
 ن شوک یدکتر
 

 یس انجمن جهانیرئ کا، کانادا ویس انجمن روانپزشکان آمریرئ ۱"کامرون  ونیدونالد ا"دکتر 

مطرح  تئوری را این ۲"یکیزیرانش ف" ی هیبا انتشار نظر یالدیم ۵۰ ی ل دههیروانپزشکان، در اوا

 آماده ،سفید یتوان ذهن فرد را چون لوح یبا وارد کردن شوک م در مقاطعی مشخص کهکرد 

به مغز انسان  یدر پ یپ یها او معتقد بود که با وارد کردن شوک. ت شده کردیرات هداییتغ پذیرش

و پس از  فرد را در هم شکست تیت و هویتوان شخص یم یقو یزا توهم یو با استفاده از داروها

 .کرد ۳"یزیر باز برنامه"دلخواه  الگوی، او را بر اساس فردب و پاک نمودن ذهن یتخر

؛ ستین یماران روانیکه بحث بر سر درمان ب معتقد بود ،یدرمان روان یقبل یکردهایکامرون با رد رو

د یپاک و بدون نوشته پد یو از آنان لوح ۴در هم شکسترا   ها آن  ی گذشته روند رفتارید یبا بلکه

ت ین پس از موفقکامرو البته. د نوشتیلوح سف آن یتوان هرآنچه دلخواه است رو یم پس از آن. آورد

  ۵. کند یزیر دوباره برنامهرا  ها آن ماران خود، هرگز نتوانست ذهن یت بین بردن شخصیاز ب در

دولت  یکامرون، بالفاصله با همکار ی هیبردن به نظر یبا پ(CIA) کا یآمر یسازمان اطالعات مرکز

 ای یماران روانیب از یگروه بیتن تریآن پرداخته و به ا به اجرا گذاشتن یبرا  ن بودجهیکانادا به تأم

مراجعه  لیدر دانشگاه مگ گ ۶آلن یتویانست یم روان پزشکیبه ت ییکه به خاطر مشکالت جز

اطالعات  یسازمان مرکز. قرار گرفتند "رل مغزکنت" آزمون یموضوع پروژه کامرون برا ،کردند یم

ان و مخالفان یدرهم شکستن زندان یبرا یبه عنوان راهکار قین تحقیج اینتا ازکرد  یکا تالش میآمر

 .ت خود استفاده کندیتحت حما یها یکتاتورید یاسیس

 یدر پ یپ یریکه بعد از به کارگ دهد در دست است نشان میقات فوق یتحقی که از یها گزارش

 )LSD" (یال،اس، د"توهم زا مانند  یداروهااز مقدار زیاد   و استفاده یکیز الکتریآم جنون یها شوک

شد، اعمال و  یمار میساعته ب ست و دویب رفتن خواببه  باعثن که گاه یآور سنگ خواب یها و قرص

                                                 
۱  Ewen Cameron    Donald)۱۹۰۱-۱۹۶۷ (آلمانی   یکی از اعضای تیم پزشکی دادگاه نورنبرگ بود که در آن پزشکان

 . انجام داده بود یا بعدها انجام داد ۱۹۶۰-۱۹۳۴را متهم به انجام اعمالی کرد که خود بین سالهای 

۲   Psychic driving 

۳    Reprogramming 

۴   Break up old Pathological Pattern 

ی وی بر  حافظه. بکلی محو و پاک شده است "کنترل مغز"ی  یکی از بیماران تحت درمان پروژه "گیل"از زندگی  بخشی  ۵

 . سال اشتباه کند ۱۵ی ا او ممکن است برای بیان تاریخ واقعه. اساس مدل مورد نظر دکتر کامرون دستکاری شده است

۶  Allan Memorial Institute 
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به  ۷"بازگشت" یعنیو تحول مورد نظر محققان  کرد میر ییتغ یرقابل تصوریرفتار فرد به نحو غ

ت سدن انگشت شیشروع به مک ی، پس از مدتهماران تحت مطالعیب. شد یدار میپد ها آن در  یکودک

. گرفتند یبه خود م ینیشکل جن ،پاها و اه دن دستیا با جمع کردن و درهم کشیکرده و خود 

مانند  ها آن  .قادر به غذا خوردن نبودند ییگر به تنهاید دیط جدیدر شرا "درمان"تحت  یها سوژه

رات یین تغیا ی دامنه یکیالکتر یها  د شوکیبا تشد. خواستند  میو مادرانشان را  ندستیگر میکودکان 

 . داد یز از دست میافت که فرد قدرت تکلم و راه رفتن را نی یجا گسترش م تا آن

 ک دستگاه پخشیرا توسط  یا ضبط شده یها امیت افراد، پیه شخصیب اولیکامرون پس از تخر

ق در ین طریرا از ا ها آن ا یکرد و  ین میتلق ماران پخش و به آنانیب یبرامکرر  طور مداوم وه ، بصوت

 .داد یقرار مخاصی  یض سروصداهامعر

دو  عامل مهم ما « که  کردد ین مسئله تأکیا ینتشار داد از جمله رواکه  یا یقیتحق ی ر رسالهد وی

حواس  ی به واسطهکه  ییها داده :میداشته باش یحیکند که از زمان و مکان درک صح یرا قادر م

 .»حافظه زیو ن میریگ یرامون خود میط پیپنجگانه از مح

 ،ییو سپس با استفاده از ترفندها ویران یکل هحافظه فرد را ب ،یکیشوک الکتر یریکارگه کامرون با ب

  :توان به موارد زیر اشاره کرد از جمله این ترفندها  می. کرد دچار اختالل میحواس پنجگانه او را 

 . کرد یمحبوس م ،شده بود یق کامل صوتیکه عا یقتارا در ا فرداو  -

ا ینک و یع. کرد  یمجلوگیری به اتاق  یگونه نور ورود هر ازبسته و را اتاق  فذهایمن یتمام -

 .گذاشت می بیماراه بر چشمان یس یبند چشم

 .کرد یسلب م یودن صدا را از یامکان شن مار،یببر گوش  یکیستپال یها یدادن گوش با قرار -

