرد اما ا يخواه يآزاد

گر يد يدر کشورها. ديمال گرديمتعاقب آن تمام حق و حقوق آن ها پا

 يه دادگاه هايدر ترک 7906-66 يدر سال ها. ن طور بوديهم هم

 يعنيشد؛  يل ميتشک" مه شبيشب و ن"  يبنام دادگاه ها يژه ايو

شد و آن ها  يل مين دادگاه ها تشکيکردها ا يريبالفاصله بعد از دستگ

 7963ران در سال يجنبش مهاباد ا. کرد يرا به اعدام محکوم م



کردها را  ياسالم يبه بعد هم جمهور 19شد و از سال سرکوب 

نطور يت در عراق هم هميوضع. سرکوب و هزاران نفر را اعدام کرد

ران و عراق ين ايمنظورش جنگ ب -جيگذشته از آن بعد جنگ خل. بود

ن سال ها برکردها ياما در ا. نديش از صد هزار کرد آواره گرديب -بود

 چه گذشت؟ ياز نظر حقوق

در جهان بوجود آمد،  يستياليکه جنبش هاس سوس 7916ه در ده

دا کرد و متعاقب آن يپ يت تازه ايفيکرد و ترک هم ک يجنبش انقالب

در . صورت گرفت ياديز ياعدام ها. د شديفشار ها هم برآن ها تشد

 036.666ان به يه تعداد زندانيان در ترکينظام يبا کودتا 86دهه 

نفر به  6666نفر بزندان و  076.666ن تعداد ياز. ديهزار نفر رس

هم  90در سال . دندينفرشان اعدام گرد 06اعدام محکوم شدند که 

 يزندان 68، 93-91 يدر سال ها. ر شکنجه مردندينفر ز 636

هم  98در سال . نفرشان در اثر اعتصاب غذا بود 70کشته شدند که 

 ياسيس يزندان 1666فعال . ه اعدام شدنديدر ترک ياسيس يزندان 06

داده  ين قربانيروز اوليبرند که د يه در اعتصاب غذا بسر ميدر ترک

 .شد

در  ياسيان سيزندان ين؛ برايت بازداشت و قوانيوضع يچگونگ

است  يجار يگرين ديان، قوانير زندانيسه با سايس در مقايبازداشت پل

ترور و "ر عنوان يز ياسيان سيزندان. و برخورد با آن ها متفاوت است

. شوند يمحاکمه م يتيامن يرند و در دادگاه هايگ يقرار م" سميترور

 يزوله کرده در سلول هايروز ا 70تا  1ن يرا ب يدر آغاز زندان

آن ها . ن حقوق بشر متضاد استين با قوانيدارند که ا ينگه م يانفراد

رون را يروز اول امکان تماس با ب 6ن مدت بخصوص در يدر ا

ه يدادن اطالعات عل يارها و شکنجه ها بران فشيدتريتحت شد. ندارند

ط مرگبار ين شرايمعموال چون در ا. رنديگ يگران قرار ميخود و د

 يتيامن يند بعدا در دادگاه هاينما يم يت مليه امنياقرار به توطئه عل

سال حکم اگر مورد عفو قرار  06با  يعاد يزندان. شوند يمحاکمه م

ل يتقل ياسيس يزندان يبد اما برااي يل ميسال تقل 8رد، حکمش به يبگ

اعالم کرد  يحکم ياروپا ط يکه دادگاه عال يبا وجود. سال است 70

د آن يبا حقوق بشر از د يه از جهاتيترک يکه احکام صادره دادگاه ها

 ينکرده و دادگاه ها يه به آن توجه ايها متفاوت است اما دولت ترک
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در رابطه با  يمختصر يو. دهند يکماکان بکارشان ادامه م يتيامن

در مورد جفظ جان او صحبت  ين الملليب ير همبستگياوجاالن و تاث

ح داد که اوجاالن را اکنون با کاربرد آمپول و مواد مخدر يکرد و توض

ران يد اعتراف کند، هم چنان که در ايايتحت فشار قرار داده اند تا ب

گرفتم و در من وقت  -را با آمپول وادار به اعتراف کردند يانوريک

 يبه صحت و سقم کاربرد آمپول برا يح دادم که کاريان توضيپا

. خاست يدگاه حزب توده برمياز د يانوريعمل ک ياعتراف ندارم ول

ت کرد و از ياز آن حما ياسالم يل جمهورين حزب از آغاز تشکيا

 يچگونگ يبرا يحت. نکرد يم کوتاهيکمک به رژ يبرا يچ کوششيه

م فعاالنه شرکت يآن ها به رژ يمخالف و معرف يروهايمقابله با ن

و سران حزب  يته مرکزيکم يتمام اعضا يانوريگذشته از ک. داشت

 .  -نبود يانورين اعترافات شرکت داشتند و خاص کيدر ا

از مردم، تجاوزات،  يح داد که سرکوب بخشيگر توضيل ديوک

ح يضشود در چند کلمه تو يو سرکوب را نم ياسيان سيت زندانيوضع

را در کشور خودتان تجربه کرده  يگريار و ديشما خود انواع بس. داد

آن ها هم  يه نه تنها مردم تحت فشار قرار دارند، وکاليدر ترک. ديا

ا ارتباط با آن، يسم يآنها را هم تحت عنوان و اتهام ترور. تحت فشارند

از نوع  ين امر به مرور بخشيا. کنند يم ير، شکنجه و زندانيدستگ

ساعت  06از حقوق دانان و وکال را بوجود آورده است که  يديدج

روشنفکر  يکنند و به وکال ين راه صرف ميوقت و فکر خود را در ا

 . معروف شده اند

 يزندان 70666ش از يه فعال بيح داد که در ترکيل سوم توضيوک

نفر از  7066و  PKKنفرشان از  76.666وجود دارد که  ياسيس

داشته  ييان دستاوردهاين زندانيمبارزات ا. باشد يم ...ه جنبش و يبق

 يکي. کند يبه زندان حمله م يکه دولت گاه با قدرت نظام ياست بنحو

ان کرد و ين زندانيجاد تفرقه بيگر مورد استفاده دولت ايد ياز راه ها

اصال گذرشان بزندان  ياريه بسين ها در ترکيعالوه بر ا. ترک است

. شود يدا ميپ يبعد جسدشان در گوشه ا. شوند يم ديافتد بلکه ناپد ينم

ن نحو ينفر به ا 3666ش از يب. شوند يا افراد در مالء عام ترور مي

و هزاران  ينفر با اعالم رسم 071تا کنون  96از سال . کشته شده اند

 .د شده انديناپد ينفر بدون اعالم رسم



 و کاتالوني  باسک: ايسپانا

ک در دو کشور اسپانيا و فرانسه ادامه مبارزه رهائي بخش خلق باس

سال هاست که آن ها از طرف دولت اسپانيا تحت فشار قرار . دارد

موارد قابل ذکر زيادي از زمان حکومت نظامي ژنرال فرانکو، . دارند

در اسپانيا زندان هاي خاص و هم . قبل آن و حال براي بيان وجود دارد

معموال . وجود داردچنين قوانين خاصي براي رزمندگان باسک 

براي . زندانيان باسکي را به مناطق ديگري غير از باسک مي برند

دورنگهداشتن آن ها از مسايل جاري کشور از ايزوله کردن آن ها 

اول : مبارزه در باسک فعال در دو جهت جريان دارد. استفاده مي کنند

دوم مبارزه براي آزادي . مبارزه رهائي بخش براي استقالل باسک

يکي از قدم هاي برداشته شده . زندانيان سياسي مبارزه رهائي بخش

توسط ما کوشش در باره بود که تمام زندانيان سياسي باسکي را به 

مجتمع هاي زندان در منطقه باسک منتقل کنيم که ارتباط با آن ها و 

دولت از ايزوله کردن آنها . ارتباط خانواده هايشان با آن ها آسان شود

در پايان بايد گفته شود که . م شکستن شان استفاده مي کندبراي دره

هدف ما و جهت کار ما اين است که تا جاي ممکن مساله باسک را در 

 .سطح بين المللي مطرح کنيم تا شناخته شود

کاتولوني بخش کوچکي در اسپانياست که خلق آن با وجود : کاتالوني

آن ها . ود را حفظ کنندجمعيت کم توانسته اند زبان و آداب و روسوم خ

سخنگو که . خواهان شناخته شدن حق خود بعنوان يک خلق هستند

وکيل مدافع زندانيان سياسي کاتالونائي بود مواردي از سوء استفاده از 

وي توضيح داد که وکال بدليل دفاع از زندانيان . قدرت را بيان کرد

خود . شوندسياسي مورد پيگرد قرار مي گيرند و زندانيان شکنجه مي 

 .وي از اين موارد بود
 ايتاليا

اروپا  يگر کشورهايبا د يا تفاوت چندانيتاليدر ا ياسيمبارزات س

ا يتاليدر ا 86تا  36 يه آلمان در فاصله دهه هايبا شبيتقر. ندارد

شتر از بخش يا بيتاليمبارزه در ا. وجود داشت ياسيان سيزندان 6666

ان بدست آوردن قدرت شود و خواست آن يشروع م يکارگر يها

ک بخش از کشور ي يرهائ يبخش برا يمبارزه آزاد. است ياسيس

 ياسيان سيزندان يخاص برا ين و زندان هايا هم قوانيتاليدر ا. ستين

ش از يا وجود دارد که بيتاليدر ا ياسيس يزندان 006فعال . وجود دارد
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بخش . برند يسال است که در زندان بسر م 06ش از ينفر آن ها ب 36

. د در زندان بسر ببرنديان روزها آزادند اما شب ها باياز زندان يگريد

برند بخاطر  يسال است در زندان بسر م 06ش از يکه ب يانيزندان

د خود برنگشته و تواب يست بلکه چون از عقايش نيسال پ 06مسائل 

ن يب يح داده شد که دولت و دادگاه هايتوض. نشده اند در زندان مانده اند

 يان هم نظر خوبين گونه مخالفند و زندانياز يبا نشست هائ يلمللا

د فعال در مبارزه يان آن ها باينسبت به آن ها ندارند بلکه معتقدند حام

. نارها وقت بگذرانندين که در سميشرکت کننده و مسلح شوند نه ا

از مبارزه  يان معتقدند که چون مبارزه آن ها بخشياز زندان يبخش

ر مناطق جهان مثل ين در ساين آن ها جدا ز مبارزيبنابرا است، يجهان

 يان بصورت جهانيت از زندانيد حمايستند و بايره نيباسک، کردها و غ

در  يحت. ا باشديتاليا ياسيان سيت از زندانيرد نه فقط حمايصورت گ

ح داد يسخنگو توض. ر کشورها وجود دارندياز سا يانيا زندانيتاليخود ا

شتر نشان يست بلکه بيفرستادن پول ن يان بمعنيا زندانب يکه هم بستگ

م که ياد داشته باشيد بيبا. شه و جهت مبارزه استيدادن علت، ر

د آن يد بلکه بايدر جامعه د يد جدا از جنبش جاريرا نبا ياسيان سيزندان

 .از جنبش به حساب آورد يها را بخش
 آلمان

در جلسه حضور  ياسيس انياز خانواده زندان ياز آلمان وکال و افراد

ک قرن دو جنگ در ي يدر ط: ح داديگروه توض يسخنگو. داشتند

. متروپل است يدهد آلمان جزو کشورها يآلمان اتفاق افتاد که نشان م

 .ديممنوع گرد( KPD) ست آلمان يبا شروع جنگ سرد، حزب کمون

 يادي، تعداد زيچپ و مترق يروهايه نين حرکت بعد آن عليدراول

. ماندند يکار اجبار يا در اردوگاه هايو . و روانه زندان شدندر يدستگ

تنام در آلمان يه جنگ ويعل يک جنبش قوي 16و  36اواخر دهه 

مبارزه . فراهم کرد يتمام مبارزات بعد ينه را برايبوجود آمد که زم

دوم جنبش اشغال  ياتم يروگاه هايه نياول عل: افتيدر سه بعد ادامه 

ل دهه هفتاد در آلمان يدر اوا. ه ناتويارزه عليم مسو يخال يخانه ها

سرخ فعال  يو دوم ژوئن و سلول ها ( RAF) راف يزانيپارت يرونين

ب شد که يسم تصويه تروريعل يدين جديقوان 16در دهه   .بودند

ان براساس آن تحت فشار قرار گرفتند و يزندان يوکال. است ياستثنائ



 يبرا يط خاصيدر گذشته شرا. در شدنياز آن ها دستگ ياديتعداد ز

در آلمان هم . وجود داشت که امروز هم وجود دارد ياسيان سيزندان

و قطع تماس آن  يزوله کردن زندانيشکنجه وجود دارد که بصورت ا

زوله کردن يمساله ا 16در دهه . ها با داخل و خارج زندان است

ان ها ل قرارگرفت و سپس در زنديمورد تحل يان از نظر علميزندان

از  ين شکل شکنجه بصورت شکليا. مورد استفاده قرار گرفت 

ر کشورها از جمله باسک صادر يصادرات آلمان در آمد و به سا

 .ديگرد

وجود  ياسيس يزندان 1اکنون : در آلمان ياسيان سيزندان يوضع فعل

ون يليامروز م. برند يسال است در زندان بسر م 06ش از يدارد که ب

 يکنند که با عنوان فرار يم يدر آلمان زندگ يها مهاجر خارج

. ن جا آمده انديکار به ا يا براي، پناهنده و يدي، تبعياسيس

ک .ک.شترشان از پيکنند که ب يم يکرد در آلمان زندگ 066.666

ه است آن ها يکنند اما چون دولت آلمان طرفدار دولت ترک يت ميحما

در آلمان ممنوع کرده ک را .ک.ت پيرا تحت فشار قرار داده و فعال

ک هستند، .ک.آلمان وابسته به پ ياسيان سياز زندان ياديتعداد ز. است

ر مواضع خود ييار سابق که حاضر به تغ.د.از د يانين زندانيهم چن

را  ياسيان سياز زندان يگريگروه بزرگ د. نشده اند وجود دارد

ن يقوان زندان ها و يدهند که دارا يل ميان تشکيا پناه جويان يفرار

ل شرکت ياند که بدل يک زندانيپزيکرد در ال يزندان 86. خاص هستند

آن ها هفته هاست در . ر شده انديت از اوجاالن دستگيون حمايدر اکس

ه قرار يبا وکال ندارند و در خطر بازگرداندن به ترک يزندانند و تماس

خطر ه در يداند که جانشان در ترک يکه دولت آلمان م يبا وجود. دارند

هم تحت فشار قرار دارند و ممنوع  يگريد يروهاين. مرگ است

 يروهايکال دولت آلمان بر ن. ک گروه از پرويده اند از جمله يگرد

امروزه در آلمان بخش . آورد يخارج ساکن آلمان فشار وارد م يمترق

 .شوند يمتشکل م" سميفاش يآنت"جوان در جنبش  يروهاياز ن يبزرگ
 ايکلمب

امروزه در کلمبيا : از وکالي زندانيان سياسي است سخنران يکي

اين زندانيان شامل . زنداني سياسي يا اسير جنگي وجود دارد 0066

بوميان سرخ )دانشجويات، سنديکاليست ها، حقوق دانان، ايندگن ها
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مبارزه در کلمبيا ضد . و روشنفکران کلمبيائي هستند( پوست

هدف مبارزه دستيابي به . ستامپرياليستي و عليه حاکميت در جريان ا

دشمن اصلي ما امپرياليسم . آزادي هاي فردي و اجتماعي است

بظاهر اعالم . آمريکاست بهمين دليل مبارزه ما ضد امپرياليستي است

مي شود که حکومت کلمبيا دموکراتيک است اما در اصل سيستمي 

کشور و دولت در چارچوب خواسته هاي امپرياليسم . ديکتاتوري است

دولت کلمبيا يک دولت سرمايه داري است و حرکت . حرکت مي کند

سال گذشته  06در . اصلي اش مبارزه با انقالبيون راه آزادي است

  6666مورد نقض حقوق بشر گزارش شده و بيش از  66.666

نفر از اعضاي اتحاديه ها و تعداد زياد ديگري از ساير گروه هاي 

حکومت کلمبيا تا . ناپديد گرديده اند مبارز زير شکنجه کشته شده اند يا

حال ايدئولوژي هايي را که در چارچوب ايدئولوژي حاکم نبوده چه 

در قاموس حکومت کلمبيا . مسلحانه چه مسالمت آميز تحمل نکرده است

دولت آن ها را تروريست مي . واژه اي بنام زنداني سياسي وجود ندارد

. وني دولت برخورد نمي شودبا زندانيان سياسي در چارچوب قان. نامد

شناخته ... دادستان و شاهدان و. تمام دادگاه ها و مسائل آن مخفي است

اين . مي گويند" دادگاه هاي بدون چهره"به اين دادگاه ها . نمي شوند

وضعيت بدولت امکان مي دهد که حتي افراد معمولي را تحت عنوان 

از آن ها وجود تروريست محکوم کند وهيچ راه قانوني براي دفاع 

آن ها سعي مي کنند با پول افراد را بخرند تا حاضر شوند عليه . ندارد

در محاکمه براي فرد اتهامات مختلف . خود و رفقاي خود صحبت کنند

مطرح مي شود و هر اتهامي داراي مدت معيني زنداني است؛ فرضا 

خيانت و جاسوسي دو اتهام متفاوتند، آنگاه با توجه به مجموع آن 

اين فشارها فقط متوجه زنداني . اتهامات مدت زندان فرد تعين مي شود

سياسي نيست بلکه وکال و سازمان هاي مدافع آن ها هم تحت فشار 

قرار دارند؛ مثال سازمان وکالي مربوط به زندانيان سياسي را بعد از 

سال قبل يکي از وکالي . سال فعاليت منحل و ممنوع اعالم کردند 06

توسط نيروهاي ضربت بقتل " ماريو مندز"سازمان بنام  بنيان گذار

زندانيان سياسي اي را که با کوشش وکال آزاد مي شوند بقتل مي . رسيد

رسانند اين بدين معني است که جان زندانيان سياسي آزاد شده در خطر 

چند روز بعد از آزادي در خانه اش " اوالندا کونترا"است؛ بطور مثال 

ت وکالي مدافع تنها دفاع از زندانيان سياسي نيست مشکال. بقتل رسيد



بلکه ما از خانواده هاي زندانيان، سازمان هاي شان و ايدئولوژي شان 

از ديد . هم دفاع مي کنيم و به همين سبب خود ما در خطر قرار داريم

ما تنها راه نجات، روشن کردن ابعاد مساله براي جهانيان است تا با 

در کلمبيا راه چاره اي . تغييراتي ايجاد شود فشار جهاني بر سيستم

براي زندانيان سياسي جز فرار از طريق حفر تونل يا فرار از ديوار 

دادگاه هاي بدون چهره کلمبيا از روي دادگاه هاي . زندان وجود ندارد

منسوخه ايتاليا کپي برداري شده و بشکل بدتري مورد استفاده قرار مي 

 . گيرد
 شياطر

او عرب فلسطيني بنام . نها يک زنداني سياسي وجود دارددر اطريش ت

سالگي در  70او در کويت بزرگ شده و در . است" محمود حوالي"

سالگي دستگير و به حبس  79در . لبنان به جنبش ابونزال پيوسته است

با وجود . سال است که در زندان است 76فعال . ابد محکوم شده است

دوبار اقدام به فرار از زندان کرده . کند تمام فشار ها هنوز مقاومت مي

مدت ده سال است که هيچ . و يک بار سلولش را به آتش کشيده است

چندين بار طي اين مدت به . کمکي از بيرون دريافت نکرده است

. روز طول کشيده است 36اعتصاب غذا مبادرت کرده است که يکبار 

زندان قرار  هفته گذشته بدليل اعتصاب مورد حمله يک کماندوي

هدف اعتصاب او اينست که مي خواهد بعنوان يک اسير جنگي . گرفت

وي هم چنين خواهان مکاتبه با . بدولت فلسطين تحويل داده شود

 .زندانيان سياسي در اروپاست تا از انزواي موجود خارج شود
 شيلي

زنداني  86امروزه . از زمان کودتا اوضاع در شيلي تغيير کرده است

. ها هستند" موپوچو"ود دارد که بخشي از آن ها از سياسي وج

از . وضعيت سياسي شيلي فرق چنداني با ايتاليا، آلمان يا فرانسه ندارد

ديد حقوقي قوانين حاکم بر زندانيان سياسي استثنائي هستند يعني قوانين 

در رابطه با دادگاه ! خاص براي برخورد با دشمنان سيستم وجود دارد

که در بخش ضد ترور شکلي مثل ترکيه حاکم است؛ يعني ها بايد بگويم 

حاکميت شيلي کماکان . مثل دولت خونتاي قديم -دادگاه هاي نظام

موقعيت زندانيان سياسي را به رسميت نمي شناسد بلکه با آن ها بعنوان 

در . مجرمان جنائي اما با شرايطي سخت تر از جنائي برخورد مي کند

فاشيستي است و قوانين گذشته مجري شيلي هنوز حکومت نظامي و 
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است؛ مثال افرادي که دستگير شده اند اما هنوز به سن قانوني نرسيده 

دولت پليسي است . اند را طبق قوانين گذشته دستگير و محکوم مي کنند

هنوز زندانياني از زمان . اما ماسک دموکراتيک برچهره زده است

بعد آن در زندان وجود  زنداني 86ديکتاتوري نظامي شيلي عالوه بر 

وي در رابطه با مساله سلب مصونيت سياسي از پينوشه گفت . دارند

کاري را که ما نتوانستيم انجام دهيم و پينوشه را به دادگاه 

 .بکشانيم،اعتراضات جهاني تا حدودي توانسته موفق شود
  ايران

در پايان بحث او من توضيحاتي در مورد وضعيت دادگاه ها از زمان 

اين که در اين جا هم زنداني . شکيل جمهوري اسالمي در ايران دادمت

سياسي به رسميت شناخته نمي شود و تحت عنوان تروريست، ضد 

اين که دادگاه . انقالب، ضد خدا و پيغمبر مورد محاکمه قرار مي گيرد

ها چند دقيقه اي است و به همه اتهامات عمليات مسلحانه، شرکت در 

زده مي شود در حالي که ... خالل در امنيت ملي و خانه هاي تيمي، ا

اکثريت زندانيان را دانش آموزان تشکيل مي  7636فرضا در سال 

دادند که تنها اعالميه اي يا نشريه اي از يک سازمان را خوانده يا پخش 

اين که محاکمات جمعي و بدون حضور و يا بدون حق . کرده بودند

مي يافته و اکثر شان محکوم به مرگ  صحبت زندانيان در دادگاه انجام

اين که زندانيان را در فضاي کنار بندها اعدام مي کردند و . مي شده اند

اين که داشتي . تير خالص را شماره مي کردند 706زندانيان شبها تا 

اين که . وکيل مدافع واژه اي بيگانه براي زندانيان سياسي بوده است

اين که شکنجه . و گاه اعدام مي شدنداعضاي خانواده به گروگان گرفته 

و انواع مختلف آن، ايزوالسيون و فشار براي تواب سازي زندانيان 

اين که بسياري از زندانيان در اثر . امر رايج زندانهاي ايران بود

فشارهاي وارده رواني شده راهي تيمارستان ها گرديده اند يا اقدام به 

اي چند دقيقه اي و با دو پرسش اين که در دادگاه ه. خودکشي کرده اند

نفر زنداني اعدام و بدار آويخته  6066تنها در طي دو هفته بيش از 

اين که وضعيت زندانيان سياسي و شرايط حاکم در ايران . شده اند

ضمن داشتن مشابهاتي تا آن جا که من در جريان قرار گرفته ام با همه 

ورد قتل هاي اخير هم چنين توضيحاتي در م. جاي ديگر متفاوت است

و ناپديد شدن ها بعنوان شيوه ديگر مقابله با مبارزين سياسي در 

 .جمهوري اسالمي دادم



 جمع بندي بحث توسط مسئول جلسه

تقريبا در همه کشورها موقعيت زندانيان سياسي برسميت شناخته نمي 

آن ها با قوانين خاص و دادگاه هاي خاص سرو کار دارند . شود

کشورها و حاکميت ها از . بر آن ها اعمال مي شودوفشارهاي خاص 

هم درس مي گيرند و متدهاي مورد استفاده کپي برداري شده بشکل 

زندانيان سياسي زيادي وجود دارند . بدتري مورد استفاده قرار مي گيرد

زندانيان سياسي . که در کشورهايي غير از کشور خود در زندان هستند

آن ها مدت ها . ود نگهداري مي کنندرا در مجموع دور از منطقه خ

معموال دولت ها با آن ها نه . ايزوله کرده در انفرادي نگهميدارند

بعنوان زندانيان سياسي بلکه بعنوان جاني، تروريست يا قاچاقچي 

برخورد مي کنند و محاکمه مي نمايند، به همين دليل امکان يافتن 

در سطح جهاني هم پناهندگي سياسي هم برايشان مشکل مي شود چون 

در بعضي کشورها . به آن ها بعنوان تروريست برخورد مي شود

ايزوالسيون بدليل مبارزه با آن حذف شده است مثل ترکيه اما مي بينيم 

در بعضي از . که دوباره از آن استفاده مي شود؛ مثال در مورد اوجاالن

 کشورها مثل ايران مسائلي چون داشتن وکيل و دفاع و غيره اصال

بنابراين . وجود خارجي ندارد و مساله فقط مساله مرگ و زندگي است

هدف ما بايد اين باشد که از . ما به يک مبارزه سياسي جهاني نياز داريم

ديدگاه سياسي با آن برخورد کنيم و امکاناتي بوجود آوريم حتي اگر 

چشم انداز بحث ها اين است که تنها با بين المللي کردن . کوچک باشد

ساله و تبليغ و ترويج در سطح بين المللي مي شود با مساله برخورد م

 .کرد و بنظرم اين تنها راه ممکن است

نفس زنداني کردن جنبه هاي مختلف دارد؛ اول جنبه : وي ادامه داد

ترس و عبرت، دوم درهم شکستن ايده ها و کشاندن زنداني سياسي به 

ا دنبال مي کنند که ازين کار چندين هدف ر. همکاري و پسيو شدن

پايين آوردن ارزش و اعتبار سازمان هاي مبارز، بخدمت : شامل

گرفتن افراد نمونه اين کار فشاري است که االن روي اوجاالن متمرکز 

بايد روي مساله حذف دادگاه هاي ويژه زندانيان سياسي و . شده است

ي يا تالش براي پذيرفته شدن آن ها بعنوان زنداني سياسي و نه جنائ

تروريست، تالش در جهت قانوني کردن جريان دادگاه و حضور وکيل 

امروزه دولتها کوشش . و اعضاي خانواده زنداني در آن بسيج شويم

دارند در خارج تصويري از خودشان نشان دهند که با تصوير آن ها 



 57   مجموعه مقاالت

بهمين دليل وکال بايد باهم در تماس باشند تا . در داخل متضاد است

مثال هايي در مورد تاثير همبستگي بين . ا به پيش ببرندبخوبي مساله ر

المللي در مبارزه وضع زندانيان و وضع زندانيان سياسي ارائه کرد 

مثال هايي از فعاليت عفو بين الملل . مثا دو زنداني باسکي در بلژيک

مثال . در مورد افرادي که ناپديد شده بودند منجر به پيدا شدن آن ها شد

در رابطه با . تاثير همبستگي بين المللي در ترکيه هايي در مورد

همبستگي بين المللي در آلمان توضيح داده شد که مردم آلمان نسبت به 

افراد ساير کشورها حساسيت نشان مي دهند اما جامعه خود را به نقد 

در آلمان امکان بسيج مردم عليه شکنجه بسيار زياد است اما . نمي کشند

زار آن بعنوان يک کاالي صادراتي از کشورهاي اين که شکنجه و اب

حزب . توسعه يافته غرب به ديگر مناطق مطرح کنيم اصال نبوده است

سوسيال دموکرات يا سبزها يا احزاب ديگر در اروپا وجود دارند که 

مي شود با آن ها طرف صحبت شد ولي اصوال اين يک اميد واهي 

خودشان در ايجاد آن نقش اين يعني خواستن چيزي از آن ها که . است

. پس مساله همبستگي را بايد از ديد هاي مختلف بررسي کرد. دارند

همبستگي بايد دوجانبه باشد يعني در کشورهاي ديگر هم بايد با 

مبارزات مردم در کشورهاي توسعه يافته همبستگي شود، بطور مثال 

ديد بلکه اين مساله زندانيان باسکي را نبايد تنها مساله اسپانيا و باسک 

حال . حاصل تالقي نظرات کشورهاي مختلف متروپل عليه باسک است

صلح يا آزادي بدون : سئوال اين است که بايد بکدام طرف حرکت کنيم

روي اين مساله دوباره بحثي جمعي درگرفت و نظرات . قيد و شرط

 :مختلف ابراز شد

وانيم انجام از باسک توضيح داده شد که ما بعنوان وکيل چه کاري مي ت

وظيفه ما نيست که کسي را محکوم کنيم و يا اين که بگوئيم چه . بدهيم

ظيفه ما کمک به زندانيان . نوع مبارزه اي درست و يا نادرست است

هم چنين بحث ما اين نيست که از روي ضعف به مساله . سياسي است

ا برخورد کنيم و تقاضاي عفو براي زندانيان داشته باشيم بلکه جنبش م

ما . براي ادامه مبارزه، به اين نتيجه رسيده و عفو را مطرح کرده است

را داريم که منجر به آزادي تعدادي از زندانيان  7911تجربه سال 

سياسي  شد اما شکنجه متوقف نشد، مبارزه مسلحانه هم ديگر ادامه پيدا 

. دنکرد اما بدليل عدم تغيير شرايط، افراد آزاد شده دوباره دستگير شدن

. در اروپا شکل مبارزه رهائي بخش با ديگر نقاط جهان متفاوت است



امپرياليسم جنبش هاي رهائي بخش را در نطفه خفه مي کند و به آن 

دولت ها سعي مي کنند حقوق مردم را پايمال کنند . امکان رشد نمي دهد

و در سطح پايين نگهدارند مثل حقوق مربوط به بيمه بازنشستگي به 

مي آورند تا امکان روي آوردن به مبارزه را آز آن ها سلب  مردم فشار

از نطر . کنند، اين عمل ضد انقالبي در همه جهان انجام مي شود

حقوقي وضعيت طوري است که قوانين مصوبه تنها در يک کشور 

معتبر نيست بلکه به دليل قراردادهاي دو يا چند جانبه در ساير نقاط 

خلق ها نمي توانند برعليه آن در تمام اما . جهان هم معتبر مي شود

جهان مبارزه کنند؛ بطور مثال وزراي اطالعات آلمان، ايتاليا و ترکيه 

اين قانون . با هم مذاکره داشتند تا قوانيني برعليه تروريسم امضا کنند

يا پليس کشورهاي مختلف . دست ترکيه را براي سرکوب بازتر مي کند

همکاري مي کنند، بنابراين ما هم راهي در رابطه با اين قوانين باهم 

 . نداريم جزاين که با هم در سطح جهاني همکاري کنيم

يکي معتقد بود که ما براي . سپس دونفر از وکالي ترکيه صحبت کردند

نجات زندانيان بايد عفو عمومي را مطرح کنيم و روي آن بسيج نمائيم 

ز زندانيان سياسي را و اين که با استفاده از آن مي توانستيم عده اي ا

فرد دوم معتقد بود که عفو . بايد مذاکره با دولت را ادامه داد. آزاد کنيم

اصوال در رابطه با جرم مطرح مي شود؛ چون زندانيان سياسي براي 

عمل حقي به زندان افتاده اند و نبايد مبارزه آنها جرم محسوب شود، 

 .ها باشيم نه عفوبنابراين بايد خواهان آزادي بدون قيد و شرط آن

. سپس من توضيح دادم که در اين جا ما با دو ديدگاه مواجه هستيم

آن ها خواهان . بخشي که از مبارزه رهائي بخش خلقي صحبت مي کنند

تغييراتي به نفع خود در سيستم حاکم هستند و يا در نهايت جدا شدن 

م خواهان جدائي و تشکيل کشوري مستقل اند که وابسته به کل سيست

در اين صحبت ها من تغيير ماهوي در سيستم را نديدم . جهاني است

بنابراين مساله آن ها و خواسته هاي آن ها متفاوت است و مي توانند 

اميدهايي به فشارهاي جهاني از طريق دولت ها به بعضي از تغييرات 

اما براي بخشي ديگر بطور مثال ما، مساله بگونه اي . داشته باشند

مبارزه ما براي تغيير سيستم و جابجائي آن با سيستمي . ديگر است

ما با سرمايه داري مبارزه مي کنيم و هدف ما براندازي آن . ديگر است

پس در محدوده تضاد خلق با . و ايجاد جامعه اي سوسياليستي است

امپرياليسم قرار نمي گيريم و معتقديم در سيستم حاکم امکاني براي 
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ي براي زنداينان سياسي و مردم تحت ستم تنها رهاي. رهايي وجود ندارد

ما هيچگاه عفو را قبول . با براندازي سيستم حاکم، امکان پذير است

نداشتيم و نداريم، گرچه رژيم جمهوري اسالمي ايران ازين مساله 

ما معتقديم زندانيان سياسي بايد بدون قيد و . استفاده فراوان برده است

 .شرط آزاد شوند

براي اين دو واژه و در انتخاب بين آن : بحث عفو يا آزادينتيجه گيري 

ها و نسبت به سازمانهائي که در رابطه با حقوق بشر فعاليت مي کنند، 

برخورد . جواب هاي مختلفي نسبت به مناطق مختلف وجود دارد

کشورهاي امپرياليستي با وجود اختالف بينشان، در يک جهت 

مهم اين . هاي مخالف استهماهنگ است که مساله سرکوب حرکت 

است که با زندانيان سياسي بعنوان زنداني سياسي برخورد نمي شود و 

بنابراين نبايد فقط مساله زندانيان . قوانين استثنائي بر آن ها حاکم است

بايد زمينه . بلکه مبارزاتشان هم مطرح باشد و مورد حمايت قرار گيرد

اي متفاوتي نسبت به عفو برداشت ه. همکاري در اين مورد فراهم شود

يا آزادي وجود داشته اما در کل اين است که از عفو نتيجه مثبتي گرفته 

نشده است بلکه رژيم ها سعي کرده اند از آن برعليه مبارزه سوء 

عقب نشيني رژيم ها و دادن عفو معوال موقعي صورت . استفاده کنند

کاري از آن ها  مي گيرد که آن ها هراسي از جنبش ندارند و مي دانند

که آزاد مي شوند برنمي آيد، بنابراين عفو شدگان را بازيچه خود مي 

 . کنند تا مبارزه را منحرف کنند

ابتدا صحبت کوتاهي . صبح روز چهارم آوريل جلسه همگاني بود

توسط مجري انجام شد سپس به نمايندگان گروه ها براي بيان نظرات 

 .خالصه آورده مي شودگروه فرصت داده شد که مطالب بطور 
 چشم انداز همبستگي بين المللي

فقط همبستگي . بايد اين هبستگي بوجود آيد، سازمان يابد تا عملي شود 

تجربيات زيادي در اين باره وجود دارد . عاطفي و احساسي کافي نيست

بنابراين بايد انتظارات را از همبستگي . اما همه تجربيات خوب نيست

چگونگي عمل آن در آينده مشخص شود و با آن  بين المللي روشن و

اميدواريم اين . زندگي کنيم تا بتوانيم از زندانيان سياسي  حمايت کنيم

بايد اول زنداني . همبستگي در وراء اختالفات ايدئولوژيک انجام شود

سياسي را تعريف کنيم، اين ها کساني هستند که در مبارزه اي طبقاتي 

با زندانيان سياسي وقتي امکان پذير است شرکت مي کنند، همبستگي 



مبارزه آن ها در زندان با مبارزات . که عليه کل سيستم زندان ها باشد

. بيرون زندان ارتباط دارد بنابراين بايد با اين مبارزات هماهنگ شود

چون همواره زنداني را بعنوان قرباني معرفي مي کنند و نمي گويند که 

او بخاطر مبارزه اي که متعلق بما هم هست  نمي گويند. چرا زنداني شد

ما اگر حتي نظرات متفاوتي داشته باشيم که باعث بحث . زنداني شد

ما معتقديم . شود اما مي خواهيم فضايي براي همبستگي ايجاد کنيم

هرگونه مبارزه براي تغيير جامعه سرکوب مي شود، بنابراين دفاع از 

اخبار شکنجه و اعدام . ا شودشخصيت زندانيان مي تواند سبب وحدت م

زندانيان سياسي و تمام کوشش هاي جهاني براي خرد کردن آن ها را 

تا وقتي وحشيگري سرمايه و استثمار وجود . مي شنويم و مي خوانيم

حمالت به زندانيان سياسي آن قدر زياد است . دارد امکان رهايي نيست

ين نشان مي دهد که ا. که ما نمي توانيم خود را با آن هماهنگ نمائيم

بايد ارتباط عملي بين المللي را در هر . کمبود تشکيالت وجود دارد

کشوري که تشکيالتي وجود دارد عملي کنيم يعني با اين تشکيالت 

براي مساله . ما احتياج به پول و مشي مشترک داريم. تماس بگيريم

يا زندانيان سياسي  هيچ راه حلي از طريق دادگاه هاي بين المللي 

سازمان ها از جمله سازمان ملل و غيره نداريم چون اين ها تشکيالت 

حکومتگران هستند و فکري براي تغيير شرايط موجود ندارند پس ما 

از طريق عمل اين . از طرف آن ها انتظار هيچ راه گشايشي را نداريم

مثال در زندان هاي آلمان سال ها . سازمان ها فشار بما زياد شده است

مبارزه در زندان بخشي . ان بخاطر هويت خود مبارزه مي کنندزنداني

 . از مبارزه عليه سازش است

وي گفت رهبر ما جان : صحبت نماينده گروهي که از آمريکا آمده بود

ما بايد خود . آفريکا بما ياد داد که مبارزه در همه جهان بهم وابسته است

. مبستگي باشيمرا در مبارزات سراسر جهان شريک بدانيم و سمبل ه

بايد . بايد يک اتحاد جهاني براي همبستگي با موميا ابوجمال بوجود آيد

به همه نشان بدهيم که سرکوب همگاني است و ما بايد هرجا که 

قبل از اين که يقه ما را بگيرد بايد مساله . سرکوب ديديم مقابلش بايستيم

ليه استثمار در همه بايد اجبار داشته باشيم که ع. را مساله خودمان بدانيم

مردم جهان بايد در يک اتحاد عليه استثمار مبارزه . جا مبارزه کينم

 . بايد قرباني را کنار گذاشت و عامل را در نظر گرفت. کنند
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ما گمان داريم آمريکا مهم ترين کشور ايجاد کننده : نماينده باسک