 . خود را نتواند لمس کند چیز حتا بدن پیچید که هیچ ر مقوا میای د را به گونه بیمار یها دست -

 به  و داد یر مییرا تغ او ییغذا یها وعده بیمارج کردن و متوهم کردن یگ یراب و در مرحله آخر -

 .شد یصبحانه، شام داده م یصبحانه و به جا به او شام یجا

 .داد یماز دست  را خود با زمان و مکان ارتباط یکل هبفرد ب پس از چند روز ین ترتیبه ا 
 ی از دهه "کنترل مغز" ی زمینهدر  ۸"دونالد هب"کامرون و  یبه کار گرفته شده از سو یها روش

ن و در مواجهه با یالت یکایآمر یشان در کشورها و وابستگان این ستوسط مامورا یالدیم شصت

 های ارشگزطبق البته . شد گرفته ارک هکا بیآمر ی نشانده و دست یکتاتورید یها ن حکومتیمخالف

                                                 
۷  Regression 

۸  Donald Hebb  )۱۹۰۴-۱۹۸۵ (رئیس بخش روانپزشکی دانشگاه گیل کانادا، رئیس انجمن روانپزشکان آمریکا. 
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گر ید یاری، بلوک شرق سابق و بسیکره شمالکاموج، ن، یه، چیدر روس ییها ن روشیچنمنتشر شده 

ات یقات و تجربیتحق ها آن  متخصصانو  استز مورد استفاده قرار گرفته ین یشرق یاز کشورها

 .ن امور دارندیدر ا یا گسترده

 یسازمان اطالعات مرکز که ییراهنما ی چهکتاب ۹اطالعات یبا استفاده از قانون آزاد ۱۹۹۷ در سال

 در سالن کتابچه که یدر ا. ده بود در دسترس عموم قرار گرفتیه دیته خود انیبازجو یبرا کایآمر

مقاوم  افراد یه اطالعاتیتخل یو برا یاطالعات ضد یها ییبازجو یبرا ۱۰"کوبارک"تحت عنوان  ۱۹۶۳

درهم شکستن مقاومت  یبرا ۱۱"مجبور کننده یها کیتکن"به  یا ژهیم شده، بخش ویه و تنظیته

 ۱۲. افته استیاختصاص  زندانی

کامرون و اعمال  یها روش یریگرکابه  یدر راستا آمده ن کتابچهیای که در یها العمل دستور  گرچه

 یها استیکه به مخالفت و مبارزه با س یدر هم شکستن زنان و مردان یبرا خوفناک یها شکنجه

 یاسالم یکه در جمهورآنچه  پایبه  قطعُااست، اما  یرانسانیانه و غیند وحشکا برخاسته بودیآمر

 . رسد یرد، نمیگ یانجام گرفت و م "اخالق"و  "خدا"، "نید"تحت نام 

که به منظور در  ییها جهژه شکنیوه حاکم بر شکنجه، ب یعموم توجه داشت که اصول یستیبا

ا یکامرون مطرح و سازمان س آنچهفراتر از  یا مقوله ،شود یاعمال م زندانی یروانمقاومت  شکستن هم

نظام  ن اصول با وارد شدن دریا طبیعتًااما . ستین ،زه کردیگران خود تئور ان و شکنجهیبازجو یبرا

                                                 
۹  Freedom of Information Act 

۱۰  http://www.mindcontrolforums.com/kubark.htm 

۱۱  Coercive techniques 

پس از این که در ماه مارس ) William Francis Buckley )۱۹۲۸-۱۹۸۵ی منابع آمریکایی، ویلیام باکلی  بنا به گفته  ۱۲

به نام ابراهیم النظیر هم ( ها و تحت نظر عزیز االبوب  با استفاده از همین شیوهالله لبنان ربوده شد  توسط حزب ۱۹۸۴

التحصیل دانشگاه دوستی خلقهای مسکو، مورد شکنجه قرار گرفت  کامرون و فارغ یکی از شاگردان سابق) شود شناخته می

شواهدی نیز در دست است که وی پس از ربوده شدن به ایران برده شده و مدتی در پادگان . و جان خود را از دست داد

تش آمریکا و رئیس باکلی سرهنگ ار. در بیروت پیدا شد ۱۹۹۱جنازه وی عاقبت در سال . منظریه قم در حبس بود

به عنوان افسر اطالعاتی ... او پیش از آن در مکزیک، ویتنام، کامبوج، پاکستان، زئیر، مصر و. در بیروت بود CIAایستگاه 

باکلی یکی از همراهان ویلیام کیسی رئیس پیشین سازمان سیا در مذاکره با مقامات جمهوری اسالمی در . خدمت کرده بود

مشخص زمان های گروگان گرفته شده در سفارت آمریکا تا  اکرات به منظور عدم آزادی دیپلماتاین مذ. بود ۱۹۸۰سال 

سه  . در این انتخابات رونالد ریگان به ریاست جمهوری آمریکا رسید .شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود

قامات ایرانی برای آزادی گروگان های آمریکایی العملی را به منظور مذاکره با م هفته پس از ربوده شدن وی، ریگان دستور

 .  شد “کنترا -ایران«منجر به افتضاح   این دستور. در بیروت صادر کرد
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 شدهآن کشور  یآغشته به فرهنگ بوم ،گرفتهرامون خود را یط پیمح یهر کشور، رنگ و بو یاسیس

 . شود عمال میا دیجد یها اقیسبک و س با کمابیش و

ی  مورد استفادهو  آمدهن و مذهب دریها به لباس د هجن نوع شکنیا یاسالم یدر نظام جمهور

 -ی فتح سوره. با کفار شدید باش( »الکفار علی شداءا« هنمودر متصدیان دستگاه قضایی و امنیتی که

کافران و منافقان جهاد کن و با آنان با  با( ،»ِفِقیَن َواْغُلْظ َعَلْیِهْماَواْلُمَنـ ِهِد اْلُکفَّاَراَجـ« و )۲۹آیه 

  ۱۳.گیرد می گرفته و قرار اند، العین خود کرده نصبرا  )۷۳آیه  -سوره توبه. خشونت و غلظت رفتار کن

تنها منحصر به  توسط حاکمان جمهوری اسالمی "ن شوکیدکتر"استفاده از  البته بعدها

زندگی خصوصی های  ترین حوزه جزییبه  بلکه ؛نشدی و اعمال آن علیه مخالفان سیاس ها گاه شکنجه

تحت ای  به شکل گستردهرا  یونیلیم یها توده شیوه زیستو  تسری یافت ز ینمردم   یاجتماع و

   ۱۴.ر قرار دادیتأث

                                                 
ترین و کارآترین نوع شکنجه است و در بسیاری نقاط دنیا  ترین، دردناک شالق زدن به کف پا که ساده ترین، شایع  ۱۳

شود به شکل مجازات مذهبی درآمده و دارای آیینی  جمهوری اسالمی میی نظام  معمول است، وقتی وارد دستگاه شکنجه

یابد و جالدان با گرفتن وضو،  که مجازاتی شرعی است تغییر می" حد"و " تعزیر"ابتدا نام آن به . شود مخصوص به خود می

و با استعانت از او و برای رضای بستن قرآن به کتف، همراه با ریتم نوحه و تالوت آیات قرآن و بعد از برزبان آوردن نام خدا 

 . افتند خاطر او به جان قربانیان خود می

میلتون . ی اقتصاد و در ابعاد اجتماعی مورد استفاده گسترده قرار داد  کامرون را در عرصه دنیای سرمایه داری تحقیقات ۱۴

داری مشهور است به  ان سرمایهی آمریکایی که به کارل مارکس جه اقتصاد دان پرآوازه (Milton Friedman) فریدمن

ی جدیدی  عنوان معمار اقتصاد نئولیبرال آمریکا با استفاده از تز کامرون، مبانی نظریه های اقتصادی جهان را به عرصه

تاثیر عقاید فریدمن بر مدیریت اقتصادی سیاستمدارانی همچون ریچارد نیکسون، رونالد ریگان، بوش پدر و  .رهنمون کرد

بیش از سه دهه . المللی پول انکارناپذیر است بین تاچر، آگوستینو پینوشه، دیکتاتورهای جهان سوم و صندوق پسر، مارگارت

 . را در جهان سامان دادند  Economic Shock Treatment فریدمن و پیروانش استراتژی شوک درمانی اقتصادی

وفان مرگبار، کودتا، نی، مانند، زلزله، سونامی، سیل، فریدمن معتقد بود با بروز هر گونه شوک اعم از طبیعی یا غیر طبیع

در حینی که مردم هنوز در حالت بهت و ناتوانی مطلق بسر ... ، اشغال عراق و)سپتامبر یازده(عملیات بزرگ تروریستی 

ردن های خصوصی سازی و فروش اموال دولتی به بخش خصوصی، حاکم ک االختیار هستند، بایستی پروژه برند و مسلوب می

کامل قوانین بازار آزاد و از بین بردن هرگونه قوانین حمایتی از مردم را به سرعت شکل داد و به طور ضربتی و یک جا به 

 . اجرا گذاشت

  



 

 

 ت در پوشش مذهب و اخالقیجنا

 آن کیدئولوژیا یو مبان یاسالم یشکنجه در جمهور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها  بیه ملتو تعالی برای تن روزهایی که خدای تبارك

کند،  ای وارد می یك زلزله، کند یك چیزهایی را وارد می

کند، که  وفانی وارد میتکند، یك  یك سیلی وارد می

ها هم  آدم بشوید، این شالق بزند به این مردم که

 .است" یوم الله"

 
اولین به مناسبت در مدرسه فیضیه  سخنرانی، الله خمینی روح

 . ۵۷ شهریورسالگرد هفده 
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 مقدمه

 

۱ 

 ده و دشوار استیچیچنان پ برای انسان فانی آن یها یشگفت ی پر رمز و راز و همه ین هستیدرک ا

آور که  د چنان هراسرو یراه م یمرگ که دست در دست زندگ ی و زنده گیشیو درک حضور هم

رها  "مذهب"اورایی به نام و تکیه به مفهومی م باور ،حس نیاز تواند خود را از یم به سختیانسان 

 نیبر هراس تنها بودن در  ا ،آن با پناه گرفتن در آرامش امن دهد تا یاش م یکه دلدار یمذهب ؛سازد

ره شود یکهکشان چات شناور در اریو س گانستار انبوهان یدر م و سرگردان اهیک و سیتار یته خاک

  .گیرد آرام آمده،ش کنار یها و با دلهره

، ضمن پرداختن به هبا، در تبیین خصوصیات مذ"حقوق هگل ی  مه بر نقد فلسفهمقد"مارکس در 

مورد نکوهش قرار هب را امذآرامبخش  وجه ،و مذاهب در جوامع مختلف ابعاد فلسفی پیدایش ادیان

 ییبای، زیزندگ نمای ظاهری به که اطربه این خاست، بلکه   ییباینه به خاطر آن که فاقد ز ؛دهد می

ر ییرا به همان صورت زشتش بدون تغ یواقع یزندگ های زیرین الیه دهد و یبکارانه میفر صوری و

 : نویسد می ین نگرشیاو بر اساس چن. گذارد یم یباق

 

است که مذهب، عطر  "ییایدن"ضد  هم مبارزه بیر مستقیضد مذهب، غبه مبارزه ... 