سرکوب است و ما در تمام جهان با آن طرف هستيم اما اشکال 

رزاتي ما باهم فرق دارد ولي يادمان نرود که در اشکال مختلف مبا

سرکوبگران جدا از اين که چه . سرمايه داري، سرکوب وجود دارد

بايد اطالعات مربوط . شيوه اي را اعمال کنند دشمن مشترک ما هستند

به مبارزه با آن در سراسر جهان بدست ما برسد تا اطالعات تازه داشته 

برگشت ازين جلسات رشد کنيم و مبارزه را با هم پيش بايد در . باشيم

بعد در باره سرمايه هاي بزرگ و . بايد از همديگر ياد بگيريم. ببريم

نقش آن ها در سرکوب مبارزات عليه سرمايه صحبت کرد و از 

. اجتماع وزراي دفاع کشورهاي پيشرفته براي چاره چوئي نام برد

يست؟ استراتژي ما در برابر آن آنگاه مطرح کرد جواب ما به آن ها چ

ها چيست؟ جواب آن ها بطور مثال به اشغال سفارت پرو چه بود؟ 

رابطه خلق هاي آمريکاي التين با اين مساله چگونه بود با وجودي که 

آن ها نسبت به موضوع گرايش مثبت داشتند اما عمل مثبتي در دفاع از 

ين سازمان ها، عدم پس مشکل ما عدم هماهنگي ب. آن ها انجام ندادند

در اين رابطه برنده دولت پرو . ارتباطات و فقدان عمل مشخص است

 .بود

آلمان؛ : بحث بعد از ظهر گروه در باره سازمان هاي بين المللي فعال

در زماني . در رابطه با دادگاه حقوق بشر اروپا تجربيات ما منفي بود

خورد با نيروهاي که از طرف نيروهاي آلماني شکاياتي در رابطه با بر

در رابطه با ايزوالسيون مطرح شد از طرف اين ( 7916دهه )راف 

بنابراين نيروهاي چپ آلمان نبايد . دادگاه مورد بررسي قرار نگرفت

کوش هاي سازمان هاي . اميد زيادي به اين سازمان ها داشته باشند

حقوق بش در مورد نقض حقوق در ترکيه تا حدودي موفق بود بنابراين 

 .نبايد استفاد از آن ها را در کل رد کرد

من تنها در مورد خلق باسک و تاثير حرکت اين سازمان ها : باسک

بحث نمي کنيم بلکه بحثم در مورد سازمان ها در سطح بين المللي 

اين ها اعضايي از بخش هاي دولت هاي حاکم اند و وظيفه شان . است

ت هايشان است اما شايد فقط بازوئي براي پيشبرد اهداف و منافع دول

هر سازمان و . هم در آن ها عناصر صادق و موثري وجود داشته باشند

نهاد خودش بايد استراتژي خود را در باره آن ها تنظيم و بيان کند؛ 

بعنوان نمونه کنوانسيون اتحاديه اروپا بخش هايي دارد که وظيفه شان 



نه آن اطالع توجه به اين مسائل در کشورهاست که ما از چند نمو

آن ها زندان ها را بازرسي مي کنند ومساله شکنجه در سطح . داريم

بين المللي مطرح شده است، يکي از رفقاي ما مي بايد از پرتقال به 

اسپانيا ديپورت مي شد اما دخالت آن ها ازين کار جلوگيري کرد ولي 

ر نظر آن ها از جنبش ها پشتيباني نمي کنند فقط افراد را بطور مستقل د

مي گيرند، بنابراين چگونگي استفاده از آن ها و فعاليت شان بخود ما 

بايد ديد در رابطه مشخص چگونه مي شود از آن ها . مربوط است

 .استفاده کرد

براي ما در سطح بين المللي پشتيباني وجود داشت بخصوص : ترکيه

در کشورهاي مثل ما با وجودي که وکال . براي وکالي مدافع

دهي شده اند اما وکالي زندانيان سياسي تنها هستند و از اتحاديه سازمان

مهم است که وکالي زندانيان سياسي  با هم . کمکي به آن ها نمي رسد

ما بايد بر آنها فشار اعمال کنيم تا آنها فعاليت شان را . در تماس باشند

باهم هماهنگ کنند؛ براي مثال دادگاه اروپا ترکيه را بخاطر نقض 

بشر محکوم کرد ولي ترکيه بدون هيچ تغييري در روش خود،  حقوق

بايد يک تريبونال بين المللي براي محکوم کردن . بکارش ادامه مي دهد

کشورهايي که نقض حقوق بشر در آن ها وجود دارد تشکيل دهيم، 

 . دادگاهي که وابسته به رژيم ها نباشند و از افراد مستقل تشکيل شود

م که ما دو تجربه منفي از دخالت اين سازمان ها من مطرح کرد: ايران

اولي در زمان شاه بود که به ايران آمدند و : راجع به مسايل ايران داريم

در حقيقت مساله به تغيير سياست آمريکا . از زندانها بازديد کردند

کارتر مي خواست سياست حقوق بشري را پياده کند در . برمي گشت

با آن تغييراتي در زندان ها داد در حالي که نتيجه ايران هم در رابطه 

تجربه . قبل از آن کشتارهايي را که ضروري مي دانست انجام داده بود

. دوم به بازديد گاليندوپل از زندان هاي جمهوري اسالمي برمي گردد

دهها هزار نفر در ايران شکنجه و  7988تا  7987در فاصله سال 

 88در سال . به آن انجام نگرفتاعدام شدند اما هيچ اعتراضي نسبت 

نفر را اعدام کردند، هيچ سازماني آن  6066تنها در دو هفته بيش از 

تنها بعد از پايان جنگ و بعد کشتارها آنگاه که مي . را مطرح نکرد

خواستند زير بال و پر رژيم جمهوري اسالمي را بگيرند و آن را سرپا 

تعداد کمي . امن و امان بود نگهدارند، براي بازديد زندان ها آمدند که

زنداني وجود داشت و تازه ما را که حکمي نداشتيم در يک بند مخروبه 



 63   مجموعه مقاالت

بعد ازين ديدار، گاليندوپل اعالم . مخفي کردند و جلويش ديوار کشيدند

کرد که وضع زندان هاي ايران خوب است و مجوز دادن وام ها فراهم 

ا هيچ چشم اميدي به آن ها با اين دو تجربه منفي مي خواهم بگويم م. شد

اين سازمان ها بازوهاي تعديل کننده سيستم هستند و ساده لوحي . نداريم

است اگر باور کنيم آن ها مي خواهند در اين زمينه با سيستم حاکم 

بقول برشت مثل اين است که انتظار داشته . سرمايه داري مبارزه کنند

دان هاي ما را باشيم گرگ به گوسفندان بگويد لطف کنيد و دن

من معتقدم اين سازمان (. آلماني ها ازين مثال خيلي خوششان آمد)بکشيد

ها نه مي توانند و نه قدرت اجرائي دارند و نه مي خواهند که کاري 

بنابراين تنها به تاثيري که  استفاده از آن ها در . اساسي انجام دهند

 .باشيمافکار عمومي مي تواند ايجاد کنيم، بايد توجه داشته 

آن ها پيشنهاد خود را بصورت جمع بندي شده و تايپ شده : ايتاليا

در آغاز تحليل خود از شرايط سياسي اقتصادي فعلي از . همراه داشتند

جهان را مي خواستند ارائه بدهند که مسئول جلسه از صحبت هاي آن 

ها جلوگيري کرد و گفت تنها در باره زندانيان سياسي باشد نه تحليل 

من وقت گرفتم و . سي؛ آن ها جلسه را بعنوان اعتراض ترک کردندسيا

عنوان کردم اجتماع ما در اين جا بخاطر يک مساله سياسي است 

بنابراين هر کدام ازين گروه هاي شرکت کننده حق داردند و مي توانند 

براي بيان نظرات خود در باره موضوع از تحليل سياسي خاص خود 

ز صحبت هاي رفقاي ايتاليائي را نادرست حرکت کنند و جلوگيري ا

 .صحبت ديگري در اين باره نشد. خواندم و ابراز تاسف نمودم

پيشنهاد عملي ما براي همبستگي چيست؟ حاصل صحبت هاي افراد 

: مختلف حاضر در جلسه در اين رابطه بشکل زير جمع بندي مي شود

ان ها و گروه فرق آن با ساير ارگ. کميسيوني براي اين امر تشکيل شود

تمام جريانات سياسي و سازمان هايي . هاي حقوق بشر مشخص باشدد

من توضيح  -که در سمينار نقش داشتند در آن عضويت داشته باشند

دادم ما بعنوان جمعي از زندانيان سياسي سابق، امروزه در رابطه با 

هيچ سازمان يا گروهي فعاليت نداريم بلکه بطور مستقل شرکت کرده 

مي ترسم جاذبه همکاري با نام هاي شناخته شده براي کميسيون  .ايم

سبب شود که افراد واقعا عالقمند و فعال حذف شوند که تاکيد شد 

: اين کميسيون بايد وظايف زير را انجام دهد -مشکلي پيش نخواهد آمد

تعريف زنداني سياسي، زندان سياسي کيست؟ چرا به زندان افتاده 



که گرچه اين تعريف يک مساله سياسي و فلسفي است؟ توضيح داده شد 

. است ولي ما معتقديم که زندانيان سياسي تبلور مبارزات خلق ها هستند

آن ها به دليل مبارزه عليه شرايط موجود در جامعه خود به زندان افتاده 

کميسيون دفتري بعنوان محل کار داشته باشد که نقش آن جامه عمل . اند

ات باشد؛ زيرا وسايل ارتباط جمعي موجود در پوشاندن به اين مصوب

حقيقت وابسته به دشمنان ما هستند؛ پيشنهاداتي در زمينه داشتن نشريه 

يا بولتن خبري، استفاده از اينترنت و ساير وسايل شد که قرار شد 

در اين . واحدي براي بحث و بررسي مسايل الکترونيکي تشکيل شود

 red) چيزي بنام زنگ خطر سرخ  جا توضيح داده شد که در آرژانتين

Alarm  ) وجود دارد که وقايع را به اطالع همگاني مي رساند؛ روزي

به عنوان روز حمايت از زندانيان سياسي نام گذاري و تعين شود که 

نظرات راجع به آن روز منفاوت بود، اما همه با نفس عمل موافق 

کمک به زندانيان بودند؛ کميسيون بايد راه هاي ارتباطي جهاني براي 

سياسي ايجاد کند، به طور مثال براي زنان، خانواده، کودکان، شکنجه 

و آزار زندانيان سياسي به افشاگري بپردازد و چگونگي تماس و 

 .همکاري با سازمان هاي بين المللي ديگر را تعين کند

کميسيوني براي پيشبرد : پيشنهاد من در اين مورد شامل موارد زير بود

دفتري ايجاد گردد؛ معموال همبستگي تا . سمينار تشکيل شود مصوبات

آن جا که من ديده ام مقطعي و همراه با بروز يک واقعه است، اين 

همبستگي نمي تواند چندان موثر باشد، همبستگي بايد به امري روتين 

تبديل شود و بصورت هماهنگ در آيد، تا آن حد که بشود اکسيون ها و 

را در يک زمان در نقاط مختلف جهان براي حرکت هاي اعتراضي 

افشاگري در . يک موضوع تشکيل داد که برد بيشتري داشته باشد

مسايل مورد نظر بايد دائمي باشد و اطالعات تازه به اين طريق در 

براي پوشش خبري آن در ضمن استفاده از . اختيار مردم قرار گيرد

موال در جهت سياسي رسانه هاي موجود با توجه به اين که آن ها مع

خود حرکت مي کنند و در موارد بسياري با مساله ضديت و مخالفت 

دارند پيشنهاد تشکيل يک بولت خبري داده شد که ماهانه باشد؛ هم چنين 

براي پوشش . کميسيون بايد حداقل يک گزارش ساالنه را ارائه بدهد

. فتخبري بايد از شبکه اينترنت، فکس و هرچيز الزم ديگر کمک گر

معموال در هر کشوري نشريات يا افراد مترقي وجود دارند که براي 

ارتباط با وکالي . خبريابي بايد با آن ها در سراسر جهان در تماس بود
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مدافع زندانيان سياسي در کشورهاي مختلف و هم چنين تشکيل چيزي 

فرضا بنام وکالي بدون مرز يا هر اسم ديگر که در هر زمان آماده 

 .ع از زندانيان سياسي در کشورهاي مختلف باشدبراي دفا

گروه ها جمع بندي . جلسه همگاني بود 99آوريل  0روز آخر يعني 

پيشنهادات گروه را به جمع ارائه کردند که نکته جالب آن اتفاق نظر در 

قرار شد جمع بندي ها فراهم شود و . بسياري از مسايل مطروحه بود

 .يل مالي و تکنيکي هم فکر شودانتشار يابد و در رابطه با مسا
 
 

 

 

 

 

 نمونه) رانيا يها زندان تيوضع از کوتاه يگزارش

 (* تهران يها زندان
تکار يم جنايرژ يف زندان هاين گزارش بعنوان توصيآن چه که در ا

ا به يان نشده و يست که بين يليد مسايآ يران ميا ياسالم يجمهور

ارائه نشده ( رشچه بصورت کتاب و چه بصورت گزا)شکل نوشته

ن الملل و يمدافع حقوق بشر، عفو ب يسازمان ها يها يگانيبا. باشد

 يدارند، پر از اسناد وحشتناک يه انسان دوستيداع يکه بنوع يکسان

ران را در زندان، کارخانه، کوچه يا ياسالم يات جمهورياست که جنا

ان ژه زنان نشيران و به ويه کارگران و زحمتکشان ايابان برعليو خ

 .دهد يم

ران چه شاه يجالد و سر سپرده در ا يم هايات منحصر به رژين جنايا

 يان عمل ميعر يکتاتوريکه د ييست؛ در تمام کشورهاين ينيو چه خم

ه و يز ادامه دارد؛ از ترکيشه بوده و اکنون نيهم يين روشهايکند چن

ن و يالت يکاي، آمرييقاي، آفرييايآس ير کشورهايعراق گرفته تا سا



آن ها  يه دموکراسيکا که داعيشرفته اروپا و آمريپ يکشورها يحت

 .کند يگوش ها را کر م

ات آن چنان وحشتناک و دلهره آور است که ين جناين حال، ابعاد ايبا ا

ما سه نفر از . انوسياست از اق يهرچه گفته و نوشته شود قطره ا

م که يران برآن شديا ياسالم يم جمهوريسابق رژ ياسيان سيزندان

ن فرصت مختصر و مناسب استفاده کرده و آن چه را که خود ناظر ياز

مان در زندان که آن ها هم به نوبه خود ناظر يها يا از همبنديم و يبود

. ميآگاه برسان يشتر وجدان هايان نشده بوده اند، به اطالع هر بيع بيوقا

و وها مدفون نشود يات در آرشين جناين که گزارش ايد به ايبا ام

ران باشد تا از يم ايرژ يحام يفشار بر کشورها يگر برايد ياهرم

 .ران دست بردارنديا ياسالم يت و رنگ و لعاب دادن به جمهوريحما

 وضعيت عمومي زندان ها

 يکه سردمداران جمهور يبه هنگام 7601/7919ام بهمن يبعد از ق

نان و دند، آيخسته مردم سوار شده و به قدرت رس يبر شانه ها ياسالم

کارگران و زحمتکشان و حضور  يانقالب ياربابانشان از خواسته ها

مدافع حقوق حقه آن ها چنان هراسناک بودند که با  ياسيس يسازمان ها

. حق طلبانه پرداختند يهرچه تمام تر به خفه کردن صداها يشتاب زدگ

 يزندان ها يز شتاب زده به بازسازيقبل از هرچ يحکومت اسالم

 يادهاين فريهنوز طن. د پرداختيجد يز ساختن زندان هاين دوره شاه و

ران پژواکش يه شاه در آسمان ايبرعل" د گردديآزاد با ياسيس يزندان"

د دسته دسته جوانان پرشور و يد که حکومت جديرس يبه گوش م

ون، يسياپوز ياسيس يروگرفته از انقالب و هواداران گروه هاين

 .ا روانه زندان ها کردکارگران، دهقانان و زحمتکشان ر

م يرژ ياسيس يزندان يريچنان شتاب زده به دستگ ياسالم يجمهور

شناخته شده پرداخت که مجبور شدند به خاطر  ياسيسابق و مخالفان س

تهران فروشگاه بزرگ )بزرگ يله ها، فروشگاه هايکمبود جا طو

ر د)شگاه هايزا ين وزارتخانه ها، سربازخانه ها و حتيرزمي، ز(رانيا

 يم 7609-36ر شدگان سال يدستگ. ل به زندان کنديرا تبد( آمل

نفر را  70ش يکه تنها گنجا يين، در اتاق هاياو يند که در بندهايگو

. خته بودنديهم ر ير و کودک را بر روينفر جوان و پ 766داشت تا 

به . ن که شب ها بتوانند بخوابندينشستن نبود چه رسد به ا يبرا يجائ



 67   مجموعه مقاالت

 يم يعده ا. فت گذاشته بودندين شيخواب چند يان سبب بريهم

عالوه . ماندند تا نوبت خواب آن ها برسد يدار ميب يدند و عده ايخواب

 .مه گرسنه بودنديشه نين هميبرا

که زمان شاه  يجائ)نياو يرا در آپارتمان ها 7636که سال  يکسان

نگونه ين دوران شکنجه آور را ايگذرانده اند ا( استراحتگاه پرسنل بود

ش قفل و يآپارتمان سه اتاق داشت که در دوتا:  کنند يف ميتوص

کوچک ال شکل در  يک راهرويک اتاق و يتنها . رقابل استفاده بوديغ

تنها راه ورود و خروج هوا . نفر بود 706ک به ينزد يتيار جمعياخت

 يداد حت يت را نميآن همه جمع يکوچک بود که کفاف هوا يپنجره ا

 يل واقع بودن درمنطقه کوهستانين به دلياو يکه هوا زيدر فصل پائ

ت، ين جمعياد حاصل از تنفس ايز يل نبود هوا و گرمايسرد بود، به دل

در . دند تا بتوانند از گرما بکاهنديچسب ين ميان برکف لخت زميزندان

ان به ياز زندان يتابستان به علت گرما و به خاطر آب گرم حمام، بعض

بدتر از همه بعلت کمبود مواد پاک کننده . دندافتا يحالت اغما م

د يفوس آن را تهديت يمارياز ب يان شپش زده بودند و خطر ناشيزندان

مه يشه نيان همين زندانياو ير بندهاين جا هم مثل سايدر ا. کرد يم

ش از حد از غذا يالزم به تذکر است که کمبود ب. گرسنه و گرسنه بودند

کبار يم يجالد معروف رژ يود و الجوردن بيزندان او يشگيمساله هم

هنوز : گفته بود يان به کمبود مواد غذائياز زندان يکيدر اعتراض 

 ."ديم که دنبال سوسک ها بگرديکن يم يکار. خوشتان است يروزها

دن نام يکه از شن ين زندان هائيم معروف تريد بگوئيبا يادآوريبعنوان 

دچار  يم خوانخوار کنونيژچه در زمان شاه و چه ر يرانيآن ها هر ا

بند سه )تلريشوند؛ ساخته و پرداخته دوران ه يشده و م يوحشت م

و ( نيشگاه اويآسا)ليم اسرائيرژطرح زندان هاي ا يو ( هزار

. ل استيکا، اروپا و اسرائيشکنجه در آن ها ساخت آمر يابزارها

موافقتنامه در سفر )ژه آلمان ين کشورها به ويشکنجه گران توسط هم

پشت  يشکنجه از زدن کابل بر رو. ابندي يآمورش م( ان به آلمانيفالح

، يآلت تناسل يعنين نقاط بدن يگرفته تا تحت فشار قرار دادن حساس تر

گار، شکستن يداغ و آتش س يدن ناخن، سوزاندن بدن با اتويکش

دست و پا و گردن و شانه ها، شکستن فک و دندان ها و  ياستخوان ها

دادن اجرا  يخواب يمداوم و ب يروان يها و شکنجه هاکور کردن چشم 

 .شود يم



 يم شکل، برايانه تريفرد به وحش يريشکنجه گران در موقع دستگ

درهم شکستن  يا از همه مهم تر برايد و يش عقايگرفتن اطالعات، تفت

ارزش او را تا سرحد مرگ  ير و بيحق يل او به انسانيتبد يفرد، برا

جان  يوانيح ين شکنجه هاير ايز ياريبس ين هاانسا. کنند يشکنجه م

ن يوها انباشته از ازيصفحات روزنامه ها کتاب ها و آرش. باخته اند

ا يران که فرزند يت کارگران و زحمتکشان ايهاست و اکثر يگريوحش

که  ياتيجنا. ا شکنجه شده دارند از آن آگاه انديجان باخته  يفرزندان

 .مکتوب نشده است يمتاسفانه هنوز به اندازه کاف

ران همواره تحت يا ياسالم يجمهور يدر زندان ها ياسيس يزندان

د يش عقايش در زندان در انتظار تفتيشکنجه است و تمام لحظات زندگ

د به يا به همراهش کتک خوردن، ضرب و شتم و تهديو متعاقب آن 

 يبازجوئ يا فردا برايکند که آ يدر خواب هم فکر م يحت. مرگ است

م را قبول يا رژيآ: يشگيو تکرار سئواالت هم… ر خواهد شد؟ احضا

 يا حاضري؟ آيا گروهت را قبول داري؟ آيا مسلمان هستي؟ آيدار

ا حاضر به ي؟ آيکه اشتباه کردم و گروهت را محکوم کن يبگوئ

؟ و يت گزارش بدهيها ياز هم بند يا حاضري؟ آيبا ما هست يهمکار

به  يظاهر اسمش زندان است ولن کابوس وحشتناک اگر چه به يا… 

م از قرون يرژ ير درست تر شکنجه گاه ها و سالخ خانه هايتعب

م جو رعب و يستيما شخصا قادر ن. فراتر گذاشته است يهم گام يوسط

ان يرا که زندانبانان شباه روز در زندان حاکم کرده بودند ب يوحشت

 .مينمائ

که به  يشرفته ايپ يلرزان حکومتش برسالح ها يه هايم که پايرژ

خرد  يشرفته ميپ يران از کشورهايمت خون مردم فالکت زده ايق

 ياسيس يروهاياستوار است، دائما از جانب کارگران، زحمتکشان و ن

ق يخود و به تعو يحفظ بقا يبرا. کند يمخالف احساس خطر کرده و م

جاد جو رعب و يا يوه ها براياش به انواع و اقسام ش يانداختن سرنگون

پردازد که نمود آن در  يم يمخالف يحشت و خفه کردن هرگونه صداو

رعب  يجاد فضايکه از ا يو زمان. ع تر استيان تر و وسيزندان عر

به . زند يمردم به کشتار دست م يخواباندن صدا ينبرد برا يسود

و  7636 يدر سال ها يو چه علن يهمان گونه که چه به شکل مخف

ن و مقاوم يبهتر يرا از سرسختاوج ضعف و فالکت خود  7631
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آن ها در  ين فرزندان کارگران و زحمتکشان با کشتار دسته جمعيتر

   .ش گذاشتيزندان ها به معرض نما

به بعد که اسارت  7636از  يطوالن يسال ها يم طيتکاران رژيجنا

و هواداران شان از کارگران،  ياسيس يروهايشان مملو از نيگاه ها

ن و دانش آموزان بود به اشکال مختلغ سرکوب ايکارمندان، دانشجو

ن ببرند و يا از بيدان مبارزه بدر کنند و يا از ميتالش کردند آن ها را 

م يکه رژ ياز زمان. کردند يخود و اربابانشان را راحت کنند که تا حد

و ( گذرا بود يلحظه ا ين به کوتاهيو ا) ام را کنار گذاشتيشرم از ق

م يم شاه خواهيات رژيگفتند موزه جنا يآغاز مرا که در  يزندان هائ

ستم ها مدرن مجهزش يکرد دوباره برپا ساختند، برآن افزودند و با س

رون از يت زندان ها به بياز وضع يزيکردند، مدام اخبار هول انگ

 يدر فاصله سال ها  .کند يکرده و کماکان درز م يزندان درز م

ارگران و زحمتکشان در ن فرزندان کيکه هنوز خون بهتر 37-7636

ن يد ايم جديبود، رژ يابان ها باقيم شاه بر سنگفرش خيمبارزه با رژ

گر گروه گروه از فرزندان کارگران و يد يئتين بالفصل شاه با هيجانش

گر يسپرد و د يمرگ م يزحمتکشان را در زندان ها به جوخه ها

 يرهايهرشب ت يپر از وحشت و فوق طاقت انسان يطيان در محيزندان

 يشدند شماره م يرباران ميشان را که در محوطه زندان تيخالص رفقا

ک مورد يدر )شتريب يو گاه 706 -766 -86 -36کردند؛ 

ن يبد. ماندند تا فردا که نوبت کدامشان خواهد بود يمنتشر م(606

 .کرد يل ميم شاه را تکميرژ يويسنار  ياسالم يم جمهوريق رژيطر

 دانيانرفتار با خانواده هاي زن

و  يان در اسارتگاه ها گرفتار شنگجه جسميدر همان زمان که زندان

رون از زندان دچار رنج يز در بيان نيزندان يبودند، خانواده ها يروان

که  ينيدر ح. م بودندياز جانب رژ يروان يو شکنجه ها يو بدبخت

ست يبا يرا م يط وحشتناک اقتصاديو شرا يط خفقان آور اجتماعيشرا

بودند که از  يوحشتناک يکردند، هر لحظه نگران خبرها يتحمل م

رون درز يان به بيبر شکنجه، سرکوب و اعدام زندان يدرون زندان مبن

ل ممنوع المالقات شدن فرزندان شان يکه به دل يزه زمانيبه و. کرد يم

از  يد خبريکردند تا شا يست ماه ها با وحشت و ترس سر ميبا يم

شان يمالقات اگر چه برا يروزها. ت دارندافيزنده بودن آن ها در



دوهفته  يانيا به بيروز  06ا ي 70بود که بعد از  يفراموش يروزها

ا نه؟ موفق يخواهد بود  يا مالقاتيتوام با دلهره که آ! يطوالن يانتظار

شان به وضوح يدر چهره ها ياما ترس و نگران. شدند يبه مالقات م

شه يشدند و در پشت گ يات وارد ممه به سالن مالقيسراس. زد يموج م

شه نگران سالمت آن ها يگشتند و هم يتلفن بدنبال فرزندان خود م يها

ن يا در ايدند آيپرس يم ميوه خاص خود با پانتوميشه به شيهم. بودند

د؟ چرات يرفته ا يد، به انفراديد، کتک خورده ايمدت شکنجه شده ا

ن اشارات منجر به يز اين يد؟ گاهيرنگ تان زرد شده، چرا الغر شده ا

ژه يعذاب دادن خانواده ها، به و يبرا يزمان. شد يقطع تلفن مالقات م

ا مالقات کننده بچه يمار است و يب يشدند که مادر ياگر متوجه م

کوچک به همراه دارد، مالقات آن ها را برخالف روال معمول به 

واالتشان شتر شکنجه شوند و به سئيکردند تا ب ين گروه منتقل ميآخر

بود  ياريشد و موارد بس يداده نم يز پاسخيمساله ن يدر مورد چرائ

 يخانواده ها با پاسداران مسئول مالقات منجر به زندان يريکه درگ

 .شد ياز خانواده ها م يو گرفتن تعهد کتب يکردن، بازجوئ

بخشي از دوران هاي مختلف سرکوب در بندهاي زنان و مساله 

 توابين بند

 ياسالم يم جمهوريرژ ياسيس يزندان يه که گفته شد براهمان گون

خاص خود را دارد  يشکنجه ها يدوران بازجوئ. ندارد يانيشکنجه پا

 يبر يبدر م ير بار شکنجه و بازجوئيهم که جان سالم از ز يو زمان

، روند شکنجه به اشکال گوناگون يو محکوم به ماندن در زندان هست

جاد يم، ايابد که به طور خاص هدف رژي يمادامه  يتا روان يکيزياز ف

و  يه اعتراضيدرهم شکستن روح يرعب و وحشت برا يفضا

که اهرم  ياسيس يبه نام زندان يان است تا مساله ايمقاموت زندان

. است نداشته باشد ين الملليو ب يداخل ياز جانب افکار عموم يفشار

گوناگون  يافراهم شده به بهانه ه يتين اساس هرجا که موقعيبرهم

را به  يخفقان بعد از آن عده ا يجاد فضايدست به کشتار زده و با ا

که  ياس نموده به نحويبان يو، سرخورده و دست به گريطور کامل پاس

عده . رفته و خود را خالص کرده انديپذ يرهائ يم را برايط رژيشرا

است، مارستان ها داده يا تيل خانواده ها يوانه کرده تحويگر را ديد يا

ت را يل نموده که انسانيمسخ شده تبد يگر را به موجوداتيد يشمار

که تحت  يکسان. ل شده بودنديم تبديفراموش کرده به همکاران رژ
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خود را از دست دادند،  يو انسان ياسيت سيهو يشيفرسا يشکنجه ها

از ابزار  يکيل شدند و همچون يم تبدياز عوامل فشار رژ يکيبه 

ن گروه يا. ان عملکرد داشتندير زندانيسا يبرا يو جسم يشکنجه روح

 يک دوران طوالنينان در يا. شوند يمشخص م" تواب"با عنوان 

ان ير زندانيسا ين ساله بعنوان عامل سرکوب و شکستن روحيچند

فه داشتند از تمام لحظات يآن ها نه تنها وظ. شدند يبکار گرفته م

ه يمفصل ته يارش هابازجوها گز يان برايات زندانيو روح يزندگ

 يز نظر ميان نيبرخورد با زندان يند، بلکه در رابطه با چگونگينما

بعهوان چشم و گوش . م داشتنديبهد دخالت مستق يدر تمام کارها. دادند

نشستند و  يکنار هم م يکه دو زندان يزمان. کردند يم عمل ميرژ

. اس شوندنشستند تا مانع تم ين آن ها ميکردند، با وقاحت ب يصحبت م

ان را يخواب زندان يجا. داشتند يا موقع قدم زدن همراهشان گام برمي

ران که يم جالد ايرژ. کردند تا مبادا شبانه با هم صحبت کنند ين ميتع

ر چتر امن خود در زندان يشه از اجتماع افراد وحشت داشت در زيهم

 يبه عنوان مقرارات م يداشت و حت يهم وحشت خود را پنهان نم

ان يآن ها شود و زندان يد جمعيو خر يست مانع غذاخوردن جمعخوا

وه را ين شيان اياما چون همه زندان. دينما يانفراد يرا وادار به زندگ

کردند تا از  يدستورات م يرفتند، تواب ها را مامور اجرايپذ ينم

 ينان موفق نميند و اگر اينما يريان به هم جلوگيک شدن زندانينزد

احضار و  يکردند تا افراد به بازجوئ يا گزارش مشدند به بازجوه

 .رنديمورد ضرب و شتم قرار بگ

کردند  ين مييار داشتند و تعيون بند را در اختيزيتواب ها کنترل تلو

از برنامه ها به  يبعض. ا کدام برنامه پخش شوديک از دو کانال يکدام 

 ياسيگزارش س يتماشا. گرفت يعنوان دام مورد استفاده قرار م

ن ييتع يبرا ياريمع يورزش يو حت ياقتصاد يو گزارش ها يهفتنگ

خواندن . ه آن ها بوديبودن افراد و نوشتن گزارش عل يسرموضع

م بشدت از طرف تواب ها کنترل و يرژ يروزنامه ها ياسيصفحات س

، هنگام پخش يدر دوره ا. شد يم ميخوانندگانش گزارش تنظ يبرا

دادند و  يک ميها کش يسر زندان يالبرنامه نماز جمعه تواب ها با

 يکه توجه نم يا به کسانيخوابش نبرد و  يکردند کس يمواظبت م

نمازجمعه بعنوان  يگر تماشايد يدر دوره ا. دادند يکردند، تذکر م

شد و  يجرم محسوب م ياسيل سيبودن و توجه به مسا يسرموضع



. شد يم مفصل نوشته يله تواب ها گزارش هايتماشاگران به وس يبرا

 .شد يف ميدن مطالب توصيآن ها در موقع شن يحالت ها يحت

کرد  يد و قبول ميرس يان ميبپا يک زندانيت يکه مدت محکوم يزمان

در بند آدم  يد، اگر وين شرکت نمايه اوينيدر حس يونيزيتلو يدر شو

گذراند اما  ينداشت و زندان خود را م يبه کار کس يا کاريبود  يمنفعل

 يت تماشاچيان جمعي، توابان از مي، پس از اظهار ندامت وتواب نبود

بودن و به اصطالح  يسرموضع يل خود را برايشدند و دال يبلند م

 يو يکردند و اغلب مانع آزاد يرا اعالم م يبودن و" منافق"خودشان 

ا يرا به اعدام سوق داده بود  يگاه گزارش تواب ها افراد. شدند يم

 .ديگرد يش حکم ميافزا منجر به محاکمه مجدد و

نشان دادن اخالص  يبرا يگاه تواب ها پس از شرکت در مراسم مذهب

بودند و  يکه از نظر آن ها سرموضع يبر سر افراد يخود دسته جمع

ختند و به قصد کشت آن ها را کتک ير يا خوب توبه نکرده بودند مي

و  را که مرعوب جو زندان نشده( چپ)يانيتواب ها زندان. زدند يم

حفظ کرده بودند نجس و کافر  ياسيس يت خود را به عنوان زندانيثيح

طناب جداگانه . ظرف و سفره آن ها عالمت دار و جدا بود. خواندند يم

ت يرا رعا" ن زندانيقوان"ختن لباس داشتند و چون معموال يآو يبرا يا

شد که تواب ها دوباره لباس خود را آب  ين ميکردند منجر به ا ينم

 .دنديشک يم

از جمله . کردند يغ نميگر دريان ديبر زندان يچ گونه فشاريآن ها از ه

 يپس از انجام نظافت اتاق ها و بند آن ها با سطل،  آب آلوده در بند م

در بند و جار  يمصنوع يجاد دعوايگر آن ها ايد يوه هاياز ش. ختندير

بردن  ر کتکيو جنجال بود که منجر به آمدن گارد سرکوب به بند و ز

از تحت فشار  يآن ها حت. شد يان توسط گارد و پاسداران مرد ميزندان

 ينم يشده بودند خوددار يکه دچار مشکالت روان يقراردادن کسان

دانستند و آن قدر به آزارش  ين ميمار دروغيرا آن ها را بيکردند، ز

 يا سلول ميو  يا کارش به بهداريکرد و  يان ميپرداختند که عص يم

کردند و از  يوه اعتراض مين شيان به اير زندانيو چون اغلب ساد يکش

باز کار به آمدن ( ان چپياکثرا زندان) نمودند يم يمار دفاعيب يزندان

ان ياز زندان ياديپاسداران، سرکوب، ضرب و شتم و فرستادن عده ز

 ين موارد عده اياز ا يکيدر . شد يم يمعترض به سلول انفراد

حد " يا به اصطالح اسالميضربه کابل  96محکوم به خوردن تا 
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دچار عدم تعادل  يدند و زندانيگرد يدر سلول يماندن طوالن"  يشرع

 .هم پس از خوردن کتک مفصل به سلول فرستاده شد يروان

 7913/ 7630وه سرکوب تا سال يک شين به عنوان ياستفاده از تواب

م يان تسليداناز زن ياريم در زندان بود اما چون بسياست مسلط رژيس

ن يم نشدند، بلکه برعکس ايرژ يفشار تواب ها و مقررات ضد انسان

م ير مثبت داشت، رژيطرف تاث يا بيوه برخورد بر افراد منفعل و يش

ر تواب در زندان شد يان غيرش وجود زندانيو پذ ينيمجبور به عقب نش

شدند  يمحسوب م يرا که به عنوان مخالف و سرموضع يانيو زندان

. داد يها جا يبه نام بند سرموضع ين جدا و در بند جداگانه ايريااز س

ه و تحت فشار قرار دادن ين بعنوان تنبين بازهم از بند توابيبا وجود ا

از  يمثال بعض. شد ياستفاده م يان سرموضعيزندان يتحت برا

رش يپذ يشده بود برا يت شان سپريان را که مدت محکوميزندان

و  يانقالب يبود از محکوم کردن گروه ها که عبارت يط آزاديشرا

بردند که  يو اعالم انزجار به آن جا م يونيزيتلو يشرکت در شو

ک مورد در سال يدر . شد يمواجه م ياغلب با واکنش اعتراض زندان

که دونفر را به بند توابه بردند آن ها اعالم اعتصاب غذا کردند  7638

به  يکه و يد و زمانيروز طول کش 96از آن ها  يکيکه اعتصاب 

ق يبردند و با تزر يم يافتاد او را بغل کرده به بهدار يحالت اغما م

م شدند و آن ها را به يشدند تا باالخره تسل يم يسرم مانع از مرگ و

 .بند سابق شان برگرداندند

قزل  يگر از سرکوب که در بندهايد يوه ايقبل از پرداختن به ش

از  ين و نمونه هائيدرجات تواباز  يد مختصريحصار اعمال گرد

 يدچار شدند ذکر م يرا که در اثر فشارها به عدم تعادل روان يکسان

 يباال يآن ها که به رده ها. حاکم بود ين درجاتين توابيدر ب. کنم

. کردند ياز هواداران شرکت م يسازمان ها تعلق داشتند در بازجوئ

ن و يرش قوانيذم کردنشان به پيه آن ها و تسليشکستن روح يبرا

ده بودن يفا يو اظهار ندامت و ب يبحث، سخنران يمقرارات زندان، برا

به  يدر کارها. شدند يم به سلول ها و بندها فرستاده ميمبارزه با رژ

ان با مهره يزندان يمغز يم شستشويا بهتر بگوئي ياصطالح فرهنگ

م يرژ يونيزيو تلو ييدئويو يدر شوها. کردند يم يم همکاريرژ يها

 يدر موارد. نمودند يان ميم را بيرژ يکردند و خواسته ها يشرکت م



 يا. کردند ير خالص هم شرکت ميزدن ت يدر شکنجه، اعدام و حت

 .شدند ين اغلب بعد از سوء استفاده اعدام ميمفلوک

بودند که به همراه گروه  ين دانشجوئين، از فعاليگر از توابيد يگروه

ها  ين هم کالسيرفتند و با د يابان ها ميبه خ يشناسائ يگشت برا يها

کردند سبب  يت ميبا آنها فعال يا دوستان سابق خود که زماني

بعنوان تور،   يعده ا. شدند ي، شکنجه و گاه اعدامشان ميريدستگ

 يق دوستياز طر يرفتند و در پوشش دانشجوئ يروزها به دانشگاه م

 يم يتور دادستان مناسب آن ها را به يجاد فضايان و ايبا دانشجو

 .کشاندند

ت شان در بندها بود و موارد ذکر شده ين که حوزه فعالين درجه پائيتواب

تعداد افراد  7636در سال . ت آن هاستين گزارش حاصل فعاليدر ا

در ( 7نمونه . ر بودين چشمگياو 6در بند سه  يدچار عدم تعادل روان

بسته بودند که دائما ر به شوفاژ يرا با زنج ين دخترمجاهديپائ 6بند 

او  يشوفاژ که حاصل تقال يش به بدنه فلزيرهايبرخورد زنج يصدا

ا يم  يه رژيبه تناوب عل يو. ديرس يرها شدن از آن بود بگوش م يبرا

کرد که بازش  يگاه التماس م. داد يبلند شعار م يله گروهش با صدا

پاسداران و له ياو هر روز به وس. گفت يز پرت و پال مين يکنند و زمان

اد يجز فر يا يله دفاعيکه وس يخورد و در حال يتواب ها کتک م

 .شد يهوش م يدن نداشت، بيکش

 يکار بود که صداياز سازمان پ يار جوانين دختر بسيپرو( 0نمونه 

ر ياو را به شوفاژ سر بند زنج يپاسدار محمد. داشت يدلنواز و رسائ

خواند و با خواب  يم يبانقال يساعت سرود ها 06او تمام . کرده بود

کبار که ين هر دو سه روز يزمستان او يدر سرما. نداشت يآشنائ

گرفت، پاسدار  يتعفن م يسربند بو يشد و فضا يکامال آلوده م

آورد و  يکرد و با مشت و لگد به محوطه حمام م ياو را باز م يمحمد

 .انداخت ير دوش آب سرد ميکرد و بز يلختش م

از حزب رنجبران بود که  يدکتر داروساز. ستيم نادياسمش ( 6نمونه 

اش را از دست داده  يتعادل روان يدوران بازجوئ ير شکنجه هايز

ر يان به شوفاژ زنجين همه زندانيبند سه باال، ب 6او را در اتاق . بود

رش به يبرخورد زنج يدلخراش او و صدا يادهايفر. کرده بودند

به  يخوش خدمت يا تواب ها براام. ن بوديريسا يشوفاژ، شکنجه روان
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د يپرداختند و به همراه پاسداران سبب تشد يماران مين بيآزار ا

 .شدند يمشکالتشان م

اش را از  يکه تعادل روان ياکرم دختر دانش آموز مجاهد( 6نمونه 

ل يک بار او را به دالي. آزار بود يار آرام و بيدست داده بود اما بس

ضربه کابل  06ل گزارش تواب بود در بند که حاص ياخالق يواه

دانم اما  يدر آن جا چه براو گذشت نم. بعد او را به سلول بردند. زدند

 ياو به امتناع از زندگ. ر کرده بودييدوباره او را برگرداندند، تغ يوقت

ت بهداشت يرفت، به رعا يخورد، به حمام نم يغذا نم. ده بوديرس

ن او را يپاسداران و تواب يابرخورده. کرد ينم يتوجه يو جمع يفرد

که رو بمرگ بود  يشدن کشاند و باالخره در حال يريبه مرحله زنج

بود به بند آوردند و دخترش را  يرش را که مرد زحمتکشيپدر پ يروز

شناخت، برکولش  يرا نم يش نبود و کسيب يکه پوست و استخوان

دوباره در چند ماه بعد اکرم . گذاشتند و از زندان به خارج فرستادند

که حالش بهتر شده بود به زندان برگردانده شد و با بازگشت  يحال

 .مارستانش کردندين بار با امبوالنس روانه تيا يماريب

جنوب تهران  ياز زاغه ها يده زن جوان زحمتکشيمادر فر( 0نمونه

. اشتغال داشت ياريکه با دو بچه تنها نان آور خانواده بود و به شغل به

در اثر شکنجه و . کرد يم يز نگهداريمادرش ن ازپدر و يو

 يدر سرما. اش مختل شده بود يوضع روان يمغز يشستشوها

چادر کهنه اش را به خود . کرد يم يده لباس خودداريزمستان از پوش

ن يش را از زميک پايکه  يد و ساعت ها دم در اتاق در حاليچيپ يم

ها از خوردن غذا امتناع روز. ستاديا يوار ميداشت، رو به ديبلند نگه م

طان را که در درونش نفوذ کرده از يخواهد ش يگفت م يکرد و م يم

 يش را نميرفت، خانواده و بچه ها ياو به مالقات نم. بکشد يغذائ يب

 .شناخت

 ير شکنجه ها دوران بازجوئيکه ز يه دختر دانشجوئيراض( 3مورد 

شده  يشکل رواندچار م يو. اورده دوستانش را لو داده بوديطاقت ن

. زد يبلند با خودش حرف م يبا صدا. زد يع در بند قدم ميسر. بود

د يکش ياد ميفر يماريان بيداد و در غل يش را در هوا تکان ميدست ها

معروف از جمله عفت  يدائما از جانب تواب ها يو. شد يو مهاجم م



مکرر  يها يخورد و به بازجوئ يگرفت، کتک م ير فشار قرار ميز

 .شد يار ماحض

افه عروسک وار يو ق يبا چشمان آب يگريدختر دانش آموز د( 1مورد 

برگشت کرده بود و  يزندان به دوران کودک يو کودکانه که از فشارها

ز ياو ن. اورنديب يو دفتر نقاش ياو مداد رنگ يخواست برا ياز همه م

داشت  يا يافه معصوم و دوست داشتنيشناخت اما چنان ق يرا نم يکس

به  يبرا 7630در سال  يم وقتياز جالدان رژ يلياردب يه موسوک

اصطالح خودش سرعقل آورده خواهر زاده اش به زندان آمد و از بند 

او را  يموجود در بند دستور آزاد يماران روانين بيد کرد، از بيبازد

 . داد گرچه در مورد خواهر زاده اش موفق نشده بود

از  يگريح حالش در قسمت دبود که شر يفرزانه عموئ( 8مورد

مادر ژاله، . برد يمارستان بسر ميگزارش آمده است و اکنون در ت

 يينمونه ها. از خروار است ين تنها مشتيا... ن و يروزه، مهيزهرا، ف

د ين، مشابه آن ها شايزندان در بند زنان او يمعدود و حاصل فشارها

. موجود بودند گر تهران و شهرستانيگر در زندان ها ديصدها مورد د

 يمارستان ها و مراکز روانيبه ت يزدند، برخ يدست بخودکش يبعض

 يشان مشکل ياکنون با حضور در خانواده ها يسپرده شدند و بعض

 .برمشکالت آن ها افزوده اند

 ا تابوت هايتخت ها 

زن درزندان قزل  ياسيان سيو سرکوب زندان 7630مه دوم سال ين

 حصار 

م در زندان قزل حصار يحشتناک سرکوب رژدوران و 36و  30سال 

م ين سال جالدان رژيدر ا. اه معروف شده استيبود که به سال س

 يانيف زندانيتکل يشيک وفرسايستماتيک سرکوب سيم گرفتند با يتصم

 يبرا. کسره کننديزندان نبودند،  يط ضد بشريرا حاضر به قبول شرا

کابل و باطوم و چوب با . شروع کار آن ها به بند زنان حمله بردند

ان را لت و پار يوه موجود در بند، زندانيم يحاصل از شکستن جعبه ها

که بعدها به اسم جعبه ها،  يمخصوص يکردند، سپس دسته دسته به جا

ن خبر يدرز ا. مالقات ها قطع شد. امت معروف شد، بردنديا قيتخت ها 

تازه در  يتيدند جنايآن ها فهم. رون باعث وحشت خانواده ها شديبه ب

 .شرف وقوع است



 77   مجموعه مقاالت

زن را که قصد سرکوب شان را داشتند، در  ياسيان سيآن ها تمان زندان

به فاصله  يوار چوبيدو د. دادند يک تابوت جايبه اندازه  يجائ

شد و  يدارباش اعالم ميصبح ب 3ساعت . ک انسانيچهارزانو نشستن 

و چشم بند، ست با چادر يبا يم يزندان. شب ادامه داشت 76تا ساعت 

ن حرکت با کابل پاسخ داده يند، کوچک تريخود بنش يحرکت سرجا يب

را داشتند و  يدر شبانه روز سه نوبت حق رفتن به دستشوئ. شد يم

 يدر تمام طول روز بلندگوها با صدا. قهيک دقيهربار به مدت 

ان آلود خائنان را که تحمل شکنجه ها را يوحشتناک بلند مدام گفتار هذ

کرد،  يشدند، پخشم م يده ميه سقوط کرده بودند و تواب ناماوردين

ن يا. را يو مراسم عزادار ياز نوحه و زار يحاک ياعربده هاي

موقع . شد يده ميان کشيبود که براعصاب زندان يمجموعه چون سوهان

د و حفظ حجاب در يخواب يد با چادر و چشم بند ميبا يخواب هم زندان

به  يشب پاسداران مرد با کفش کتان رايبود، ز يهم ضرور! خواب

ک بار در شبانه يس زندان قزل يرئ يرحمان يحاج. آمدند يم يسرکش

 ين ميو محکم بر زم يکه ناگهان يآمد و ورودش را با شالق يروز م

 يهم برا يالجورد. کرد يشد، اعالم م يکوفت و سبب هراس م

ک يت نه يجنان يا. آمد يم يشرفت کارها، شبانه به سرکشيد از پيبازد

 .ديماه طول کش 9ش از يک هفته بلکه بيروز، نه 

که  يدر حال. شد يج مقاومت بچه ها در هم شکسته مياز ماه دوم به تدر

ه يکردند که حاضرند کل يشدند، اعالم م يم يدچار عدم تعادل روان

شان که از نظر  يط زندگين شرايآنها در بدتر. رنديط را بپذيشرا

مصاحبه فرستاده  يکروفن برايودند، به پشت مدرهم شکسته ب يروح

داشتند که  يکردند اعالم م يه ميکه به شدت گر يدر حال. شدند يم

انت کرده يت و خيهستند و در حق مردم جنا ير و پستيحق يانسان ها

ن پخش يريسا ين مصاحبه ها برايا. کردند يبخشش م ياند و تقاضا

ن درماندگان يا يا براام. ه شان درهم شکسته شوديشد تا روح يم

م خواستار مچاله شدن و مسخ شدن يرژ. شد ياعالم نم يمصاحبه کاف

آن ها را به چنان . داشت ياطالعات و همکار يآن ها بود و تقاضا

ه خودشان يرا که برعل يکشاندند که نه تنها اطالعات نداده ا يفالکت

ان يزندان ه خانواده و اقوام خود و تک تکين برعليبود، نوشتند هم چن

 . دانستند، گفتند يگر آن چه را ميد



ان را به ضد خود و ضد ين زندانيانه اس بهتريم با اعمال وحشيرژ

د در دوران يآ يمرتکب شد که به نظر نم ياتيجنا. ل کرديانسان تبد

را مرتکب  ين اعمالي، برده داران با آن همه قساوت قلب چنيبرده دار

م که يکرد ين مورد گفته بود ما کاريا جالد قزل در يرحمان. شده باشند

د اما تا يمقاومت به درازا کش يوقت. رندياد بگيد از ما يها با يلياسرائ

ط آسان تر بدون يرا با شرا يز بود عده ايت آميشان رضا يبرا يحدود

ن، از تخت ها به يبه قوان يبندي، تنها با تعهد به پايمصاحبه و همکار

م يانانه تا آخر مقاومت کردند و مقاومت رژقهرم يبند بردند اما عده ا

 .را درهم شکستند

 جريان توالت

ان را از بند جدا کرده به عنوان ياز زندان يگرين سال تعداد ديدر هم

آن ها مجبور بودند شبانه روز در همان . ک توالت نگه داشتنديه در يتنب

ور قابل تص يکس يد برايشا. کنند يجا غذا بخورند، بخوابند و زندگ

ک توالت کوچک به سر يماه شبانه روز در  9 ينباشد که چگونه عده ا

بعد از لت و  ين اعتراضياندک وبه محض کوچک تر يبردند، با غذائ

ن يستند که اين شبانه روز سرپا بايشدند چند يپار شده با کابل، مجبور م

ن يادگار اي. ان سرموضع بوديزندان يج قزل حصار برايه رايوه تنبيش

است که هنوز دردناک و اغلب متورم  ييان پاهايزندان ين برادورا

 .است

 واحدهاي مسکوني

ن به يهواداران سازمان مجاهد ياز سرکوب بود که برا يگريمورد د

وه ها و رفتارها در مورد ين شيتر يوانين واحد حيدر ا. کار بسته شد

ر آن ف آن چه که بيبه کار برده شد که توص ياسيان سياز زندان يتعداد

آن ها شبانه روز با . ار دردناک و دلهره آور استيها گذشت بس

 يتمام حرکات و رفتار آن ها کنترل م. بردند يشان به سر ميبازجوها 

که  يوار در حاليکردند با چادر و چشم بند رو به د يوادارشان م. شد

. بمانند يطوالن يک پا ساعت هاي يشان بلند در هوا است، رويک پاي

وار يسر خود را به د. گر را کتک بزننديکردند همد يان مواردارش

 يبرا. ناروا به خودشان بدهند يک و نسبت هايرک يفحش ها. بکوبند

شد مگر با  يدن به آن ها داده نمياجازه خواب. سنديگر گزار ش بنويهم د

. خواب يبرا يهر خط گزارش، زمان کوتاه ينوشتن گزارش و برا

ن واحدها سالم ياز ا يست چون کسيمقدور ن ن جايات در ايشرح آن جنا
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تعداد . ح دهديات را به وضوح و کامل توضيامد که تمام آن جنايرون نيب