 یایقلب، روح دن بدون یایمذهب آه مخلوق درمانده است، قلب دن...  آن است یمعنو

است که  یرنج یاینقد مذهب آغاز نقد دن.. .اک توده استیمذهب تر. بدون روح است

 یرهایکه زنج وهم را یها ن نقد گلیا! ش را بر آن افکنده استینور خو ی مذهب هاله

ن و بدون احالم را یبدون آذ یریآن که زنج یند، نه برایچ یدارند، م یانسان را پنهان م

 ۱۵. ندیبچ یواقع یها را به دور اندازد و گل ها آن ن که یا یل براب ،حمل کند

 

بلکه به   -یهر چند ظاهر - شیها ییبایمذهب را نه به خاطر ز ، گویا ایران اما امروز  ی  در جامعه

ترازوی نقد سپرد و به  باید به می ،ردیگ یانجام م آنچه که تحت نام  ش و آنیها یخاطر زشت

 .اش نشست داوری

   

                                                 
 . ۸اسالم ایرانی و حاکمیت سیاسی، باقر مؤمنی، ناشر بزرگترین مرکز پخش کتاب، آلمان، چاپ اول، ص   ۱۵
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خیمه زدن  توان یتوان گرفت، اما م یرا از مردم نم یمذهب باورهای تجربه نشان داده است که

عمومًا علیه همان  ،سالحیک  هایی که به مثابه خیمه؛  گرفت حکومتگران بر آن باورها را از حاکمان

فته گر به کار ی استبداد بر جامعه توسط حاکمانهای باورمند به مذهب و در راستای استیال توده

و  یاند تا مبارزان آزاد تالش کرده ،ها قرن یابا سوءاستفاده از مذهب، در دراز صاحبان قدرت .شود می

با  کنم من گمان می. کنند یدشمنان خدا معرف ی در زمره مخالف اخالق و ییها عدالت را انسان

 ها آن  یمان و باورهایاز اچگونه حکومتگران ح داد که یتوض ها آن به  یستیمردم، با یاحترام به باورها

  باید برای نشان دادن زشتی .که قدرت دوام آورندیشتر بر اریب یچند صباحکنند تا  یاستفاده م سوء

ر امواج ب قدرتمندان سوار شدن امکانمذهب در حکومت و قدرت تالش کرد و  ناروا از  بهره برداری

  .کرد باورهای مذهبی مردم را از آنان سلبهای عقیدتی و  ارزش

 

۲ 

رواج اخالق در جامعه و  یات خود را تحت لوایجنا ،ندیآ   یبه لباس مذهب در م یوقت قدرتمندان

جور  یمذهب یها هیز توجیات خود نین جنایتر عیفج یو برا برند پیش میمبارزه با دشمنان خدا 

ایش اطاعت خود م، به ظاهر برای نسایکل انارباب و "دیزیرا نر یخون کس": گفت میح یمس. کنند یم

دن و سوزاندن را یکردند، به صالبه کش یم یکه مجرم معرف یمجازات کسان یبرا از فرامین مسیح،

ت یبودند اگر شما آزار و اذ یشان مدع یدتیو عق یهمانند نوادگان فکر ها آن  ۱۶! کردند میاجتهاد 

ده یبه صالبه که کش !دیشو یطان پاک میو رجس ش یدید در عوض با اقرار به گناه، از پلیشو یم

  ۱۷ ...شود یاز شما دور م یطانید در عوض جادو جنبل و ارواح شیشو یم

                                                 
اسپانیایی را به خاطر رد تثلیث که برای عموم " میکائیل سروتوس"افرادی چون وینی، کلیسای کالاز این روی بود که   ۱۶

ترجمه علی تاریخ جامع ادیان، جان ناس، . میالدی در آتش زنده زنده سوزاند۱۵۵۳مسیحیان امری مسجل شده بود، در 

  . ۶۸۱و  ۶۸۰صص. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،اصغر حکمت، تهران
بر عهده گرفته " جان ویکلیف"که ترجمٔه کتاب مقدس به زبان انگلیسی را برای دومین بار و پس از " یندلویلیام ت"و یا 

تاریخ تفکر . میالدی توسط مقامات شهر آنتورپ دستگیر شد و یک سال بعد او را در آتش سوزاندند ۱۵۳۵بود، در سال 

 . ۳۱۹ـ۳۱۶ صدل صفصل چهارم، ویلیام تین، روبرت آسریانترجمه مسیحی، تونی لین، 

 ۱۵۲۷ها را به جرم صحبت از اصالح دین در ژانویه  از سران آناباتپیست)  Felix Manz" ( فلیکس مانز"یا مقامات کلیسا،  

و  ۳۰۹ صها، ص فصل چهارم، آنابابتیست، روبرت آسریانتاریخ تفکر مسیحی، تونی لین، . دستگیر و در آب خفه کردند

۳۱۰. 

ذهبی در ابعادی گسترده توسط مقامات نظام جمهوری اسالمی مورد استفاده قرار گرفته و این گونه توجیهات م  ۱۷

ها تجاوز  روند، قبل از اعدام به آن جا که معقتد بودند دختران باکره بعد از مرگ به بهشت می زمانی از آن. گیرد می

کشتار گسترده  ی  از پایان پروژهپس  ۶۷سید حسین مرتضوی رئیس زندان اوین در سال  "االسالم حجت". کردند می
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های تاریخ تحت لوای نام عیسی مسیح که  ، بزرگترین جنایات در یکی از دورهاسناد تاریخیی  برپایه

ای به  ههرگاه برادری به تو سیلی زد، آن طرف صورتت را جلو بیاور تا ضرب«: گفت در مقام موعظه می

 . صورت گرفته است، »بزند طرف دیگر

مدارایی تر بود تا بی رحمانه تر و بی خشن  سخت ۱۸مدارایی مذهبی کالون شود، بی گفته می چنان که

و اگر کالون که در ردای مرد خدا، عزم رواج اخالق و معنویت کرده بود، فضای . ۱۹سیاسی روبسپیر

                                                                                                               
زندانیان سیاسی، نزد باقر برزویی رهبر گروه آرمان مستضعفین که در مورد کشتار زندانیان مجاهد از او پرسش کرده بود، 

های گذشته خون از دماغ هیچ زندانی مجاهدی نیامده است و همگی  ضمن ادای سوگند جالله پاسخ داده بود که در ماه

گفت، زندانیان مجاهد را دار زده بودند و خونی  مرتضوی راست می. ایم انتقال داده... زیر زمین استادیوم آزادی وها را به  آن

کاری  او برای فریب. ها همگی در زیر زمین و زیر خروارها خاک خفته بودند از دماغ کسی بر زمین ریخته نشده بود و آن

در اصطالح دینی، توریه آن است که . است استفاده کرده بود  ه و سنییک اصل فقهی که مورد قبول شیع "توریه"خود از 

یعنی گوینده لفظی را که . اراده کند) یعنی معنایی خالف ظاهر(فهمد  متکلم از سخن خود معنایی را جز آنچه مخاطب می

که  ر را اراده کند حال آنای پنهان، معنای دو دارد به کار برد و به اتکای قرینه) قریب و بعید(دو معنای نزدیک و دور 

ی تاریخی چنین  نمونه. در واقع این روش توجیهی است فقهی برای دروغگویی. مخاطب به معنای نزدیک التفات بیابد

میرزا ابوالقاسم خان   دوست و بادرایت صدر اعظم میهن) قائم مقام(هایی، قتل میرزا ابوالقاسم خان فراهانی خدعه و نیرنگ

او از مخالفان اصلی جنگ با روسیه بود که مالیان محرک آن . صدر اعظم محمد شاه قاجار بود) ثانی قائم مقام(فراهانی

در زمان ولیعهدی، . چای بود ها و بدبختی بسیار، عقد قرارداد ترکمن ی آن به غیر از کشتارها و غارت بودند و نتیجه

. نکند و تیغ بر وى حرام است یعنی خون او را نریزد مقام خیانت کرد که به قائم محمدمیرزا در حرم امام رضا قسم یاد

محمدشاه برای آن که بر سوگندی که یاد کرده  .مقام هم تعهد نمود که در خدمت به او کوتاهی نکرده و خیانت نورزد قائم

ن این جنایت امام یکی از محرکا. بود و عهدی که بسته بود پایدار بماند، دستور خفه کردن قائم مقام در باغ نگارستان را داد

 . جمعه تهران بود

خواست زندگی روزمره را بر  کشیش پروتستانی مذهب فرانسوی که می) John Calvin )۱۵۶۴-۱۵۰۹جان کالون   ۱۸

اساس برداشت خود از مذهب مسیح قرار دهد و کوشش داشت که شهر ژنو را به صورت کشوری که حکومتش در اختیار 

وی . ساخت داد و محاکمات هولناکی برپا می مخالفین خود را تحت پیگردهای سخت قرار میاو . اولیای دین باشد در آورد

معتقد بود که کتاب مقدس یگانه منبع قانون الهی است و بر انسان است که آن را تعبیر و تفسیر کند و مبنای نظام 

 . اجتماعی قرار دهد

او پس از . رهبر بالمنازع انقالب کبیر فرانسه) Maximilien Robespierre )۱۷۵۷-۱۷۹۴ ماکسیمیلیان روبسپیر  ۱۹

اعدام لویی شانزدهم، با تشکیل کمیته نجات ملی و با برپایی دادگاهای انقالبی، دوره ترور یا وحشت را در فرانسه به راه 

ها اشخاصی  هزار نفر، بدون محاکمه کشته شدند که در بین آن ۳۵در این دوره که یک سال به طول انجامید . اختاند

رزم و دوست نزدیك روبسپیر نیز وجود  دان، آندره شْنِیه شاعر معروف فرانسه و دانتون، هم چون آنتوان الوازیه شیمی هم

نفر از  ۲۰گیر و یک روز بعد در وضعیت رقت بارى به همراه برادر و میالدی دست ۱۷۹۴ژوئیه  ۲۷روبسپیر در در . داشتند

 . طرفدارانش به گیوتین سپرده شد
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آور  ساخت تا آن پیام جاری می خون بیشتریداشت، بسا  تأثیرگذاری بزرگتری از ژنو در اختیار می

 ۲۰ .برابری سیاسی خوفناک

 

۳ 

شان شکنجه  یها هستند در زندان یمدع یاسالم یجمهور یتیو امن یی، قضایاسیمقامات س

حتا به به زعم خود  ها آن  ۲۱ .کنند یر و عقوبت میرا تعز و دشمنان خدا کنند، بلکه مجرمان ینم

ه اطالعاتش یخواهند کل  یم زندانیابتدا از  ، بلکهکنند یرا شکنجه نم یات هم کسهنگام کسب اطالع

او را به جرم  ،ندارد یشود که اطالعات یم یمدع زندانیجایی که   از آن .بگذارد ها آندر اختیار را 

 ،ن کاریا .دهند یقرار م و تعزیر هیمورد تنب ،نیزم یرو شندگانیدر محضر خدا و نما "ییدروغگو"

را بر زبان  ها آن مورد نظر  "قتیحق"و  ردبردا "ییدروغگو"دست از  زندانی تاشود  آنقدر تکرار می

 ا با نقص عضو ویمتهم جان خود را از دست دهد و  ،به هنگام اجرای حکم تعزیرچنانچه . آورد

ت نجا یبرا ها آن چرا که  ۲۲.د، کسی ضامن نیستشو رو روبهد یشد یو روان یجسم یها یینارسا

دشمنان "ن را از لوث وجود یزم ،"و طهارت یپاک"و به خاطر رواج  برند تعزیر میدست به  "تیبشر"

                                                 
توان به مثال  برای درک این موضوع و شناخت هرچه بهتر جمهوری اسالمی و تفاوت آن با یک نظام غیرمذهبی می  ۲۰

سی را مضر به حال منافع خود تشخیص داد در یک وقتی وجود تعدادی زندانی سیا ۵۴رژیم پهلوی در سال . زیر توجه کرد

های اوین برد و بدون مقدمه بر روی آنان آتش  نفر از آنان را به تپه ۹پور،  جویانه بعد از ترور سرتیپ زندی واکنش انتقام

اد، گشود، اما نظام جمهوری اسالمی سیزده سال بعد وقتی وجود زندانیان سیاسی را مضر به حال منافع خود تشخیص د

با حکم شرعی  مجاهدین" عملیات فروغ جاویدان"شورای امنیت و  ۵۹۸بعد از شکست در جنگ با عراق و پذیرش قطعنامه 

زندانی  حدود چهار هزارسازی، فریب و دغلکاری به کشتار  باالترین مقام مذهبی، با تشکیل یک هیئت ویژه و با صحنه