و  يهم روان يل شدند و تعداديم تبدياز آنان به همکاران رژ ياديز

 يبه نام فرزانه عموئ يدچار عوارض آن کته نمونه مشخص آن فرد

شکنجه  يم از او برايو رژ دهيد کشيشد يوانگيبود کته کارش به د

معالجه اش  يبرا يچ اقداميکرد و ه يان استفاده مير زندانيسا يروح

ل دادند اما چون يبعد ها او را به خانواده اش تحو. آورد يبه عمل نم

اش نبود او را به زندانبرگرداندند و گفتند شما  يخانواده قادر به نگهدار

مارستان يم او را به بيد و رژيش کنيد، خودتان نگهداريوانه اش کرديد

 .ن آباد منتقل کرديام يروان

درهم شکستن  يجاد ترس و وحشت برايله ايسرکوب به عنوان وس

زندان،  يان در تمام طول سال هايو مقاومت زندان يه اعتراضيروح

. شده است يبا شدت به کار گرفته م ياسالم يجمهور يدر زندان ها

 يصورت م يم دسته جمعيذکرکرد ن سرکوب ها همان طور کهياکثر ا

از جانب  ين اعتراضين صورت که به محض کوچک تريگرفت؛ بد

ک مال يفرستادند و حاکم شرع که  يان آن ها را به دادگاه شرع ميزندان

به  ين شده قبليراه، براساس احکام تع يبود بعد از نثار فحش و بد و ب

نشان . دکر يشتر محکوم ميو ب 766تا  06کابل از  يضربه ها

در  يستيبا يجاد جو رعب ميا ين بود که براين احکام ايا ياسالم

مردم کوچه و  يبه همان گونه که برا. دين به اجرا در آيريحضور سا

ن يعابر يآمد و در مقابل چشمان وحشت زده  يبازار به اجرا در م

 ين صورت انجام مين عمل بديدر زندان ا. زدند يافراد را شالق م

متهم . دادند يبند قرار م يهواخور يرا در محوطه  يمکتيگرفت که ن

گر را به يان ديسپس زندان. خواباندند يآن به شکم م يرا با چادر رو

ق خود يکردند تا شکنجه رف يپرت م يزور کابل از اتاق ها به هواخور

ان ين عمل با مقاومت زندانيخود را تماشا کنند که همواره ا يا هم بندي

 ينک هايشدند که حاصل آن هربار سرها و ع يممواجه  يريودرگ

 يعني. بود يدسته جمع يه هايان تنبيشکسته، بدن مجروح و در پا

به مدت  يدستشوئ يبار برا 6 يدربسته که روز يدر اتاق ها يزندگ

ش تر، يه بيگاه به عنوان تنب. شد يبه نوبت در اتاق ها باز م يکوتاه

ل فروشگاه و ياز قب يکاناتام. ديگرد ين نوبت ها حذف مياز يبعض

ان که اغلب در اثر تنبهات مکرر يزندان. شد يممنوع م يهواخور

بودند، به شدت تحت فشار قرار  يو روده ا يويکل يها يماريدچار ب



در  يدربسته هم، زندان يدر اتاق ها. کردند يگرفتند اما تحمل م يم

 30در سال ان را که ياز زندان يمثال گروه يبرا. نبود يت روانيامن

ه يتنب يان، براياز زندان يکيکابل خوردن  يبه خاطر عدم قبول تماشا

 .برده شدند بودند 069ن ساختمان ير زميبه ز

 702زير زمين 

 يبود که در زمان شاه و سپس جمهور يگاه ين ساختمان مخفيا 

. گرفت ير شدگان مورد استفاده قرار ميشکنجه دستگ يبرا ياسالم

ر امکانات شکنجه در آن جا ي، تخت و سايدن زندانزان کريدستگاه آو

که هنوز لکه  ييوارهايتخت برجا بود و د 30اما در سال . قرار داشت

از آن  ياريخون شکنجه شدگان بر آن به جا مانده بود و بس يها

ه شدگان حضور داشتند و خاطرات يان تنبيشکنجه شدگان اکنون در م

ر يک هواکش به زيله يبه وسهوا . شد يد ميشان از آن روزها تجد

ه نصف هوا نصف غذا هم بود؛ هواکش ين تنبيد و چون ايرس ين ميزم

اتاق ها . ديان وارد آيبر زندان يش تريکردند تا فشار ب يرا خاموش م

به طور نمونه در : ل شان بوديه وسايت با کليکوچک و انباشته از جمع

مشکوک  يزندان ن شان دويو پنج نفر را که ب يس يمتر 70ک اتاق ي

اتاق ها در بسته بود و نوبت . به سل وجود داشت قرار داده بودند

هر نفر و تنها در آن جا  يقه برايم دقين يعنيقه بود يهفده دق يدستشوئ

از روزها در اتاق ها را  يکيدر . ک دوش وجود داشتيک توالت و ي

با مقاومت  يوقت. ديائيرون بيباز کردند و گفتند همه با چادر و چشم بند ب

ده بود يچيبه دستش پ يشه کابليس زندان که هميمواجه شدند، فکور رئ

ن معروف بود، آمدند و با فشار کابل يکه به جالد او يحلوائ يو مجتب

دن تخت در وسط يد. بردند يان را به محوطه کوچک دستشوئيزندان

ان به عنوان اعتراض يزندان. کرد يمحوطه منظور آن ها را روشن م

 06ان را که محکوم به ياز زندان يکيقرار بود . ستادنديوار ايبه درو 

ن مواقع يکه در ا يفکور و مجتب. ضربه کابل شده بود، شکنجه کنند

آمد، عربده کشان با کابل به سرو  يشان به جوش م يوانيزه حيغر

 يسرها. دند تا آن ها را وادار به تماشا کننديکوب يان ميزندان يرو

خون در . از شدت ضربه پاره شد يکيپرده گوشه  .شکافت ياريبس

را  يا يزندان يروين نيبا آخر يکه مجتب يدر حال. زد يسالن فوواره م

زد،  يتخت خوابانده بود وبا کابل م يلو وزن داشت رويک 60د يکه شا
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ن پرتش کرده بود گذاشت يکه به زم يک زندانيش را برگردن يفکور پا

و  يهربار مجتب. و را به تماشا وا داردخواست ا ين ميو با فشار پوت

که خودشان به  يداشت، در حال يزخم يکه عده ا يفکور بعد از حمالت

 يدر نم ياز کس ين که صدائيشدت به نفس نفس زدن افتاده بودند، از ا

 ياد ميشدند، فر يوانه ميشد، د يده نمياز ترس شن يناش يآمد و ناله ا

 .کردند يم د کنان بند را ترکيدند و تهديکش

و  يگر که مجتبيک بار دين، ير زمين زيو در هم 30ن سال يدرهم

ل تمام شدن يکه به دل ياسيت زندانبانان از دو زندان سيفکور با شکا

وقت فرصت نشده بود به توالت بروند و حاضر به برگشت به سلول 

ان را با کابل لت و پار ير زندانينبودند، به بند آمدند و آن ها و سا

شان فروکش  يوانيح يدند، خويند، چون ناله و عجز و ندبه ندکرد

ر يجهت آن ها را به ز يرفتند و ب يان عادينکرده بود به سلول زندان

اد و التماس يکه آن ها شروع به فر يکابل و مشت و لگد گرفتند و زمان

متفاوت سرکوب  يوه هايش. کردند، آرام گرفتند و بند را ترک کردند

د است که ياز آن ها سرکوب بخاطر عقا يکي. ندارد يدر زندان تمام

 .شد يهمواره در مقاطع مهم به کار گرفته م

 حد ارتداد براي زنان

مانده بودند  يباق ياسيس يزندان يهنوز تعداد 31بعد از کشتار سال  

نفر  96ک به ينزد. ک سره کنديف آن ها را يخواست تکل يم ميکه رژ

ن گروه ينام اول يوقت. کردند يم يدگزنان زن يها يدر بند سرموضع

به  يول. را خواندند، همه نگران بودند که برسرشان چه خواهد آمد

 يانفراد يان رساندند که آن ها در سلول هايسرعت خبر را به زندان

نوبت  0قبول اسالم و خواندن نماز مجبورند روزانه  يهستند و برا

ن نوبت ها يا. باشند ضربه با کابل مهمان شکنجه گران مرد 1هربار 

شب به  77عصر و  0ظهر،  70صبح به هنگام اذان صبح،  6در 

را  يزندان يو روان يجسم يشيآمد تا با شکنجه فرسا ياجرا در م

جاد يتوام با ا ين گروه را با شکليچند روز بعد، دوم. درهم بشکنند

نگران کننده به  يرهايبه طور مرتب خ. وحشت و ترس از بند بردند

 يآمدند، در حال ين نوبت بداخل بند ميزندانبانان چند. شد يمنتقل مبند 

گفتند نوبت شما  يدادند م يخود را نشان م يبلند شاد يکه با خنده ها

 يخوردند بما م يکه کابل م يکسان يخبر خودکش. ديهم خواهد رس



ار دردناک روزانه آن ياعتراض به شکنجه بس ين اقدام هم برايد، ايرس

که به  ينوبت بعد يکرد، و انتظار برا يرممکن ميا غکه خواب ر

دن مداوم زوزه کابل که بربدن دوستانت و يد و شنيرس يسرعت فرا م

 ين خودکشياما اغلب ا. گرفت يآمد، انجام م يت فرود ميها يهم بند

ال يبه نام سه يک زندانيک مورد آن توسط يها ناموفق بود و تنها 

ت اش گذشته و هنوز آزاد ياز محکوم که مدت ها يش، دختر جوانيدرو

اورد و ماه بعد از يش را در نيم صداينشده بود کارساز واقع شد که رژ

 يال در حاليدادند که مادر سه يآن، هربار خانواده ها در مالقات خبر م

ه يآمد به بق ياش را از دست داده بود به لونا پارک م يکه تعادل روان

 يا ميد آيخود بپرس يشما از بچه ها دخترم گم شده،: گفت يمادران م

گر يد يبعض. کرد ياو خبر مرگ دخترش را باور نم. دانند او کجاست

خوردند به اعتصاب غذا دست  يم( ارتداد)يان که حد اسالمياز زندان

ز شکنجه يم يکه در حال اغما بودند به رو يآن ها را در حال. زدند

رون از ين واقعه به بير ابا درز خب. زدند يکردند و کابل م يمنتقل م

جه کامال يخانواده ها و خارج از کشور و نگرفتن نت يزندان فشارها

. ميمثبت از آن، حد را متوقف کردند اما گفتند هنوز با شماها کار دار

 .ميرس يبعدا خدمتتان م

افته بود، يکه در بند حاکم کرده بودند خاتمه ن يهنوز جو رعب و وحشت

نداشتند و سال ها  يتيا اصال محکوميرا که  يناياز زندان يکه عده ا

ت شان گذشته يا مدت ها از محکوميبدون حکم در زندان مانده بودند و 

ا يا مصاحبه ي يعني، يآزاد يط زندان برايرفتن شرايل نپذيبود و به دل

 يم" يکش يمل"در زندان مانده بودند و به اصطالح  يانزجار کتب

ن بود که يحدس بر ا. ن خارج کردنديان اول از زنديه وسايکردند، با کل

با کشتار و  يکه به تازگ يجائ يعنيبرند  ين عده را به گوهر دشت ميا

خود را آماده شکنجه  يان انتقاليزندان. شده بود يان خاليسرکوب زندان

 يدر آن جا هم به نحو. توام با شکنجه کرده بودند يدردناک و مرگ يا

دار کردند و يهمه را ب يمه شبين. دش يمشکوک با آن ها برخورد م

بردند و از آن ها در باره نظرشان نسبت به  يدسته دسته به بازجوئ

دند ير شده بودند پرسياز آن دستگ يل هواداريکه به دل يم و گروهيرژ

درست همان . و خواستند که شماره تلفن خانواده شان را بدهند

. ن مرد بکار برده بودندايختن زندانيکه قبل از اعدام و بدار آويطيشرا

 يمکرر فرا م يها ين را هم به بازجوئيمانده در او يان باقيزندان
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که اتهام  ياسيس يزندان 96ست يعه وجود ليخواندند و با توجه به شا

ز در انتظار آن يان نين زندانيچپ دارند و محکوم به اعدام شده اند، ا

 يشيفرما يادگاه هااسم شان خوانده شود و روانه د يبودند که به زود

 . اعدام گردند يو سپس جوخه  يصحرائ يقه ايک دقي

 يرا که برا يرعب و وحشت ين بود که فضايم ايتمام تالش رژ

پس هر لحظه با . دا نکنديف پيتخف يکرد، لحظه ا يجادش تالش ميا

ان يکه زندان يکرد درحال ين فضا را ملتهب تر ميحرکات شتاب زده، ا

ختند و دستور يزندان به بند ر يو اعدام بودند، روسادر انتظار دادگاه 

 ين بار دوباره همه به اتاق هايا. ل را دادنديه وسايجمع کردن کل

 ياز سلول جمع يک آموزشگاه فرستاده شدند، شکليدربسته در سالن 

ان اکثر اوقات خود را در آن گذرانده يبه بعد زندان 36که از سال 

اعدام، با مرگ  يو نگران ينوع زندگ نياز ا يناش يفشارها. بودند

مختلف  ين بار به بهانه هايا. .جو رعب و وحشت ملتهب تر شد ينيخم

در پشت آن چه . شدند يفرستاده م يانفراد يدسته دسته به سلول ها

که  ياعدام دسته جمع يخواهند به جا ين بار ميا اينهفته بود؟ آ يهدف

کنند؟  يدر سلول ها به پا م دار را يدر مورد مردان اجرا شد چوبه ها

دارند؟ سلول ها پر شده بود که  يا دوباره بساط حد ارتداد را بر پا ميو 

باز . ديلتان را جمع کنيدرها را بازکردند و گفتند وسا يبه طور ناگهان

ک بند مخروبه دور يبه  يافتاده است؟ همه را دسته جمع يچه اتفاق

وار يبند د ياشتند و سپس جلودربسته نگه د يفرستادند و در اتاق ها

م که ين جا متوجه شديدر ا. و مخروبه است ين که خاليا يعنيدند؛ يکش

عجبا . د کندينده حقوق بشر از زندان ها بازديندوپل نمايقرار است گال

ن همه يترسد و ا ياز ارگان حقوق بشر م ياسالم يم جمهوريرژ

 کرد؟  يد چه ميترس يکند، اگر نم يت ميجنا

 يدر زندان ها ياسالم يم جمهوريکه به عنوان سرکوب رژآن چه 

است که در زندان  ياتيجنا ياز همه  يتهران آمده صرفا خالصه ا

شدن  ياز طوالن يريجلوگ يران صورت گرفته و ما برايمختلف ا يها

گر تا يد يگر سرکوب را در زندان هاياز موارد د يمطلب خالصه ا

 .ميکن يمان يم بيافته اي يآن جا که اطالع

 :اتاق هاي گاز
 يچ منفذيدر زندان گوهردشت بود که ه يکوچک يعنوان اتاق ها 

ه يقادر به تصف يعاد ير در که در موارديدر ز يکه اينداشت جز بار



ن اتاق يه به ايرا به عنوان تنب ياديان زيزندان. سلول نبود يهوا ي

زان گاز يمبه علت باال رفتن  يکردند که بعد از مدت کوتاه يمنتقل م

در مشهد . افتادند يان به حالت اغما ميک و عدم ورود هوا، زندانيکربن

گاز در  يانفراد يسلول ها. گر هم وجود داشتيد يشهرها يو بعض

 06ش از يهوا به ب يزندان کارون در خوزستان که در تابستان گرما

درهم شکستن  يگر از شکنجه و فشاربرايد يکيد، يرس يدرجه م

 .بردند يرون نميب يدستشوئ يبرا يآن ها را حت. بودها  يزندان

 :تاريک خانه هاي گوهردشت
 يبردند و به آن سگدان يمطلق به سر م يکيشه در تاريان هميکه زندان 

گر هم وجود يد يک خانه ها در شهرهاين گونه تارياز ا. گفتند يم

ن حمام سالن شنا را به سلول يداشت، از جمله در خوزستان که کاب

ک آدم متوسط با سوراخ يبه اندازه قد  ياتاقک. ل کرده بودنديتبد

راهرو از آن  ياز نور المپ مهتاب يکه ايک سقف که بارينزد يکوچک

ان را ماه ها يکرد و زندان يد و اصال اتاق را روشن نميتاب يبه درون م

آمدند مدت ها سردرد  يمرون يبعد که به ب. داشتند ين اتاق نگه ميدر ا

 .جه و حالت تهوع داشتنديو سرگ

تحت فشار قرار دادن  يسلول در زندان اهواز بود که برا ينوع: کمدها

 يکوچک زندان ين کمدهايدر ا. گرفت يمورد استفاده قرار م يزندان

رون از کمد نباشد يچ قسمت بدنش بينشست که ه يم يست طوريبا يم

مجبور بود شبانه روز را  يزندان. بود يلکار مشک يل کوچکيکه به دل

 ياز آن خارج م يدستشوئ يبه طور نشسته بگذراند و تنها سه بار برا

ها انجام  يسرکوب زندان يراز برايم در زندان شيکه رژ ياتيجنا. شد

سر  ي؛ کسيداد، ابعادش چنان وحشتناک است که از جمع آن همه زندان

م انجام داده بود برمال کند يکه رژ اورد که آن چه رايرون نيبه سالمت ب

داشتند مثل  يح دهد که چگونه شکنجه گران، انسانها را وا ميو توض

وانات چهاردست و پا يسگ زوزه بکشند و پارس کنند و لخت مثل ح

رند و با هم ممنوع يگر رو بگيزنان را واداشتند از همد. راه بروند

ن يا. نداشترا  يگريحق صحبت با د يکس يعنيالحرف باشند، 

کرد و  يرا دچار اختالالت روان يشماريطاقت فرسا عده ب يفشارها

ات يجنا يمطمئنا روز. ديکامل کش يوانگيز کارشان به دين يعده ا

 ير زندان هايد گاه  سايراز به عنوان تبعيم در زندان عادل آباد شيرژ

رون خواهد يگرفت، از پرده ابهام ب يکشور هم مورد استفاده قرار م
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 يير زندان ها اتفاق افتاد، در زندان هايکه در سا يعين وقايهم چن. فتادا

 .رانيا يبه تعداد شهرها و روستاها

 72وقايع سال 

ک ي. گذشت پر از رمز و راز بود يکه م يعيد، وقاياز آغاز سال جد

در  يو. برند يس زندان ميبار در فاصله چند روز همه را به دفتر رئ

م يا رژيآ: نمود يم يکرد، نظرخواه يمکه دوپهلو صحبت  يحال

ا گروهتان را يد؟ و آيدار يد؟ چه اتهاميرا قبول دار ياسالم يجمهور

 يک است و ميد، جو دمکراتيداد نگران نباش يد؟ و تذکر ميقبول دار

ن گروه يبعد از برگشت اول. ديان کنيد نظر خود را بدون واهمه بيتوان

ن نظر ياما باالتفاق برا. تشونده، حدس و گمان جان گرف يبازجوئ

مرغ سکوت "به قول شاملو . در شرف وقوع است يم که حادثه ايبود

 يبعد از آن نظر خواه" . ضه نشسته استيع را به بيفج يجوجه مرگ

. ده بوديفرارس 31تابستان . شد يدر داخل بند تکرار م يادوار يها

 را يعموم يم در جنگ با عراق، فضايرژ يدر پ يپ يشکست ها

د که همه با يک روز گرم از بلند گو اعالم گرديصبح .ن کرده بوديسنگ

به بند  يکباره پاسداران دسته جمعي. شان باشند يحجاب در اتاق ها

ون بند را که در يزيتنها تلو. پر از رعب و وحشت بود يفضائ. آمدند

بعد از ظهر از روزنامه . راهرو قرار داشت، به خارج بند منتقل کردند

د داشت و تا مدت ياعالم کردند روزنامه نخواه. نشد يرهم خب

خانواده  يتان برا يمالقات ها قطع شده است و نامه ها ينامعلوم

ختند و شروع به يشب هنگام پاسداران به اتاق ها ر. ارسال نخواهد شد

پاسداران که در مقابل . يشگيهم يسئواالت تکرار. کردند ينظرخواه

ن بار بعد از ياول ين سازمان، براين از ايهواداران مجاهد يدفاع علن

شدند پوزخند  يکه از بند خارج م يسال ها مواجه شده بودند، در حال

 .ديم ديخواه: گفتند يزنان م

بند  يآن روز در هواخور يفردا. زنگ خطر به صدا در آمده بود

ته مشترک ضد ين به کميقبل از او يکه مدت  يفرزانه دختر مجاهد

، وارد يد کنونيگاه توحيا پايشاه و بند سه هزار  زمان يخرابکار

 يده است پسرها در گروه هايه کنان خبرداد که ديشد و گر يهواخور

چند تکه لباس در دست  يمحتو يکيپالست يسه ايکه ک يدر حال يده تائ

. او بالفاصله به دفتر بند احضار شد. شدند ياعدام برده م يدارند، برا

قطع  يهواخور. رساندن خبر اعدام ها بود يبرا م آوردن او تنهايديفهم



. دنديکش يپاسداران مرتب به بند سر م. ع بوديبند در تب و تاب وقا. شد

 يوقت  .دينوبت شما هم فراخواهد رس: گفتند يانه و لبخند زنان ميموذ

ان مجاهد را خواندند و اعالم کردند که با ين گروه از زندانياول ياسام

. اهو در بند حاکم شديباشند، ابتدار سکوت وسپس هل آماده يه وسايکل

نفر بودند در چند نوبت از بند برده  60ن بند ما که يق مجاهدين طريبد

را هم که  ين وبند آزادين بند توابيد که مجاهدين خبر رسيهم چن. شدند

ق ياز طر يبه زود. شدند از بند خارج کرده اند ينفر م 706با يتقر

اعدام شده اند و معلوم شد که تمام  يد که همگيرس پاسداران به بند خبر

ست در محل اعدام يبا يپاسداران و کارکنان زن و مرد زندان م

قبل  يخبر از شکنجه . کردند يافتند و در کشتار شرکت مي يحضور م

رسد، همه منتظر فراخوانده شدن و اعدام بودند و  ياز اعدام هم م

چپ را که  ين وابسته به گروه هاايزندان يوقت. نوشتند يت نامه ميوص

 يگر توهميخواستند، د يبازجوئ يبه حبس ابد محکوم شده بودند برا

که  يزندانبانان زن مرتب با چادر در حال. نماند يزندن ماندن باق يبرا

داد که  ين نشان ميآمدند و ا يشان را گرفته بودندبه بند م يروها

بار در شب و روز تکرار  نين کار چنديمردان به بند خواهند آمد و ا

ان که ياما زندان. جاد جو رعب و وحشت بودين اعمال ايهدف ا. شد يم

سرکرده و مرگ را  يهيتنب يدوران زندان، همواره در بندها يسال ها

ده بود و هم يز فرا رسييپا. دادند يبه دل راه نم يش رو داشتند هراسيپ

در بند را باز کردند  ک بارهيو انتظار حاکم بود که به  يخبر يچنان ب

د يد و اعالم نمودند که مالقات خواهيدوباره برقرار گرد يو هوا خور

ن مدت يا يم که طيمتوجه شد ين گروه مالقاتيبا برگشت اول. داشت

 يصدها زندان. دست زده است يت وحشتناکيم به چه جنايرژ

ار انه لت و پيوحش يرا با شکنجه ها( م هزارها بودنديديبعد فهم)ياسيس

 .دار سپرده است يکرده و به چوبه ها

 شرح مختصري از برخي اشکال ديگر شکنجه

گرفتن اطالعات و  يج برايرا يوه ايران شيا يشکنجه در زندان ها

 ير انسانيغ يبه موجود يل زندانيپس آن گاه درهم شکستن، مسخ و تبد

اه يم شاه در به کار بردن وحشيگرچه شکنجه گران رژ. بوده و هست

 ياسالم ين شکنجه ها شهره جهان بودند اما شکنجه گران جمهوريتر

درهم شکستن  ين نحو که برايبد. سبقت را از آن ها ربودند يگو

شود  يشوند که تصورش را نم يرا مرتکب م يون چنان اعماليانقالب
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ه در سراسر يمزدوران سرما ين اعمال براياما انجام ا. به خود راه داد

را  يشود انسان يچگونه م. آب خوردن است يبه راحت يجهان امر

ا چگونه يند، يبنش يسوزان آهن يله هايم يمجبور کرد لخت شده به رو

به خاکستر  يآدم سوز يتوان گروه گروه انسان را در کوره ها يم

ت زجرآور است ينهاين صحنهها بيدن و خواندن ايرچه د. ل کرديتبد

کردن شکنجه هاست،  زجر آورتر از آن ،نوشتن صحنهها و مجسم يول

که آن ها را با پوست و گوشت خود هم لمس کرده  يمخصوصا زمان

 .يباش

 يب ي، تشنه خون، به جان انسانيوانات وحشيدرنده تر از ح يموجودات

ل شکنجه يبا انواع و اقسام وسا. افتند يدفاع و اغلب دست و پا بسته م

از  يکي. ندکش يا از شدت شکنجه مياندازند  ياو را به حال مرگ م

ران و در تمام يا ياسيان سياز زندان ياريبس يموارد شکنجه که بر رو

ا به يران به کار گرفته شده است، کابل زدن بر کف پا و يا يزندان ها

 يدر اتاق. است" ير اسالميتعز"قول شکنجه گران نه شکنجه، که 

ته مشترک سابق در مرکز شهر يکم ير پله هايکوچک و نمور ز

ل يک تخت شکنجه که به دلياندک بزرگ تر از  ير فضائتهران، د

را با  يزندان يشود در آن تنفس کرد، پاها يم يکمبود هوا به سخت

که پوست و گوشت را  يبندند؛ با شدت ين تخت ميير به پايطناب  زنج

بندند ؛  ير ميده با زنجيسر محکم کش يدست ها را از باال. خراشد يم

آن گاه . دست ها در حال قطع شدن است يکن يچنان دردناک که حس م

 يرا که در گوشه ا يضبط صوت. اندازند يم يزندان يبه رو يپتوئ

کنند تا مانع از خروج  ين شدت صدا روشن ميقرار دارد با باالتر

ف درد يتخف يا برايار و ياخت يکه ب ياد زندانيانا فريشالق و اح يصدا

 يکيکه پوشش الست يکابلبعد دو سه نفر پاسدار مرد با . است، گردد

است به نوبت و با  يقت مفتول مسيآن کنده شده است و در حق يانتها

 يزننند؛ زوزه کابل در صدا يضربه م يزندان يتمام قدرت به کف پا

 .شود يا نوحه ضبط صوت گم ميقران 

ن نقطه بدن نسبت به مغز است و يح داد که کف پا حساس تريد توضيبا

 يکن يشود، احساس م يکف پا وارد مبه  يکه ضربه ا يموقع

. کشد ير ميد و مغز به شدت تيآ يضربات نه برپا که برمغرت فرود م

تکاران شکنجه گر که به نفس نفس زدن افتاده اند و عرق از سرو يجنا

 يزد و چشمان شان به خون نشسته است و از شادير يشان م يرو



 يعکس العمل پاهان که يا يمختلف برا يزنند، در فاصله ها يقهقهه م

شتر يشکنجه ب ين برايزند و هم چنيدردناک را در مقابل ضربه برانگ

شکنجه شده فشار  ين عاج مانند خود به کف پاي، با کف پوتيزندان

کشند  يز مانند خود کار، برکف پا ميا نوک تيا با اشيآورند و  يوارد م

ان او نشسته ده يو اگر بر رو. کوبند يانگشتان پا م يا با کابل به روي

از  يزند تا زندانيخ يکوتاه بر م ياد نزند به فاصله هاياند که فر

را قصد ندارند شکار خود را يا احتماال خفه نشود زيرون آمده يب يکرخت

 .از دست بدهند يبه آسان

 يدر اثر ضربات وارد با کابل برکف پا؛ پاها ورم کرده و مانند بشکه ا

افزودن شدت درد شکنجه،  يبرا آن ها. شود يبزرگ و کبود رنگ م

 يسازند با پاهائ يکنند و وادارش م يرا باز م يزندان ييدر فاصله ها

ن يا. ن پاشو انجام دهديا بشيکه به شدت دردناک است راه برود و 

شتر؛ هم يا بيبار  0666بار،  7666رد يگ يحرکات با شماره انجام م

 يستند و فشار ميا يمشکنجه شده متورم  يپاها ين بر روين با پوتيچن

 يبرا يزندان يکاستن از ورم پا و آمادگ ين اعمال دردناک برايا. دهند

ه کابل پوست و يدر همان مراحل اول. رديگ يادامه شکنجه انجام م

زند آن ها با  يکه خون فواره م يشکافد و در حال يگوشت کف پا را م

تکه تکه  ياپانسمان کردن پاه. کنند يآن ضربه وارد م يکابل بر رو

فه پانسمان يکه وظ يکسان. شده شکنجه آورتر از ضربات کابل است

از شکنجه گران  يزيچ يکردن را به عهده دارند از قساوت و سنگدل

را بدون  يزخم يپاها يجراح يمحابا با چاقو يآن ها ب. کم ندارند

پوست و گوشت  يچيشکافند، با ق يحس کننده م يب ياستفاده از داروها

 ياه شده را قطع ميس يانگشت ها يبرند و به راحت يشده را م زانيآو

که باعث التهاب  يقو يشستن خون و چرک از داروها يبعد برا. کنند

ن يختن اياز ر يشدت سوزش ناش. کنند يشود استفاده م يشتر زخم ميب

انسان را در  يپا يدرد آور است که گوئ يزخم ها به حد يدارو بر رو

. شود يبخار از زخم ها بلند م. گذاشته باشندپر ازآب جوش  يظرف

 ين پانسمان شکنجه آور، دوباره کابل زدن شروع ميبالفاصله بعد از ا

به جان  يابد و در مواردي ين شکنجه گاه شبانه روز ادامه ميشود و ا

 .انجامد يباختن شکنجه شونده م

که  است؛ يج، استفاده از دست بند قپانيار رايبس يگر شکنجه هاياز د

ن يبد. رديگ يهم قرار م يمچ دست ها از پشت به شکل ضربدر رو
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گررا يسر در جهت مخالف ودست د يک دست را از بااليق که يطر

آن گاه آن را . زنند يرسانند و از قسمت مچ دستبند م ياز پشت به هم م

 يشود م يزان ميکه از سقف آو يقرقره ا يکه از رو يبه طناب

گردن  يکشند تا مچ دست ها رو يآن قدر مگر طناب را يسرد.بندند

شوند و  يده ميدست به شدت کش ين حالت رگ هايدر ا. رديقرار گ

ن ييفشار دست ها سر را به پا. شود يدرد وحشتناک خارج از تحمل م

گردن از درد  يمهره ها. آورد ينه فشار ميکند وبه روس س يخم م

زان يرا آو يزندان يق وقتين طريبه ا. در حال جدا شدن هستند يگوئ

کوچک با  يدر اتاق. روند يکار خود م يکنند؛ در را قفل کرده پ يم

 يس عرق ميجد و آن را خيپ يکه در سراسر بدن م يکم و درد يهوا

 ياما با لباس کامل اسالم يکه در حمام سونا نشسته ا يگوئ. کند

د يزان بودن بايدر تمام مدت آو. روپوش و شلوار و چادر و چشم بند

ش يکرد کمتر حرکت نمود، چون با هر حرکت کوچک دست ها ب يسع

د و بر شدت يآ يوارد م يش تريشود و به گردن فشار ب يده ميتر کش

 يگردند و برا يپاسداران به فواصل مختلف برم. شود يدرد افزوده م

 يدست ها که برا. کنند يدست ها را عوض م يش تر، جايجاد درد بيا

خود قادر  يه اند خشک و دردناک اند و زندانک حالت مانديبه  يمدت

و به  يشکنجه گران به طور ناگهان. ستيبه حرکت دادن آن ها ن

که چوب  يگردانند؛ به همان راحت يسرعت آن ها را به حالت اول برم

ار دردناک است؛ يشکنجه شونده بس يشکنند، اما برا يرا م يخشک

ن عمل يالفاصله بعد از اب. ن که با ساطور دست ها را قطع کننديمثل ا

شود اما  يزان کردن دوباره انجام ميدست ها، قپان کردن و آو يجابجائ

شکنجه فوق طاقت است و گاه . دردناک ين بار با دست و گردنيا

به هوش آوردن  يآن ها برا. افتد يم يهوش يبه حالت اغما و ب يزندان

دن بدون قپان کر يگاه. کنند ياز ضربات کابل استفاده م يزندان

ک اتاق يرا از شب تا صبح در  يرد و زندانيگ يزان کردن انجام ميآو

 .کنند يدربسته رها م

ن يگر شکنجه زدن با کابل به کف دست هاست که با اولياز موارد د

طاقت فرسا  يشوند و درد يضربه رگ ها متورم و به شدت ملتهب م

 يا يشکه دست را به  يگوئ. شود يجاد ميد ايتوام با سوزش شد

ج بود ين شکنجه در تمام طول مدت زندان رايا. يسوزان چسبانده باش

زدن با کابل بر سر فرد شکنجه شونده . ستين يو خاص دوران بازجوئ



کابل،  يميبود که گاه مفتول س يعاد يامر يدر تمام مراحل بازجوئ

گر شکنجه يد يوه هاياز ش. زند يشکافد و خون فواره م يسر را م

زان کردن از مچ پا يآو. است يخواب در مراحل بازجوئاز  يريجلوگ

 يا حتيو  يطوالن يساعت ها يا از مچ دست برايبه شکل وارونه و 

. است ياسالم يدر زندان جمهور يار عاديبس يوه ايش يشبانه روز

 يبرا يموارد شکنجه آن قدر وحشتناک بود که شکنجه شونده گاه

خواستند و کوشش  ياش، م ينيش بير قابل پياز آن و عواقب غ ييرها

ابند و ين همه درد و رنج خالص يرند تا از ايکردند هرچه زودتر بم يم

 ييل در فرصت هاين دليبه هم. هم بر دل شکنجه گران بگذارند يداغ

هم موفق  يکردند که در موارد ياقدام م يداد به خودکش يکه دست م

را در کاسه راسخ آن قدر سرش  يبا عزم يک مورد زندانيدر . بود

که  يک زنداني يگريشود و در مورد د يدارد که خفه م يآبش نگه م

آن قدر آب وارد روده  يلنگ دستشوئيشود با ش يبرده م يبه دستشوئ

از دار  ياريموارد بس. شود يترکد و کشته م يکند که روده م يخود م

رپوش هم اتفاق افتاده که موفق يا زي يزدن و خفه کردن خود با روسر

 .يخودکش يدن رگ دست براين است جويهم چن. ده استبو

 يدر موقع اعدام هم دست از شکنجه برنم يحت ياسالم يم جمهوريرژ

ه که اگر دختر باکره اعدام ين توجيداشت ودختران راقبل از ادامبا ا

دادند،  يغه مورد تجاوز قرار ميرود، با خواندن ص يشود به بهشت م

خودشان انجام  يوانيز حيو اطفا غرا يدانشکنجه زن ين امز برايالبته ا

هم بعنوان شکنجه انجام  يگريدر موارد د يتجاوز به زندان. دادند يم

ن يا. به نژال قاسملو بود يبارز آن تجاوز جنس ياز نمونه ها. شد يم

اش دچار  ير قابل تحمل شده بود که تعادل روانيش غيعمل چنان برا

د يبهتر شد و از زندان آزاد گردحالش  يمشکل شد و سال بعد که اندک

بود که بعد از  يگر دختريمورد د. ان داديخود پا يبه زندگ يبا خودکش

 يوقت يو. از مقامات مورد تجاوز قرار گرفت يکيله يشکنجه، به وس

االت يگفتند که دچار خ يان گذاشت به وين مساله را با پاسداران در ميا

مت به ارکان اسالم شالق دش کردند که به خاطر تهيشده است و تهد

بود که براثر شکنجه  يگر دختر کم سن و ساليمورد د. خواهد خورد

را هرشب به  يو. اش را از دست داده بود يار تعادل روانيبس يها

و  ين شکنجه بدنيخواندند و در برزخ انتخاب ب يفرا م يبازجوئ

به  يو. دادند ين نفر او را به نوبت مورد تجاوز قرار ميتجاوز، چند
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موارد . )شد يبلندگو دچار تشنج م يدن صدايهنگام غروب از شن