 . دست زد "دین خداارتداد از "و  "محارب با خدا"سیاسی تحت عنوان 

به معنای سرزنش کردن، مالمت کردن، تأدیب کردن و جلوگیری کردن به کار رفته است و کلمه  "عزر"تعزیر از   ۲۱

 .، محمد بندرریگی)ترجمه منجد الطالب(فرهنگ عربی به فارسی . رود به کار می "عزر"نیز با معنای شبیه به  "تعزیر"

سالمی، تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به قانون مجازات ا ۱۶ی  مادهبر اساس 

 . حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شالق که میزان شالق بایستی از حدش کمتر باشد نظر

م و نائبه تعزیره بشرط أن یکون کل من ترک واجبًا او ارتکب حرامًا فلالمام علیه السال«: نویسد ی تعزیر می خمینی در باره

تواند او را تعزیر کند به شرط این  هرکسی واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود، امام و نایب ایشان می. من الکبائر

 . ۵۶۶.۳۶۰ ص، ص۳حقوق کیفری اختصاصی، هوشنگ شامبیاتی، جلد » که از گناهان کبیره باشد

تعزیر باید «: گوید در تعریف و چگونگی اجرای تعزیر میو رئیس دیوان عالی کشور رئیس حکام شرع اوین محمدی گیالنی 

 .۱۳۶۰شهریور  ۲۸کیهان، » .پوست را بدرد و از گوشت عبور کند و استخوان را درهم بشکند

ت که ها جان هم بدهند کسی ضامن نیس دهد حتا اگر زیر تعزیر آن اسالم اجازه می« : گوید محمد محمدی گیالنی، می  ۲۲

 .۱۳۶۱مهر  ۸اطالعات » .عین فتوای امام است
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مان خود یکه به اعمال خود قداست بخشند و نشان دهند که بر ا نیا یبرا ها آن . کنند یپاک م "خدا

ابا دارند و اجازه ز ین ها آن ا کفن و دفن یو  "دشمنان خدا"از دفن اجساد  ،کنند یم یتا کجا پافشار

 ایاه قرون وسطیک و سیاگر در دوران تار. به خاک بسپارند انانرا در گورستان مسلم ها آن دهند  ینم

نظام  ۲۳زدند، یاتین جنایسا دست به چنیمقامات کل ،و جهالت یماندگ ، اگر در عصر عقباروپا

هم در ابعادی  آن یولوژشرفت و تکنیستم و در عصر پیقرن ب یانیپا یها در سال یاسالم یجمهور

در گوشه و کنار کشور  یاریبس یها که امروزه گورستان نانچ. ن گونه اعمال زدیدست به اگسترده 

 ۲۴.موجود است "دشمنان خدا" یبرا

 یبرااز جامعه و  یعیوس یها حاکم بر بخش یبا استفاده از فرهنگ مذهب مقامات جمهوری اسالمی 

، "االرض یمفسد ف" ، به عناوین مذهبی مانندرحمانهیب یها جازاتدن به انواع و اقسام میقداست بخش

ز قرار یبا دستاو. شوند متوسل می ...و "مرتد"، "منافق"، "کافر"، "ملحد"، "یباغ"، "محارب با خدا"

 ۲۵.ه کنندیرا توج یتیتوانند هر گونه جنا یم یبه سادگ ها آن  ،یدادن متون مذهب

تالش  ،است یمذهب یو باورهاسلط جامعه که متأثر از مذهب حتا با استفاده از فرهنگ م ها آن

بر اساس فقه شیعه، . تر کنند عیو تور اختناق را وس بپردازندکنند به کنترل مردم و جامعه  یم

شیخ محمدحسن نجفی،  "الله آیت". ترین امور افراد نیز در اختیار حاکم اسالمی است خصوصی

قرار تقلید شیعه مراجع  ی م است مورد استفادهیقرن و ن که یک، "جواهر الکالم" نویسنده کتاب

                                                 
را که فیلسوفی برجسته و عالم الهی دانشگاه آکسفورد ) (John  Wycliffeبه دستور شورای کلیسا جنازٔه جان ویکلیف   ۲۳

ه هایش را ب شد از خاک بیرون کشیدند و او را نیز به خاطر حمله به کلیسای مسیح محکوم نموده و استخوان محسوب می

و جهان مذهبی،  ۲۳۰فصل سوم، جان ویکلیف، ص ، روبرت آسریانترجمه تاریخ تفکر مسیحی، تونی لین، . آتش کشیدند

 .۷۶۲و  ۷۶۱ ص، فصل هشتم، ص۲ج 

شده است که پاسداران و   دیده. هاست گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران تنها یک نمونه از این گورستان  ۲۴

در بعضی شهرهای . انداختند می والدین اعدام شدگانهای دفن شده را پشت در منازل  گاه جنازه ها بعد از نبش قبر، بسیجی

 . های خود دفن کردند زندانیان اجساد فرزندانشان را در منازل و باغ  خانواده... شهر، گرگان و  شمالی مانند قائم

که به منظور خونخواهی  "زیارت عاشورا"به  گاه که ضرورت ایجاب کرد با توسل دستگاه قضایی جمهوری اسالمی آن  ۲۵

َاْسَرَجْت  َوَلَعَن اللَُّه ُعَمَر ْبَن َسْعٍد َوَلَعَن اللَُّه ِشْمرًا َوَلَعَن اللَُّه ُامًَّة«: گوید جا که می بن علی و یاران او سروده شده؛ آن حسین 

ها را  کند مردمی را که اسب و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت خدا لعنت کند عمر بن سعد را ِلِقتاِلَك، َوَاْلَجَمْت َوَتَنقََّبْت

حکم به اعدام نوجوانی داد که روزنامه  "لعنت شده"به عنوان » زین کردند و دهنه زدند و به راه افتادند براى پیکار با تو،

همچنین با دستاویز قرار دادن بخش . ها قرار داده بود های سیاسی را فروخته بود و یا امکانی را در اختیار آن یکی از گروه

َقْتِلِه َالّلُهمَّ  َوتاَبَعْت َعلی اْلَعِن اْلِعصاَبَة الَّتی جاَهَدِت اْلُحَسیَن َوشایَعْت َوبایَعْت: گوید جا که می آن "زیارت عاشورا"دیگری از 