ن گزارش توسط شکنجه يبعد از ا ياز تجاوز در سال ها يگريد

آن  يلم هايارائه شده و ف يشدگان در خارج از کشور به افواه عموم

گرفتن اطالعات،  يبرا ياز شکنجه ها نه حت ياريبس.( موجود است

. گرفت يز انجام مين آميو توه يرواقعيل غيرفتن مسايپذ يبلکه برا

درجه  06 يک ماه در اتاق گاز اهواز با حرارت بااليرا  يمثال زندان

 يم يزندگ يميدر خانه ت يند که وقتينگه داشتند تا به دروغ اعالم نما

 .داشتند يهم خانه هم رابطه جنس ير رفقايکردند عالوه برهمسر با سا

 يرياز دستگ ياريم که موارد بسيتذکر ده ن جايرا الزم است ا ينکته ا

را به  ياسير سيغ يگر و حتيد يگرفت و فرد يها به اشتباه صورت م

کردند و به شدت مورد  ير ميدستگ يا تشابه اسميافه يل شباهت قيدل

 يمهر يبود که به جا يک مورد از آن دختري. دادند يشکنجه قرار م

ر و تواب شد، يا دستگکار که بعدهيت سازمان پيدر زاده مرکزيح

د و يب ديه اش آسياو را آن قدر شکنجه کردند که کل. دير گرديدستگ

د، استخوان کتفش شکست و استخوان آرواره و يز کشياليکارش به د

بردند او را سال ها  يبه اشتباه خود پ يوقت يحت. فک اش از جا درفت

احبه و آزاد شدن شرکت در مص يدر زندان نگه داشتند چون از او برا

را به اتهام مجاهد  يدختر يگريدر مورد د. خواستند ياعالم انزجار م

را چنان شکنجه کردند که مچاله شده بود و  يو. ر کردنديبودن دستگ

. کردند ياو از پتو استفاده م يجا به چائ يقدرت حرکت نداشت و برا

 که يرا با آن حال و روز به بند عموم يان ويرزندانيترساندن سا يبرا

ان که يزندان. کم سن وسال بود آورند يها يش مملو از زندانياتاق ها

 ينشستن نداشتند، مجبور بودند جا يبرا يکاف يجا يخودشان حت

بعد . در بدن نداشت يرا نقطه سالميرا به او اختصاص بدهند ز يبزرگ

 يگريموارد متعدد د. ر کرده انديدستگ يرا اشتباه يها معلوم شد که و

داغ بر  يدن اطويگار، کشيل سوزاندن با آتش سيکنجه از قباز انواع ش

ا شکنجه شدگان يوجود داشت که ... استخوان ها و  يبدن، شکستن عمد

ا ما را به آن ها يده اند و اسرارش نهفته ماندن است و يبه شهادت رس

شعبه  ياز روح اله بازجو ين بخش را با گفته ايا. نبوده است يدسترس

: گفت يم يترساندن زندان يم که با افتخار برايبر يم انين به پاياو 3

 !ميشده ا يم و افعيم مار خورده اين رژيما در ا



  تنبيهات در زندان

. است يدر سلول انفراد يه در زندان زندگين تنبيج تريرا: يانفراد

و  يزندان ين مساله براياز مالقات که مهم تر يچ گونه امکاناتيبدون ه

ون و يزيو و تلويش است تا روزنامه، کتاب، رادبه خصوص خانواده ا

 يو بهداشت يد مواد خوراکياز خر. نوشتن يله برايچ گونه وسيه يحت

ن دوران يدر ا. وهيد مين از خريو هم چن يشو ياز فروشگاه محروم م

ش تر از يفشار ب يبرا يدهند و گاه يروزانه ات را کاهش م يغذا

 ي، ممنوع مياز داريگر به آن ها نرفتن نزد پزشک و استفاده از دارو ا

ک ماه و دو ماه از داشتن ي ياول و حت يمعموال در روزها. يشو

د يک دست لباس بايو تنها با  ير دندان محروم هستيمسواک و خم

و در درون  يکه سرت را شانه کن يندار يو شانه ا يکن يزندگ

نگام سه بار نگهبان را به ه يتنها روز. يهست يسلولت کامال منزو

 يهم بود که سکوت مطلق و مرگ آور يدوران. ينيب يغذا دادن م

کرده  ين نام گذاريشگاه در زندان اويکه به اسم آسا يبربند انفراد

جاد سرو يبر ا يمبن ين حرکتيبا کوچک تر. کردند يبودند، حاکم م

. شد ياش بلند م يدمپائ ياگر صدا يخورد؛ حت يکتک م يصدا زندان

که بردر  يچه ايشد و تنها از در يده نميام دادن غذا دزندانبان به هنگ

 ين هنگامين در چنيعالوه برا. شد يسلول نصب شده است غذا داده م

 يافت ميد با چشم بند غذا را دري، باينيبب يتوانست يکه نگهبان را هم نم

 ي، کتک مينيب يشد که او را م يو اگر نگهبان متوجه م يکرد

د چشم يا بايکرد  يهبان در سلول را باز مکه نگ يدر موارد. يخورد

به  ياديان زيزندان. يکرد يوار ميت را به ديا روي يداشت يبند م

ا شش ماه يده بودند، بشدت کتک خوردهد و ين که نگهبان را ديخاطر ا

 . اضافه تر در سلول مانده بودند

شتر يک سال و بي يمدت و گاه يدر سلول ها معوال طوالن يزندگ

و استفاده نکردن از  يکاف يان به علت نداشتن هوايشت و زندانادامه دا

د و ينور وسعت د يآمدند و به علت کم يمه فلج در ميآفتاب به حالت ن

ش ين جا رويکه الزم است در ا ينکته ا. ديد يشان صدمه م ينائيب

نه صرفا به  يبه سلول انفراد ين است که فرستادن زندانيد شود ايتاک

ان را بارها و ياز زندان ياديدن مقرارت بلکه تعداد زت نکريل رعايدل

داشتند که  يل در سلول نگه مين دليمدت به ا يبارها وبه طور طوالن

. رنديرا بپذ يط به اصطالح آزادير فشار ماندن در سلول، شرايد زيشا
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ه بود ينيبه نام حس يان در محليط شامل مصاحبه در جمع زندانين شرايا

ر يهم نداشتند و مشکوک دستگ يچ گونه اتهاميکه ه يکسان يبرا يو حت

د در يگرفت، وگرنه سال ها با يد انجام ميبا ين مصاحبه ميشدند ا يم

. ماند تا به قول خودشان جسدشان را از زندان خارج کنند يزندان م

ت شان تمام شده يکه محکوم ياز کسان ياديار زيمثال تعداد بس يبرا

مدفون  يدسته جمع يعدام و در گورهاا 31بود، در موج اعدام سال 

 .شدند

در  يسال ها به تنهائ يکه ماه ها و ح يکم نبودند دختران کم سن و سال

کاش فقط ماندن در سلول  يشدند و ا يم ينگه دار يانفراد يسلول ها

مثال دختر . گرفتند يمختلف تحت فشار قرار م يوه هايآن ها به ش. بود

در سلول نگه داشته بودند توسط  يانفراد را که به طور يشانزده ساله ا

زندانبان زن که . گرفت ياز نگهبانان زن مورد سوء قرار م يکي

ه مردان داشت به طور مرتب در سلول دختر را باز يات شبيخصوص

و مشمئز کننده، باعث ترس و وحشت  ير عاديغ يکرد و با حرکات يم

ساله  73دختر . شد که او را به مرحله جنون کشاند يدختر نوجوان م

ط يرش شرايپذ يبرا يماه در سلول انفراد 76را به مدت  يگريد

 يدادند و خبرها يت قرار مينگه داشتند و مرتب مورد آزاد و اذ يآزاد

گر يد يدن سر دوستانش که آن ها هم در سلول هايبر بر يمبن يدروغ

زده مه شب در سلول را باز و آن ها را وحشت ين. دادند يبودند به او م

 يرا م يه انفراديکه تنب يدر دوران  .کردند يدار مياز خواب ب

به طور مثال . يشد يد متحمل ميرا هم با يگريهات دي، تنبيگذراند

ن که در سلول سرود خوانده بود به مدت يل ايان را به دلياز زندان يکي

ر به شوفاژ يش دستبند زدند و با کمک زنجيشبانه روز به دست ها 66

. شد بسته بودند يل ميقطور آب گرم تشک يل که از لوله هاداخل سلو

د و هنوز هم يد يب جدياو آس يانه، دست هايه وحشين تنبيدر اثر ا

 .ستيقادر به کار با آن ها ن يش دردناک است و به راحتيدست ها

ک ين يبطور مثال انسول. ه بودياز جمله موارد تنب يزندان يقطع دارو

، بارها يط  آزاديرفتن شراينپذ يه اش برايان تنبرا به عنو يابتيمار ديب

ل يرا به دل يگريد يزندان. قطع کردند يا دو روز ميک يبه مدت 

ر ياش در راهرو بند در مقابل چشم سا يتماس گرفتن با سلول بغل

کردن  يهم سلول. زدند( کابل)ضربه شالق 36ان سلول ها يزندان



اش را از  يکه تعادل روانگر يد يک زندانيه با يتنب يان برايزندان

ط زندان يرش مقررات و شرايدست داده بود تا تحت فشار آن به پذ

ط سخت زندان و يرا که تحت شرا يکسان. بود يعاد يشود کار يراض

دادند به عنوان  يشان را از دست م يانه تعادل روانيوحش يشکنجه ها

ل به ان و به خصوص در سلوير زندانيسا يابزار فشار و شکنجه روح

 يکي. گرفت ياز دومنظر تحت فشار قرار م يزندان. گرفتند يکار م

ن ياز ا. که با او هم سلول بود يوانه ايز و رنج آور ديوضع رقت انگ

م شده است رنج ين رژيا يشکنجه ها يقربان يد چگونه انسانيد يکه م

نداشت مانع  يمار که تعادل روانين بيگر ايد و از طرف ديکش يم

 يبعض يحت. او در تمام طول شب و روز بود يمش زندگخواب و آرا

نمونه  يساختند؛ برا يرا مجروح م يحمله کرده و ياز آن ها به زندان

 يب ين شوک هايانه و هم چنيوحش يتحت شکنجه ها يفرزانه عموئ

درمان به او داده بودند کامال تعادلش را از دست داده  يه که برايرو

د در بند او را نگه دارند و به سلول برده که قادر نبودن يبود، به طور

 يهم سلول ياريبس ياسيان سياو را در مقاطع مختلف با زندان. بودند

به  يم شکنجه روحين مساله بزرگ تريهمه آن ها ا يکرده بودند که برا

ر يل استفاده نکردن از دارو کامال غيآمد، به خصوص به دل يحساب م

 .ر قابل کنترل بوديقابل تحمل و غ

کردند که کامال  يم يهم سلول يهائ يرا با روان ياوقات هم زندان يگاه

 ين که حاضر به غذا خوردن نبودند بيل ايآزاد بودند و به دل يآرام و ب

. گوشت و استخوان در گوشه سلول افتاده بودند يحال هم چون تکه ا

مهم تر از غذا نخوردن آن . گر شکنجه آور بوديد يدن آن ها به شکليد

روح وافسرده شان زجر  يب يف و رنگ زرد و نگاه هايها و جثه ضع

ن که از حمام رفتن و شستشو و نظافت يل ايآن ها به دل. آور بود

به خصوص در . دادند يم يمشمئز کننده ا يکردند، بو يم يخوددار

به شدت  ين هوائيل کمبود هوا تنفس چنيکوچک سلول و به دل يفضا

 يآزار زن يب يوانه هاين گونه دياز ا يکي. ودتهوع آور و آزار دهنده ب

ر شکنجه کشته ين که همسرش را زيل ايدت که به دليبود به اسم ناه

بودند و خودش هم شکنجه شده بود، مقاومتش را به شدت از دست داده 

رفت و نه حاضر به رفتن  يخورد، نه به حمام م يبود، نه غذا م

ن که او را يا يبرا. زده بودلش شپش يخودش و تمام وسا. مالقات بود

کردند و او در مقابل  يز ميا سلولش را تميبردند  يبه زور به حمام م
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 يک بار آن چنان از فشاري. کرد؛ بارها کتک خورده بود يمقاومت م

ک شد که آن ها يوارد کردند تحر يبردنش به هواخور يکه به او برا

با مشت و لگد  ياکبربه نام خانم  يمسئول بند، زن. خطاب کرد يرا جان

وار يده، سرش را به ديچياو را دور دستش پ يبه او حمله برد و موها

 .ديکوب يم

 زندگي در اتاق هاي دربسته به خاطر نخواندن نماز

ان در يزندان يه دسته جمعيهات در زندان، تنبين تنبياز متداول تر يکي

که  ستين نيل آن ايدل. بزرگ به نام اتاق دربسته است يسلول ها

ل ياز اوا. ل نخواندن نماز استيان شورش کرده اند، بلکه به دليزندان

 يرا که نماز نم يانيه زندانين کليو به مرور در زندان او 36سال 

ن منتقل يک اويکه به بند دربسته معروف شد در بند  يخواندند به بند

ا کوچک يبزرگ تر  يا اندگي  6در  6 يآن ها را در اتاق ها. کردند

 ين اتاق هايان ايتعداد زندان. شان بسته بود قرار دادند يکه درهاتر 

د همه را يبا يل شان بود که مينفر و با تمام وسا 60تا  00ن يدربسته ب

ل شامل معموال دو عدد ساک، ين وسايا. داشتند ين اتاق نگاه ميدر هم

ک يبعنوان تشک و  يسرباز يک بسته بنام رختخواب شامل چند پتوي

لباس  يها و تشت ها يه دم پائيگر به عنوان رو انداز، کليد يتوا دو پي

، يکيوان پالستيبه تعداد ل يعنيل به اصطالح آشپزخانه ي، و وسايشوئ

شه پنجره يش. ها و کاسه ها يگ ها و کتريو د يبشقاب، قاشق روئ

پوشانده شده بود و با جوش محکم  ين اتاق ها با رنگ طوسيا يها

 يک وجب باز ميک به قسمت به اندازه يپنجره نزد بسته شده بود، تنها

ا چهار و به نوبت در يروزها سه . ورود و خروج هوا بود يشد که برا

بهانه آن ها . بردند يم يان را به دستشوئيشد و زندان يهر اتاق باز م

ان بود، اما در ين زندانين کار، نماز نخواندن و نجس بودن ايا يبرا

که سر  يانيو جداکردن زندان يال جمع آوراو: اصل دو هدف داشتند

ان که تازه ير زندانيسا يآمدند و ممکن بود رو يبه حساب م يموضع

ن که با يدوم ا. ر بگذارنديا منفعل شده بودند، تاثيآوردند و  يبه بند م

ش تر آن ها را تحت يدربسته، هرچه ب يآن ها در اتاق ها ينگه دار

ن يگر در ايآن ها د يو گزارش هارا تواب ها يفشار قرار بدهند، ز

ان در مقابل شان يبه خصوص که زندان. نداشتند يچندان ييمورد کارآ

 يان اتاق هايت کردن زندانياذ يجالدان برا. پرداختند يبه دفاع م



ن که يل ايبارها به دل. کردند ياده ميپ يديدربسته، هر روز برنامه جد

ان ياز زندان يکيبودن  ضيا مريو  ير شدن نوبت دستشوئيبه هنگام د

ا يا روزنامه را قطع کردند، يون را از اتاق بردند يزيدر زده بودند، تلو

ان در يکه زندان 30در سال . کاستند يمرسوم دستشوئ ياز وعده ها

ان قزل حصار را هم يدربسته بودند، زندان 069ن معروف بند ير زميز

ن بند آوردند يند، به ااه سر کنين که حاضر نشده بودند چادر سيل ايبه دل

خواب  يت بود و جاياتاق ها مملو از جمع. م کردنديان تقسين زندانيو ب

ه به يان قزل حصار که خودشان ماه ها در حال تنبيزندان. و نشستن نبود

ون، فروشگاه، يزي، روزنامه، کتاب، تلويبردند و از هواخور يسر م

از  ياديد و تعداد زمالقات محروم بودن يو حت يوه، رفتن به بهداريم

 يضربه شالق محکوم شده بودند، برا 766شتر از يبه ب يآن ها حت

 .ن منتقل کردنديش تر به آن ها، آن ها را به زندان اويفشار هرچه ب

را که  ياز زنان يان تعداديش تر به زندانيفشار ب يبرا 069در بند 

ک بند يمل ن عده شايا. کردند يمتهم به فحشا بودند با آن ها هم اتاق

ان به اسم احسان بخش امام جمعه رشت ياز مال يکي يفحشا به رهبر

ن عده را از رشت به ين بود ايت در اويژه روحانيچون دادگاه و. بودند

کردند  يبودند و فکر م ين آورده بودند که اغلب زنان ساده روستائياو

ورود با . کنند يدر خدمت حاج آقا و مهمانانش دارند به اسالم خدمت م

ان ين زنداني، از جانب اياسيان سيدربسته زندان ين زنان به اقاق هايا

ون ياعتصاب. م، اعتصاب غذا اعالم شدين عمل رژيدر اعتراض به ا

ت مشخص است که از نظر يک هوي يدارا ياسيس يزندان: گفتند يم

ان يم با اختالط زندانيم مخالف است و رژيبا رژ يدئولوژيفکر و ا

ت را مخدوش و به افکار ين هويخواهد ا يم يان عاديانبا زند ياسيس

روز  71بعد از . ندارد ياسيس ينشان دهد که زندان يو خارج يداخل

در   ياز اتاق ها را خارج کردند ول يکي يان عادياعتصاب غذا زندان

دن چادر يگر که اعتصاب غذا در اعتراض به اجبار پوشيک اتاق دي

به مساله نکرد و آن را  يم توجه ايژده بود، ريروز رس 07به  يمشک

منتقل کردند به  يم شده و رو به مرگ بودند به بهداريکه حال شان وخ

م اما از بودن يرژ. رنديرا بپذ يدن چادر مشکين شرط که پوشيا

وحشت داشت و به آن ها  ياسيان سيدر بند زندان يان عاديزندان

د يشما حق ندار چپ نجس هستند و ياسيان سيکرد که زندان يسفارش م
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کردند که در صورت تماس با آن  يد شان ميد و تهديبا آن ها حرف بزن

 .ها مجازات خواهند شد

 قوانين ضد انساني به عنوان تنبيه
کردند و  ين و تواب ها منتقل ميرا به بند منفعل يان سرموضعيزندان

را که  يانيزندان. چ کس در آن جا اجازه  نداشت با آن ها صحبت کنديه

دادند و آن ها مجبور بودند در  يخواندند، به اتاق ها راه نم ينماز نم

 يحت. کوچه يکنند که معروف شده بودند به بچه ها يراهرو بند زندگ

 يگذاشتند آن ها به ظروف غذا يتوالت و حمام شان هم جدا بود و نم

به  يدادند، حت يشتر نميدر ماه رمضان دو وعده غذا ب. بند دست بزنند

که در زندان  يبه کودکان يا مسلمان نبودند و حتيو  يکه مذهب يکسان

البته ندادن . ماندند يد گرسنه ميبردند، تمام طول روز را با يبه سر م

ر يان غين زندانيب يريظهر در ماه رمضان از جمله موارد درگ يغذا

ن زندان بود که در تمام دوران زندان وجود داشت که يو مسئول يمذهب

 ييان به انجام کارهايمجبور کردن زندان. شد يان منجر ميزندانه يبه تنب

بند و مواد فروشگاه و  يبند، آوردن غذا يل نظافت راه روهاياز قب

ان منجر يه و کتک خوردن زندانيبود که به تنب يليز از جمله مسايوه نيم

ن مساله يدر اعتراض به ا يان سر موضعيزندان 33در سال . شد يم

ار بزرگ بود به طبقه يبس يگ هايبند را که در د يغذا يستيبا يبه م

م غذا و سپس اعتصاب غذا به مدت دوهفته ياورند، ابتدا به تحريسوم ب

 .دست زدند

نوشته  يگريک بخش گزارش که توسط دوست دين جا از آوردن يدر ا

 . شود يبود، صرفنظر م يان عاديبا زندان يشده و راجع به زندگ

 : جمع بندي
 ياتيار مختصر از جنايبس يد شمه ايديان، آن چه که شنيآقا خانم ها،

رخ داد و کماکان ادامه  ياسالم يم جمهوريرژ يبود که در زندان ها

ات ين جنايم ايده گرفت رابطه مستقيشود ناد ياما آن چه را که نم. دارد

شان  يان و خانواده هاياست که بر تک تک زندان يان باريو اثرات ز

همواره بر اعصاب آن ها  يدائم يست و چون شکنجه ابه جا مانده ا

هنوز در خواب بارها  ييان سال ها پس از رهايزندان. آورد يفشار م

شوند و در  يو اعدام م ي، شکنجه، زندانير، بازجوئيب، دستگيتعق

شان  يدر وطن خود دائما تحت نظر قرار دارند و نفشه نابود يداريب



زان، در خطر ياز عز يبر رنج دورشود و در غربت عالوه  يده ميکش

 . م قرار دارنديسم رژيترور

را در زندان گذرانده  يمادرشان، مدت يريکه به هنگام دستگ يکودکان

بر آنان  ير وحشتناکيدن شکنجه ها چنان تاثيط زندان و دياند، شرا

که اکنون حدود ده سال سن  ياز آن ها با وجود يگذاشته است که بعض

وفق دهند  يط مدرسه و اجتماعيتوانند خود را با مح يدارند، هنوز نم

ن که تحت نظرروان يو از جدا شدن از مادران شان وحشت دارند و با ا

ا يکه تحت شکنجه و  يانيزندان. افته انديپزشک هستند، هنوز بهبود ن

خود را از دست داده اند، نه تنها بهبود  يط زندان، تعادل روانيشرا

شان هستند و  ير و آزاد ممتد خانواده هاافتند، بلکه باعث زجين

ند يشان نما يبستر يروان يشگاه هاين در آسايمجبورند با مخارج سنگ

شان نگه دارند و  ي، آن ها را در خانه هايا به علت نداشتن توان ماليو 

 .مارستان بدهنديل تيا تحوي

 70با تحمل رنج فراوان هر  يطوالن يکه سال ها يپدران و مادران

دار جگرگوشه گان خود يد ديپرخطر را به ام يک بار، راه هايروز 

 يدهايدائم به اشک نشسته، ام يمودند و حاصل امروزشان چشم هايپ

حاضر  يکه به خاطرشان حت يزانياز عز يبرباد رفته، رنج دور

جان سالم به در  يا اگر فرزنديک مالقات را از دست بدهند و ينبودند 

 .م هستندير فشار رژيدادند، دائما ز يبرده از زندان را فرار

د و به يد چشم فرونبنديد، اگر باور داريديم آن چه را که شنيدواريام

ل خون در يبر س يکنند، پا يگران ميبدان گونه که د. دينسپار يفراموش

کنند تا دست شان  يامن اعالم م يران را کشوريگذارند و ا يران ميا

که سال ها تحت  يانيهمان زندان ت نکردن و پناه ندادن بهيحما يبرا

بودند و امروز با همه عشق  ياسالم يم جمهوريآزاد و شکنجه رژ

ب و آزار يهن  شده اند تا از تعقيار مجبور به ترک ميشان به مردم آن د

 .م رها گردند، باز باشديرژ

حکومت اش برخون کارگران و  يه هايکه پا يميبا رژ يوقت

الوگ يوه ديوشنفکران استوار است، شزحمتکشان و فرزندان شان و ر

بعد از استقرار  يکه چند ماه يميشود؛ رژ يش گرفته ميپ يانتقاد

کرد، بلوچ، ترکمن و  يخلق ها. حکومت اش، کشتار را آغاز کرد

ا به زندان يکارگران را اعدام کرد . ديعرب را به خاک و خون کش

ال خود يرد و به خل کيان تبديدانشگاه ها را به قتلگاه دانشجو. انداخت
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دانش آموزان کم سن و سال را دسته . شه را با اسلحه نابود سازديتا اند

پدران و مادران را به همراه . اعدام سپرد يبه دسته به جوخه ها

. اعدام کرد يو در موارد ير، شکنجه و زندانيفرزندان شان دستگ

ران به يا يجا يدهقانان را در جا. زنان حامله را شکنجه و اعدام کرد

ن ها، سرکوب ين داران بزرگ و مصادره زميل احقاق حق از زميدل

ابان يله مزدورانش در مالء عام در خيبه وس. کرد و به زندان انداخت

د و شکم زنان حامله را با چاقو يد پاشيد، اسيغ کشيها به صورت زنان ت

که خودشان وارد و  يدر حال)به عنوان مبارزه با مواد مخدر. ديدر

ن يب ي، ده ها و صدها معتاد را به عنوان قاچاقچ(ر کننده اش هستندصاد

در مالء عام  يعيزنان را به بهانه زنا به وضع فج. ختيبه دار آو يالملل

ا تعلق ي يل اختالف مذهبيرا به دل ييانسان ها. با سنگسار به قتل رساند

. مرگ سپرد ير از اسالم، به جوخه هايغ يگريخاطر به مذاهب د

 .ران و گورستان ها را آباد کرديرا و کشور

ن يات به اشکال مختلف کماکان ادامه دارد و کوچک ترين جنايا

است يشک س يب. دهد يب و زندان و گلوله پاسخ ميمخالفت را با تعق

ز کردن ساطور يت ياست برا يت کاران، پاداشيبا جنا يالوگ انتقاديد

م که يات رژيجنا يشرکا ياست، برا ين فرصتيم و هم چنيرژ يقصاب

 .کشند ياد ميفر يو بشر دوست يامروز به عنوان قهرمانان دموکراس

  

 Heinrichبه دعوت  يناريدر سم 91ن متن در سال يا   -*

Böll Stiftung  666به  ياسيان سيتوسط سه تن از زندان 

ران يه اين ارائه شده و سپس در نشرينار در برلينفر شرکت کننده سم

زندان شماره  ين در گفتگوهايو هم چن 7998بهار  0پورت شماره ير

 . ديبه چاپ رس 7618زمستان  6
 

 

 

 

 



 

 به معروف)نياو يها سلول در ينيخم مرگ با

 گذشت؟ چه!( شگاهيآسا
به دليل نپذيرفتن شرايط مورد نظر زندان . بود 7638اواخر سال 

ه براي آزادي چند ماهي بود که بصورت تنبيهي به سلول انفرادي شمار

ماهي يک يا دوبار . از قسمت انتهايي آسايشگاه انتقال داده شده بودم 0

مجتبي حلوائي به در سلول مي آمد و در باره نظراتم از من بازجوئي 

آنقدر همين جا . بعد مي گفتن مثل اين که هنوز آدم نشده اي. مي کرد

بمان تا بپوسي و به اصرار من در رابطه با حق داشتن روزنامه و 

 .پاسخي نمي داد کتاب

از داشتن کاغذ و مداد و . در سلول هيچ وسيله سرگرمي وجود نداشت

اما . روزنامه، کتاب، نخ و سوزن و پرداختن به کار دستي محروم بودم

طبق معمول از طريق جا سازي در وسايل نوک مداد، تکه اي شيشه، 

حوله  تهيه نخ اما کار آساني بودچون. سوزن و مقداري نخ بهمراه داشتم

ماهي يکبار . و روسري و حتي از پارچه لباس مي شد آن را تهيه کرد

سانتي  76.06براي نوشتن نامه به خانواده يک برگ کاغد نامه 

متري با مداد بما مي دادند که گذشته از دو حاشيه، هفت خط نقطه چين 

داشت و ما اجازه داشتيم همه حرف هايمان را فقط در آن هفت خط 

 ...هم بشرطي که ريز نوشته نشده و به هم چسبيده نباشد و  بنويسيم؛ آن

همراه کاغد يک خودکار بمدت يک ساعت در اختيار ما گذاشته مي 

گاهي پيش مي آمد که خودکار چند ساعتي پيشم مي ماند اما به چه . شد

درد مي خورد، با وجود اين که تنها يک برگ کاغذ کوچک، آن هم با 

با نوک مدادهايي که به همراه . دستم بودهفت خط براي نوشتن در 

يکبار تصويري از مارکس را بر . داشتم روي ديوار نقاشي مي کردم

. دلم نمي خواست آن را پاک کنم اما مجبور بودم. روي ديوار کشيدم

تخم مرغ هاي پخته اي که هفته اي دوبار براي شام مي دادند وسيله 

را مي خوردم و دومي را من يک تخم مرغ . مناسبي براي نقاشي بود

معموال آن را تا دادن تخم بعدي نگه مي . به نقاشي اختصاص مي دادم

يکبار چهره پرچين و . نقاشي هاي زيبائي از کار در مي آمد. داشتم

چروک زن و مرد پيري را نقاشي کردم که نشان از سال هاي بي شمار 
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م نمي هيچ دل. خودم از آن خيلي خوشم آمده بود. رنج محنت بود

 .خواست آن تخم مرغ را بخورم

يک غروب پنچشنبه، برخالف روزهاي ديگر، شام را خيلي دير پخش 

قبل از پخش شام صداي ناله و شيون ضعيف جمعي اي از . کردند

کسي چيزي مي گفت و جمعي به همراهش . دوردست بگوش مي رسيد

 بعد از گريه ها سکوت دهشتباري برفضاي بند. شيون سر مي دادند

. ديگر اثري از فريادها و فحش هاي پاسداران کشيک نبود. حاکم شد

ساعاتي بعد پاسدار طالقاني که زني . سکوت بند سئوال برانگيز بود

وسوسه . جاافتاده، بلند قامت و بسيار قوي بود شام را پخش مي کرد

 .شده بودم که ازو بپرسم در بيرون چه اتفاقي افتاده است

اگر چه مثل هميشه سخت و حتي به . از کردطالقاني در سلول را ب

خيال خودش با هيبت بود، اما احساس کردم که سعي دارد که نگاهش 

هيچ گاه سعي نمي کردم که با پاسداران وارد گفتگو . را از من بدزدد

شوم ولي در آن لحظه او هم حدس زده بود که مي خواهم چيزي از او 

بيرون چه خبر است؟ چه اتفاقي خانم طالقاتي در : بالخره گفتم. بپرسم

! گفت خبري نشده. افتاده است؟ سعي کرد خود را بي تفاوت نشان دهد

احساس کردم که بند . حرف ديگري نزد و سريع در سلول را بست

بعدها فهميدم که اين احساس همه زندانيان . خالي از اغيار است

 .آسايشگاه بود

ن هم نفهميدم چه خبري از صبحانه فردا و نگاه پرسشگرم به پاسدارا

ولي سکوت بند و عدم عبور و مرور پاسداران نشان مي داد . شده است

اواسط روز، يکي از بچه ها که چند . که واقعه مهمي رخ داده است

سلول آن طرف تر بو از طريق پنجره گفت که احتماال براي خميني 

ي اتفاقي افتاده است چون شب گذشته از مردم خواسته بودن تا برا

او .)سالمتي خميني دعا کنند و نجات او از مرگ را از خدا بخواهند

 .(روزنامه دريافت مي کرد

مرگ خميني همانند زنده بودنش، مي . فهميدم که خميني مرده است

در اين فکر بودم که با ما . توانست فاجعه اي را به همراه داشته باشد

بودند که اگر اتفاقي  چه خواهند کرد؟ آيا همان طور که قبال بارها گفته

بيفتند اول همه ما را به رگبار خواهند بست؟ آيا در يک غليان احساسي 

بر در سلول ها خواهند آمد و ما را به رگبار خواهند بست؟ و يا در يک 

دادگاه چند ثانيه اي به مرگ محکوم خواهند نمود؟ افکار گوناگوني به 



به محبوبيتي که در . ردمزماني به خميني فکر ک. ذهنم هجوم آورده بود

محبوبيتي ناشي از عدم شناخت و هم چنين نبود بديل . آغاز داشت

يکباره خود را چادر بسر در راهپيمائي ... مناسبي در مقابل رِژيم شاه 

اي يافتم که نمي دانستم چگونه و از کجا آغاز شده بود و غير از رفتن 

ماندن از مردم با آن ديدم براي جدا ن. شاه هيچ چيز ديگري نمي خواست

اگر چه سال ها قبل از اين، مبارزه با حکومت شاه را . ها همراه شده ام

آغاز کرده بودم اما امروز بدليل نداشتن برنامه درست مبارزه و عمل، 

بعد از رفتن شاه در خيل جمعيتي که تنها با احساس خودشان حرکت 

م و به ياد لطيفه دوباره به خميني فکر مي کرد. مي کردند، گم شده ام

هاي بيشماري که مردم برايش درست کرده بودند و در محافل شان 

همان مردمي . تعريف مي کردند و اين امر موجب شادماني شان مي شد

. که قيافه خميني را در ماه ديده بودند و برايش حالت مقدسي قائل بودند

ت منع و يادم مي آيد آن شب ديدن تصوير خميني در ماه به هنگام ساعا

زني از پشت . عبور و مرور در خيابان براي نوشتن شعار رفته بوديم

گفتم ما که . بام فرياد زد که از نجف تلفن شد که تصوير رويت شد

 . چيزي نمي بينيم و او فحشمان داد که حالل زاده ها مي بينند

فکر مي کردم االن در جامعه چه خبر است؟ مرگ خميني با چه عکس 

شده است؟ به يقين عده اي در خفا جشن مي گيرند و  العملي مواه

روز . شيريني تقسيم مي کنند و عده اي هم برسر و کله خود مي کوبند

اول در سکوت گذست و خبري از تيرباران نشد ولي شليک فريادها و 

به تدريج سلول ها به جنب و جوش . فحش هاي پاسداران قطع شده بود

يش ترين تعداد را در آسايشگاه تشکيل مي زندانيان عادي که ب. در آمدند

دادند و عموما علت دستيگيري آن ها شرکت در جشن هاي تولد يا 

از چگونگي . پارتي هاي زنانه مردانه بود بلند با هم حرف مي زدند

دستگيري و بازجوئي خود براي ديگران مي گفتند و اطالعاتشان را رد 

اين موضوع . عطيل بودروز دوم عزاي عمومي و ت. و بدل مي کردند

را از روال اداره بند فهميدم چون فقط يک پاسدار کشيک حضور 

احتماال پاسداران در . داست و اوهم دل و دماغ کنترل بند را نداشت

در همين زمان واقعه . دفتر عمومي بند جمع شده و عزاداري مي کردند

زاي خنده دار و جالبي آغاز شد که تا پايان هفته ادامه داشت و ع

 .عمومي را به جشن و شادماني زندانيان تبديل کرد
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به نظر مي . طبقه دوم آسايشگاه در اختيار زندانيان عادي مرد بود

رسيد که در آن جا هم وضع مثل طبقه پايين است چون آن ها رات 

از . کرده بودند، از پنجره ها باال آمده باهم صحبت و درد دل مي کردند

يد که در رابطه با دعوا و يا مواد مخدر صحبت هاي شان مي شد فهم

اولين سئوالي که از هم مي کردند اين بود که بچه . دستگير شده بودند

از دروازه غار، ميدان . کجا هستي؟ عموما از جنوب شهر تهران بودند

يک گروه مازندراني در رابطه با . شوش و هم چنين از شهرستان ها

ساله نيز به همراه  76پسر بچه مواد مخدر دستگير شده بودند که يک 

او دائم مي گريست و مادرش را صدا مي کرد و دوستانش . آن ها بود

از سلول هاي مختلف او را دل داري مي دادند و ازو مي خواستند که 

در سلول کناري ام زني بود که سعي کردم از طريق . صبر داشته باشد

نمي دهد و فقط وقتي ديم جواب مورس را . مورس با او تماس بگيرم

گاه گاهي براي . روي ديوار ضرب مي گيرد مورس زدن را قطع کردم

.) اين که احساس تنهائي نکند به مشت هايش به ديوار جواب مي دادم

بعد ها فهميدم که او زهرا ذوالفقاري يکي از دوستان زنداني ما بود که 

 .(.سالمت رواني خود را از دست داده بود

طبقه باال شروع به خواندن آهنگي از داريوش  در همين روز مردي از

لحظاتي بعد سيل تقاضاي . صدايش شبيه به صداي داريوش بود. کرد

" زنداني"اغلب تقاضاي ترانه . آهنگ از سلول هاي مختلغ سرازير شد

خانم سلول همسايه که شرحش در باال آمد با . داريوش را مي کردند

د از کمي صحبت در باره صداي بلند با خواننده تماس گرفت و بع

در طي روز . آهنگ ها، پيشنهاد خواندن يک ترانه دوصدائي را داد

طي اين يک هفته روال زندگيم در . چندين بار اين ترانه خوانده مي شد

من که وقتم تقسيم شده و برنامه ريزي شده بود . سلول به هم خورده بود

سرن مجاني بي وقفه چون کن. ديگر نمي توانستم برنامه ام را پيش ببرم

تنها در اوقات . بعد از صبحانه شروع مي شد و تا ديروقت ادامه داشت

. خواننده ديگري هم پيدا شد" داريوش"بعد از . پخش غذا قطع مي شد

او موسيقي سنتي ايران . اسمش عباس آقا بود و صداي قشنگي داشت

بخصوص آهنگ هاي شجريان را مي خواند و مورد تشويق قرار مي 

را خيل " اندک اندک جمع مستان مي رسد" بخصوص او ترانه . رفتگ

مي گفتند اسمش در . عباس آقا هفته بعد اعدام شد. خوب مي خواند

 .ليست اعدامي هاي مواد مخدر بود



در ابتداي امر عصباني بودم که چرا روال زندگيم در هم ريخته شده 

باران هاي ترانه ها بم. ولي آرام آرام با شادي هاي آنان خو گرفتم. است

در فاصله کوتاه استراحت بعد نهار، وقتي نفس . بي وقفه ادامه داشت

راحتي مي کشيدم و مي خواستم قدم بزنم و فکر کنم متوجه مي شدم که 

شقايق گل : " ناخودآگاه يکي از آن آهنگ ها را زير لب زمزمه مي کنم

آن هفته . مديگر همه آهنگ ها را از حفظ شده بود..." هميشه عاشق 

 0222       .بار ديگر سکوت زندان به جاي خود باز گشت. گذشت
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   داديب و داد کتاب بر ينقد
 :ح در باره مقالهيتوض

 :توضيح در باره مقاله

نوشته زير در رابطه با شرکت ويدا حاجبي بعنوان سخنران در سمينار 

وي از . ه شدنوشت 0661کشتار سراسري زندانيان سياسي در کلن 

بدليل مشغله . شرکت در سمينار بعنوان سخنران اعالم انصراف کرد

وقتي بدنبال نوشته هاي پراکنده ام . زياد نوشته به فراموشي سپرده شد

در باره زندان پرداختم آن را يافتم که بدون بازبيني مجدد کتاب و تغيير 

 .متن اکنون ارائه مي شود

اد و بيداد و ويدا حاجبي به عنوان مبتکر در رابطه با برخورد با کتاب د

برخي با اين ديد . و تنظيم کننده آن برخوردهاي متفاوت مي شود

برخورد مي کنند که چرا ويدا به نفي گذشته خود يا نفي مبارزه چريکي 

پرداخت و يا چرا مناسبات درون زندان را به نقد کشيد اما من از اين 

ن اين حق ويدا يا هر کس ديگري به نظر م. ديد به آن نمي پردازم 

است که به نقد برخوردهاي خود يا يک حرکت اجتماعي بپردازد آن را 

اما مساله وقتي برايم شکلي ديگر . با استدالل هاي خود تاييد يا رد کند

مي گيرد که فردي بخواهد به ثبت و مستند سازي يک واقعه اجتماعي 

ازد زيرا در اين جا با يک يا يک مرحله ي تاريخي يا بخشي از آن بپرد

 .فرد خاطره نويس سر و کار نخواهيم داشت

 :ويدا مي گويد

بعد از چند سال بحران فکري و ترديدها ، دو دلي هايم نسبت به دگم ها 

و اراده گرايي هاي گذشته و شيوه ي مبارزه با رژيم شاه شکلي منسجم 

پذيرفتم که . تدريجا سنجش گذشته برايم معنا و اهميت پيدا کرد. گرفت

 .زندان سياسي بخشي از تاريخ سياسي جامعه ي ماست

جالب اين است که ويدا بعد از دهها سال مبارزه تازه آن هم بعد از 

بحران فکري و ترديدها و دودلي ها دريافته است که زندان سياسي 

آيا تا به حال مبارزه را امري فقط . بخشي از تاريخ سياسي جامعه است

. شت که به تاريخ زندگي فرد مبارزه کننده تعلق داشتشخصي مي پندا

مسلم است که مبارزه آحاد درون جامعه با سيستم سياسي اقتصادي 

خواه فرد . حاکم بخشي از مبارزه طبقاتي جاري در درون جامعه است

همان گونه که يک . مبارزه کننده به آن آگاهي داشته باشد يا نداشته باشد

حقوقي هايش و بر عليه تبعيض ها مبارزه مي کارگر وقتي برعليه بي 



کند، گرچه نداند که اين مبارزه طبقاتي است و مبارزه با سياست حاکم 

است، نفس مبارزه تغير نمي کند اما وقتي سازمان يافته شد و مبارزه 

کننده فهميد که به چه راهي امکان واقعي براي مبارزه با سيستم وجود 

اين گام هاي استوار و آگاهانه نافي آن . ذارددارد آگاهانه قدم پيش مي گ

قدم هاي اوليه نيست بلکه مرحله ي پيشرفته تر مبارزه را نشان مي 

 . دهد

به  06بعد از بازگويي شرايط و جو حاکم در نيمه دوم دهه  0در جلد 

مي گويد رژيم شاه سياست جديدي را در  06ويژه از آغاز سال 

ين جا از شکاف ايجاد شده در در ا. سرکوب و ارعاب پياده کرد

مجاهدين استفاده کرد و جناح روحانيت را تقويت نمود و به اين وسيله 

باز . امکان صدور فتوا عليه مجاهدين و کمونيست ها را فراهم ساخت

تاب اين امر در جامعه سبب تقويت هيات موتلفه و حاميان خميني شد 

ي گويد مبارزه مسلحانه م .که گروه ها و سازمان ها به آن توجه نکردند

در اين دوران متاثر از فضاي جهاني؛ جواني و آرمان گرايي فعالين 

در اين جا نيز ويدا . مکان بروز ساير اشکال مبارزه بودسياسي و عدم ا

بدون وارد شدن به جزييات بدون . اقدام به بحث اقناع کننده اي نمي کند 

. مه کلي بسنده مي کندپرداختن به مساله کليدي اين زمان به چند کل

فضاي جهاني چگونه بود؟ چرا مبارزه عليه سرمايه داري به مبارزه 

عليه ديکتاتوري تنها، مبارزه کلي خلق عليه آمپرياليسم، مبارزه براي 

راه رشد غير سرمايه داري کشيده شد و اصوال راه رشد غير سرمايه 

ه در عين حال آيا اصوال راه ميانه اي هم وجود داشت ک. داري چه بود

ويدا اگر مي گويد با تفکر امروزي خود مي . سرمايه داري هم نباشد

خواهد به مسايل گذشته بنگرد در اين بازگويي جاي پايي از اين تفکر 

تنها به شيوه اي غير تحليلي به نفي گذشته مي . نو ديده نمي شود

ين جواني نيروهاي مبارز هم اشکال قضيه نيست زيرا پيران ا. پردازد

دايره را توده اي ها و ملي گراهاي جبهه ملي تشکيل مي دهند که 

نبودشان در مبارزه صد بار بهتر از بودنشان است و از آن ها نصيبي 

ويدا از عدم امکان اشکال ديگر . جز زيان حاصل مبارزه نمي شود

نمي گويد چرا اين امکان وجود . مبارزه در جمله اي بسنده مي کند

عا اين امکان وجود نداشت؟ اگر پاسخ مثبت است که نظر آيا واق. نداشت

اگر . ويدا است پس ويدا نبايد اين گذشته را تحت هيچ عنواني رد کند

اين تنها شکل ممکن مبارزه و شيوه ي مقدر مبارزه است، چرا بايد رد 
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در اين فضاي جهاني مورد بحث چرا ويدا سري به شوروي . شود؟

ند حاکم بر مبارزه جاري در اقصي نقاط نمي زند و نقش آن را در رو

آيا هنوز وارد شدن به حيطه ي شوروي تابوي . جهان باز نمي کند

 !نيروهاي ضد امپرياليسم است به عمد نمي گويم ضد سرمايه داري

ويدا مي گويد که در آن زمان عمل انقالبي بر انديشه ارجحيت داشت و 

کر به فحش تبديل ي ارزش سياسي بود و واژه ي روشنفاشهادت دار

اين را در نوشته هاي عاطفه و صديقه هم ديدم اما هم زمان با . شده بود

دليل انتخاب عاطفه و صديقه براي اين است که با . تناقض همراه بود

عاطفه از دوران تحصيل در دبيرستان آشنا بودم و با صديقه نيز از 

ک و نه من اغاز تحصيل دانشگاهي يعني از آن زمان که نه آن ها چري

عاطفه در بخش اول اين گونه صحبت مي کند که گويا . سياسي بودم

هدف ورود به مبارزه تنها شهادت بود زيرا با هر شهيد روحي به پيکر 

. مبارزه دميده مي شد و از هر خون ده ها و صدها مبارز بلند مي شد

 . اما هم زمان از جلسات کتاب خواني، از تحليل شرايط حرف مي زند

ر هدف فقط شهادت بود احتياجي به اين کارها نبود مي شد مثال براي اگ

ظهور امام زمان به عمل اقدام کرد تا او بيايد و با خود عدالت را به 

 .چرا نياز بود که ماترياليسم و آثار فلسفي مطالعه شود. همراه بياورد

ويد اما هم او در جلد دوم به گونه اي ديگر به مساله مي پردازد و مي گ 

که من جرات يافته بودم براي دنيايي بهتر و عادالنه تر در حد توان و 

مرا بايد در چهارچوب . شعور خودم در آن روزها به مبارزه برخيزم

من . زندان براي من تجربه اي بود مثبت. آن روزها در نظر گرفت

جرات سنت شکني پيدا کردم که به عنوان انساني مستقل روي پاي 

  .خودم بايستم

بنا براين مي بينيم که واقعيت آن نبود که براي تنها شهادت، جواناني به 

و زندان هم . نسبت زمان خود بسيار اگاه قدم در راه مبارزه بگذارند

. اي دختران جوان در آرزوي شهادت نبودسراسر ماجراجويي عده

حتي مي گويم که برداشت من از اين حرکت با توجه به اين که حتي اين 

کتاب فلسفي را نيز نخوانده بودم و در جلسات کتاب خواني جمعي چند 

و تحليل شرايط هم شرکت نداشتم و برداشت هايم محدود به مطالعات 

حداقل مواجهه با . شخصي و درک خودم از مسائل بود اين گونه نبود

مرگ را در آن زمان با جمالت ماهي سياه کوچولوي صمد بهرنگي 

استقبال مرگ نمي رويم اما اگر در آن شرايط  همراه مي کردم که ما به



قرار گرفتيم نگاه مي کنيم که زندگي يا مرگ ما چه تاثيري مي تواند در 

 .زندگي مردم داشته باشد

صديقه از آغاز شروع به نه نقد که کوبيدن گذشته و مبارزه مسلحانه 

مي کند و هم زمان مبارزه مسلحانه در ظفار را با ارزش ارزيابي مي 

 . ندک

چرا شکلي از مبارزه که در ايران . آخر يک بام و دو هوا نمي شود 

صديقه طوري مسائل را . غلط است در ظفار درست ارزيابي مي شود

از . مطرح مي کند که گويا تقصير کشته شدن چريک ها با خودشان بود

جلسات جمعي کتاب خواني از جمله خواندن کتاب رد تئوري بقا به 

ي زند اما نمي گويد اگر که آن را آن زمان قبول طور جمعي حرف م

نداشت چرا نظرات واقعي خود، ترس هايي را که دائما او را در احاطه 

. ي خود داشت و انتظارات خود را از پيوستن به مبارزه بيان نمي کرد

او در زندان از . آيا در پيوستن و بودنش با آن ها اجباري وجود داشت

بر اقليت بدون توجه به نظرات اقليت حرف غالب بودن نظر اکثريت 

مي زند که در غلط بودن آن شکي نيست اما اگر اين برداشت را داشت 

چرا بعد از آزادي از زندان دوباره به شيوه عمل در داخل سازمان 

 .چريکها گردن گذاشت و جانب اکثريت را گرفت

فکر جمع آوري روايات زندان پس از پرسش هاي  :ويدا مي نويسد

بسيار و بحران هاي فکري بازنگري گذشته برايم به امري ضروري 

بازنگري نه فقط به مفهوم مرور خاطرات که نقد آن و . تبديل شد

ابتدا دچار بحران و ترس از نفي باورهاي . جسارت در انديشيدن است

گذشته ام شدم که حتي خيانت را در اردوي چپ به اشکال مختلف 

استفاده ي دشمنان در صورت بازگو کردن نگران سوء . توجيه مي کرد

 واقعيت بودم اما باالخره بر آن چيره شدم 

بايد گفت آن چه که در زندان ها گذشت قصه نيست که بگوئي يا افسانه 

برخالف انتظار مرسوم . ما راويان افسانه زندان نيستيم. که روايت کني

ا بخشي از م. مرثيه خوان شکنجه ها و قتل ها و اعدام ها هم نيستيم

تاريخ جامعه را، بخش آگاه تر تاريخ جامعه را که با همه ي کم و 

کاستي اش جلوتر از ساير بخش ها به مقابله با سيستم حاکم پرداخت و 

به ناچار به خاطر همين ويژگي و نارسي اشکاالتي را با خود حمل مي 

کرد که اگر شروع به حرکت نمي کرد در آن آشکار نمي شد؛ اين 

تا فرد سخن نگفته : ضرب المثل معروف است که مي گويد مصداق
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، ما اين بخش از (کلمه فرد به جاي مرد)باشد عيب و هنرش نهفته باشد 

تاريخ جامعه را بازسازي مي کنيم و چون باز سازي مي کنيم بايد عين 

البته هر کس حق دارد .آن را بازسازي کنيم تا مورد قضاوت قرار گيرد

خاطراتش را بنويسد و سپس با ديد امروزي . قد بکشدخود، خود را به ن

نقاظ ضعف و قدرتش را بنماياند يا در . اش آن را تجزيه و تحليل کند

براين کار ايرادي نيست همه به آن به . بست آن را رد کند يا بپذيرد

. عنوان خاطرات يک فرد، يک واحد از اجتماع برخورد مي کنند

زديک بودند هم مي توانند نقد خود را بر ديگراني که با او در ارتباط ن

آن بنويسند و درستي يا نا درستي آن چه را بيان شده به محک بکشند 

اما اگر کسي خواست آگاهانه براي . چنان که ما امروز شاهد آن هستيم

مستند ساختن جزيي از يک مرحله تاريخي اقدام کند نمي تواند آن 

گرچه بعد از بازسازي، . ي کندمرحله را با ديد امروزي خود باز ساز

يک هنرمند مثال يک کارگردان تاتر يا فيلمساز يا نويسنده مي تواند با 

برداشت خود از آن، دست به اقدام بزند و فيلمي بسازد يا تاتري را 

بپروراند يا قصه اي بر مبناي آن بنويسد که شمايي از آن را داشته باشد 

بخشي از تاريخ مسلما بايد کليت  در مستند سازي. و عين واقعيت نباشد

آن را به تصوير در آورد نمي شود به گزينش دست زد زيبايي ها و 

قوت هايش را بزرگ کرد ولي اشکاالت و نادرستي هايش را پنهان 

مسلم است که بايد همه ي ابعاد آن را نشان داد همان گونه که . نمود

راديکال در صداقت هاي جوانان انقالبي، شورشان براي تغييرات 

جامعه اي که گويي خاک مرگ بر آن پاشيده اند مشام جان را معطر 

مي کند اما هم چنين مانع نقد حرکت و نشان دادن نادرستي ها و 

خطاهاي فاحش يا کوچک شان و يا نفي نوع حرکت و غلط ارزيابي 

در اين راه باکي نيست که دشمن مي تواند از آن بهره . کردن آن نيست

اما بهره برداري دشمن نيز نسبي است و تنها عقب مانده . دبرداري کن

ترين قشر جامعه آن را در بست مي پذيرند که براي اين بخش حتي اگر 

اين فاکت ها هم نباشد مي شود به شيوه اي ديگر تغذيه فکري فراهم 

. کرد که نمونه اش برنامه هاي هويت تلويزيون جمهوري اسالمي است

 .ا هم بازگفته و بازآفريني شود تا ديگر تکرار نشودبنا براين بايد خطاه

اکنون به طبقه بندي مسائلي مي پردازم که در مجموع اين دو جلد 

توسط پرسش شدگان به آن ها پرداخته شده بود اما قبل از آغاز مساله 

اي نظرم را جلب کرده است مي خواهم بدانم که ويدا جامعه ي آماري 



آيا همان گونه که روال يک مطالعه . است خود را چگونه انتخاب کرده

دقيق اجتماعي است اين جامعه آماري بيانگر انتخاب تصادفي افراد 

است يا ويدا به قصد براي نوعي خاصي از برداشت عده اي را 

آيا از ابتدا قصدي بر هماهنگي درصد بااليي از نظرات . برگزيده است

 .ورده استوجود داشت يا نه و به تصادف اين گونه رقم خ

سال سن داشتند و بيش  78در صد زندانيان کم تر از  3بايد گفت که 

طبيعي است که اينان . سال بودند 00تا  78ترين آن ها در گروه سني 

از  –با توجه به اين که تقريبا اولين نسل زندانيان سياسي زن بودند 

ه و تجرب -زنان زنداني وابسته به حزب توده اطالعاتي در دست نبود

رفتارهاي دموکراتيک را نيز درون جامعه نداشتند مي بايستي بر 

اساس تجربه و خطا دريابند که چه رفتار و برخوردي درست و چه 

اما به هر حال اين ويژگي تاييد کننده ي رفتارهاي دگم، .نادرست است

خود محوري ها و تحريم ها نيست چيزي که دهها سال بعد ما دوباره 

اي جمهوري اسالمي تجربه کرديم که شايد اگر قبال آن را در زندان ه

 .اطالعي از آن ها موجود بود شايد تکرار نمي شد

شدت برخورد با زندانيان و کاربرد شکنجه هاي مختلف بدون توجه به 

 جنسيت

 برخورد با دختران زنداني به عنوان ساده لوح ، نفهم و نادان

 تنکار سياسي را خارج از حيطه ي کار زنان دانس

 سياست شالق و شيريني

 تفاوت رفتارهاي مسئولين زندان

 تاثير رشوه در برخورد با زنداني و ميزان حکم 

 مبارزه براي عدالت و برابري و ايجاد دنيايي بهتر

 عقيده به سوسياليسم و کمونيسم در از بين بردن فقر و نابرابري

 عقيده به ايثار و شهادت در تغيير جامعه و جهان 

 اب خصلت هاي فرهنگي جامعه در روابط درون زندانبازت -76

 ي اجتماعي و نداشتن اطالعات کافيجواني و عدم تجربه -77

 تاثير مثبت مقاومت ها ي زندانيان بر سخت گيري هاي زندان -70

 مناسبات درون زندان بر مبناي موافقين و مخالفين مشي مسلحانه  -76

ه در رابطه با مسائل و برخوردهاي تقريبا مشابه هر دو گرو -76

 افراط و تفريط ها
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عدم وجود مبارزه ايدئولوژيک و برخورد نظرات بين گروه هاي  -70

 مختلف فکري

 چگونگي تقسيم وظايف -73

 تحريم ها و بايکوت ها -71

  00نبود جو دموکراتيک در زندان به ويژه قبل از سال  78

ه به نظرات اتخاذ تصميمات بر اساس اکثريت اقليت بدون توج 79

 اقليت

 سنگيني فضاي زندان ، دگم انديشي و مقرارات خشک -06

چگونگي برخورد با عواطف انساني در روند مبارزه در بيرون  -07

 و درون زندان

 ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن و چگونگي برخورد با آن -00

 ارتباط با زندانيان مرد و تاثير آن در زندگي درون زندان - 06

فعاليت هاي هنري و تفريحي و برداشت هاي متفاوت نسبت به  - 06

 آن ها

 تامل در نظرات و چگونگي مواجهه با آن -00

 تغيير نظرات در زندان  -03

 فرهنگ تغذيه و فرهنگ پوششي درون زندان -01

 نحوه ي برخورد مسئولين زندان با خانوادهاي زندانيان -78

ين جامعه و زندان و انتقال خانواده ها به عنوان پل ارتباطي ب -09

 اخبار و مسائل

 نقش خانواده ها در تداوم حرکت مبارزاتي -66

 ارتباط خانواده با هم و انجام حرکت هاي جمعي حمايتي -67

 نقش مادران در حرکت هاي خانواده ها -60

سوء استفاده ي مسئولين زندان از خانواده ها در فشار بر زندانيان  -66

 ش مقررات زندان براي آزاديدر رابطه با پذير

 تغيير فضاي زندان بعد از ديدار گروه هاي حقوق بشر از زندان -66

 تغيير فضاي درون زندان و انعطاف پذيري آن -60 

 جلسات جمعي کتاب خواني و تحليل  و تاثير مثبت آن -63

 زندان به عنوان تجربه اي سازنده و آموزش دهنده  -61



بت به تجربه زندان در پرورش اعتماد و داشتن احساس مثبت نس -68

 استقالل و کار جمعي

 از زندانو آزادي  01قيام  -69

 

 

 
 

 اليسوس اتاق در يپالتاک ي جلسه  ي شده ادهيپ  مقدمه متن

 ياسيس  انيزندان يسراسر ناريسم با رابطه در  فوروم

  کلن در 5005 يولي 11 – 15
ناسبات جاري در جامعه زندان پديده اي انتزاعي و جدا از روند م

زندان ها و وقايعي که در آن ها گذشته يعني شکنجه ها، اعدام . نيست

ها، حدها، فشار بر خانواده ها و رنج ديرپاي آن ها و  و و قصه نيست 

مرثيه نيست که در مراسم . که بيانش نويسنده  بسازد، شاعر بسازد

دگي انسان ها شرح زن. عزاداري ها خونده شود و ديگران را بگرياند

 .تنها و منزوي نيست

آن چه که در جامعه مي گذرد ، در . در زندان هم زندگي جريان دارد

در هر دو نيروي مقابل يعني در زنداني و . زندان بازتاب پيدا مي کند

اما امکان دارد که آن چه که در زندان رخ مي . بان هردودر زندان

 .بيرون منتقل نشوددهد، نه هميشه بلکه دوره اي به جامعه ي 

اگر باور داريم که در جامعه اي طبقاتي زندگي مي کنيم، المحاله بايد 

مبارزه طبقاتي يعني مبارزه بين طبقه حاکم و طبقه يا طبقات حکومت 

درصد  86وقتي بنا به گزارشات رسمي درون ايران،  –شونده 

جمعيت زير يا در مرز خط فقر زندگي مي کنند پس نمي شود از 

ات حکومت شونده حرف بزينم بلکه از طبقه حکومت شونده مي طبق

اين مبارزه بنا بر شدت و ضعف يا توازن قواي طبقاتي  -شود نام برد

 .اشکال متفاوت دارد

ديکتاتوري طبقاتي که در اين برهه در جهان و هم در ايران ديکتاتوري 

گرچه بسياري خصلت سرمايه داري فعلي را  –سرمايه هست 
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از روش هاي مختلف براي زدن مهر خود و  -ک مي بيننددموکراتي

 .حفظ سلطه ي خود برکل حيات مادي و معنوي جامعه استفاده مي کند

طبقه ي حاکم با عاميت دادن . ايدئولوژي يکي از حربه هاي مهم است

ايدئولوژي طبقاتي خود به کل جامعه ، آن را  به ايدئولوژي عمومي 

از پايين ترين سطوح . م ياران بسياري دارددر اين راه ه. تبديل مي کند

از مسجد و خطابه و منبر، از سيستم آموزشي، از . تا باال ترين سطوح

 .مجالس قانون گذاري، از فتواهاي شرعي تا عرف و عادت و خرافات

اما اين کارها به دليل خصلت ديالکتيکي مناسبات احتماعي حتي براي 

به ويژه اگر خواسته شود با آن . عامه ي مردم هم موفقيت کامل ندارد

در اين جا دوگانگي برخوردها و . مردم را به عقب گرد وادارند

باورها، از نهادي شدن اين فرهنگ جلوگيري مي کند اما به مفهوم اين 

 .هم نيست که بالفاصله در تقابل آشکار با آن قرار مي گيرد

قاتي است  به هر حال مبارزه ، درون جامعه اي که تا بن دندان طب

اين مبارزه  بنا به خصلتش و خصلت جامعه، مبارزه اي . ادامه مي يابد

يک طرف همان طور که گفتم از تمام ابزارهاي ممکن . طبقاتي است

برد راه حل خودش براي براي حفظ و بازتوليد سلطه خود و براي پيش

 معموال دولت ها، از. مسائل به عنوان بهترين راه حل استفاده مي کند

حتي در جمهوري هاي به اصطالح . جمله از مذهب استفاده مي کنند

الئيک که رسما دين از دولت جداست کليسا به عنوان يکي از ارکان 

جامعه ي مدني در خدمت دولت است و در ازاي اين خدمت امتيازات 

( براي پول بيکاري) مثال از ماليات اجباري کليسايي. خود را مي گيرد

در ايران . گاه هايي که زير نظر کليسا اداره مي شودتا مدارس و دانش

دولت و مذهب نه در خفا که به طور علني يکي . که نور علي نوراست

اند و دولت مشروعيت اش را از مذهب مي گيرد و مذهب ابزار 

ابزار ايدئولوژيک سرکوب تفکر : سرمايه براي سلطه در جامعه است

 .و انديشه

ر رويايي با تفکر زنده و پويا لنگ است، از اما چون کميت اين ابزار د

ابزارهاي سرکوب ديگر استفاده مي کند؛ اين جاست که پاي زندان ها 

 .پاي اعدام. پاي شکنجه. به ميان مي آيد

بايد بگويم رژيم از زندان فقط قصد اين را ندارد که عده اي را در 

ار بقيه جامعه رژيم با اين ک. قرنطينه قرار بدهد  تا ديگر فعاليت نکنند

جو رعب و وحشت ايجاد مي کند تا جلوي . را مخاطب قرار مي دهد



زنداني هاچه کساني اند؟ ممکن . شدت گيري مبارزه کارگران را بگيرد

است  بگوييد آن ها که کارگر نبودند چه ربطي به مبارزه طبقاتي 

 دارند؟

ولي در البته اين برمي گردد به ديد شما و شمول تعريف شما از کارگر 

در بند زنان، ميانگين سني  36در سال . اين جا سئوال جايگاه ندارد

آن هاا هنوز به سن کار نرسيده . سال بود 71تا  73زندانيان بين 

ساله اي را ديدم که  76من دختر  –اين نوجوانان و گاه کودکان . بودند

سال هم حکم گرفته بود و برخالف دخترخاله دانشجوي خود تواب  76

در زندان رشد کردند،  –نشده بود و بسيار تحت فشار و کنترل بود هم 

ساير کساني هم که در زندان بودند عبارت بودند از دانشجويان، 

کارمندان به ويژه معلمان و کادر پزشکي و کارگران و کارگران 

 .خانگي يعني زنان خانه دار

وته درآمده ولي دوستان اين نوجوانان و جوانان کي بودند؟ آيا از زير ب

بودند؟ آيا از سياره ديگري به زمين ايران پرتاپ شده بودند؟ مسلما که 

حتي اگر از . آن ها همان بجه هاي کارگران و زحمت کشان بودند. نه

طبقه ديگر و مرفه بودند باز کساني بودند که به طبقه خودشان پشت 

گاه اين مجموعه با همه ي خردي خودش بخشي از نيروي آ. کرده بودند

نمي گويم که همه ي زنداني ها مارکسيست يا . و پيشرو درون طبقه بود

همان طوري که همه ي کارگران و زحمت کشان هم . کمونيست بودند

 .اين طور نيستند

مبارزه درون زندان هم مانند درون جامعه ادامه داشت ولي عريان تر 

استفاده  رژيم از ابزارهايي که نمي توانست در جامعه به راحتي. بود

به من  3روح اله بازجوي شعبه . کند اين جا به راحتي استفاده مي کرد

گفت ببين ما مثل شما تحصيل کرده نيستيم، بلد نيستيم حرف بزنيم و 

البته حاال هم شون به طور کيلويي عناوين دکتر و مهندس  –بحث کنيم 

چه مي دانم دکتراي ناخن کشي، . اهدايي رژيم را يدک مي کشند

ما اين . اما کارمان رو خوب بلد هستيم  –. . . ندسي کابل سازي و مه

مواظب باش و بدون با چه کساني روبرو . جا مار خورديم افعي شديم

 .هستي و من جواب دادم اين را مي دانستم

شکننجه هاي مدرن، من نمي گويم قرون وسطي اي چون سرمايه همان 

جنگنده هوايي و ناو توليد گونه که يخچال و راديو و ويدئو و بمب و 
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مي کند ابزار شکنجه را هم فراموش نمي کند و براي ارتقا تکنيکي آن 

آموزش . تحقيق مي کند. هم، نيرو مي گذارد و پول خرج مي کند

نيروهاي سرکوب را ارج مي گذارد و از ماليات دريافتي از کارگران 

ن عليه طبقه دولت هاي سرمايه داري در اتحادشا. به آن ها مي پردازد

بورس هاي آموزشي به هم . کارگر جهاني به هم ديگر ياري مي رسانند

کالس هاي ويژه بازآموزي و کيفيت دهي براي شان . ديگر مي دهند

همان گونه که ديديم نيروهاي امنيتي و سرکوب گر شاه در . مي گذارند

اسرائيل و هم نزد سياي آمريکا دوره مي ديدند و براي سرکوب 

مثال شرکت شان در . ت ساير کشورها هم فرستاده مي شدندمبارزا

و در رژيم فعلي عالوه بر استفاده از تجربه . سرکوب چنبش در ظفار

بود که  08تابستان سال  –هاي قبلي و به کارگيري نيروهاي امنيتي 

خانواده هاي ساواکي ها براي حقوق خود تظاهرات کردند و امام 

يعني در حقيقت بازگشت به کار را صادر دستور رسيدگي به کار آن ها 

فکر مي کنيد فالحيان به چه . از ساير امکانات هم استفاده کردند –. کرد

 دليل به آلمان سفر کرده بود؟

در شکنچه از ابزار مدرن پزشکي استفاده مي کنند تا کار شکنجه بعدي 

ه از دستگاه هاي دياليز، از امکانات پزشکي خنثي کنند. را راحت کنند

از باطوم . از کابل که بايد برق را به روستاهاي دورافتاده ببرد. سيانور

 .الکتريکي مدرن وارداتي از کشورهاي پيشرفته

از مسلسل و هفت . براي اعدام از گيوتين و برنو و قمه استفاده نمي کنند

طتاب دار را به ميل هاي فلزي اي مي بندند که . تير استفاده مي کنند

ه اي را سرپا نگه دارد ، يا نرده بالکني باشد که در شب مي بايستي خان

 .هاي مهتابي درآن نشست و درد دل کرد

سرکوب مدرن، شکنجه مدرن، اعدام . همه چيزي دقيقا مدرن است

 .تنهاي نيروي متحجر در اين جا همان سرمايه است. مدرن

م پس از اين کارها، براي اشاعه و اطالع جامعه از کار زار خود، بازه

از راديو و تلويزيون و روزنامه . از ابزارهاي مدرن استفاده مي کنند

ها، خبر پيروزي خود در زندان را هديه نوروزي به مردم اعالم مي 

و تا وقتي جامعه در ظاهر آرام و يا مرعوب است، يا بي تفاوتي . کنند

 .نشان مي دهد خيال رژيم جمع است

معه از مرز تحمل مي گذرد و اما وقتي فشار اقتصادي اجتماعي در جا

مبارزه دوباره جان مي گيرد، حتي ممکن است اين اوج گيري دوباره 



از . بلکه از عينيت مناسبات موجود باشد. مبارزه ناشي از قدرت نياشد

از يورش مدام . از فقدان هر گونه حق و حقوق . فقر مفرط و مطلق

ي بر دوش آن سرمايه به سطح زندگي کارگران و انداختن بار همه چ

خالصه از به لب رسيدن جان شان در اثر فشار زندگي ، اختناق و . هاا

 .سرکوب مدام باشد

اين جا باز هم زندان به عنوان چاره  کار که البته هميشه هم کارا نيست 

تدريجا اين بار پاي کارگران کارخانه ها به زندان . پا ميان مي گذارد

توانستيم با آن ها تماس بگيريم  اولين گروهي را که ما. باز مي شود

کارگران کفش ملي بودند که از نحوه مبارزه شان و کارهايي که انجام 

 .بود 33فکر کنم سال . گرفت به ما خبر دادند

با حرکت هاي کارگري و اعتراضي، فشار داخل زندان باال رفت که  

به اوج خود مي رسد که منجر به کشتار دسته جمعي  31در سال 

يادم . ان در زندان سراسر يک زندان بزرگ به نام ايران مي شودزنداني

بود وقتي که تهران موشک باران مي شد تلويزيون  31مي آيد سال 

ناپرهيزي کرده با مردم مصاحبه مي کرد البته به اين اميد که مردم 

اما . احساسات ناسيوناليستي نشان بدهند و بازار کساد جبهه را گرم کنند

رس اعتراض خود را به جنگ و ادامه آن و اوضاع مردم بدون ت

نابسامان نشان مي دادند و حرفشان را مي زدند، روحيه ي ما باال مي 

 .مردم ديگر نمي ترسند. مي گفتيم جو خفقان شکست. رفت 

اين ارتباط دوجانبه بين زندان و جامعه نشان مي دهد که زندان چيزي 

معه است که در آن نيروهاي زندان بخشي از جا. مجرد و ايزوله نيست

. به نسبه آگاه تر زير سرکوب خشن تر و عريان تر سرمايه قرار دارند

اين دو خصلت است که . آدم هاي آن هيچ وسيله ي گريزي ندارند

درهم شکسته . يا مرعوب مي شود. زنداني را مجبور به انتخاب مي کند

از . مي رود فشار از حد توان فيزيولوژيک يا روانيش فراتر. مي شود

خودش . و بازيچه ي ابزار سرکوب مي شود . درون خالي مي شود

 .سرکوب مي شود تا به سرکوب ياري برساند

يا نه در يک مبارزه ي روياروي اما نابرابر مي ايستد و سر خم نمي 

رژيم را به نقد مي کشد و مي داند هم که ممکن است چه اتفاقي . کند

 .بيفتد

آن . به قول خودشان مارخورده افعي شده اند. درژيم رودربايستي ندار

ها حتي به نيروهاي خودي و ياوران خودشان هم رحم نمي کنند تا 
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مثال . چنان که هم االن آن هاا در زندان هستند. قدرت را حفظ کنند

در احظات شدت گيري مبارزه کارگران، دوباره رژيم به سراغ . گنجي

. ه يا طبقات محکوم مي رودآگاه ترين و فعال ترين نيروهاي طبق

نيروهاي جديد را دستگير مي کند و قديمي ها را که در زندان از 

نوجواني به جواني و از جواني به ميانسالي رسيده اند و راه و رسم 

سياست و مبارزه را از مقابله مستقيم با دشمن طبقاتي ياد گرفته اند به 

اس خود را در در شرايطي که رژيم اس و اس. زير مهميز مي برد

خطر ببيند که براي رهايي به آب و آتش مي زند، يکي از مهم ترين 

مشغوليت هاي ذهني خود را به عنوان بهترين راه حل به اجرا در مي 

بايد  –اين راه حل البته هميشه جلوي چشم شان رژه مي رود . آورد

 فکر نکيند انقالب مي شود و: بگويم که هميشه آن ها به ما مي گفتند

اگه اتفاقي بيفتد قبل از هر . مردم مي آيند و شماها را آزاد مي کنند

کشتار دسته جمعي در تاريخ  –کاري همه ي  تان را مي بنديم به رگبار 

سال اخير کم اتفاق نيفتاده و نادر هم  16سرمايه داري و در همين 

در اسپانياي فرانگو، اندونزي سوهارتو، شيلي پينوشه، ترکيه . نيست

در کشورهاي پيشرفته هم . رژيم شاه 7606اني و ارامنه و سال عثم

نمونه آن سرکوب . کم اتفاق نيفتاده حتي وقتي که در زندان هم نبودند

 . . ..جنبش پلنگ هاي سياه در آمريکا و 

اين کشتارها بخشي از تاريخ سرمايه داري . جنايت نبايد فراموش شود

دارد و در ارتباط با آن معني است، با سيستم و مناسبات موجود پيوند 

بايد تاريخ، تاريخ مبارزه طبقاتي باشد نه تاريخ شاهان و . پيدا مي کند

 .تاريخ جامعه بايد تاريخ طبقات باشد. حکومت گران

مستند . براي اين کار بايد وقايع همان گونه که اتقاق مي افتد ثبت شود

يخ جامعه، براي بايد براي بررسي تار. تا بماند و فراموش نشود. شود

بررسي چگونگي شدت و ضعف مبارزه در ايران وقايع اتفاقيه و از 

در ايران شروع شد  08جمله اين واقعه وحشتناک و آن چه که از سال 

و ايران را به يک زندان چند ده ميليوني تبديل کرد که درونش سلول 

البته آن ها اسمش را مي  -هايي هم با اسم رسمي زندان وجود دارد

اين جا مثل اين که همه چي وارونه ! گذارند مثال آموزشگاه يا آسايشگاه

 .است



از کشتار ترکمن صحرا، کردستان و بعد کشتارهاي دسته جمعي سال 

، اخراج کارگران مزد و حقوق بگير و پديده تعديل نيروي انساني 36

سال جنگ و يک  8. با نسخه ي بانگ جهاني و صندوق بين المللي پول

و سال . کشته و همين تعداد معلول و خانواده هاي از هم گسيخته ميليون

سالي که دوباره زنگ خون به . نقطه ي عطفي ديگر در زندان 31

باز و باز اخراج . اگر چه هيچ گاه از صدا نيفتاده بود. صدا در آمد

سرکوب جنبش دانشجويي و دستگيري . قتل هاي زنچيره اي . کارگران

بستن مطبوعات و . کشتار کارگران خاتون آباد. و شکنجه ي دانشجويان

. سرکوب مداوم زنان در تمام طول اين مدت. دستگيري فعاالن آن

حدود يک ميليون زنداني عادي معلول سياست هاي اقتصادي اجتماعي 

فحشا، فروش و . رژيم که من آن ها را قربانيان سياسي رژيم مي بينم

 . . ..حراج دختران و 

همان طوري که دنيا کشتار هيتلر رو فراموش . ش کنيمما نبايد فرامو

نمي کند گرچه فقط به بخشي از آن يعني کشتار يهودي ها پرداخته مي 

بخشي که گرچه رنجي عظيم و رفتاري غير انساني را تحمل کرد . شود

ولي امروز نه ديگر آن رنج بلکه مسايل سياسي عامل آن است  و از 

، هم جنس گراها و کولي ها حرفي زده در بدري و کشتار کمونيست ها

 .نمي شود

به . به ما کمک کنيند تا اين وقايع ثبت شود. از ما نخواهيد فراموش کنيم

نجواي زير . تاترشود. فيلم شود. نوشته شود. هر طريقي که ممکن است

مادراني که من بارها در جمع شان شرکت کردم و . لب مادران شود

درد . آن ها به هم تکيه مي کنند. ل مي کنندديدم چه رنجي را با خود حم

ايد نب. بايد همه اين ها ثبت شود. مشترک به هم نزديک شان کرده است

 .فراموش نخواهيم کرد. فراموش شود

 انيزندان کشتار باره در يونيزيتلو يسراسر برنامه

 ياسيس
  اول برنامه آنجلس، لس 3112 تابستان

مرگ آتشينش در اعتراض به سفر با درود به نيوشا فرهي در سالروز 

با درود به جانباختگان و هم مبارزين راه . خامنه اي به آمريکا
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سوسياليسم و آزادي، خانواده هاي شان و با درود به همه بينندگان و 

 .شنوندگان برنامه

سومين برنامه يادمان کشتار سراسري زندانيان سياسي را آغاز مي 

ي اسالمي مي پردازد؛ به عنوان کل برنامه امروز به جمهور. کنيم

بعنوان رژيمي که از زمان روي . واقعيتي که امروز با آن مواجه ايم

. کار آمدنش تا کنون حتي يک نقطه روشن در کارنامه اش وجود ندارد

رژيمي . سرخي ناشي از شرم انقالب حتي دو ماهي هم برجبينش نماند

ار کرد، فساد را که ويران کرد، زندان کرد، شکنجه کرد، کشت، بيک

مردم را بزير خطر فقر کشاند اما اقليتي را % 86گسترش داد، 

براي استثمار بيشتر ميليوني، . ميلياردر کرد، فحشا را گسترش داد

کودکان را وادار به کار کرد، در حالي که بزرگساالن از فشار بيکاري 

 . به مواد مخدر و افسردگي و ناهنجاري، کشيده مي شوند

متوسط  36در سال . خواهيم فقط به مساله زندان بپردازيم امروز مي

نفر زندگي  706سال بود و در هر اتاق بيش از  71سن زنان زنداني 

اکثر . عصرها زندانيان را براي اعدام صدا مي کردند. مي کردند

اگر کسي که نامش براي اعدام . زندانيان يا دانش آموز بودند يا دانشجو

داليلي در بند حضور نداشت يک نفر ديگر به  خوانده مي شد بنا به

جايش انتخاب مي شد يا داديار مي آمد و همه را به صف مي کرد و از 

به همين سادگي حاصل عمر و . بينشان براي اعدام انتخاب مي کرد

آن ها سرود خوانان از بند . رنج و زحمت توده هاي مردم درو مي شد

يد؛ آنوقت که هوا تاريک مي بعد بهنگام غروب خورش. خارج مي شدند

شد و اوين غم گرفته بود آن ها را در تپه هاي پشت بندها، به رگبار مي 

زندانيان در سکوت تيرهاي خالص را شماره مي کردند، که . بستند

 .بيشتر بود و باين طريق روزي پايان مي گرفت 766اغلب از 

اي بازماندگان در انتظار روزي ديگر و نوبتي ديگر به مدارو

دوستانشان مي پرداختند، که بوي پاهاي عفونت گرفته شان از زخم 

ضربات کابل، فضاي بند را آکنده بود، و خودشان در تب مي سوختند 

و دارو و درماني برايشان وجود نداشت؛ چون مي گفتند دارو را براي 

هيچ . يي که بايد اعدام شوند، براي کفار و منافقين به هدر نمي دهيمنهاآ

از جناح هاي حکومت؛ هيچ کدام ازين خيل به قدرت رسيده، که  کدام

حاال بعضي اصالح طلب و بعضي دموکراسي خواه شده اند، مخالف 



ساله ضد  76کودک . اين جنايات نبودند و همگي آن را تاييد مي کردند

انقالب، مرتد و منافق بود و کشتن او صواب دنيوي و اخروي داشت؛ 

 .داشتند بزرگ تر ها که جاي خود

در همين هفته هاي قبل، خاتمي اصالح طلب ناميده در آمريکا، در 

اين ها : پاسخ خبرنگاري در باره شکنجه و اعدام در ايران گفت

مجازات بود و مجازات در همه جا وجود دارد و نبايد آن ها را شکنجه 

 .و اعمال غيرانساني ناميد

ي اسالمي، با در همين دوشنبه، احمدي نژاد به اصطالحي تندرو

دزديدن حرف هاي چپ و انسان هاي اصالح طلب دنيا، خود را مدافع 

ستم ديدگان، استثمار شده گان، فلسطيني ها و لبناني ها، قربانيان جنگ 

و غيره خواند، در حالي که ده روز قبل فرمان سرکوب استادان و 

دانشجويان غيرحزب الهي و سکوالر را صادر کرد؛ يعني انقالب 

در حالي که روز بروز زندانيان سياسي با مرگ هاي . گي دوم رافرهن

محمدي ها، فيض مهدوي ها . مشکوک، از دور مبارزه خارج مي شوند

 .و بسياري ديگر که آماده اعدام شدن هستند

، جنگ به اهدافش در داخل کشور دست يافته 31برمي گرديم به سال 

، يک ميليون کشته و قلع و قمع نيروهاي سياسي، سرکوب خلق ها. بود

همين تعداد معلول و خانواده هاي بي سرپرست، خفقان و به گور 

ادامه جنگ مي . ، انجام يافته بود01سپردن اهداف قيام مردمي 

افکار عمومي جهان، با ادامه کشتار . توانست به ضد خود تبديل شود

حکومت . دوملت ايران و عراق با تظاهرات ميليوني مخالفت مي کرد

اهداف آن . آتش بيار معرکه هم، ديگر جنگ را کافي مي دانستند هاي

دوقدرت بزرگ اقتصادي نظامي منطقه، يعني . ها هم برآورده شده بود

ايران و عراق که مي توانستند در شرايط مناسب، سبب تغييراتي در 

زيربناي . کل منطقه نفت خيز شوند، درهم شکسته و داغان شده بودند

ايران به ويژه بسيار کارآمد عمل کرده . د شده بوداقتصادي شان نابو

بود، و تمام نيروهاي معارض و معترض را، سرکوب، خفه و کشتار 

کرده بود، يا در زندان ها از جامعه ي در حال انفجار دور نگهداشته 

ديگر زمان عادي شدن شرايط بود، تا پول نفت تحت عنوان . بود

در . وباره به آن ها برگرددبازسازي خرابيهاي هزار ميلياردي، د

 .ضمني که شرايط خود را هم با دادن وام ها ديکته مي کردند
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مخالفت ايران، در برابر پيشنهاد صلح عراق، و سپس پيشنهاد صلح 

. عربستان و کويت براي تقبل غرامت جنگ، مخالفت ها را تشديد کرد

تکي ايران نه راه ادامه داشت و نه مي توانست، به حمايت مردمي م

وام هاي جهاني . پل هاي پيش رو و پشت سر را ويران کرده بود. باشد

ماندن يا : سئوال اين بود. چشمک مي زدند، و تنها راه نجات بودند

 رفتن؟

. به بعد بود 01مسلم است که ماندن تنها دليل، همه اين اعمال از بهمن 

ظر گرچه با خفقان ايجاد شده، به ن. اوضاع جامعه اما خطرناک بود

نمي آمد که در آن زمان در درون کشور نيروهايي باشند، که بتوانند 

رهبري جنبش اي را که مي توانست دوباره سربلند کند و مساله ساز 

مانده بود زندان و نيروهاي جواني، که از نوجواني . شود، بدست گيرند

از نوجواني شيوه مبارزه . از ميان دهها هزار زنداني، باقي مانده بودند

مي توانستند، . در زندان سياسي شده بودند. روياروي را، آموخته بودند

 .در جبهه مقدم اين حرکت تازه قرار گيرند، و آن را به پيش ببرند

با اين تفاصيل، مي بايست اين شعله خاموش و سرچشمه، مسدود مي 

شد، تا براي مدتي با خيال جمع کار خود را پيش ببرند و به سامان 

ن جاست که خميني بعنوان فرمانده کل قوا دستور کشتار را اي. برسانند

 :صادر کرد

بسمه تعالي؛ در تمام موارد هرکس و در هرمرحله، اگر برسر نفاق "

در مورد . سريعا دشمنان اسالم را نابود کنيد. باشد، حکمش اعدام است

رسيدگي به وضع پرونده ها در هرصورت که حکم سريع تر اجرا 

 "روح اله خميني. نظر استگردد همان مورد 

در فاصله دوماه هزاران نيروي مبارزو مقاوم، در شهرهاي مختلف 

ايران از شمال به جنوب و شرق به غرب، به جوخه هاي اعدام و دار 

اول حذف اين نيروها . اين کار دو هدف را دنبال مي کرد. سپرده شدند

ها و  و دوم و مهم تر، محروم کردن جنبش مردمي از تجربيات آن

پيشبرد سياست سرکوب در جامعه، با ايجاد شوکي که مدت ها طول 

کشتار اين گونه آغاز و . خواهد کشيد، تا مردم به حالت عادي برگردند

 .پايان يافت

آن هايي که بقول خاتمي مجازات شدند چه مي خواستند؟ آيا خواستن 

شد جرم اين که فقر نباشد، استثمار نباشد، آموزش و بهداشت رايگان با

است؟ آيا خواستن اين که به همه کارگران، مزدي داده شود که مجبور 



نباشند دو و سه شيفت کار کنند جرم است؟ آيا خواستن برابري زنان و 

مردان در همه امور جرم است؟ آيا خواستن اين که در اجتماعي 

تبعيض براساس جنسيت، قوميت و زبان وجود نداشته باشد جرم است؟ 

ن اين که ثروت هاي اجتماعي چون به همه آحاد مردم تعلق آيا خواست

دارد بايد در مالکيت عام باشد، و عادالنه توزيع شود جرم است؟ آيا 

خواستن اين که، بازتوليد نيروي انساني و کار خانگي زناني، بعلت اين 

که يک کار ضروري اجتماعي است، بايد براي زنان کار محسوب 

ي انجام آن مزد پرداخت شود جرم است؟ اين شود، و به آن ها در ازا

خواست ها زيباترين خواسته هايي است، که بشر از آغاز پيدايش 

اين خواست ها، انساني . زندگي اجتماعي تا کنون، توانسته به آن برسد

اگر اين ها جرم است در اين صورت ما مي . ترين خواسته هاست

د هم مان با هم، دست به پس بيايي. خواهيم مجرم باشيم و مجرم بمانيم

تنها در اين . اين جرم بزنيم، تا دنيايي زيبا و شايسته انسان داشته باشيم

 .صورت است که اين کشتارها فراموش نمي شود
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 ،ياسيس انيزندان يسراسر کشتار جانباختگان ادماني

 61 تابستان
  3112 سپتامبر 30 سوم، برنامه آنجلس، لس ش،يپو ونيزيتلو

درود مي فرستم به زنان و مرداني که براي آرمان هاي واالي انساني، 

براي برخورداري اکثريت آحاد جامعه از يک زندگي شايسته عاري از 

ستم و استثمار بپا خاستند، مبارزه کردند و حتي مرگ را هم پذيرا 

 .شدند

درود مي فرستم به خانواه هاي زندانيان سياسي که در تحمل سختي ها، 

درود مي فرستم به . ارها و رنج ها چون سرو ايستادند و تسليم نشدندفش

ده ها تن از زندانيان سياسي چون باطبي، محمدي، فيض مهدوي، 

، که هم اکنون در زندان ها به ...کلبي، لهراسبي، زرافشان، فقيه پور و 

و دورود مي فرستم به همه ي . سر مي برند و تسليم نمي شوند

 .دگان اين برنامهشنوندگان و بينن

را  31يادمان جانباختگان کشتار سراسري زندانيان سياسي، تابستان 

. سال گذشته است اما داغش هنوز تازه است 78. برگزار مي کنيم

پدران و مادران زيادي تحمل درد . پرونده اش هنوز ناگشوده مانده است

 !يادشان گرامي باد. را نياوردند و از ميان ما رفتند

هاي بيشماري هنوز خاک خاوران هاي ايران را با دستانشان  خانواده

ما از کشتار . شيار مي دهند تا شايد نشاني از گمشده هاي خود پيدا کنند

وقتي از کشتار حرف مي زنيم بايد ببينيم، کشتار براي . حرف مي زنيم

چه صورت مي گيرد؟ چه هدفي را دنبال مي کند؟ چه کساني کشتار 

 ساني کشتار مي کنند؟مي شوند؟ و چه ک

مسلم است کساني که دست به کشتار مي زنند، بخاطر عشق به کشتار 

براي . اين کار را نمي کنند، براي از اين کار را با هدف انجام مي دهند

تاريخ شاهد . منافعي که در پيش رو دارند، دست به کشتار مي زنند

ي مطالبي ما در باره کشتارهاي  زياد. کشتارهاي زيادي بوده است

کشتارهايي که . خوانده ايم، يا حتي کشتارهايي را به چشم خود ديده ايم

به صورت نسل کشي در آمد و من به طور نمونه چند تاي آن را نام مي 

 .براي اين کار از زمان نزديک به دور شروع مي کنم. برم



. کشتار در بالکان توسط نيروهاي يوگوسالوي و سپس نيروهاي ناتو

دهها هزار کشته و مفقود االثر که . ه پينوشه در شيلي کردکشتاري ک

هنوز مادران آن ها را با عکس هاي عزيزانش در خيابان ها مي بينيم 

کشتار نزديک به يک ميليون کارگر . که خواهان محاکمه پينوشه هستند

 -7910کشتار عظيم دهه . و مبارز در اندونزي توسط سوهارتو

نيروي هوايي آمريکا کشوري را با  يعني جنگ ويتنام، که 7906

اما در نهايت مردم ويتنام، اياالت متحده آمريکا را . خاک يکسان کرد

کشتاري که مخالفت با آن دنياي سرمايه داري را به . شکست دادند

چالش طلبيد و مي رفت که بساط سرمايه را برچيند، که با سرکوب 

وپا همراه با رفرم کارگران و نيروهاي چپ و مبارز در آمريکا و ار

در کنار جنگ ويتنام سرکوب بزرگ با .  هايي البته ناچارا خاتمه يافت

طرح مک کارتي بعنوان بخشي از جنگ سرد و مبارزه با کمونيسم، 

ساله اخير  06در ايران قرن . که بسياري از هنرمندان را آواره کرد

عه ؛ جمعه خونين اوين و جم7606کشتار در دو جمعه ي خونين دهه 

سال پيش در زمان حکومت  01شهريور، همين ديروز  71خونين 

 .من ببازماندگان اين دو جمعه خونين درود مي فرستم. شاه

چيزي که سبب . نزديک تر مي آئيم و به جمهوري اسالمي مي رسيم

در کردستان آغاز  7608کشتاري که از نوروز : برنامه امروز شد

از شرم قيامي که تنها دو ماه از ديگر گونه هاي بورژوازي ايران . شد

پيش زمينه کشتار با طرح سرکوب . آن مي گذشت، سرخ هم نبود

زنان، به عنوان ضعيف تريم حلقه سلسله مراتب اجتماعي در ايران 

اين حکم پيامي بود به کارگران، . توسط حکم حجاب اسالمي آماده شد

 .به مردم انقالبي و به جامعه

به جائي که . وراهاي ترکمن صحرا رفتسپس سرکوب و کشتار، به ش

شيوه جديدي از کار و توليد و زندگي، تجربه مي شد و مي توانست با 

تکامل و گسترش خود و با نهادينه شدن، همراه با شوراهاي کارخانه، 

الگوئي براي جنبش انقالبي جهان گردد و شيوه خود مديريتي و 

 .نمايش بگذاردخودگرداني کل امور اقتصادي و اجتماعي را به 

که بصورتي منسجم در کل کشور، به نمايش  7636سرکوب در سال 

انحالل شوراهاي کارگري، دستگيري کارگران و . و اجرا گذاشته شد

به مهميز کشيدن هر . مبارزان و تبديل ايران به يک زندان سراسري
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حرکت اعتراضي در کارخانه، مدرسه، دانشگاه، کوچه و خيابان زير 