ی کردند و پیمان بستند و از هم پیروى علیه السالم و همراه لعنت کن بر گروهی که پیکار کردند با حسین اْلَعْنُهْم َجمیعًا

یعنی کسانی داد که به  "لعنت شدگان"حکم بر اعدام تمامی » را ها براى کشتن آن حضرت خدایا لعنت کن همه آن کردند

 .ها نشان داده بودند های سیاسی پرداخته بودند و یا همراهی با آن نوعی به حمایت از گروه
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یکی از ، شود می بر اساس آن نوشتههای عملی و مسائل حالل و حرام  و اغلب رساله گیرد می

جایی  از آن. دهد ی شرعی تن نمی شمارد که به این وظیفه ختنه کردن مردی میاختیارات حاکم را 

 "حسبه"از باب  "حاکم"او حتا در صورت نبودن بماند،  که نبایستی حکم خدا بر روی زمین معطل

و للحاکم َختن الکامل الممتنع منه بل « :نویسد داند و می سلمین میحاد مآی  را وظیفه ختنه کردن

کند چنانچه ناخواسته خسارتی متوجه  وی حتا مطرح می ۲۶.»مع فقد الحاکم  لآلحاد بطریق الحسبه

 . ت و ضرر احتمالی نیستضامن خسار ،حاکم ،دوشخص مختون ش

 کند که یکم مح ۱۳۶۰در سال ه یفق ید و ولیبه عنوان مرجع تقل ینیخم یکردین رویبر اساس چن

خواهد که نقش  یمردم م ی او از همه. ه خود استیدر مورد همسا یه موظف به جاسوسیهمسا

 یچین امر سرپیز اکه ا یدهد کسان یرند و رسمًا فتوا میت را به عهده بگیحاکمن یجاسوس و خبرچ

 یبرا یز منوط به جاسوسیرا ن ییوند زناشویت پیاو مشروع. هستندحرام  ها آن کنند همسرانشان بر 

 . کند یت میحاکم

ستند که ین یاسیتنها مخالفان س جمهوری اسالمی، داشت که در نظام این نکته را نباید از نظر دور

ت و یتوانند مورد آزار و اذ یم بالقوه همه شهروندانبلکه  ،رندیگ یت قرار میمورد شکنجه و آزار و اذ

چنان که از نخستین روزهای حاکمیت جمهوری اسالمی تا به امروز شاهد تجاوز . رندیشکنجه قرار گ

کاربردی  یمذهبو گفتمان هات یتوج به مردم هستیم و در این میان "نظام اسالمی"ی  و ظلم روزانه

 !فراگیر دارد

توانند در  یشه میهم ،کنند  یعمل م "شرع"که بر اساس  یمذهب نیتجعتوجه داشت مر یستیبا

را  یهر اقدامکند،  که به دلیل قدرت شرع معنا پیدا می "یکاله شرع"ط مختلف با استفاده از یشرا

 اصول همان تیبه رعا یازین یطیچ شرایگاه و در ه چیه نیبنابر ا. ا مباح جلوه دهندیو  ننده کیتوج

تواند مورد  یم یشان به راحت ن اصول بر اساس منافعیچرا که ا ؛نندیب ینم هم خویش  خودساخته

شان بارها اصولی را  داری ی حکومت حاکمان جمهوری اسالمی در شیوه ۲۷.ردیل قرار گیر و تأویتفس

خمینی که از . ها هستند اند و در  این زمینه سرآمد دیگر حکومت که بدان معتقد بودند، نقض کرده

همواره از ضرورت پیاده کردن احکام اسالمی در جامعه  ،وانی و پیش از دستیابی به قدرتابتدای ج

                                                 
 . ۶۷۲، ص ۴۱ی، جلد جواهرالکالم، شیخ محمد حسن نجف۲۶ 

http://www.aftab.ir/articles/religion/religion/c۷c۱۱۹۵۴۷۴۷۹۲_veil_p۳.php 

رعایت این . که حداکثر یک صد ضربه تازیانه است، بیشتر باشد" حد"نبایستی از مجازات  "تعزیر"طبق موازین شرعی،   ۲۷

گران و  مقامات قضایی، برای گشودن دست شکنجه. ستب گران را برای اعمال فشار روی زندانی می موازین، دست شکنجه

تشدید فشار روی زندانی با استفاده از یک کاله شرعی، به شکنجه گران اجازه دادند که بعد از هر بار تعزیر، متهم را از تخت 

 . نندچنانچه وی پاسخ یکسانی داد،  دوباره وی را تعزیر ک. شکنجه باز کنند و سؤاالت قبلی را دوباره بپرسند
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ی جامعه  سرعت و به روشنی دریافت که اداره گذار جمهوری اسالمی به گفت، در مقام بنیان سخن می

اش  او و جانشین. شود ی الگوی فقهی غیرممکن است و برعکس به نابودی حکومت منجر می بر پایه

احکام مسلم فقهی در بسیاری از از اجرای  ،"فقیه  والیت مطلقه"ی  ای با استفاده از حربه نهخام

خمینی برای . "مصلحت نظام"بود و  "احکام ثانویه" ها آندستاویز . ی اسالم جلوگیری کردند"القرا ام"

نماز،  حل معضالت نظام به روشنی فرمان داد که چنانچه مصلحت نظام در تقابل با احکامی چون

او به این ترتیب نقطه پایانی بر شعار . قرار گیرد، ترک احکام اولیه اسالمی واجب است... حج و روزه،

  .، گذاشت»حالل محمد تا قیامت حالل است و حرام محمد تا قیامت حرام است«

 صرفًا ست کهین ای مقوله، منافع ت بر اساس آنیه جنایو توج یالبته حرکت بر اساس منافع طبقات

  یسادگ ز بهین یت انسانیو حر یمدافع آزاد گاه برخی مدعیان .باشد ین مذهبیمرتجع مختص

مایند که در آویزان شدن به دامنه فراخ توجیه را اسباب مشروعیت بخشیدن به اقداماتی ن توانند یم