حدود يک دهه سرکوب و . و با انگ ستون پنجم دشمنلواي جنگ 

به  7631و در سال . کشتار، با فراز و نشيب ادامه پيدا مي کند

سالي که چون ترس مردم از سرکوب . باالتريم نقطه اوج خود مي رسد

ريخته و در مصاحبه هاي راديو تلويزيوني خواهان پايان جنگ هستند، 

جنگ بعنوان يک . ق حکومت کندرژيم ديگر نمي تواند به شيوه ساب

ابزار کمکي و ادامه سياست داخلي، کارکردش را از دست داده است و 

 .به ضد خود تبديل شده است

سرمايه جهاني هم ديگر به اهدافي که در اين منطقه داشت، رسيده است 

بايد جنگ خاتمه پيدا کند و . که در صحبتي ديگر به آن مي پردازم

براي خيرمقدم به دوران . ري به جريان بيفتدسرمايه ها در راه ديگ

جديد، پيشکش سرمايه ايران به سرمايه جهاني، کشتاري است که 

کشتار به نحوي است که در فاصله ماه هاي مرداد و . صورت مي دهد

هزار نفر از زندانيان سياسي، در زندان هاي  70تا  0مهر بين 

. ها آونگ مي شوندسراسر ايران به گلوله بسته مي شوند يا به دار

بسياري چه در ايران و چه در جهان . اتفاقي که در دنيا سابقه ندارد

 .يا اگر شنيده اند، از ابعاد آن خبر ندارند. حتي چيزي از آن نشنيده اند

همه کشتارهايي را که نام بردم در صد ساله اخير و در محدوده نظام 

ه اي، بي در اين قرن هيچ ده. سرمايه داري صورت گرفته است

يکي براي . دو جنگ جهاني و ميليون ها کشته. سرکوب و کشتار نبود

يکي براي ابقاي سلطه . تقسيم جهان، ديگري براي تقسيم مجدد جهان

هژمونيک سرمايه، يکي بنام اشاعه دموکراسي، البته دموکراسي 

يکي بنام خدا و مذهب، ولي همه اين کشتارها براي . دروغين سرمايه

 .نافع آنسرمايه و م

سياست هايي که بعد سرکوب و کشتار بکار مي رود، هدف کشتار را 

به ايران بعد يک دهه سرکوب و کشتار نگاه . به وضوح نشان مي دهد

چيزهايي مي بينيم که برايمان از روز هم روشن تر است؛ . مي کنيم

پذيرش سياست هاي بانگ جهاني و صندوق بين المللي پول، يعني دو 

پيش برد خصوصي سازي ها که قرار . سرمايه جهاني ارگان اصلي

درصد کل حوزه هاي  80است تا سال هاي آتي، بايد بيش از 

. درصد تجارت خارجي ايران را شامل شود 90اقتصادي، اجتماعي و 



اخراج هاي گسترده . سياست تعديل نيروي انساني و اصالح ساختاري

ا زمان قرار داد به تصويب قراردادهاي موقت کار که جديد. کارگران

خارج کردن کارگاه از شمول همين . دو و يک ماه هم رسيده است

پيوستن به سازمان . قانون کار ارتجاعي و عدم امنيت شغلي شاغالن

جهاني تعرفه و تجارت و پيامد هاي آن که دامن دهقانان ايران را 

 و جديدترين اش، استفاده از مساله تاسيسات اتمي براي. خواهد گرفت

سياسي، و  -اجتماعي -منحرف کردن توجه مردم از مشکالت اقتصادي

 .معطوف کردن آن به احساسات ناسيوناليستي

دولت جديد همزمان به خصوصي سازي ها سرعت و شدت بخشيده و 

حوزه تجارت خارجي به بخش خصوصي % 90قرار است بيش از 

سرمايه در زمينه هاي سرمايه گذاري هم دولت محدود به . سپرده شود

حاصل . گذاري در زمينه نفت مي شود تا بخش خصوصي راضي باشد

اين اقدامات براي مردم، يعني گسترش بيکاري، فحشا، فقر، اعتياد به 

 .مواد مخدر و رشد مافياي سياسي و اقتصادي

. چشم هايمان را بر آن ها نمي بنديم. ما از اين همه فجايع نمي گذريم

درصد  86همان . ما توده مرديم. مي رودزيرا همه اين ستم ها بر ما 

همان کارگر مزد و حقوق بگيري که دوشيفت کار مي . زير خط فقر

کنيم و از اداره زندگي مان ناتوانيم، اما بازهم با سرمايه داري مبارزه 

ما همان زنان سرکوب شده  و از پا نيفتاده ي از اسفند . مي کنيم

سرکوب شده، شکنجه شده و همان دانشجوي . تا به حال هستيم 7601

همان کارگران بخش رسانه هائيم که هرروز تهديد و ارعاب . در بنديم

 .مي شويم، و همان آواره ها در سراسر دنيائيم

مهم نيست که دولت هاي سرمايه داري و . ما فراموش نمي کنيم

ما . نهادهاي شان، اين کشتارها و فجايع را محکوم نکردند و يا نکنند

اين وقايع، بايد در مجموع خود بعنوان جنايت تاريج بشري مصريم که 

مثل جنايت هاي ديگر سيستم سرمايه داري، اين سرکوب و . ثبت شود

اين برنامه کوششي است . کشتار هم بايد در پرونده سرمايه نوشته شود

 .در اين راه
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  "ها تخت: "تيجنا کي يسيبازنو
ري اسالمي در رابطه با از جمله جنايات بيشماري که رژيم جمهو

زندانيان سياسي زن انجام داد و همواره از آن صحبت مي شود مساله 

. از زبان افراد متفاوتي ان را شنيده بودم. تخت ها يا تابوت  است

کساني که خود مدتي را در آن گذرانده بودند و به داليلي از جمله 

که آن را شنيده يا کساني . بازجويي مجدد آن را به پايان نبرده بودند

همواره اين تمايل در من بود که اين مساله به . بودند و نقل مي کردند

عنوان يکي از شکنجه هاي ويژه که شايد در تاريخ شکنجه هم ويژه 

 .باشد بايد ثبت شود

باالخره فرصتي دست داد تا با دوستي که از آغاز تا پايان آن را از سر 

ي دانستم يادآوري چنين مساله اي م. گذرانده بود ديداري داشته باشم

و اين ماحصل آن . برايش شکنجه دوباره خواهد بود اما چاره اي نبود

 :گفتگو است

در يک نقل و انتقال جديد عده اي از بچه هاي . بود 7630اوايل سال 

زندان اوين را به دليل عدم رعايت مقرارات به زندان قزل حصار 

نان قزل حصار مرکب از چهار بند در اين زمان زندان ز. منتقل کردند

نبد موقت بو  1بند . بند عمومي بود 6بند تواب ها بود و بند  6بود؛ بند 

که به مرور در اثر انتقال چپ ها به آن به بند چپ ها تبديل  8و بند 

عده اي از بچه هاي هوادار مجاهدين خلق هم که تواب نبودند در . شد

 .اين بند زندان خود را مي گذراندند

اويني هاي منتقل شده را در سلول هاي دربسته نگهداشتند و اعالم 

کردند که اين افراد ممنوع الصحبت هستند و کسي حق ندارد با آن ها 

هم چنين اعالم شد که بعد از تاريکي هوا بايد سکوت . حرف بزند

مطلق حاکم باشد يعني کسي حق حرف زدن ندارد، ديگر اين که در اين 

گذشته از آن ورزش صبحگاهي . ن هم ممنوع گرديدزمان ورزش کرد

از موارد ديگر مطرح شده در اين زمان اجباري . هم ممنوع اعالم شد

 .شدن گوش دادن به مصاحبه هاي زندان بود که در آغاز دلبخواه بود



عده اي موافق . بحث برسر رعايت کردن يا نکردن مقررات در گرفت

لب با رعايت مقرارات اعالم شده و عده اي مخالف آن بودند ولي جو غا

اين امر توسط . مخالفان مقررات را رعايت نمي کردند. مخالف بود

تواب ها که چشم و گوش رژيم در بند بودند و در سلول هاي مجاهدين 

اوايل بعضي ها . زندگي مي کردند به مسئولين زندان گزارش مي شد

شتن و رو به را تنبيه مي کردند که شامل مشت و لگد؛ سرپا نگهدا

: ديوار ايستانيدن طوالني مدت بود که به اين طريق اعمال مي شد

حاجي داوود رئيس زندان مي آمد و اسامي تنبيهي ها را اعالم مي کرد 

هوا سرد بود و آن ها . و آن ها را به بيرون بند در هواي آزاد مي برد

براي دستشوئي يک پيت در . چيزي براي گرم کردن خود نداشتند

هراز گاهي حاجي داوود به آن ها سرمي . تيار آن ها قرار مي دادنداخ

صبح آن ها  6سپس حدود . زد و آن ها را زير مشت و لگد مي گرفت

قزل حصار شرايط زير برقرار  8در بند . را به بند برمي گرداندند

فضاي باقي . در هر سلول کوچک يک تخت سه طبقه قرار داشت: بود

در هر سلول بين . د که جلوي تخت قرار داشتمانده باريکه راهي بو

روي تخت طبقه سوم قدبلندها مي . نفر زندگي مي کردند 66تا  00

آن ها پاهايشان را روي طنابي که به دو طرف ديوار بسته . خوابيدند

عده اي روي زمين مي . نفر بود 0تعداشان . بودند قرار مي دادند

نفر جلوي  3حدود . اشتندخوابيدند که پاهايشان را زير تخت مي گذ

استفاده از دستشويي و . درسرپا مي ايستادند زيرا خوابيدن شيفتي بود

در بند تواب . توالت سه نوبت در شبانه روز و حمام هفته اي يکبار بود

زندانيان مجاهد در بيرون سلول ها زندگي مي کردند . وجود نداشت

جو غالب در بند . ودنديعني در همين بند بودند اما در سلول در بسته نب

عدم رعايت مقرارات زندان بود اما بحث روي مواضع انجام نمي 

 .گرفت

در آخرين شب حاجي رحماني بچه ها را به بيرون بند برد و شروع به 

بچه ها از همديگر حمايت مي کردند و اعتراض . کتک زدن آن ها کرد

ا جري تر مي کردند که جاني ها چرا کتک مي زنيد؟ اين امر آن ها ر

فريادها باال گرفته بود، حتي تواب ها هم نگران شده بودند و . مي کرد

حاجي رحماني صبح بچه ها را به سلول برگرداند و . به بيرون آمدند

گفت هرکس که مقررات را رعايت مي کند اين طرف بايستد و بقيه آن 
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درصد در صف عدم رعايت مقررات زندان  99حدود . طرف

در آن جا با کابل و . آن ها را با کتک به زير هشت برد حاجي. ايستادند

لگد به جان بچه ها افتاد و با پرسش در باره اين که مقررات را رعايت 

" مي کني يا نه و جواب نه بچه ها به مکان جديدي فرستاده شدند که به 

تخت . تخت ها از قبل آماده شده بودند. شد" مشهور" تخت " يا " تابوت

ز تخته چوب هايي بودند که با فاصله از هم قرار گرفته ها عبارت ا

. در اين فاصله يک نفر مي توانست به صورت چهارزانو بنشيند. بودند

در آغاز همه چپ ها در کنار هم قرار داشتند اما هيچ کس نمي دانست 

چه بايد کرد؟ بچه ها که دائما با چشم بند و چادر و چهارزانو در تخت 

تواب ها که کار . ا مورس با هم تماس مي گرفتندها نشسته بودند ب

مراقبت را انجام مي دادن اسامي آن را يادداشت مي کردند و به حاجي 

روحيه ها بسيار باال بود و کتک خوردن هاي مداروم در آن . مي دادند

نيمه هاي شب حاجي داوود مي آمد و با کتک همه را . تاثيري نداشت

کتک زدن البته در تمام مدت جريان کار . از خواب بيدار مي کرد

زمان استفاده از . کتک زدن ها گاه عمومي و گاه موردي بود. داشت

در . دستشويي بسيار کوتاه  بود و توابي بنام زهره آن را کنترل مي کرد

آغاز به نظر مي آمد که خود آن ها هم نمي دانند که چه کاري مي 

ي مجاهد را هم به تخت ها بعد از حدود يک ماه بچه ها. خواهند بکنند

آوردند و با بچه هاي چپ به صورت يک در ميان نشاندند تا جلوي 

تدريجا ارتباطات به دليل لو رفتن ها . ارتباط بچه ها با هم گرفته شود

کمتر شد و تمام سعي معطوف به حفظ مقاومت در برابر فشار مداوم 

وابيدن شب کسي حق خ 9صبح تا  1اعالم شد که از ساعت . گرديد

در تمام مدت به جز اذان، . بعد يک ساعت ظهر به آن اضافه شد. ندارد

حاجي مرتب کتک مي زد و . قرآن با معني و تفسير پخش مي شد

سما بايد . مي گفت جمهوري اسالمي اين گونه است. سخنراني مي کرد

مساله ما ديگر فقط رعايت قوانين و مقررات زندان . به اسالم برگرديد

گهگاه بعضي . سياست شالق و شيريني را باهم بکار مي برد او. نيست

از بچه ها را به بيرون از سالن مي برد و به نرمي با آن ها صحبت مي 

پند مي داد و مي گفت آخر چرا شما اين طور رفتار مي کنيد؟ . کرد

شما چرا عمر خود را در اين جا . رهبران شما بريدند و مصاحبه کردند

ببينيد . يد بيرون، برويد دانشگاه و درستان را بخوانيدتلف مي کنيد؟ برو

بچه هاي چپ  ... آن ها گريه مي کنند و. خانواده هايتان چه مي کشند



به او دوگونه پاسخ مي دادند؛ بعضي مي گفتند ما با شما حرفي و بحثي 

نداريم و بعضي ديگر مي گفتند ما مارکسيسم را قبول داريم البته اين 

 .اقليت قرار داشتموضع گيري در 

سکوت مطلق و بي حرکتي و شنيدن مداوم قرآن و کتک خوردن ها و 

عدم آگاهي از اين که چه پيش خواهد آمد، تدريجا مقاومت را در هم مي 

مصاحبه هايي که . شکست و به اين طريق بود که بريدن ها آغاز شد

ا پخش قبال در زندان توسط بريده ها انجام گرفته بود مرتب از بلندگوه

در شرايط سکوت و تنهايي و فشار، شنيدن مصاحبه ها . مي شد

آن ها در مصاحبه چيزهايي را بخود نسبت مي دادند که . دردناک بود

در يک دوره از مصاحبه ها مي گفتند ماها کثيف . واقعيت نداشت

ما . بوديم، بخاطر رابطه با پسرها به فعاليت سياسي مي پرداختيم

در يک دوره ديگر قدرت . و ازين قبيل چيزها انحراف جنسي داشتيم

طلبي رهبران گروه ها مطرح مي شد و اين که آن ها خودشان به 

گويي که همه . خارج فرار کرده اند و ما هواداران به زندان افتاده ايم

مي بايست مي ماندند و از مراحم جمهوري اسالمي در زندان ها بهره 

انسان را در منگنه قرار مي داد و تکرار اين مطالب مغز . مند مي شند

مي توانست در انسان تزلزل ايجاد کند چرا که هيچ محرک ديگري 

 .وجود نداشت
 

:چگونگيگذراناوقاتدرتختها

از صبح تا شب راديو برنامه پخش مي کرد که براي بچه ها جالب بود، 

چون که در زمينه هاي مختلف اطالعاتي مي داد و مي شد به آن ها 

در مصاحبه هايي که پخش مي . کرد و بخشي از زمان را پر کرد فکر

شد تواب هاي چپ گاه مسائل تئوريک را مطرح مي کردند که سوا از 

تحليل آن ها فاکت هايي بودند که مي شد به آن پرداخت و در باره شان 

در ماه رمضان حاجي رحماني مرتب به سالن مي آمد و به . انديشيد

کرد و مي گفت بهار هم گذشت تا کي مي  زعم خود سخنراني مي

خواهيد در اين جا بنشينيد؟ سپس بچه ها را به مهماني لگدهايش دعوت 

مي کرد که مي توانست آدم سالم را از پا در آورد ولي بچه ها که ماه 

ها بود که در يک مکان چهارزانو و بي حرکت نشسته بودند، مثل 

ي کرد و اگر حاجي ورزشي بود که گرفتگي عضالت را برطرف م
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مي دانست که اين لگد ها چه اثر مثبتي دارد مسلما شيوه ديگري را 

 .براي شکنجه انتخاب مي کرد

. بعد از گذشت سه ماه مصاحبه هاي بچه هاي بريده تخت ها آغاز شد

فکر مي کنيد امشب : از صبح شروع به تبليغات جنگ رواني مي کردند

چيزهايي خواهد گفت؟ ديگر  چه کسي براي مصاحبه خواهد آمد؟ چه

رژيم مساله اش مسلمان کردن يا قبول مقرارات زندان نبود، مي 

خواست بچه ها را در هم بشکند؛ چنان شکستني که ديگر امکان ترميم 

شب بچه ها . پيدا نکند و به موجودي بي هويت و بي انگيزه تبديل گردد

ال هاي شنيدن صداي دوستي که با تو س. براي مصاحبه مي آمدند

فشارهاي بيشماري را از سر گذرانده . سخت زندان را سر کرده بود

هميشه در نوک تيز حمالت رژيم قرار . به مقاومت معروف بود. بود

داشت و خم به ابرو نمي آورد ولي اکنون چنان درهم شکسته و مچاله 

اين امر از . شده بود که نمي شد آن را باور کرد و او را بازشناخت

آن ها به دروغ چيزهايي مي . ه جسمي و حشتناک تر بودرنج شکنج

مي گفتند . گفتند که بيشتر به هذيان بيماران روان پريش شباهت داشت

چيزي نمي فهميدم و هرچه . من کسي جز يک موجود دنباله رو نبودم

به من الغا مي شد انجام مي دادم اما اين جا در تخت ها با گوش فرا 

آن به خود آمدم، به فطرتم برگشتم، دگرگون دادن به آواي ملکوتي قر

عده اي ديگر داشتن روابط جنسي با پسرها . شدم و به خدا نزديک شدم

 .را دليل پيوستن خود به فعاليت سياسي اعالم مي کردند

به مرور تعداد مصاحبه ها زياد شده بود و اين نشان مي داد که چگونه 

يي ادامه وضعيت براي مرزهاي تحمل افراد در هم مي شکند و توانا

به هرحال انسان ملغمه اي از گوشت و پوست . شان ناممکن مي گردد

و خون و استخوان است و از نظر بيزيولوژيکي توان محدودي دارد 

. اما فکر کردن به چنين مساله اي بديهي مي توانست خود شکننده باشد

ه تحت تاثير فضاي ايجاد شد. در اين جا جسم پاسخ گويي نمي کرد

بسياري از بچه ها به شوک هاي رواني از قبيل گريه ها و ختده هاي 

. هيستريک دچار مي شدند که به بي هوش شدن آن ها مي انجاميد

تيمارداري اين افراد به امتيازي براي تواب ها تبديل شد تا با کار بيشتر 

روي اين افراد روند بريدن شان را تسريع کنند و آن را به نام خود در 

 .ر حاجي به ثبت برسانند تا از امتيازهاي آن بهرمند شونددفت



براي ايجاد فشار رواني بيشتر، اندک امکان حرف زدن را هم محدود 

تر کردند، ديگر براي بردن توالت با تلنگر دست به پشت زنداني اعالم 

درمقابل اما دائما . مي شد که بيايد، بدون اين که کلمه اي رد و بدل شود

سخنراني هاي مذهبي از جمله سخنراني هاي بهشتي و از بلندگو 

فشار شديد رواني و فضاي ايجاد شده روي . مطهري پخش مي شد

بعضي از بچه ها تاثير مي گذاشت و منجر به پذيرش مصاحبه از 

بعدها بعضي ازين بچه ها مي گفتند که واقعا در . طرف آن ها مي شد

که نمي دانند که چه اتفاق بعضي مي گفتند . آن مقطع مذهبي شده بودند

افتاد ولي آن ها دنبال جو راه افتاده بودند درست مثل اپيدمي يک 

 .بيماري که گسترش پيدا مي کند و از يکي به ديگري منتقل مي شود

کتک زدن ها قطع . در اوج بريدن ها جو آرامش بيشتري پيدا کرد

ه به هم. تماس ها قطع شد. هيچ کس با ديگري کاري نداشت. گرديد

حاجي رحماني دوباره . خود مشغول و در حال تصميم گيري بودند

سياست شيريني را بعد شالق به کارمي برد؛ مهربان شده بود و 

با دوستان سابق خود . توابان هم وارد عمل شدند. نصيحت مي کرد

صحبت مي کردند و مي گفتند حيف است اين جا بماني و برخود جفا 

آن ها با . ي چيزهايي بگو و خود را خالص کنکاري ندارد بيا الک. کني

اما مالقاتي در کار  –خانواده ها که مرتب به قزل حصار مي آمدند 

صحبت مي کردند اما خانواده ها حرف تواب ها را قبول نمي  –نبود 

 .کردند

شرط رها شدن ازين شرايط گسترش يافته بود و به اعالم مسلماني، 

ور مشروح و با ذکر همه جزئيات و تک نويسي در باره دوستان به ط

چيزي که . عاليق و احساسات و نظرات و ريزه کاري ها تبديل شد

خود افراد بريده براي نشان دادن صداقت خود به آن دست زدند و 

حاجي رحماني ازين . دوستان سابق خود را به زير ذره بين بردند

به . مي برد اطالعات استفاده مي کرد و بچه ها را به زير فشار بيشتر

مرور و در اواخر اين دوره بچه ها را از نظر پزشکي مورد مراقبت 

قرار مي دادند، بدين معني که با باال بردن فشار رواني، فشار فيزيکي 

را کم مي کردند تا محرک هاي رواني امکان تاثيرگذاري بيشتري 

 .داشته باشند

چشم بند نشستن،  نه ماه در يک جا نشستن، با چادر و. ماه گذشته بود 9

در زير بمباران تبليغات خرد کننده بودن، با درد حاصل از بي حرکتي 
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که در بند بند وجود مي پيچيد و با درد توانفرساي درهم شکستن بهترين 

بودند کساني که نه . دوستان و تبديل شدنشان به ابزار سوء استفاده رژيم

فتند، بلکه در باره ده تنها زير و بم انديشه هاي خود را براي رژيم شکا

 .ها نفر از دوستان سابق خود تک نويسي کردند

بعد از نه ماه، يک روز تخت ها را جمع کردند و همه افراد باقي مانده 

از صد و بيست و نفر اوليه سي نفر باقي مانده . را به قرنطينه بردند

مي . در آن جا نمايندگان منتظري به ديدن بازماندگان آمدند. بودند

آن ها تنها بودند و مايل بودن ما از . رسيدند چه بر سر شما آورده اندپ

به نظر مي آمد در دوره تغيير  –حاجي داوود نزد آن ها بدگويي کنيم 

ما مي گفتيم خودتان بهتر مي دانيد در اين جا چه مي گذرد  –جو هستيم 

موضع ما اين بود که ما با ماموران رژيم حرفي . يا چه گذشته است

اي گفتن يا موردي براي اعتماد به اين يا آن جناح حاکميت نداريم اما بر

وضع زندان . بچه هاي مجاهد همه چيز را براي شان بازگو کردند

رفتارش . به جاي حاجي رحماني، ميثم رئيس زندان شد. تغيير کرد

ما . نسبت به حاجي داوود خوب بود اما جو حاکم طور ديگري بود

به دليل . به تنهايي خو گرفته بوديم. ت داده بوديمدوستان خود را از دس

خراب شدن ديوار اعتماد در اثر تک نويسي ها، هرکس تنها با خود بود 

بعضي ها رواني شدند از جمله يکي از مجاهدين که . و تنها قدم مي زد

از صد نفر چپ حدود . مجاهدين با هم بودند. مرتب گزارش مي داد

بعضي فقط تعهد رعايت مقررات را داده  .نفر باقي مانده بودند 76

 .بودند و حدود پنج نفر هيچ چيزي را قبول نکردند

منتقل کردند؛ بندي که رعايت قوانين و  1بعد از دوماه ما را به بند 

کسي با ما حرف . هنوز جو متشنج بود. مقرارات زندان را قبول داشت

در بند . ده استآن ها باور نمي کردند که جو زندان تغيير کر. نمي زد

يعني بند  6بعضي را هم به بند . هم مثل تخت ها جو ارعاب حاکم بود

آن جا هم تغيير کرده بود؛ ديگر مساله نجس و پاکي . تواب ها بردند

دوستان سابق که بريده بودند و تواب شده بودند با . رعايت نمي شد

. يندمهرباني سعي مي کردند خود را دوباره نزديک کنند و نفوذ نما

جوان . تئوريک ها که برگشته بودند، کار خود را توجيه مي کردند

. همه شوکه شده بوديم. ترها مي گفتند ما نتوانستيم تحمل کنيم و نکشيديم

 . ما سعي مي کرديم مقاومت کنيم



شماره عينک ها حداقل بک درجه باال . همه را به چشم پزشکي بردند

پدر يکي . خانواده ها جالب بود واکنش. مالقات ها آغاز شد. رفته بود

. از تواب شده ها به دخترش اعالم کرد که ديگر به مالقاتش نخواهد آمد

در اين نه . او گفت من آن دخترم را دوست داشتم نه ترا که تواب شدي

. ماه ما ياد گرفتيم که خود به تنهايي به تجزيه و تحليل مسايل بپردازيم

من . اجع به چه چيزهايي فکر کنيم براي خودمان برنامه بريزيم که ر

با خود مي گفتم آيا اگر ما قدرت را به . به خيلي چيزها فکر مي کردم

دست بگيريم مي توانيم اين گونه عمل کنيم؟ به جنگ قدرت در سازمان 

ها، به حاکميت استالينيسم در آن ها و در باره اين که چگونه بايد بعد ها 

 .عمل کرد فکر مي کردم

 
 

 

 

 يسراسر کشتار جانباختگان ادماني در صحبت متن

   61 تابستان ،ياسيس انيزندان
 3112سپتامبر  32،لندن

 !با درود

که  يناريدر باره سم يخواهم کم يام، اجازه م يقبل از صحبت اصل

از  يما بخش. در شهر کلن برگزار شد، صحبت کنم يدر ماه جوال

 يم جمهوريدان رژدر زن ياسيس يم که به عنوان زندانيهست يکسان

زد  ين عنوان سرباز ميرفتن ايم از پذيگرچه رژ. ميران بوديا ياسالم

از . خواند يست مي، تروريه داريسرما يو ما را مثل همه کشورها

م، زندان و يده بودين عقيران، برايل آمدن مان به خارج از اياوا

 و چون. ستيدر جامعه جدا ن يدر آن، از مبارزه جار يمبارزات جار

 يم، مبارزه در زندان هم، بخشيکن يم يزندگ يطبقات يما در جامعه ا

 يه دارياز مبارزه ضد سرما ين بخشيبنا برا. است ياز مبارزه طبقات

ه و يتجز يش برايد کل مبارزه در جامعه، در همه جنبه هايبا. است
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از آن  يز جزئيمبارزه در زندان ن. ن دوران، ثبت شوديا يخيل تاريتحل

ان خاطرات ي، توسط خود افراد با بين مستند سازياز يشبخ. است

ان کننده  از موضوع و يب يرد که با توجه به فاصله زمانيگ يصورت م

اما به . از خطا باشد يدرصد يتواند حاو يم يل شخصيا دخالت مساي

عالوه برآن . کند يرا فراهم م يکار بعد يهرحال مواد الزم برا

ان ين گونه مراسم بيان سابق در ايدانکه که توسط زن يخاطرات شفاه

در . ل پراکنده در زندانيدر رابطه با مسا يا خاطرات بخشيشود و  يم

 يشتريشان کار ب يرا که ضرورت داشت، رو يآغاز ما موضوعات

. ن طوريل داخل زندان را هم هميمسا. ميکرد يرد، دسته بنديانجام بگ

ر مساله يو تاث ياسيس انيزندان ين صورت که مساله خانواده هايبه ا

. کان، همسر و فرزندان بوديآن ها که شامل پدر و مادر و نزد يرو

از عمرشان را در زندان  يکه مدت يکودکان. شدند يفرزندان دو دسته م

و کال  يرات آن و مشکالت بعد از جدائيکرده بودند و تاث يسپر

 يعلم يرهان ها کايا. ن بر آن ها داشتيبودن والد يکه زندان يراتيتاث

ر شکنجه و زندان يبعد تاث. ديطلب يرا م يو روانشناسانه تخصص

رات آن ي، و ادامه تاثيو روان ير از نظر جسميتاث. بود يبرخود زندان

، يافتن با جامعه بعد از آزاديانطباق  يبعد از زندان، و چگونگ

 .رش آن ها در جامعه و مشکالت انطباقيپذ يچگونگ

روزمره در  يروها در زندان، گذران زندگين يروابط درون يچگونگ

مساله جنگ، اخراج ) وند آن با امر مبارزه در جامعهيزندان و پ

متفاوت برخورد  يوه هاي، ش(يکاريت زنان، فقر و بيکارگران، وضع

ات يادب. ت در زندانيندگان حاکميانش در برخورد با نمايت و بيبا حاکم

 ياسيس يل هايليرجمه، تح، تي، هنر، نقاشيقيزندان شامل شعر، موس

؛ نوروز، يو انقالب يفرهنگ يبرخورد با سنت ها يچگونگ. ياقتصاد

ها و غم  يحات؛ شادي، تفريو جمع يورزش فرد. يخيتار يروزها

 .يو جمع يفرد يها

زندان  يم به انتشار گفتگوهايآغاز کار ما تصم يدر مجموع برا

عموم در خارج از  اريشماره از آن چاپ و در اخت 1تا کنون . ميگرفت

در تداوم آن . ران شديهم وارد ا يکشور قرار گرفت و بصورت جزئ

 يدر ارتباط با نشست ها. افتيش يزندان گشا يگفتگوها ينترنتيت ايسا

. ميم و در آن ها شرکت کرديدر مورد زندان قرار گرفت ين الملليب

مختلف اروپا  يشهرها و کشورها يادمان هايبطور فعال در مراسم 



اد هامبورگ در ين و بنيش بل در برلينرياد هايبدعوت بن. ميشرکت کرد

ل زندان از ابعاد يه و تحليبه تجز يشهر هامبورگ به صورت گروه

دعوت مصاحبه از طرف  روزنامه ها و مجالت مهم . ميمختلف پرداخت

سپس در . ميرفتيگل و فرانکفورتر روند شاو را پذيآلمان مثل در اشپ

نان يدر باره زندان و کشتار زندا ينار سراسرين سميلگذشته او يجوال

م که در حد يرا با کمک همه عالقمندان در کلن برگزار کرد ياسيس

آن . نه زندان بودين حرکت منسجم و چند جانبه در زميخود بعنوان اول

 DVDفعال بصورت   ياطالع عموم ينار گذشت براين سميچه در ا

 .آماده شده است

 .کنم يبا شما از زندان صحبت م يه و معرفن مقدميبعد از ا

رلب يناخودآگاه ز. ديدرخش يم يبائيآفتاب به ز. از اتاق به بالکن آمدم

تو / ديام يتوشه  يبرآ ا/ ديخوشه خورش يآفتاب ا ينجوا کردم؛ سالم ا

ز کن، تا جان شود يبرآ سرر/ تاب يب يمن تشنه ا يجوشان چشمه ا

 يگذرد، اما عادت ها ين بودن من مسال ها از زمان در زندا. رابيس

بد آن، هنوز با من است و در  يخوب و عادت ها يآن؛ عادت ها

ا در ي. شوم يرد م يسيهربار که از کنار پل. کند يام م يهمراه يزندگ

ا اول ماه مه، يادبود روزا لوکزامبورگ يادبودها مثل يتظاهرات ها و 

ن کله يا ايم آيگو يب مر ليم، زيکن يم ييمايس راهپيکه در احاطه پل

 31وحشتناک تابستان  ياد شبهايتوانند فکر کنند، و  يکوچک م يها

داشتم و  ييط، چهل شب مداوم داستان گويف محيتلط يافتم که برا يم

ن جمله از يو ا. ميرا دوره کرد... ستف ويخشم، جان کر يخوشه ها

 .ه لتام در ذهنم جا کرده استيوياول

حرکت  يصدا يصبح سحر، وقت. ر سلول افتادمد يآفتاب ياد روزهايب

اسم  -شد يشگاه ميآسا يبه سلول ها يکه منته ي، از کوچه ايچا يگار

ن گذاشته بودند؛ مثل اسم ياو يهيتنب يسلول ها يکه رو يمسمائ يب

زندان  يمثال به جا. که آن جا وجود داشت يگريد يمسما يب يها

نوشتن  يگفتند برا يه ما مو ب يد کچوئيگفتند، آموزشگاه شه ين مياو

ن به يهم چن. د زندانيسيد و ننويتان از آن استفاده کنيآدرس نامه ها

ن يک بار هم ازي ياما من حت. گفتند اتاق يم يجمع يسلول ها

ر درست زندان را، به يخواستم تصو يم. اصطالحات استفاده نکردم

بودن من،  يدانستم که خانواده من، از زندان يو م. رون منتقل کنميب

 يمثل فنر از جا م -ستين يکار يستند و الزم به مخفيسرافکنده ن
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خواستم، پاسدار در سلول  يخواست بخوابم اما نم يگرچه دلم م. دميپر

 يرا به دست م يکيوان قرمز رنگ پالستيل. ديرا باز کند و متلک بگو

همراه  يريش يخال ياگر قوط. کردم يگرفتم و شروع به قدم زدن م

ختم، با آب گرم ير يم را در آن ميوان چايک ليبود؛  يمتي، غنداشتم

 يلوله شوفاژ م يدم و رويچيپ يپتو م يو ال. کردم يپرش م ييدستشو

ک سفره کوچک ي. را انجام دهم يگذاشتم، تا ورزش صبحگاه

درست کرده بودم و  يک نان در بند عموميداشتم که با پالست يکيپالست

حوله چند گل هم  يده بودم، و با نخ رنگنش کريرپوش، تزئيبا تور ز

 ين روزهاياد اولين سفره مرا بيکرده بودم، گرچه ا يش گلدوزيرو

باال که بند توابان بود،  6آنداخت؛ مرا به بند  ين ميورودم  به او

حدود  ي، اتاقيسيبشکل ال انگل يسالن يدر انتها 0درسلول . فرستادند

د ياز د. کردند يم يزندگنفر در آن  60متر مربع که  06تا  73

، ياسالم يت امر نجس و پاکيرعا ين برايتوابان من نجس بودم، بنابرا

 يکيوان قرمز پالستيک ليبه دسته . کردند يزوله ميست مرا ايبا يم

وان تست، ين ليزان کردند و گفتند ايوار آويدر د يخيبستند و به م يبند

ر يد با سايوانت نبايو ل يگر دست بزنيد يوان هايبه ل يتو حق ندار

 يبمن اختصاص دادند و برا يبعد سفره کوچک. شود يوان ها قاطيل

حوله، چند گل در  ينشود، با نخ رنگ يگر قاطيد ين که با سفره هايا

را يز. ب بودين کارها عجيمن همه ا يبرا. کردند يگوشه آن گلدوز

ورد ن ميدر ا يزيو چ. را در زندان نداشتم يين برخوردهايانتظار چن

 .ده بودميرون از زندان نشنيدر ب

هم داشتم، که لبه آن  يکيپالست يک قندان کوچولويم به سلول، يبرگرد

 يکرده بودم، و دو بند صورت يحوله دندان موش يرا با نخ صورت

 يسه کوچولويک کين طور، يهم. کرد يده، آن را باز و بسته ميتاب

 ين دارائيمجموعه ا .نان درست کرده بودم يهم برا  يکيقشنگ پالست

شوم، که  يبه سلول برده م يشه در ته ساکم بود، تا وقتيلوکس هم

اصوال . ل کنديشه امکانش وجود داشت، سلولم را به هتل لوکس تبديهم

دربسته بودن که در هر اتاقش  يانسان بعد از مدت ها در بندها يوقت

 يسر مکنار  يگريد يو پا يک کتيشبها  يستيبا ينفر، م 66ش از يب

ن يا. داد يبه آدم دست م ين احساسيشد، چن يد، به سلول آورده ميخواب

، يچ کنيفرار از سرما، پتو پ يروزها خود را، برا يستيکه مجبور ن



 736در سه قدم سلول که عرضش درست  0/0 يدر فضا يتوان يم

ک يوار يدم، سرم به ديکش يدر آن دراز م يمتر بود و وقت يسانت

با قد من آن را  ييده بود، گويوار چسبيگر ديطرف دم به يطرف و پا

ا از دست دادن ي يق بغليدار کردن رفيهراس از ب يقالب گرفته بودند، ب

 يتازه من در سلول کل. ين ور و آن ور، بغلطيخواب خود، به ا يجا

که بعد از پرواز در لبه بام . اد گرفتمياز کبوترها،  يحرکات ورزش

آموزش  ين چگونگيهم چن. کردند يم نشستند و نرمش يروبرو م

بچه کالغ ها  يپدر و مادر، برا يرا که توسط کالغ ها يابيجهت 

به هرحال بعد از ورزش و حمام . دميد يشد، بطور عمل يانجام م

ره شده يقند ذخ يقندان را که حبه ها. کردم ي، سفره را پهن ميفرانسو

و بشقاب  يشق روئد، قايدرخش يره روزانه، در آن ميحبه قند ج 0از 

ج رنده شده يچند پر هو ين حاويريک قاشق آب شيا ير يگرم پن 06و 

نه شروع به يآوردم، و با طمان يرا که مربا نام داشت، سر سفره م

 يليشدم ، صف طو يدار ميکه ب يصبح زمان يگاه. کردم يخوردن م

 ي، در کف پنجره ياهيدم، که بصورت جاده سيد ياز مورچه ها را م

رون در حال يد، به طرف بيرس يکه به زحمت دستم به آن م سلول

ره بدادم ينبود و قند ذخ ين مربا هم خبريگر ازيآنوقت د. مارش بودند

 يم يسع. خوردم ين ميريش يي، نان با چايبه عادت کودک. ديرس يم

وقت ها،  يگاه. ن صبحانه مفصل را خوب بجوم و آرام بخورميکردم ا

شام به ما نان و  يکه به برا ييشب ها. شد يم ياشراف يليصبحانه خ

صبحانه،  يک دانه از دو تخم مرغ شام را برايمن . دادند يتخم مرغ م

که در  ييتخم مرغ ها را با نوک مدادها ياغلب رو. داشتم ينگه م

 يقشنگ يها ينقاش. کردم يم يکرده بودم، نقاش يدرز چادر جاساز

 يک بار عکس مارکس را نقاشي. آمد آن را بخورم يبعد دلم نم. شد يم

 يوقت ها اگر م يگاه. م قابل خوردن نبوديگر اصال برايکردم، د

کردم و نان را  يرم، آب قند درست مياز پاسدار بگ يشتريتوانستم نان ب

ک لوله قطور آب ي) لوله قطور شوفاژ يساندم و سپس رويخ يدر آن م

به . خشک شودکردم تا  يپهن م( شد يگرما رد م يگرم از سلول برا

 يبا با پوست نارنگ. کردم يت درست ميسکويخودم ب يق براين طريا

گر نور يکردم که د يپس درست ميدادند مربا و چ يا پرتقال اگر مي

م را يظرف ها. کردم يبعد با حوصله سفره را جمع م. نور بود يعل

ا مارش يدادم و آماده قدم زدن  ينظافت سلول را انجام م. شستم يم
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در و  يد که طول سلول با احتساب جلويآ يادم مي. شدم يم يونمارات

قدم،  0/0ن يلومترها در ايک يعنيساعت ها . قدم بود 0/0 يدستشوئ

کرده  يخود ساعت بند يساعت نداشتم اما برا. کردم يم ييمايراهپ

که حفظ کرده  يبائيار زيبس يشعرها. خواندم يشعر م يساعت. بودم

ا ينم که در راهرو خانه يب يها بدون اراده م وقت يهنوز هم گاه. بودم

خوانم؛  ير لب همان شعرها را ميزنم و ز يدر محل کار قدم م

ز، ما يشدامنم بريت را در پيدخترکم، گل ذنبق کوچکم، گل خند قهقه ها

د که آذرخش در ياگاهانيا سلطان را بيم، يجنگ مهمات کم دار يبرا

در  يدرختند، وقت يشه هايون رماند، ترانه ها چ يپنهان نم يشاخسار

که  يزنند، ترانه ا يگر جوانه مين ديپژمرند، در سرزم يم ينيسرزم

ن را حس يا من نبض زميشد و  يسلطان محبوسش کرد، سرود انقالب

در  يدانم که انقالب يم يشناسم، بخوب يان را ميعص يکنم، رگه ها يم

بافم و با  يله ميفتم صدها يس هايراه است، بگذار تا موعدش برسد، با گ

 يد، رعديسف يقرمز، رعد يا رعد، رعد، رعديو . قلبم باروت يگرما

گمان يباران ساز، که ب يمقدر، رعد يبه رنگ همه پرچم ها، رعد

ان را، از دوش يد، و خواهد شست گرد و غبار رنج ساليخواهد غر

 يه ام ميدم گريرس يشعر م ين جايبه ا ياغلب وقت. خسته مردم يها

ن غبار يم؟ چرا اينداشت يدم چرا تا کنون انقالب موفقيشياند يت و مگرف

 شود؟ و اشکال کار کجاست؟ يان دائما انباشته تر ميرنج سال

را که  يياز شعرها يکي. خواندم يزدم و شعر م ين طور قدم ميهم

ن شعر شاملو بود؛ هرگز از مرگ يخواندم، ا يحتما و هرروز م

همه  يبار/ انش از احتضار شکننده تر بوداگر چه انگشت/ ده امينهراس

مزد گورکن از / است که در آن ينيهراس من از مردن در سرزم

افتادم که  يم يزن جوان يادهاياد فريه تر است، و بيگرانما يآدم يآزاد

تومان، پول پنج گلوله گرفته بودند  0666بعد از اعدام شوهرش از او 

 يش را ميجمع شده بودند مو که در خانه اش يان انبوه مردميو در م

 ينه يکه س ييگلوله ها يهزار تومان برا 0د ينيزد؛ بب ياد ميکند و فر

 ينفرتم فزون(. 7637آمل سال ) زم را سوراخ کرد از من گرفتنديعز

ش در برابر يشد و سلول و رنج ها يم محکم تر ميگرفت و گام ها يم

 76تا ساعت  .باخت يکه دوستشان داشتم، رنگ م يم مردميرنج عظ

من با احتساب فاصله آن با دادن نهار، آن را ساعت . خواندم يشعر م



د به طور مورب ياز نور خورش يکه اين ساعت باريدر ا. دمينام 76

 يوقت. شد يوارد سلول م يوار سمت چپ سلول از در وروديد يرو

صورت من  ين اشعه درست رويچسباندم، ا يوار ميمن خودم را به د

بستم و صورتم را  يچشمانم را م. ستادميا يآن جا م. رفتگ يقرار م

ضربان قلبم باال . شد يقلبم داغ م. بردم يد ميخورش يگرما يبه مهمان

. شدم يو شور م يسراپا شاد. ديکوب ينه ام ميواره سيرفت و به د يم

 خواندم؛ ير لب مين ساعت زين حالت و هر روز در ايدر ا

تو روشن / ديتوشه ام يبرآ ا/ ديرشخو يخوشه  يآفتاب ا يسالم ا 

چو / رابيز کن تا جان شود سيبر آ سرر/ تابيب يمن تشنه ا يچشمه ا

تند خو  يچو پا در کام مرگ/ من پرخاشجو دارميدر دل جنگ با اهر

نه گل من يزر يزگلبرگ تو ا/ شستشو خواهم يبه موج روشنائ/ دارم

شوند، رنگ  يم شاداب ميکردم گونه ها يحس م/. رنگ و بو خواهم

من . زند يش دوباره انقالب در قلبم جوانه ميد به رويرند و اميگ يم

ک رابطه ين يا. ف کنميتان توص يبا را براين احساس زيتوانم ا ينم

عت يبا طب. شدم يعت غرق ميدر آن لحظه در طب. عت بوديبا طب يحس

 يرويگرفتم و ن يختم و اوج ميآم يد ميبا نور خورش. شدم يم يکي

 يديبازتول. گرفتم يم يد، انرژيخورش ياز انرژ. شد يد ميم تجديوندر

هم در  يفراوان يبايز يم پس ما لحظه هايگو يم. دوباره و هرروزه

که  ييد شماهايم که شايداشت يانفراد يدرون سلول ها يزندان و حت

 .ديچ گاه لذت آن را حس نکرديد، هيرون بوديب

از  يشعر. خواندم يا مر يد هرروز شعر زن معدنچيآ يادم مي

اد آوردم ين شعر را بعد از آمدن به آلمان دوباره بيمن ا. نيالت يکايآمر

گر يد يد وليکردم و در مجله زن در مبارزه به چاپ رس يسيو بازنو

/ معدن زادم ياحساس من در زمان خواندنش در سلول نبود؛ زن يحاو

 يواندم، با خود مخ ين شعر را ميا يوقت/...ا آمدمياز ذغال بدن يبرتل

 ين استثمار بين رنج و ايهست ا يه دارينظام سرما يتا وقت: گفتم

گفتم  يم. آمد يمن از آخر شعر خوشم نم. ان، ادامه خواهد داشتيپا

کارگر . مبارزه کرد يه داريد با سرمايرش وضع موجود؟ بايچرا پذ

 سيد با گيگفتم درست، با يرد با خود ميد خفت و مرگش را بپذينبا

دن يرس يد برايبا. د صبر کند تا موعدش برسديله ببافد اما نبايش فتيها

د اگر يست، خواهد غريمقدر ن يرعد، رعد. موعدش حرکت کند

 ياگر تنور مبارزه طبقات. ش مبارزه شودياگر برا. طش فراهم شوديشرا
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نه . ايهر روزه ذهن پو ين کشمکش هايبا بودند ايچه ز. گرم باشد

 !يونيزينه تلو يوئي، نه راديمه ا، نه روزنايکتاب

 يرون ميره کرده بودم بيآن چه را که آموخته بودم و در مغزم ذخ

هم . آموزش اقتصاد داشتم يساعت. بردم يل ميه و تحليبه تجز. دميکش

 يش ميدرس چه خوب پ! هم استاد هم دانشجو. معلم بودم هم شاگرد

ف يسهام در تخف ، نقش بازارين آمده ارزش پول ملييپا ييچرا. رفت

 ....و ...ه و يز انباشت سرمايبحران سرر

. خواندم يترانه م. خواندم يآواز م. ح داشتميک ساعت هم ساعت تفري

 يخوب يکردم صدا ينبود و فقط حرکت لب بود فکر م ييو چون صدا

 يگاه. بخوانم يتوانم همه ترانه ها و سرودها را بخوب يکه م! دارم

راستش . ونال رايشه سرود انترناسيو همکردم  ين صوت زدن ميتمر

صدا هم  يسوت زدن ب. اد نگرفتم آن را با سوت بنوازميچ وقت يه

زدم  يصدا حرف م يآن قدر ب. تواند باشد يم يخودش مضمون داستان

 يناهنجار يمالقات حنجره ام بعلت استفاده نشدن، صدا يکه روزها

اما آن . آواز بخوانندخواهند  يکه تازه م ييداد؛ مثل بچه خروس ها يم

 ين مياو يپژواکش در دره ها. صدا بود يائي، خود دنيصدائيب يصدا

ن نام ياو ياز تپه ها. شد يخورد و منفجر م ين مياو يبه تپه ها. ديچيپ

ا ي 6666ا بند يته مشترک يمرا از کم. افتادم 36ل سال ياد اوايبردم، 

 6بند  يعنيبند تواب ها  ما بهين آورده بودند و مستقيد به اويته توحيکم

 يآمدم جلو يم يموقع هواخور. تنها بودم يليل خياوا. باال فرستادند

ق ها يشقا. م بوديرو ين جلوياو يتپه ها. ستادميا يراهرو م يپنجره 

خواندم؛  ير لب ميکردم و ز ينگاهشان م. خوردند يدر باد تکان م

 يو م/ زدير يکه م يدر لحظه ا/ ق ها رايام برگ شقايبگو بگو پ

ع يو آخر شعر شف. انه فصلش را به دشت ها ببرنديگذارد که بذر سال

. ده استيوه فراوان دين کريبرا/ ميده در نسيشيقان پريکه شقا يکدکن

قان ين شقايکردم، ا يدم و حس ميبلع يم را مينس. بستم يچشمم را م

و د يچيپ ين مياو يادشان را که در تپه هايفر. م رايده در نسيشيپر

تک  يسرودشان با صدا. آورد يه را به لرزه در مينوکران سرما

اما در سال . ميگو يرا م 36ل دهه ياوا. شد يم يخالص، قاط يرهايت

چرا که اعدام ها در . ام را به دشت ها ببردين پيم نتوانست اينس 31

شان هم، در تپه ها  يادهايپژواک فر. در بسته انجام شد يسالن ها



اما ارتعاشات . اد زديشد فر يدر گردن، نم يبا طناب د، چرا کهيچينپ

 يسالن ها يوارهايفشرده شان را، حتما د يحلقوم ها يصدا ياد بيفر

ران که ما هنوز يدر سراسر ا يگريد ين و گوهر دشت و سالن هاياو

ن که يمگر نه ا. م، در خود دارنديده اياز آن ها نشن ياديز يگفته ها

د اکنون يشا. شود يل ميرود و تبد ين نمياز ب ين انرژيشتيبقول ان

ام پا برسر هر يبه قول خ. دهد يارتعاش آن پرده گوش ما را نوازش م

تفاوت . رسته است ين سبزه زخاک ماهروئيا/ يننه يسبزه به خوار

 37و  36ژه سال يبه و 36اول دهه  ين سال با سال هايهم ا يگريد

شدند، چه دانش آموز  يم که اعدام ييدر آن سال ها همه آن ها. دارد

ک ي، يانقالب ي، سوا از آگاه...چه دانشچو، چه کارگر چه کارمند و

 يسرود خوان به کشتارگاه خود و با گام ها. پارچه شور و عشق بودند

. گر بوديد يبه گونه ا 31اما سال . رفتند ياستوار و سبکبار م

و شکنجه درد  يبازماندگان آن سال ها. بود از عشق و نفرت يمعجون

اگر چه جوان بودند، اما . هم چنان عاشق مانده بودند يبودند که بخش

فرصت . ، در مواجهه با دشمن آموخته بودندياست را به طور عمليس

ل يه و تحليدرک و تجر يافته بودند که خود را پرورش دهند و توانائي

را که در آن رشد و نمو کرده بودند،  يستميط سيشرا يچون و چرائ

در کنارشان . در انتخابشان تنها شور و عشق حاکم نبود. کرده بودند دايپ

وسته ياز همان بازماندگان بودند که به جبهه دشمن پ يگريبخش د

 يه داريستم سرکوب سرمايچه سيخود را فروخته بودند و به باز. بودند

از  يان شان بودند که ذره ايم هم در مياران سابق رژي. ل شده بودنديتبد

آمدند و رهبران شان  يکوتاه نم( يانقالب اسالم)ر انقالب بودنداهوا

خالصه معجون . بستند يحر شدن، چشم از جهان فرو م يدر آرزو

کردم و  يم را باز ميچشم ها. دميپر ياز پژواک صدا م. بود يبيعج

 .دميد يه را دور و بر خود ميگر از سرمايد يتيجنا

 يامام امام م. زدند ينه ميس رفتند و يم که راه ميگو يتواب ها را م

 ياز کنارم رد م يشدند، طور يکردند و با نفرت از کنار من رد م

ن مجموعه اضداد نفرتم را يا. شدند که تنشان بمن نخورد تا نجس نشوند

د يت و تجدير با آن تقويگيم آن و لزوم مبارزه پيو رژ يه داريبه سرما

 .کرد يم

ها  يا آن طور که بعضي، ياسالم يم جمهوريان رژيما در زندان قربان

ما . مينبود يان حکومت مالئيه را بپوشانند، قربانيند تا گند سرمايگو يم
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در مقابل ما قرار  يزيم و چه چيم کجا هستيدانست يم. مينبود يقربان

ر لباس يت زيم، واقعيديد يما لباس را نم. ميکدست هم نبوديالبته . دارد

ا لباده و يباشد  ين لباس فرنچ ژنراليکرد ا ينم يفرق. ميديد يرا م

ن يا يدر پشت همه . يگريا کت و شلوار و کراوات دي ينيخم يعبا

م و اجازه يکن يما فراموش نم. ده بوديخواب يه داريستم سرمايها، س

اه شاه تا سرکوب يه را؛ از جمعه سيات سرماين جنايا يم همه يندار

خراج کارمندان، کردستان، ا يترکمن صحرا، کشتارها يحرکت ها

، سرکوب يکارگر ياخراج مداوم کارگران و سرکوب حرکت ها

وقفه بر زنان در همه  يدر دو مقطع حساس، فشار ب يجنبش دانشجوئ

، فشار بر مطبوعات و اعمال يو اقتصاد ياسيس ياجتماع ينه هايزم

،  01سال  يزش مردميخ يب همه دستاوردهايمداوم سانسور، تخر

ن به مفهوم ياما ا. ميم فراموش کنيدام را حق ندارچ کيهمه و همه و ه

مسلما ما خواهان شکنجه و . نده مثل آن عمل شوديست که در آين نيا

ما . ما فرسنگ ها دور است يد انسانين اعمال از ديا. ميستياعدام ن

 يتيم نکرد اما خواهان پاسخ به آن ها با جنايات را فراموش نخواهيجنا

ن ياران ايمسلما همه رهبران، عامالن و آتش ب. م بوديگر هم نخواهيد

ات، يجنا ياما فراموش نکردن واقع. د عادالنه محاکمه شونديات بايجنا

 يدر همه ابعادش  م يه داريه نظام سرماير عليگ يمبارزه پ يبه معن

. د و تکرار خواهند شديات بازتوليجنا يه داريرا با وجود سرمايز. باشد

با . ت استين واقعيگواه ا ياسالم يمهورگذار از حکومت شاه به ج

من اختصاص  يدن صحبت هايشن يکه برا يتشکر از توجه تان و وقت

 .              ديداد

انيزندانيادمانجانباختگانکشتارسراسري،5002لندن،سپتامبر

76،تابستانياسيس
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنداندربعدبينالمللي

 کايآمر در پوست اهيس مبارز ل،ابوجما ايموم اعدام خطر
موميا ابوجمال روزنامه نگار و مبارز حقوق سياه پوستان در اياالت 

اولين دستگيري او زماني . در زندان بسر مي برد 7980متحده از 

وي که به اتفاق سه دوستش در شهر . سال داشت 76رخ داد که تنها 

د پرست محل زندگي خود در فيالدلفيا مورد حمله يک گروه نژا

قرارگرفته بودند از پليس تقاضاي کمک کردند اما پليس آن ها را مورد 

 70او بعد از آزادي در سن . شتم و ضرب قرار داد و زنداني کرد

عضو آن  7916پيوست و تا سال « پلنگان سياه» سالگي به حزب 

سالگي  06در دبيرستان به روزنامه نگاري مشغول شد و در سن . بود

 7916در دهه . ه عنوان روزنگار حرفه اي آغاز کردکار خود را ب
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به عهده " صداي بي صدايان" اداره يک برنامه راديويي را بنام 

سپس مدير خبر راديو و برنامه آن در شبکه ملي سياه پوستان . گرفت

 Moveآشنايي با سياه پوستان راديکال سياسي به ايجاد سازمان . شد 

سياه پوستان و سفيد پوستان با هم انجاميد که در آن  7911در سال 

مبارزه . برضد نژاد پرستي و براي حقوق شهروندي مبارزه مي کردند

در اوت . فوق العاده شديد بود 7911در سال " موو"در سازمان 

پليس براي برچيدن اين سازمان حمالت وحشيانه اي را آغاز  7918

گلوله بست و  کرد و با هلي کوپتر ساختمان هاي مسکوني سياهان را به

موميا براي رساندن صداي آن ها و اين . تعداد زيادي را دستگير کرد

که چه اتفاقي افتاده است به گوش مردم آمريکا مصاحبه هايي را با 

 . دستگير شدگان ترتيب مي داد

او به عنوان رئيس روزنامه نگاران سياه پوست  7986در اوايل دهه 

يت هايي که او انجام مي داد او را مجموعه فعال. فيالدلفيا انتخاب شد

طعمه اي بسيار لذيد براي حکومت ايالت پنسيلوانيا و به ويژه پليس 

او شب ها براي تامين . فيالدلفيا به نمايندگي از حکومت ساخته بود

صبح  6در حدود . مخارج زندگي به عنوان راننده تاکسي کار مي کرد

دلفيا با تاکسي رد مي که او در مرکز شهر فيال 7987دسامبر  9روز 

از تاکسي . شد صداي تيري شنيد و برادرش را ديد که تلو تلو مي خورد

مورد حمله مسلحانه پليس قرار . پياده شد تا به برادرش کمک کند

زماني که پليس هاي ديگر . گرفت و در خون خود غلطيد و بيهوش شد

موميا را . تندبه محل حادثه رسيدند پليس را مرده و موميا را بيهوش ياف

او به عنوان . با تاخير نيم ساعته به بيمارستان رساندند اما نجات يافت

متهم به قتل پليس تحت تعقيب قرار گرفت و برايش پرونده قتل تشکيل 

قرار گرفته بود اما  66دادند در حالي که پليس مورد اصابت کاليبر 

جازه حضور موميا حتي ا. بود 68اسلحه قانوني همراه موميا کاليبر 

دو ماه بعد از دستگيري، . در دادگاهي که او را محکوم مي کرد نيافت

پليس ادعا کرد که موميا در شبي که به بيمارستان برده شده به قتل 

سپس تنها . اما پزشک بيمارستان آن را رد کرد. اعتراف کرده است

  شاهدان 7991اما بعدها تا سال . شاهد آن ها يک زن تن فروش بود

گري را تراشيدند و او را که حق دفاع نداشت، با اين شهادت ها به دي

فرد ديگري متهم به قتل پليس  7999در سال . مرگ محکوم کردند



در  0667در سال . شد، اما دادگاه در پرونده موميا تجديد نظر نکرد

اثر اقدامات بي شمار حمايت بين المللي و فعاليت هاي تبليغي گسترده 

اما . پيشنهاد دادگاه فدرال حکم او به زندان ابد تغيير يافت  وکيل او، به

تا کنون . حکم اعدام تاييد شد 0666و  0660دوباره در سال هاي 

ميليون ها نفر در سراسر جهان خواهان تجديد دادگاه وآزادي او شده و 

. دادستان نژاد پرست فيالدلفيا و جريان دادگاه او را محکوم کرده اند

بسياري از سياستمداران از جمله نلسون ماندال، فيدل  عالوه بر اين

نماينده پارلمان انگليس و اروپا، همسر فرانسوا ميتران و  00کاسترو، 

 1روز . غيره نيز از او حمايت کرده خواهان تجديد دادرسي شده اند

آوريل امسال دادگاه عالي اياالت متحده بعد از يک نشست مشورتي 

اما هنوز به . ادگاه براي موميا را رد کردغيرعلني خواست تجديد د

موميا ابوجمال در . پيشنهاد دادستان براي اعدام موميا پاسخ نداده است

. کتاب و مقاالت بسياري را منتشر کرده است 6سال زندان  08مدت 

بعد از اعالم نظر دادگاه عالي دوباره کارزار بين المللي حمايت از او 

ت متحده و ساير نقاط جهان فعال شده به طور گسترده در خود اياال

شايد بتوان گفت که افکار عمومي جهان تا کنون توانسته جلوي . است

براي اطالعات بيشتر مي توانيد به . اجراي حکم اعدام او را بگيرد

 :آدرس اينترنتي زير مراجعه کنيد 
http://www.freemumia.com/dayafter.ht

ml  
      7002آپريل      !آزادي همه زندانيان سياسي!  آزادي موميا ابوجمال

 

 

 يضربت اعتراضات يبرا ميباش مادهآ
آنازتوانديمونياکسبهماهمهوستنيپاما-بکشندراابوجمالايمومخواهنديمهاآن

 .کنديريجلوگ

 -ييقايافر نگار روزنامه ابوجمال ايموم که است سال 01 حدود اکنون

 االتيا يايلوانيپنس  يرو سيد در ياسيس يزندان عنوان به ييکايآمر

 از يا نمونه مرگ به او تيمحکوم و محاکمه. است يزندان متحده

http://www.freemumia.com/dayafter.html
http://www.freemumia.com/dayafter.html
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 ايموم که شد مانع دادگاه استير. است  يطبقات و پرستانه نژاد  يدادرس

 احتماال" )   n…r " را وا و شود برخوردار دفاع يبرا الزم وجوه از

 طور به از مرکب يا يژور اتيه دادستان. دينام( باشد  اهيس ديبا

 سپس و کرد انتخاب کار محافظه پوست ديسف مردان يانحصار

 يافراط چپ سخت دل قاتل کي عنوان به ايموم از يريتصو شانيبرا 

 ياسيس سرکوب و يپرست  نژاد به آلوده که دادگاه نيا در. کرد ميترس

 يشانس ابوجمال ايموم اه،يس پلنگان سابق حزب يسخنگو يبرا بود

  .شد محکوم اعدام  به او و نداشت وجود

 بودن، اعدام انتظار در يطوالن يزمان نيچن تحمل رقابليغ طيشرا

 نه و کرد شکست  به وادار نه را او اما است داده رنج اريبس را ايموم

 نوشتن به و نشد ميتسل زين جا آن در يحت او. کرد خاموش را او يصدا

 داده ادامه يدار هيسرما جامعه يها  يعدالت يب هيعل گفتن سخن و

  . است
 م؟يکنيمتيحماابوجمالايمومازماچرا

 انيزندان ي همه از يمين به کينزد: است پرستانه نژاد اعدام مجازات

. ستنده ييکايآمر – ييقايآفر  متحده، االتيا يرو سيد اعدام به محکوم

٪ 96 از شيب رايز است شده يريگ جهت فقرا بسمت اعدام مجازات

  .هستند ريفق اند يزندان يرو  سيد در که يکسان

 اهيس او: است خروار از يمشت ابوجمال، ايموم مساله نيا به توجه با

 از دفاع ي پروسه  پرداخت يبرا يپول او و بود ريفق او بود، پوست

. است صادق زين گريد مورد زارانه يبرا او مورد. نداشت خود

. است قدرتمندان و مقامات چشم در يخار  و ياسيس فعال کي او بعالوه

  

 از خود ييرها يبرا فقط ايموم زندان، در گذشته يها سال تمام در

 که ييآنها ي همه يبرا  ريناپذ يخستگ بلکه است، نکرده مبارزه اعدام

. است کرده مبارزه اند دهش محکوم اعدام مجازات به جهان سراسر در

 خود، شدن يزندان انيجر از قبل يحت او" انيصدا  يب يصدا"  بعنوان

 ها ونيليم به ،ييويراد نگار روزنامه کي بعنوان خود کار حساب به

 يها رسانه در ينمود و ييجا چيه جامعه در که يآنان ي همه و يزندان 

 . داد يا چهره و ييصدا نداشتند،" محترم" 



 آن از شيب يزيچ کا،يآمر متحده االتيا يعال دادگاه 0669 ليرآو در

 به دانستند يم" ايموم  ياستثنا"  بعنوان کايآمر مردم از ياريبس که را

 گذاشت ديد معرض

 واضح کامال متحده، االتيا يعال دادگاه 0669 ليآور ميتصم از بعد

 حال در .شد نخواهد ليتشک  ابوجمال ايموم يبرا يگريد دادگاه که است

 يبرا که دارد وجود يعال دادگاه يبرا ياضاف ميتصم کي تنها حاضر

 اعدام مجازات اي که يمعن نيبد: است شده يزير  برنامه 0669 زييپا

 شود،  يم دييتا و ماند يم يباق خود بقوت 7980 سال در شده بيتصو

 شد خواهد يقانون گرديپ رياخ صورت در که شود ينم دييتا حکم نيا اي

 مرگ به دوباره را ايموم اي که  شد خواهد نيتع ديجد يژور اتيه کيو

  مشروط عفو امکان بدون ابد زندان به ميتصم" فقط"  اي کند يم محکوم

  . رديگ يم

 از شيب متحده االتيا يعال دادگاه ساز، سرنوشت يريگ ميتصم نيدرا

 ييقضا ييرسوا نيا  مورد در" شد رد دادخواست:"  حيتوض دوکلمه

 بايتقر حاضر حال در که ابوجمال ايموم ياسيس يزندان به ربوطم

 ايموم اي خواهند يم آنها. نشد افتي  است، شده شناخته دهه سه بمدت

 مدفون زندان در عمرش تمام يبرا را او اي کنند اعدام را ابوجمال

  .سازند

 اعدام را ابوجمال ايموم شده يمتيهرق به دارد يسع ايالدلفيف دادستان

 به. کند يم اعمال  هدفش به دنيرس يبرا را ياديز يفشارها او. دکن

 دسامبر در ايموم يريدستگ زمان از انيبرا. ر ايموم ليوک گفته

 دارد، قرار امروز که يبزرگ خطر  نيچن در هرگز او يزندگ ،7987

  . است نبوده

 7990 سال در -دوبار توانست جهان سراسر در ها تظاهرات تاکنون

 آن با هم امروز. دينما  يريجلوگ ايموم شده مقرر اعدام از – 7999 و

 يالملل نيب يهمبستگ و عيوس اعتراض کي تنها: ندارد يفرق ها سال

 شده يزير برنامه کشتن طرح که آورد  فراهم را يتيوضع تواند يم

  .سازد رممکنيغ است، گرفتار دولت دست در که را ايموم

 يقانون اقدامات ي همه کاربرد به خواهد يم ايموم يدفاع ميت البته

 در که چه آن از صرفنظر  اما دهد، ادامه اعدام از او نجات يبرا ممکن

 کنندگانش تيحما و دفاعش ا،يموم خود دهد، يم رخ يحقوق ي جبهه
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 محاکمات که اند کرده ديتاک را تيواقع نيا همواره  جهان سراسر در

 به بلکه شد برنده ياهدادگ ي محدوده در صرفا توان ينم را ياسيس

  .افتي دست يروزيپ به شود يم که هاست ابانيخ در يواقع طور 

 متحده، االتيا در يهمبستگ جنبش يامروز يها ياستراتژ از يکي

 که داند يم هرکس را  نيا البته. اوباماست دولت بر ياسيس فشار اعمال

 االتيا حکومت از ياسيس انيزندان با داشتن عادالنه رفتار انتظار

 ستميس از را يانتظار نيچن که است يواقع  ريغ اندازه همان به متحده

 نيا وجود با يول. داشت کايآمر پرست نژاد ييجنا يدادرس ييقضا

 نگاه مسئول يعموم حوزه در را دولت دارد تالش يهمبستگ  جنبش

 رابطه در اش  يانتخابات يها وعده به توجه با که سازد وادرش و دارد

 يريگ موضع ها، دادگاه در حاکم يپرست نژاد به توجه با ،"رييتغ"  با

  .کند

 سازمان نيتر بزرگ يتقاضا از است عبارت کارها نوع نياز يکي

 توسط" يمدن حقوق  يبررس"  يبرا  NAACP  يعني ،يمدن حقوق

 موقع مختلف يها دادگاه در يپرست نژاد بااعمال رابطه در دولت

  . جمال  بوا ايموم ي پرونده به يدگيرس
 

 !استاسلحهکييهمبستگ

  !ميکن جاديا را جنبش! ميده سازمان را  يضربت اعتراضات

 تيحما به کمک يبرا تواند يم ياثر چه يجهان يهمبستگ جنبش

   باشد؟ داشته ييکايآمر نيفعال مطالبات از پرشور

 بر را ياسيس فشار خودمان ييايجغراف تيموقع از ميتوان يم ما چگونه

 م؟يده شيافزا اوباما تدول

 که است مهم يليخ نيا! ديسيبنو نامه زندانش آدرس به ايموم يبرا

. باشد داشته مختلف  يکشورها از ياديز يها نامه امکان حد تا ايموم

 کنترل ديآ يم ايموم آدرس به که را ييزهايچ همه مقامات که جا آن از

 اعتراض تظاهر يوعن انگريب ا،يموم به نامه  پراز ي سهيهرک کنند، يم

 خواهند آن متوجه شک بدون دولت و هيقضائ ي قوه که است ساکت

  .شد

 -ايموم که ميده نشان ها آن به يبروشن ميتوان يم ما کار نيا انجام با

  ،يرو سيد در يانفراد  سلول در ماندن سال 01 از بعد يحت ابوجمال



 دادگاه يها طرح باره در خوب اريبس ما که نيا و -است نشده فراموش

  . کرد ميخواه دنبال را آنها تيجد با و ميا  شده يرسان اطالع ها

 يفرد طور به ايموم به کمک يچگونگ يبرا يخوب متعدد شنهاداتيپ

 يجمع يقو اعتراضات  به ما که ميباش آگاه کامال ديبا ما اما دارد وجود

 راتج متحده االتيا پرست نژاد ييجنا دادگاه تا داشت ميخواه ازين

  . سازد مقرر  دوباره را ايموم  هيعل اعدام مجازات نکند

 سرخ کمک ن،يمتحد و ايموم يحام متعدد يها گروه با همراه باهم

 يآزاد و يزندگ  يبرا يمل سطح در تظاهرات کي يبرا يفراخوان

 نيا. است داده نيبرل در اعدام مجازات يالغا يبرا هم و ابوجمال ايموم

 اعدام يبرا است ممکن که يخيازتار قبل  ي نبهش نيآخر در تظاهرات

 از اطالع محض به آن قيدق روز. شد خواهد انجام شود نيتع ابوجمال

  .شد خواهد اعالم  خيتار

 خيتار دو که يزمان 7999 و 7990 سال در اوضاع با سهيمقا در

 يقانون نظر ديتجد  در زيآم تيموفق اقدامات خاطر به ايموم هيعل اعدام

 سراسر در يهمبستگ جنبش يا توده تظاهرات هم و يو از عدفا در

 خانه سفارت مقابل در ميعظ اعتراضات  اکنون. ديگرد يملغ جهان،

 تر قاطع يحت جهان سراسر در گرشانيد ينهادها و متحده االتيا يها

 همان زمان نيا در ، 7996 دهه از متقاوت رو نياز و. بود  خواهد

 است،ما کرده  بحث اش يقانون نظر ديتجد رهبا در قبال ايموم  که گونه

  .ميساز متوقف يقانون يابزارها با را اعدام بود مينخواه قادر
 

 "3+25ايموم"

 

 پشت در ياسيس يروهاين و متحده االتيا هييقضا قوه که يصورت در

 در اجرا به ايموم  ي باره در را مرگ حکم که بکوشند واقعا آن

 ونياکس کي فراخوان مضافا ايموم يآزاد يبرا جنبش اورند،يب

 لزوم صورت در اي) ظهر 70   ساعت در: دهد يم را رمتمرکزيغ

 موسسات ا،يموم اعدام حکم مجدد دييتا از بعد روز نيسوم در( رتريد

 هدف ديبا کايآمر به وابسته يها شرکت نيچن هم متحده،  االتيا يدولت

  .رنديگ قرار يمدن ينافرمان اتيعمل و اعتراضات
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 سبز چراغ که را متحده االتيا يعال دادگاه ميتصم قيدق خيتار کس چيه

 درخواست يبرا را دادستان  فشار اي داد، خواهد نشان ايموم اعدام به

 ميتصم نيا اما. داند ينم را، ايموم مرگ يبرا يگريد حکم صدور

 مجازات ميتصم نيا. شود گرفته اکتبر 0 از بعد  يهرزمان است ممکن

 حکم  يامضا يبرا  کوتاه يزمان کرد، خواهد دييتا را ايموم يبرا مرگ

 حکم ياجرا يبرا ديجد يزمان نييتع دستور و ايلوانيپنس حکومت توسط

  .داشت خواهد وجود اعدام

 در مقاومت شکل باره در کردن فکر به ميکن  شروع وقت آن ما اگر  

. بود خواهد ريد يليخ  دولت، توسط شده يبانيپشت ييقضا قتل نيا مقابل

 م،يکن آغاز حاال نيهم را بد يويسنار نيا يبرا يساز آماده اگر اما

 چه منتظر پس -افتي خواهد توسعه هم  يضرور ياسيس يفشارها

  م؟يهست

  :ستين ريپذ انجام کار نيا تو بدون

  !شو فعال بزن، اديفر! کن يسازمانده را يضربت اعتراضات

 داد، انجام عيسر ديبا را يهرکار شد، خواهد نيتع اعدام زمان يبزود

 از يزيهرچ. ابدي تيواقع  و شود يده سازمان ديبا يا توده اعتراضات

 يضرور جيبس که باشد آگاه ديبا يکس هر ما، ي همه و. شود ايمه قبل

  .باشد موثر نفر هزار هزاران شرکت و تيحما  با تنها تواند يم

  !است اسلحه کي يهمبستگ

  !ابوجمال ايموم يآزاد و يزندگ يبرا

 ،        ندارد را انيزندان کشتن حق يدولت چيه

  !هرجا در اعدام مجازات لغو 

           !ريپلت لئونارد يآزاد

  ! ياسيس انيزندان ي همه يآزاد 

 مجازات دييتا از بعد روز سه رمتمرکزيغ ونياکس" 70+  6 ايموم" 

 نيهم در رتريد ازين  صورت در اي) ظهر 70 ساعت -ايموم اعدام

  (روز

 اعدام از قبل شنبه نيآخر در کايآمر خانه سفارت بسمت يمل تظاهرات

 ,Oranienplatz  ظهردر از بعد 0! شده يزير برنامه

Berlin 

  !گردد ديبا يملغ اعدام مجازات! ميکن آزاد را ايموم -ميتوان يم ما بله



  !ابوجمال ايموم يآزاد و يزندگ يبرا
 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه هم امروز ياسيس انيزندان يآزاد يبرا زهمبار اما"

   "دارد
  انيزندانبارهدر*سيويدآنجالباگفتگو

 در اول مقام يدارا زندان مساله با رابطه در متحده االتيا متاسفانه: س

 ها آن نيب از و زندانند  در اکنون نفر ونيليم 0،6 از شيب. است جهان

  ...هستند اعدام به نيمحکوم نفر 6066

 تحت و آزادند مشروط طور به که را يکسان عده نيا به ديبا: آنجال

 توجه اگر. ميکن  اضافه دارند مشابه يتيوضع اي دارند قرار ييبازجو

 يم دارد نهيهز چقدر نفر ونيليم 0،6 نگهداشتن زندان در که شود

 قيعال و است ياقتصاد و ياسيس  يمعنا چه يدارا زندان که ميفهم

  .است يقو و بزرگ اندازه چه انيکارفرما

 يکار و کسب نيچن در انيزندان از يتعداد که است نيا منظورتان: س

 شوند؟ يم تباه

 نيا کند يم امضا کار قرارداد يزندان با ييکارفرما که يزمان: آنجال

 نيتام به فقط نيا  .است داريپا اريبس و منظوره چند کار و کسب کي

 ،-کند کسب خود يبرا يدرآمد يزندان که -شود ينم محدود انيزندان

 دست بدان تواند يم کار نياز کارفرما  که است يسود به مربوط بلکه

  . ابدي

 ؟يا وهيش چه به: س

 از که دارد وجود يصنعت يدگيچيپ کي متحده االتيا در: آنجال

 ديتول را ارزان  اريبس يکاالها بتوانند تا کنند يم استفاده سوء انيزندان

  .کنند
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 7916 سال در که يزمان د،يا کرده تجربه را زندان خودتان شما :س

 ديتهد در و ديشد  ريدستگ يپرست نژاد هيعل تان مبارزات خاطر به

  .ديبود اعدام مجازات

 يالملل نيب يهمبستگ چنان زمان آن که آوردم شانس يليخ من: آنجال

. شد نم يآزاد سبب  باالخره و است ريتقد قابل که داشت وجود يبزرگ

 کنار در. دارد ادامه هم امروز اسبيس انيزندان يآزاد يبرا مبارزه اما

 يم ريپلت لئونارد  به و ابوجمال ايموم به من  انيزندان از گريد ياريبس

 زندان زمان نيتر يطوالن با که است يکسان از يکي ايموم. شمياند

 يها نزندا از يکي در ياسيس يزندان عنوان به 7816 دهه  از بايتقر

  .است بند در متحده االتيا

 نه شما که شود يم ديتاک و ديهست ايفرنيکال دانشگاه استاد شما اکنون: س

 چگونه نيا. ديهست پوست  اهيس ستينيفم کي بلکه ديهست ستينيفم فقط

 است؟

 ياجتماع عدالت يبرا ما اگر که است مهم مطلب نيا درک: آنجال

 را تيوجنس طبقه  ،يپرست نژاد اي نژاد چون ييها تم م،يکن يم حرکت

 نژاد هيعل همزمان يستيبا. ميده قرار توجه مورد هم از جدا توان ينم

 صلح يبرا وهم طيمح ستيز جهان  کي يبرا و سميسکس ،يپرست

  .کرد مبارزه

 اند؟ وابسته بهم موارد نيا ي همه ايآ: س

 يبرا مبارزه جهت نيبد. ميکن يم يزندگ دهيچيپ يجهان در ما: آنجال

 جهان رييتغ و ياجتماع  عدالت. است دهيچيپ اريبس هم جهان نيا رييتغ

  .شوند دهيد هم به وابسته ها تم نيا همه که است ممکن يزمان تنها

. است متحده االتيا اهپوستيس جمهور سيرئ نياول اوباما باراک: س

 شما احساس. ديا کرده  مبارزه ينژادپرست هيعل عمر تمام خودتان شما

   است؟ چگونه يروزيپ نيا به جعرا

 کنم يم درک يخيتار تيموقع کي عنوان به را مساله نيا من: آنجال

 کايآمر جمهور سيرئ  عنوان به اهيس پوست رنگ با يکس که نيا اما

  .نبود يا ژهيو زيچ شود انتخاب

 بلکه؟: س

. کردند يده سازمان را کارزار که بود يکسان همه يروزيپ نيا: آنجال

 جمهور سيرئ عنوان  به بتواند اوباما که کرد ينم باور يکس يزمان

 دهد يم نشان يروزيپ نيا بود؛ ژهيو يقدر يروزيپ نيا. شود انتخاب



 کنند عمل هم با بتوانند  که اگر کند کسب  را يزيچ تواند يم انسان که

  .بگذارند شيپ پا ياجتماع عدالت استقرار يبرا هم با و
 

 التيا رمنگاميب شهر در 7966 دسامبر 03 در سيويد انجال -* 

 نظر از  پوست اهيس خانواده کي در کايآمر متحده االتيا يآالباما

 و يپرست نژاد کايآمر در او يکودک دوران. آمد ايبدن متوسط ياقتصاد

 نمود جا همه در ينژاد ييجدا  نيا. بود حاکم شهروندان ينژاد ييجدا

 ها کالن کوکالس...  و اراتاد در مدارس، در اتوبوس، در. داشت

. بود فعال زين شهروندان حقوق يبرابر جنبش  همزمان اما بودند فعال

 در يخصوص معروف مدرسه کي يليتحص بورس يسالگ 70 در

 به و شد آشنا سميمارکس با ورکيورين در. آورد بدست را ورکيوين 

 انيپا از بعد . آمد در رستانشيدب يستيکمون گروه کي تيعضو

 و شد ماساچوست التيا در سيبراند دانشگاه وارد متوسطه التيتحص

 يسالگ 78 در. شد ييدانشجو  خشونت عدم يهماهنگ تهيکم عضو

 با رابطه در يکتاب و شد آشنا اهيس پلنگان حزب با زندان در و ريدستگ

 ايفرنيکال دانشگاه در استاد عنوان به بعدها. نوشت  خود زندان طيشرا

 از انجال. شد کايآمر ستيکمون حزب عضو. ديگرد کار به مشغول

 االتيا پوست اهيس شهروندان برابر حقوق و سمياليسوس يبرا يجوان 

 ريدستگ 7916 سال  در مبارزه نيهم ليدل به.  کرد يم مبارزه متحده

 االتيا تکارانيجنا نيتر خطرناک از تن76 ستيل در نامش و شد

 از و ديتهد اعدام به سميرورت از تيحما  عنوان به و گرفت قرار متحده

 جنبش کي او يريدستگ. شد اخراج ايفرنيکال دانشگاه در کارش

 سال در او يآزاد به منجر که زد دامن را يجهان يهمبستگ  يسراسر

 عيصنا  يدگيچيپ"  يبررس با رابطه در را کارش او. شد 7910

 سرکوب ي رابطه مساله به رياخ يها سال در و داد ادامه" زندان

 در جهان در و کايآمر  متحده االتيا در طبقه و نژاد ت،يجنس يرمبناب

 0666 سال در. دارد اختصاص يدار هيسرما شدن يجهان دوران

 را يانسان کرامت و يشهروند حقوق  يبرا جامعه بشر حقوق زهيجا

  0676 اکتبر 71  ،يثابت دهيفر     . کرد افتيدر
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 نيپيليف بشر حقوق فعال و مدافع ليوک يسخنران متن

 اکتبر 52-55 کپنهاک کنفرانس در ساالدرو ويگيرم

5010  
 !خواهران و برادران رفقا،

 رنج در است يرزمانيد که نيپيليف مردم يسو از گرم يدرود و سپاس

 اند،

 شده معروف کيدموکرات کشور کي به نيپيفل ديدان يم که گونه همان

 يعموم ينهادها همه  نيپيفل ديشا. ندارد تيواقع امر نيا بدبختانه. است

 دولت، و سايکل از جدا: داراست را کيدموکرات جوامع به مربوط

 ها نيا اما. گريد يزهايج و قوه سه  نيب قدرت ميتقس ،يقانون انتخابات

 کي نهات ميدار ما که يزيچ. عمل در نه دارد وجود ياسم طور به فقط

 چند يها دست در ياسيس قدرت که است ييجا در ياسم  يدموکراس

 يبرا  يخارج ستياليامپر يها سرکرده به وابسته و ثروتمند خانواده



 قرار خورند، يم غوطه فقر در که ما مردم ميعظ تياکثر دادن رنج

  . دارد

 اجرا به نيپيليف حکومت توسط که يبرالينئول ياقتصاد يها استيس

 هر از که شود يم  زده نيتخم. است شده ما مردم فقر سبب است هدرآمد

 روز در دالر 0 از کمتر با تنها نفرشان 8 کشور تيجمع از نفر 76

 آماده اي کارنديب اي کار يروين % 66 حدود رايز کنند يم گذران

  . اند بخدمت

 را ياساس راتييتغ ما مردم از ياريبس که است شده سبب تيوضع نيا

 خواهان ها، خواسته از  ياريبس کنار در مصرانه ها آن. زنند يم اديفر

 يخارج يوابستگ از ييرها و ،يمل صنعت ،يقيحق يارض اصالحات

. است مانده کر ها آن يها خواسته به نسبت  نيپيفل حکومت اما. هستند

 مردم يها خواسته که نموده فراهم را شورش ضد برنامه کي يحت

 ياساس حقوق به ياحترام يب و سميترور وانعن به را راتييتغ  يبرا

 دايپ را ازيامت  نيا نيپيليف رفتار نيا جهينت بعنوان. کند يم مالحظه انسان

 در بشر حقوق نقض که رديبگ قرار ييکشورها زمره در تا است کرده

  . است استثنا بلکه قاعده نه ها آن

 اپالماک ايگلور ؛يقبل جمهور سيرئ حکومت زمان در: مثال يبرا

 اعدام تيامن سازمان  توسط محاکمه بدون نفر 7066 از شيب و،يآررو

 ،0669 تا 0667 سال از. شدند ديناپد نفر 066 از شيب. شدند

 بطور نفر 7960 حدود دوره  همان در. شدند شکنجه نفر 7603

 و دانان حقوق شدگان ريدستگ زمره در که شدند ريدستگ يرقانونيغ

 . بودند هم شرب  حقوق مدافعان و وکال

. نوياک ينو ينو جمهور سيرئ م؛يدار يديجد جمهور سيرئ ما اکنون

 دارد يقبل يکارها  همان دهد يم نشان که است موجود ييها نشانه اما

 حکومتش اول روز 766 در و يو حکومت تحت. افتد يم اتقاق

 شيب حاال و. شدند کشته يدولت يتيامن  يروهاين توسط فعال 73 حداقل

. زندانند در مدت يطوالن يها تيمحکوم در ياسيس يزندان 666 از

. است داده گسترش را يقبل حکومت شورش ضد برنامه  نوياک نيچن هم

 ياقتصاد  يها استيس در يرييتغ چيه نوياک جمهور سيرئ که نيا بدتر

 يساز يخصوص و ينظم يب ،يواردات سميبراليل از حاصل يبرالينئول

  .است نکرده جاديا است  شده مردم رنج و اضطرار سبب که ها
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 در شما با که امکان نياز خوشحالم سابق، ياسيس يزندان کي بعنوان

 ما بودن باهم شانس  که نيا بخاطر يالملل نيب فوروم از. باشم کنفرانس

  . کنم يم تشکر است کرده فراهم را ما نشيب ارتقا و اتيتجرب مبادله و

 يزندان چيه آن در که يروز. ميدار ندهيآ به چشم زين ما شما مانند

  .باشد نداشته وجود جهان در ياسيس

  !يمابوها ميگوئ يم ينيپيفل زبان به

  !ياسيس انيزندان يآزاد يبرا جنبش باد زنده
  ! يالملل نيب يهمبستگ باد زنده

 مقاومت و يخودباور
 انيزنداني سراسر کشتار جانباختگان ادماني سوم ناريسم در شده ارائه

                             7631 تابستان ران،يا دري اسيس

             ، فريده ثابتييمزده ارس

 (Vorwort) شگفتاريپ
 اساس بر شده، ارائه کاري مبنا که است، ذکر به الزم ز،يهرچ از قبل

 Detlef Garbe قلم به" مقاومت وي خودباور"  بنامي ا مقاله

(Selbstbehauptung und Widerstand von Detlef 

Garbe )وحشت مکان" کتاب از( "DER ORT DES TERRORS  )

 کاري ها اردوگاه در را، مقاومت مختلف سطوح مقاله، نيا. 7باشدي م

 در. است داده قرار ،يبررس مورد ها،ي ناز سلطه زمان( KZ) مرگ و

ي جمهوري ها زندان در مقاومت با  مقاومت، سطوح نيا نجا،يا

 مشابه وجه، چيبه سه،يمقا نيا از هدف. شودي م سهيمقا ران،ياي اسالم

 ست،ين رانيا طيشرا با آلمان، دري ناز دوراني ساز کساني وي انگار

 مثل ط،يشرا نيتر هولناک در که است، تيواقع نيا دادن، نشان بلکهف

 موارد وجود رغم،ي عل ز،ين( KZ) مرگ و کاري ها اردوگاه

 در و داشت، انيجر متفاوت، سطوح در مقاومت، م،يتسل وي خودباختگ

 .بود نيچن ز،ين رانياي ها زندان
 

 (Einführung) مقدمه

 مثل ابزار نيا. ديجو يم سود ابزار نياز است شده مواجه شکل

 از بلکه ستين  يدار هيسرما نظام ساخته ها دهيپد از گريد ياريبس



 را خود يفيک و يکم رشد اما است دهيرس ارثه ب نيشيپ يها نظام

 .است همراه مقاومت با اما زندان. است يدار هيسرما ونيمد

 دوران يها اردوگاه و. ا. ج يها زندان در را مقاومت دهيپد يوقت

 با امروزه ما که مينيب يم ميکن يم سهيمقا هم با آلمان سميفاش و سميناز

. مييروبرو باره نيا در شده يآور جمع مستندات ريگ چشم کمبود

 خيتار و ندارد وجود رانيا در زندان با رابطه در يخيتار قيتحق اصوال

 توسط رياخ يها دهه دو در عمدتا کشتار و سرکوب  باره در ينگار

 نهيزم نيا در قنيمحق لهيبوس موارد معدود در و سابق ياسيس انيزندان

 آلمان در( KZ) ها اردوگاه در مقاومت دهيپد يبررس البته،. شده انجام

 جنگ، انيپا از پس سال 66 يعني يالديم 86 دهه در  عمدتا زين

 . گرفت قرار يجد بحث مورد

 که ستين روشن هنوز آلمان در( KZ) ها اردوگاه خالف بر رانيا در

 سال از که است روشن يول دارد وجود. ا.ج در زندان تعداد چه

 يبرا يا بودجه دولت يها برنامه در يعلن طور به( 7637) 7980

 نيبزرگتر مجموع در. است شده داده اختصاص ديجد يها زندان جاديا

 گوهردشت، ن،ياو از عبارتند رانيا يعلن يها زندان نيمعروفتر و

 از مانده ارث به يهمگ که رازيش آباد عادل و تهران در حصار قزل

 . هستند شاه دوران

 ريز که دارد وجود يرسم ريغ و يمخف شماريب يها زندان امروزه

 پاسداران سپاه و يانتظام يروهاين عات،اطال وزارت يروهاين نظر

 در که بود زکيکهر زندان آنها نيتر مخوف از يکي که شود يم اداره

 هم و يروان و يجسم ديشد يها شکنجه مورد رياخ حوادث انيزندان آن

 يها وهيش نظر از را آن گرانش شکنجه و گرفتند قرار يجنس تجاوز

 رضا احمد.)" دهند يم قرار  اول رده در اعتراف گرفتن و شکنجه

( يعامر)انيعامر ،يريکشم مانند همدستانش از يتعداد اتفاق به رادان

 انيزندان و نديآ يم زکيکهر به  رهفته د روز چند کوپتر يهل با يحق و

 رضا احمد.دهد يم قرار ريتحق و انهيوحش يها شکنجه مورد خود را

 که يزندان است نجايا اول ايدن در: گفت انيزندان به خطاب رادان

 نيفعال از نقل به". گوانتاناموه و بيابوغر بعد ميکن يم آدم را يزندان

 3 با برابر 7688 مرداد 70 ران،يا در يودمکراس بشر حقوق

 (. 0669  اگوست

  



 159   مجموعه مقاالت

 : مقاومت فيتعر

 اشاره نمونه سه به نجايا در که دارد وجود يمتعدد فيتعار مقاومت از

 : شود يم

 و يستادگيا با است مترادف دهخدا فرهنگ در مقاومت يلغو فيتعر

 . يداريپا

 جامعه نامه لغت در  0(Karl Heinz Hillman) فيتعر برطبق

 افراد رفعاليغ اي فعال يستادگيا" از است عبارت مقاومت يشناس

 اي و يدولت و يحکومت يها ارگان هيعل ياسيس يها گروه اي منفرد

 "اجتماع در ياسيس يروهاين ريسا

 کار يها اردوگاه در مقاومت از Hermann Langbein فيتعر اما

(KZ )عبارت مقاومت فيتعر نيا طبق: دارد يشتريب استفاده مورد 

  التيتما مقابل در افتهيسازمان واکنش جهت ييها کوشش"  از است

 " . اس اس نابودکننده
“Bemühungen um eine organisierte 

Gegenwirkung gegen die 

Vernichtungstendenzen der SS “ 

 

 :مقاومت انواع

 فيتعر طبق بر کار يها اردوگاه در مقاومت مختلف سطوح ابتدا در

Hermann Langbein  نيا يقيتطب سهيمقا سپس و شود يم انيب 

 .رديگ يم انجام. ا. ج يها زندان با سطوح

 يهمبستگ قيطر از يخودباور/ خود از دفاع خواست از مقاومت

 vom. )شود يم انيب آشکار لفتمخا تا گرفته يعموم

Selbstbehauptungswillen über Akte der 

Solidarität bis hin zur offenen Gegenwehr ) 

 رد در, مشترکشان وجه حداقل که مقاومت مختلف اشکال يگوناگون نيا

 راه سر بر مانع جاديا يموارد در و  حاکم ستميس اهداف در اختالل و

 ميتقس ريز دسته  چهار به“ Detlef Garbel„    توسط است، آنان

 :شود يم

7- (Selbsthilfe )به کمک يبرا گرفتن ميتصم/ بودن مصمم 

 :خود



 ينابود و بيتخر بر يمبن ها اس اس قصد کردن يخنث يبرا امر نيا

 اردوگاه طيشرا از يديام نا و اسي گسترش نيهمچن و يشخص تيهو

 .گرفت يم صورت ها

0- (Solidarität )گرانيد به کمک و يهمدرد  

6- (Verweigerung )يچيسرپ 

6- (Widerstand )يستادگيا و مقاومت 

 به کمک يوجود شرط خود به کمک و ازخود دفاع و يباور خود

 رفته, گرانيد به کمک و خود حفظ اي تيهو حفظ ازعزم. بود گرانيد

 يچيسرپ نيا يموارد در. گرفت يم شکل رفتار در يا يچيسرپ رفته

 يرو از يحت يگاه که شد يم ييها يستادگيا و ها مقاومت به منجر ها

 يم صورت هدف، به يابيدست انداز چشم داشتن بدون و يديام نا

 . گرفت

 يم تنها اس اس هيعل شده داده سازمان مقاومت که است يعيطب

 يعني مقاومت يقبل مراحل که رديگ صورت يانيزندان لهيبوس توانست

 يعني  يهمدرد و  يخودباور يعني رانگيد به کمک و خود به کمک

. بودند گذاشته سر پشت را( Überleben" )بردن در به جان" مرحله

 محسوب  يا يجمع و يفرد يها مقاومت باال دسته 6 قيطر نيا به

 نيا از کي هر به حال. گرنديکدي با تنگاتنگ ارتباط در که شوند يم

 :ميپرداز يم ستميس دو در آنها سهيمقا و مراحل

 : خود به کمک  -7 

 طيشرا بردن، در به سالم جان يبرا شده ريدستگ فرد  مبارزه و تالش

 خود حفظ و يخودباور يها زميمکان و

(Selbsthilfe: der Überlebenskampf der 

Häftlinge, Substintenzbedingungen und 

Mechanismen der Selbstbehauptung) 

 توان همه يريگ بکار از است عبارت سطح نيا در مقاومت مفهوم

 يبرا تالش نيهمچن و يوجسم يروان يفشارها با مقابله يبرا شخص

 و خشونت اعمال قيطر از مرگ به يدائم ديتهد برابر در ماندن زنده

 قهر و خشونت اعمال  نيا به. بود ها. اس.اس توسط ميمستق قهر

 بر  يگرسنگ ريتاث. شد يم اضافه زين مرگ حد سر تا يدائم يگرسنگ

 يانسان صفات سقوط سرحد تا  را، خود روان و جسم
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(Mitmenschlichkeit)، شتنيخو به احترام دادن دست از 

(Selbstachtung )به آن ليتبد و انسان ريتحق حد تا کالم کي در و 

 بهتر خواب يجا افتني  گران،يد يغذا دنيدزد. )داد يم نشان وان،يح

" يخودباور" بر ميتصم و استخو نيبرا بنا(.  گرانيد يجا غييتض با

 يبرا يا ياستراتژ به و موجود طيشرا بر غلبه يبرا ييها وهيش به

 . داشت ازين" بردن در به جان"

  کار يها اردوگاه

 به توجه ازجمله داشت وجود امر نيا به يابيدست يبرا که ييها وهيش

 و يبهداشت جنبه از فقط نظافت مسئله. بود ظاهر و يشخص بهداشت

 تکه کي يحت يريگ بازپس بلکه نبود، يماريب برابر در متمقاو

 يزندان به که يزيچ هر مجموع در. بود يانسان حرمت از کوچک

 حفظ يحدود تا را خودش يقبل تيفرد و تيشخص تا کرد يم کمک

 از بردن در به جان اي و بقا ياستراتژ يبرا بود، يارزش با عمل کند،

 يبرا يجنگ به را انيزندان زين يطرف از" خود حفظ. "ينابود مهلکه

 گريد به نسبت تر سبک کار اي و بهتر خواب يجا شتر،يب يغذا

. شد يم همراه گرانيد به يتوجه يب با اغلب و. ديکشان يم ان،يزندان

 يخود به توانست ينم موارد نيا در خود حفظ و ازخود دفاع نيبنابرا

 مثبت يامر ،مقاومت و ياريهم يعني گريد پارامتر دو مانند خود

  شود يابيارز

 :خود از دفاع و" يخودباور"  مختلف اشکال

 ستيکمون اعتفادات مذهب،) مختلف اشکال با يديناام هيعل مبارزه -7

 و بار اسف طيشرا بر غلبه توانست يم...(  و ها ستياليسوس و ها

 يبرا باشد يکمک کند، تر راحت يحد تا را ها اردوگاه يفرسا طاقت

 برابر در ناب يقدرت يب کاهش و مقاومت يروين و انتو يآور جمع

 .طيشرا

 لم،يف و تئاتر ها، کتاب موضوع کردن فيتعر مثل يفرهنگ يکارها -0

 ترانه و شعر خواندن

 يم دور اردوگاه يزا مرگ طيشرا از را آنان موقت بطور تنها نه 

 انيب خود ،يفرهنگ – يروان شکل به يخودباور قيطر از بلکه کرد،

 و يروان انيطغ شکل نيا به و انيزندان يانسان حرمت از دفاع و باور

 .بود ها اس اس مقابل در ينظر



(Ausdruck des Willens der Häftlinge zur 

Wahrung ihrer Menschenwürde und damit eine 

geistige Rebellion gegen ihrer Peinige war). 

 يمخف ياجرا  به قاومتم هيروح شيافزا يبرا زين يمذهب انيزندان -6

  يمذهب مراسم

 يمفهوم با بلکه ،"خود حفظ" منظور به نه اما امر نيا. پرداختند يم

 . بود يمذهب
 رانيا

 و ها اردوگاه در مقاومت از مرحله نيا که شود گفته ديبا سهيمقا از قبل

 مثل ستند،ين سهيمقا قابل هم با لحاظ ياريبس از ران،يا يها زندان در

 اما. يسوز آدم يها کوره وجود اي غذا وحشتناک کمبود اي ياجبار کار

"  و" حد"  چون ياسالم مختلف ياسام به شکنجه رانيا يها زندان در

 هم نباشد، هياول يها ييبازجو و يريدستگ زمان به محدود  که"  ريتعذ

  ها، يريگ گروگان مطلق، يکيتار و گرم يها اتاق ، ها تابوت نيچن

 .داشت وجود اعدام و يجنس اوزتج و استفاده سوء

 در نه اما 86/ 36 دهه ياسالم يجمهور يها زندان در مقاومت

 شروع يريدستگ ي لحظه از بلکه" خود حفظ"  از بعد و آخر مرحله

 حفظ بلکه نداشت قرار اول خط در نجايا" خود حفظ"  مساله. شد يم

. بود همم خطر، از ها آن کردن دور و بودند نشده ريدستگ که يگرانيد

 حفظ و دشمن به سوخته اطالعات دادن اي و اطالعات ندادن نيهمچن

 در ياريبس ليدل نيهم به. بود مقاومت هياول ي زهيانگ ياسيس تيهو

 ياريبس و کردند يخودکش به اقدام ييبازجو ريز اي و يريدستگ لحظه

 تياکثر در. شدند کشته شکنجه ريز پيپرنس نيا حفظ يبرا زين گريد

. کردند يم تحمل يخوب به را شکنجه هياول مراحل انيندانز موارد

 ،يقپان شدن زانيآو خوردن، کابل از اعم شکنجه مختلف مراحل

 اهرم از استفاده ،يطوالن بمدت دنيخواب از يريجلوگ و سرپا ستادنيا

 فرد شکنجه کان،ينزد گرفتن گروگان مثل يعاطف و ياحساس يها

 و يهوشيب هنگام به فرد از ادهاستف سوء برعکس، اي و ها آن يجلو

 باال ليبدال تنها همه و همه گسترده، سطح در نه البته يجنس تجاوز

 گرانيد حفظ هيسا در خود حفظ جا نيا در قتيحق در. شد يم تحمل

 يدرون يقو و بزرگ مبارزه کي دوران نيا تمام در. گرفت يم قرار

 کردن يخنث با ،يديناام با درد، با مبارزه:  يعني داشت، انيجر هم
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 بودن زن به توجه با که يريبرتحق غلبه زنان، يبرا و دشمن، القائات

 مرد و زن نيب يتفاوت درشکنجه که يحال در  داشتند، يم روا آنان به

 کي هم نيا که خود به قبوالندن و يتجاوزجنس از ترس با و نبودند قائل

 آن تحمل يبرا يآمادگ جاديا و گريد يها شکنجه مثل است شکنجه نوع

 .وقوع صورت در

 وهيش به يازي دست زندان سخت طيشرا از ييرها يبرا يموارد در

 مقاومت پروسه يبرا مثبت يامر توانست يم" خود حفظ" يبرا ييها

 تاب گريد فرد که شد يم آشکار آنجا" خود حفظ" يمنف وجه اما. باشد

 گران شکنجه گسترده غاتيتبل با شيدهايترد و نداشت را شکنجه تحمل

 شدند، يم آورده افراد با صحبت يبرا که دهيبر مشهور افراد القائات و

 منجر که کشاند يم شکنجه از ييرها راه بدنبال را فرد و شد يم شتريب

 در تزلزل باوجود که يکسان بودند اما. شد يم گرانيد به صدمه به

 . ستادنديا استوار متعدد هاتيتنب وجود با بعدها ،ييبازجو دوران

 لميف و شده خوانده يکتابها ي باره در صحبت ،يفرهنگ يها تيفعال

 شاملو، يشعرها ژهيبو اشعار کردن حفظ و خواندن شده، دهيد يها

 ديام جاديا و طيشرا فيتلط در نيالت يکايآمر شاعران و نرودا برشت،

 يباق زن انيزندان به 31 سال کشتار در مساله نيا. بود موثر يزندگ به

 . کرد ييگرانبها کمک نيوا در مانده

 تا تيبهائ روانيپ يبرا جمله از ياسيس ريغ انيزندان يبرا البته  -

 . بود تحمل عامل ينيد دهيعق در يداريپا تنها ميدانيم که يجائ

 گذران يبرا دادگاه به رفتن و ييبازجو انيپا از بعد" خود حفظ" 

 . بود يمهم اريبس مساله انيزندان ريسا با برخورد و زندان دوران

 ناتيتمر وانجام  يجمع و يفرد ونظافت بهداشت تيرعا مساله

 اريبس سرموضع انيزندان يبرا ژهيو به بود، ممنوع اغلب که يورزش

 يکس که ينحو به بود کم اريبس مواقع از ياريبس در غذا. داشت تياهم

 يشخص نفع به امکانات نياز استفاده سوء از يموارد اما شد ينم ريس

 بدن ليدل به ورزش نيتواب بند در. است نشده دهيد بندها نيا در حداقل

 دوره در تنها. شد ينم انجام مقاومت هيروح و يشاداب جاديا و يساز

 يبرا ييسرودها با نيتواب ورزش( 37) يالديم 80 سال در کوتاه يا

 .شد قطع يکوتاه مدت از بعد هم آن  که شد يم اجرا ميرژ و پاسداران

 رياخ حوادث رشدگانيدستگ مورد در" ازخود دفاع اي ودخ حفظ" مسئله

 تا يمحتو و شکل نظر از 36 دهه انيزندان با سهيمقا در ران،يا در



 به وابسته افراد ياستثنا به يزندان نجايا در. است متفاوت يحدود

 کرده شرکت يونيليم ياعتراض حرکت کي در يفرد شکل به حکومت

 يبرا ست،ين گرانيد مورد در يگروه و يتيامن اطالعات حامل و

  يآمادگ ها زندان در ميرژ ديشد سرکوب و ها شکنجه با ييروبرو

 سالم جان" و" خود حفظ" مسئله يريدستگ لحظه از جهينت در. ندارد

 جاديا نجايا در. است مسئله نيمهمتر وحشتناک طيشرا آن از" بدربردن

 نظر از ردف کردن خرد و ياسيس اسي و يديام نا وحشت، و ترور جو

 .  شود يم دنبال مخالف يروهاين کردن نينش خانه منظور به ،يشخص
 :يهمبستگ - 7

 هااردوگاه

 :ييتنها بر غلبه

"  بر يستيبا يم ها، اردوگاه در آزار و شکنجه بهتر تحمل يبرا

 از و يشتريب زمان مدت که يکسان کمک. کرد غلبه" انزوا" و" ييتنها

 و اردوگاه به ورود هياول شوک بر غلبه يراب بودند، ها اردوگاه در قبل

 نعمت ها، اس اس با برخورد يچگونگ با شدن آشنا و هيروح فيتضع

 . بود يبزرگ

 زبان هم ،ياسيس خطوط مانند ييفاکتورها عتايطب ها يهمبستگ نيا در

 کي در تيعضو اي و مشترک اعتقادات بودن، کشور کي از اي و بودن

 گروه نيدرا ان،يزندان. کرد يم يباز ياديز نقش مشترک ياسيس گروه

 به افراد متقابل ازين. کردند يم متقابل کمک گريکدي به کوچک يها

 يازا در کمک يعني. آنان نيب يهمبستگ يبرا بود يا زهيانگ کمک،

 . يگريد به کمک

 از بود شتريب مردان به نسبت زنان نيب رفاقت و يهمبستگ نيا

 در و شود يم دهيد ها اردوگاه نيا از زن بدربردگان جان گزارشات

 آنجا در گرفته شکل يها رفاقت و ها يدوست نقش بر آنان  که يديتاک

 نشات نجايهم از زين" اردوگاه خواهر" اصطالح و مفهوم. کنند يم

 .گرفته

 طيشرا بر غلبه يبرا هم به دادن جرات شکل به متقابل يها کمک

 يمداوا گر،يکدي يها لباس ريتعم مثال بطور. بود ها اردوگاه

 صورت در الجسه فيضع افراد به ياجبار کار در کمک جراحات،

 . جمع انيم در آن ميتقس و ياضاف يغذا هيته و  امکان
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 به محدود افراد يهمبستگ متقابل، يها کمک امکان تيمحدود بخاطر

 و حزب در تيعضو کشور، ت،يمل دوستان، شاوندان،يخو نيب روابط

 در يفراگروه يهمبستگ. بود مشترک اعتقاد اي و مشترک ياسيس گروه

 .بود نادر  يامر ها اردوگاه

 از  يبهداشت و ييغذا يرسان کمک ونيآکس به توان يم نادر موارد از

 سال در که سابق، يشورو يجنگ ياسرا به مختلف يها اردوگاه

 مرگ يها اردوگاه  به ييفرسا طاقت اريبس طيشرا تحت 7967

 پزشکان تا آشپزخانه کاپو از ونيآکس نيا در. دکر اشاره شدند، آورده

 .  داشتند مشارکت يآلمان و يلهستان

 اردوگاه در کودکان و نوجوانان به کمک از توان يم گر،يد موارد در

 کودکان از يتعداد نجات اي و آنان ياجبار کار از يريجلوگ و مرگ

 آموزش اي و ها ستيکمون يها بلوک از يکي توسط مرگ، از يهودي

 .برد نام نوجوانان و کودکان به يپنهان

 رانيا

 هر. بود مقاومت و خود حفظ عامل کي يجمع و يگروه يهمبستگ

 نيا يمواقع در اما کرد يم دايپ را خود گاهيجا بسرعت يوارد تازه

 تخت مثل سخت طيشرا در ژهيبو شد يم يضربات عامل ها يکينزد

 يم و نداشت را دانزن تحمل تاب يفرد که يزمان اي حصار قزل يها

. داشت ريتاث يهمبستگ و تيحما جلب در ياسيس يريگ جهت. ديبر

 يگروه حالت در. گرفت يم شکل  نفره دو اي يگروه, متقابل رفاقت

 فيط و ها يمذهب ها، چپ  يعني يفکر شيگرا درون در رفاقت

 تياکثر و توده حزب به وابستگان يعني سابق يشورو هوادار راست

 .  بود

 به تعلق نظر از افراد نيب منفرد مناسبات ها يبند گروه نياز رونيب

 هم ينظر مواضع حفظ ضمن يليفام مناسبات اي منطقه اي شهر کي

 .داشت وجود

 ياسيس و يحزب يوابستگ يبرمبنا کوچک يها گروه درون در رفاقت

 ،يامکانات ،يمال متقابل يها کمک ها گروه نيا در. گرفت يم شکل

 اوضاع، ليتحل و يمطالعات يها گروه ،يآگاه و اطالعات مبادله

 داشت وجود يبهداشت يها مراقبت و سرکوب و فشار مقابل در تيحما

 موجود فشار اثر در شان يروان ستميس که يکسان با رابطه در جمله از

 جاديا يروز شبانه کيکش داشتند، يکش خود قصد و ختير يم هم به



 يها لباس و مشترک صندوق از نداشتند مالقات که يکسان. شد يم

 يها کمک مورد در. کردند يم استفاده گريد يها خانواده يارسال

 بدون و رفت يم فراتر ياسيس گروه حد از مساله مارانيب به يانسان

 .گرفتند يم قرار مراقبت مورد دهيد بيآس افراد دگاهيد به توجه

 و شد يم گرفته نظر در افراد يجسم تيوضع بند کار ميتقس در 

 کار، مهين يها گروه. شد يم کيشر کار در توانش اندازه به هرکس

 افراد و  بچه يدارا مادران. داشت وجود کار خشک و ترکار کار، تمام

 بخواهند خود که نيا مگر بودند معاف کار از انيبهائ از ژهيو به مسن

 .دهند انجام را يکار

 کودکان به شد يم انجام روز يکار گروه توسط که بند يغذا ميتقس در

 .گرفت يم تعلق  يشتريب ييغذا هيسهم مارانيب و

 با يگروه برون و دورن صورت به بند داخل در يپزشک يها کمک

 يبهدار در کار به حاضر پرستاران و پزشکان از يبعض اما. بود هم

. ديطلب يم زندانبان با را يبهتر ي رابطه يحد تا که بودند هم زندان

 در پرستاران و ها پزشک يبهداشت  يها کمک و اطالعات از استفاده

 هيته ،يجسم يدردها يبرا خاص يها ورزش دادن روزمره، يزندگ

 يها ظرف مثل بند در موجود افتاده پا شيپ ليوسا از ياورتوپد ليوسا

 .بود يگروه يهمبستگ از يگريد شکل ،يگيپالست

 کي ييتنها در و سلول در ژهيو به وقت گذارن يبرا يزير برنامه

 از خود تجارب انيزندان معموال. بود يزندان هيروح و خود حفظ عامل

 . کردند يم منتقل گريکدي به را يانفراد سلول در وقت گذران يچگونگ
 :يجيسرپ -3

 اردوگاه

 .داشت انيجر يفرد و يجمع بشکل يچيسرپ ها اردوگاه در

 يجمع يها يچيسرپ

 در انيزندان ,مرگ به ديتهد و ديشد يبدن مجازات خطر باوجود

 يچيسرپ نيا. کردند يم يخوددار کارها يبعض دادن انجام از يموارد

 ياسيس اعتقادات اي و يمذهب ،يانسان اصول براساس توانست يم ها

 اي و ديتول در اختالل ،يکاراجبار انجام از يجمع امتناع لهيقب از باشد،

(. هوهي شاهدان توسط 7966 سال)  اردوگاه در اسلحه ديتول قبول عدم

 در ينگهدار زدن، شالق کردن، زانيآو ها يچيسرپ نيا مجازات

 .بود رهيغ و سرما در نگهداشتن غذا، ندادن ،يکيتار
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 از  است، شده گزارش هم گريد ياعتراض حرکات و  ها يچيسرپ

 به آنها توسل و ييايتاليا ينظام يروهاين ياعتراض حرکت جمله

 ياسرا عنوان به ابشاناحتس يبرا آنان خواست و ژنو ونيکنونس

 ربارانيت به منجر و مواجه اس اس ديشد سرکوب با حرکت نيا. يجنگ

 انيزندان ياعتراض حرکت اما. شد ييايتاليا انينظام از تن هشت

 . شد روبرو تيموفق با مايل – هانوفر در يفرانسو

 

 يفرد يها يچيسرپ

 امتناع از توان يم يقبل برنامه بدون و يفرد يها يچيسرپ جمله از

 کارانه تيجنا يها شيآزما شبرديپ در يهمکار از يفرانسو پزشک

 يزندان به زدن شالق از يچيسرپ از گريد مورد و ها انسان يرو

 . برد نام گريد

 رانيا

 يم انجام يگروه هم و يفرد صورت به  زندان مقررات از يچيسرپ

 و مصاحبه رشيپذ عدم به توان يم مهم يفرد موارد جمله از. گرفت

 بدون اي و تيمحکوم انيپا از بعد يآزاد شرط که انزجار نوشتن

 و ياسيس براصول بنا اغلب ها يجيسرپ. کرد اشاره بود تيمحکوم

 شکنجه ياجبار يتماشا از امتناع مثال طور به گرفت يم انجام يانسان

 ديشد برخورد با که ان،يهمبند گريد( کابل) شالق خوردن صورت به

 تماس مقررات، از يچيسرپ گريد شکل. شد يم همواج زندان ماموران

 نيچن هم. بود ميمستق صحبت اي مورس صورت به گريد انيزندان با

 در نگهبانان دستورات ياجرا عدم زندان، لباس دنيپوش از يخوددار

 مالقات يط در رونيب به زندان داخل اخبار فرستادن بند، يداخل ليمسا

 زندان؛ يها کارگاه در کار قبول عدم گر،يد موارد. بود يگريد موارد

 بند در اما ها آن به مربوط يکارها انجام در نگهبانان با يهمکار عدم

 به کردن نگاه يبرا. شد يم رفتهيپذ يشاد با کارها نيا ي همه توابان

 انيپا از بعد و گرفتند يم سبقت هم از خود يبند هم خوردن شالق

 يم شعار ياسيس يها گروه هيبرعل و ميرژ از يطرفدار به ضربات

 يفرد صورت به ياسالم مقرارات تيرعا عدم موارد، گريد از. دادند

 يمذهب مراسم در شرکت عدم. نماز خواندن از امتناع مثل يجمع و

 تيرعا عدم. شهر سطح در جمعه نماز مراسم و زندان هينيحس داخل

  رمضان ماه ياسالم مقرارات



 :مقاومت -6

 اردوگاه

 در بخصوص ها اردوگاه اداره در ياسيس انيندانز نفوذ شيافزا با

 جاديا امکان  ره،يغ و مارستانيب ها، کارگاه مانند يديکل يها تيموقع

 يمل يها گروه نيب در اول وهله در و انيزندان نيب يارتباط شبکه کي

 . آمد فراهم

 در داخاو اردوگاه يها ستيکمون يمرکز نقش به توان يم جمله از

 آنان هدف. کرد اشاره يالملل نيب شبکه جاديا و متمقاو يده سازمان

 ،ييجنا انيزندان از ها اردوگاه تيمسئول گرفتن جمله از مقاومت نيا از

 کردن دايپ قيطر از هياول مقاومت گروه توسعه خود، يکادرها حفظ

 نيقوان جاديا با همه يبرا يزندگ ادامه طيشرا بهبود گر،يد نيمتحد

 ستياليسوس و ها چپ و مجارها تزيآشوو در مثال. خود نيدرب يداخل

 .داشتند يفعال نقش 7966 در تزيآشوو مبارزه گروه جاديا در ها

 بخاطر که ها ستيکمون نقش کنار در مقاومت، يها گروه جاديا در

 يا ژهيو نقش ،يمبارزات ياسيس سابقه داشتن و يسازمان ساختار

 کرد اشاره هم ابقس سربازان يمل يها گروه نقش به توان يم داشتند،

 (. يرومان و يمجار سربازان)

 يها ستيکمون از ها اردوگاه يالملل نيب تهيکم ها مقاومت نيا روند در

 و لهستان ش،ياتر هلند، ،يوگوسالوي ا،يتاليا ک،يبلژ فرانسه، آلمان،

 از يالملل نيب ينظام سازمان ليتشک نيهمچن و شد ليتشک يروس

 هيته کارشان که سرخ متحد جبهه ،اياسپان جنگ گاديبار سربازان

 حدود با و گروه 786 شامل سازمان نيا. بود انيزندان فرار و اسلحه

 انجام مقاومت يها گروه نيا که ييها تيفعال جمله از. بود عضو 966

 و بودند ساخته خودشان که ييويراد قيطر از يرسان اطالع دادند،

 يجسم ضعف که ينايزندان حفظ يبرا نقل و حمل ستيل در يدستکار

 محل از دارو دنيدزد بودند، مرگ خطر معرض در شتريب و داشتند

 فرار، يبرا اسناد جعل د،يبازد موقع مارانيب کردن پنهان ،يبهدار

 .بود رهيغ و يجمع اي و يفرد بصورت افتهي فرارسازمان بيترت

 زين( Vernichtungslager) مرگ يها اردوگاه در مقاومت

 توسط مسلحانه اميق کي 7966 آگوست ماه در هجمل از داشت انيجر

 اردوگاه زدن آتش به دست آنها. شد داده سازمان يزندان يهودي 366
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 اس 76 گريد اميق در. شدند فرار به موفق نفر 06 تعداد نيا از و زدند

 تنها يول داشتند شرکت يزندان نفر 630 اميق نيا در. شدند کشته اس

 .  دندبر در به جان آنان از نفر 61

 نشان که بود نيا ت،يجنا کردن مستند نيع در ها اميق نيا گريد هدف

 و سرکوب ابزار گونه همه اس اس يروهاين نکهيا رغم يعل دهند

 هر نجات و هستند قدرت يب چقدر اند، ارداشتهياخت در را خشونت

 ها انسان يساز نابود اهداف برابر در يروزيپ از بود ينشان يزندان

 .  ها اس اس توسط

 رانيا

 نيا ،ياريدگر و ياريخود و يهمبستگ و ها يجيسرپ نيا مجموعه

 يم يکل طور به اوضاع شدن بهتر سبب يجمع و يفرد يها مقاومت

 يبندها کردن جدا سبب تهران استان و تهران يها زندان در مثال. شد

 زندان نيمسئول اجبار مفهوم به ن،يا. شد سرموضع انيزندان از توابان

 توابان دست از آنان شدن خالص و انيزندان نيا تيهو رشيپذ در

 با گانه سه يها اذان پخش حذف گريد موارد از. بود سينو گزارش

 اجبار حذف ، بندها نيا در  يمذهب انيزندان از يبخش وجودحضور

 .  بود انيزندان خود توسط بند اداره و يمذهب مراسم به رفتن

 در مثال بود متفاوت يگاه  ط،يشرا گريد يها استان زندان در اما

 تهران انيزندان از يکي يوقت که داشتند سلطه توابان چنان رازيش زندان

 و بخواند نماز جا آن در شد مجبور شد، منتقل رازيش به ييبازجو يبرا

 . کند تيرعا را بند طيشرا

 يسازمانده موارد اکثر در 36 سال از ژهيو به, بعد به 37 سال از

 غذا، ميتحر جمله از. شد يم انجام چپ گروه توسط مقاومت هياول

 ويآرش بردن و بند به نگهبانان حمله ليبدل ها روزنامه ديخر ميتحر

 . محدود يغذا اعتصاب ها، روزنامه

 طور به يعموم يخبرها اما داشت وجود يگروه درون خبر شبکه

 لهيوس کي ها مالقات. گرفت يم قرار همه ارياخت در ميرمستقيغ

 و شد يم منتقل رونيب به زندان يخبرها. بود متقابل يخبر و يارتباط

 در يداستان بصورت اي و مياپانتومي يخوان لب از استفاده با ها خانواده

 يم منتقل زندان به را خبرها و جامعه ليمسا يخانوادگ مسائل قالب



 زين آمدند يم خود مادران با يحضور مالقات به که يکودکان. کردند

 .کردند يم يهمکار خبر الدرانتق گاه

 عامل و يديناام با مبارزه گريد عامل کي زين يفرهنگ مقاومت

 سرود و ترانه با همراه يشاد مراسم ياجرا. بود يهمبستگ و ياريخود

 گاه که نو سال  ي سفره يبرا نيس هفت و کيک هيته رقص، و يخوان

 و رگرروزکا داشت يگرام. شدند يم هيتنب متحمل انيزندان آن بخاطر

 موارد نيا جمله از احزاب و ها سازمان سيتاس سالگرد و زن روز

 ادياع ريسا و فطر ديع چون يمذهب يها جشن زين يمذهب انيزندان. بود

 کالس انهيمخف ليتشک صورت به يگروه آموزش. داشتند را يمذهب

 ط،يشرا ليتحل و ياقتصاد و ياسيس ليمسا در ژهيبو يآموزش يها

 مدرسه دروس و يخارج يها زبان آموزش يجمع اي يفرد يها کالس

 . شد يم انجام يا

 سال در افتهي سازمان اي و يفرد مقاومت کي عنوان به زندان از فرار

 يها زندان در بودند، فتادهين جا کامال ها زندان هنوز که هياول يها

 . افتاد اتفاق کشور سراسر مختلف

 ينظرخواه کي در بود متفاوت انيزندان انيم در مقاومت زهيانگ

 :شد عنوان ريز موارد سابق انيزندان از يتعداد از ميمستق

 يزندگ يبرا که يياندازها چشم و اهداف ،ياسيس يها دگاهيد از آنان

 ياجتماع ريتاث. داشتند آنها از گرانيد که يانتظار داشتند، جامعه ندهيآ

 شدن زده خجالت از ممانعت و شان يها خانواده يبرا ها آن مقاومت

 يکي. بود بخش يزندگ خود يزندگ به ديام برند يم نام جامعه در ها آن

 يزهايچ آن يبرا اما کردم ينم فکر شدن ديشه به اصال گفت يم

 خواستم يم جامعه احاد ي همه يزندگ رييتغ يبرا که يارزشمند

 عنوان به سمياليسوس به مانيا از يگريد. بودم هم شدن کشته به حاضر

 ينم يفور يامر را آن گرچه گرفت يم ديام يدار هياسرم ليبد تنها

 يکار تنها نيا گفت يم يگريد و کرد مقاومت شيبرا شد يم اما ديد

 قيتحق از حوزه نيا که داستيپ ناگفته. دهم انجام توانستم يم که بود

 بافته انجام قاتيتحق اي و کوچک کار نيا با و دارد عيوس يا دامنه

 .گرفت روشن يا جهينت و داد حيصر يپاسخ آن به توان ينم ،يتاکنون
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در  7630يا  7986تابوت ها شکنجه گاههايي بودند که در سال 

 مدت شدند مجبور انيزندان و شدند گرفته بکار حصار قزل زندان

 دنيکش دراز و نشستني جا اندازه بهي مکان در را ماه 9 تاي طوالن

 در و بگذرانندي حرکت اجازه داشتن بدون بسته چشمان با انسان کي

 .داشتند قرار ديشدي روان وي جسم شکنجه تحت مدت تمام
 

 

 

 

 

 

 

 

 7002 سپتامبر       

    زندان از يا نامه

اين نامه را در سلول روي تکه کاغذي که حلوا ارده شامم را رويش 

گذاشته و به من داده بودند با نوک مدادي که در درز چادرم مخفي 

.  کرده به سلول برده بودم نوشتم اما تاريخ نوشتن آن را به ياد ندارم

البته . ره بوديادم مي آيد که شب زيبايي بود، آسمان کامال آبي و پرازستا

سهم من از آسمان مثل بقيه دوستاني که در سلول بودند به بزرگي درز 

که براي ديدنش ! آسماني راه راه و فوق العاده زيبا. پنجره سلول بود



مي بايستي حتما روي زمين دراز مي کشيدم وگرنه فقط ديواره اي بلند 

زم قرار و آجري و قرمز رنگي را مي ديدم که دور تا دور چشم اندا

بعدها آن را موقعي که . آن چه را که نوشتم جاسازي کردم. داشت

گاليندوپل براي بازديد زندان آمده بود و ما را به طور موقت از سلول 

زنان بردند و براي مخفي کردن ما جلوي بند ديوار کشيدند در  6به بند 

 خط 1هرچه فکر مي کنم نمي دانم آن را چگونه در . فرم نامه نوشتم

. اما به جاي خانواده نامه به پرونده ام فرستاده شد. مجاز جا دادم 

برخالف ساير مواردي که ما را به خاطر يک کلمه به بازجويي مي 

باالخره نامه را با جاسازي با خود از . بردند، هيچ اتفاقي هم نيفتاد

 . در همان کاغذ کوچک چرب. زندان بيرون آوردم

  

 گل رز قشنگم

 ز از روزايادته يه رو

 چند سال پيش با ماما

 روز مالقات ما آمده بودي اين جا؟

 با غنچه ي لبانت 

 با اون صداي زيبا 

 برام يه شعري خوندي

 بارون مي آد شر شر

 رو پشت بوم هاجر

 . . . 

 و آخرش پرسيدي زهره خانومو کي ديده؟

 چند شب پيش تو سلول، دراز کشيده بودم

 از الي درز پنجره

 ماه تو با ياد روي 

 به ماه نگاه مي کردم

 ستاره ها تو آسمون آتش بازي مي کردن

 شهاب هاي تيزپا پذيرايي مي کردن

 دلم مي خواست سوار يک شهاب بشم 

 بيام پيشت،  ببوسمت

 يهو ديدم ازون باال زهره خانوم نگام کرد

 لبخند زد به رويم 
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 منم بهش خنديدم

 آروم ازش پرسيدم

 زهره باغ باال

 ايشاالهچشم نخوري 

 قشنگ ورپريده 

 مثل تو کسي نديده

 زهره مهربونم

 دردت بخوره تو جونم

 به من بگو که اون جا 

 دراون سياره ي زيبا

 آيا کسي زندوني است

 در توي انفرادي است

 نشسته تک و تنها

 فکر مي کنه به دنيا

 به زنده ها به مرده ها

 به بجه هاي کوچولو 

 به دخترا به پسرا

 اي پير به مامان باباه

 به عروسا به دومادا

 !به شهرها به روستاها، به همه ي زحمتکشا

 راستي توي اون زندون روزنامه و کتاب هست؟

 کيا ميان مالقات، مالقاتشون چطوره؟

 سالن شون شيشه داره؟ تلفن و گيشه داره؟

 مادراشون اشک مي ريزن؟

 شون آفتاب مي آد سالم کنهآيا توي سلول

 ا عشق بگير سراغمبگه ببين چه داغم ب

 من توي قلبت مي آم

 شادي و شور مي آرم، نور و سرور مي آرم

 با زندگي ست قرارم با اميد سرو کارم

 بعد دستشو بگيره 

 با هم ديگه برقصن به روي غم بخندن؟

 زهره خانو هي بر و بر نگام کرد



 بعدش منو صدا کرد

 اين چيزا که گفتي: گفت

 زرگشمن از مادربزرگم، اون از مادرب

 اون تو کتاب قصه ها

 اين چيزا رو خونده بود اما تودرکش مونده بود

 از هر کسي مي پرسيد زندون چيه زندوني کيه؟

 جونم بگه برايت اين جا همش گلستونه

 انسان يار انسونه، همه چي به کار انسونه

 اين جا همه کار مي کنن هرکي به قد تابش

 کار مثل شادي است براشون

 ذا الزم و عادي است براشونمثل هوا مثل غ

 وقتي که کار تموم مي شه هرکي پي چيزي ميره

 يکي ميره توي خونه يکي ميره کتاب خونه

 يکي ميره به باشگاه يکي ميره به دانشگاه

 توي پارک ها قيامته 

 بچه هاي تپل مپل از سرسره باال ميرن

 تاب مي خورن، رو سبزه ها قل مي خورن

 ين رو نيمکتااما پيرا، تو آفتاب دلنش

 تموم جون و دلشون به بازي اين بچه هاست

 تو خيابون صف تاتر يه عده اي رو جلب مي کنه

 اين جا همه به هم ديگه جاشونو تعارف مي کنن

 به هم ديگه مهربونن

 با مهر ميان با عشق ميرن

 اين جا کسي پزه لباسو ماشين نمي ده

 چپ چپ نگا نمي کنه 

 نمي گه پيف پيف بو مي ده

 يابونو و خونه ها هميشه نوربارونهخ

 شادي همه جا مهمونه

 زهره خانوم هي گفت و گفت

 از آدما از خوبيا

 از عشق و مهربونيا

 منم با ياد اين چيزا سررو شونه اش گذاشتم
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 پلکاي سنگينم رو به زور نگه مي داشتم

 حرفاي شيرينش رو از جون و دل شنفتم

 از الي الي زهره خوابم برد

 مازش بپرسيادم رفت 

 !زهره خانوم کجا بودي آزاده دنبالت مي گشت   .کجا بودي آزاده دنبالت مي گشت

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