است و به  یا دهیچیب و پیانسان موجود عج. ، جایی برای آن متصور نیستقاموس دفاع از آزادی

   ۲۸. ل کردیه و تحلیتوان اعمال و رفتارش را تجز ینم یسادگ

 

۴ 

م را که یرژ یدئولوژیا یستی، ابتدا بایاسالم یشکنجه در جمهور و زندان ی دهیشناخت پد یبرا

ن یدر ا. ، شناختشکل گرفته است ویژه یقرائت ی هیو بر پا نیانه به دیادگرایبن یاز نگاه  برخاسته

ات یمتفاوت از آ یها قرائت نیزو  یمذهب یها تیروا  ینادرست و یدرستا یبخش، من به مذهب و 

 خشن از یها ا قرائتیجدا از گفتمان خشونت در مذهب و  یزیبحث من چ. ندارمکاری  یقرآن

، نظام سراپا شکنجه و کشتار یاسالم یشتر بر آنم که نشان دهم رهبران جمهوریمذهب است و ب

 .اند قرار داده یمذهب یها تیها و روا ک از متنیز به کدام یاوو با دست یا هیخود را بر چه پا

ک یدئولوژیتفکرات ا یبر مبنا ییو قضا یتیم که اعمال و رفتار زندانبانان و مقامات امنیریحتا اگر بپذ

ک داشته و یدئولوژیشدت رنگ و لعاب ا هن گونه اقدمات بیتوان کتمان کرد که ا ینم ،بنا نهاده نشده

                                                 
، یکی از پیشگامان روشنگری و از سرآمدان دفاع از آزادی فردی و )Voltaire" (ولتر"معروف به " فرانسوا ماری آروئه  "۲۸ 

من به آن چیزی که شما می گویید کمترین عالقه ای ندارم، اما حاضرم جانم را «: گفت حقوق انسانی، کسی است که می

جایی که به تجارت برده اشتغال داشت و یکی از سهامداران بزرگ  از آن» .بدهم تا از حق سخن گفتن شما دفاع کنم

، تبعیض "ای درباره متافیزیك رساله"های تجارت برده در فرانسه بود به منظور توجیه عمل غیرانسانی خود در کتاب  کشتی

ن نسبت، سیاه پوستان برتر از سفید پوستان بر سیاه پوستان برتری دارند و به هما«: کند نژادی را این گونه توجیه می

های  غیرمنصفانه نیست اگر بگوییم ولتر یکی از پیشتازان خلق نظریه» .ها هستند ها برتر از حلزون ها و میمون میمون

 .تبعیض نژادی هم هست
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ن یان ایببدیهی است که  ۲۹.چکد یم ین، مذهب و شعائر مذهبی، دآنان و حرکت و اقداماز هر کلمه 

زدن و طفره رفتن جانیان از قبول مسئولیت جنایات انجام  پذیرش سر باز یوجه به معنا چیبه ه نکته

دست  ، مسئولین امنیتی و قضایی و هر مقام دیگری که به نوعیزندانبانان  .نیست ها آنشده توسط 

گرد یست تحت پیبا ی، مکه مرتکب جرم شده باشند یتیزه و نیبا هر انگ ،خون فرزندان ایران دارند در

 .رندیقرار گ ییقضا

 -غیرایدئولوژیک های همچون نظام -کیدئولوژیا یها در نظر داشت که در نظام هم بایدت را ین واقعیا

از  یک تنها به خاطر برخورداریلوژدئویا یبه مبان ین اعتقادیاز افراد بدون داشتن کوچکتر یاریبس

 . دهند یخود را همرهنگ و هماهنگ با قدرت مسلط نشان م زندگی،مواهب 

گران و بازجویان که بزرگترین جنایات علیه  با این همه از نظر من بسیاری از زندانبانان، شکنجه

با  "ادین خد"عتالی بودند که برای پیشبرد عقایدشان و برای ا ند، معتقدانیه ابشریت را مرتکب شد

های بعد از تعداد این گونه افراد  هرچند در سال ۳۰. حاضر به انجام هر کاری بودنداز خود گذشتگی 

 .استحاله شدند ها آنکاسته شد و بسیاری از 

                                                 
رای ، بسیجی فعال در بخش امر به معروف و نهی از منکر و مأمور اج"پزشکی قانونی"، منشی سازمان "احترام اهری"  ۲۹

زنا، شرابخواری، قذف، ( اشتغال دارد  که به کار شالق زدن به زنان متهم به جرایم منکراتی "مجتمع قضایی ارشاد"احکام 

در پاسخ به پرسش نشریه  ، ارگان دادگستری تهران۸ی  شماره "قضاوت"در مصاحبه با نشریه ...) قوادی، دزدی، ولگردی و

 ایـن از نـیتم و ندارم را اذیت دیگـران و آزار قصد واقًعا من«: گوید زنید می الق میی این که با چه هدفی به جرم ش درباره

کند که در حین شالق زدن به زنان  او همچنین اضافه می. »شود متنبه خاطی فرد احکام، بـا اجراى که است ایـن کار

 قطع خدا با را که ارتباطتان کنـیـد سـعـی پس ایـن از شـمـا رسـیده، به ایـنجـا کار کـه حاال«:گوید ها می خاطی به آن

او در مورد القای تفکر تطهیر  .»است و مهربان پـذیر توبه خداونـد کـه بـدانید و بخـواهید او کمـك از تضرع و دعا با و نکنید

 شود؟ می تطهیـر جسم ما حکم، اجراى از بعد آیا«: گوید  جسم پس از شالق زدن به قربانی، از زبان زنان دردمند می

 ».شـوم مـی شرمـنده مـن بوسند و می گاه و یرندگ یم مرا دست حکم، از اجراى بعد وقـت آن .بله گویم می

ی مکانیک دانشگاه تگزاس و مسئول بخش نیروهای چپگرا در  سید کاظم کاظمی دانشجوی سابق رشتهبرای مثال،  ۳۰

نقش بزرگی در شکنجه و کشتار نیروهای چپ ایران داشت، اوین که  ۲۰۹واحد اطالعات سپاه پاسداران، کمیته مشترک و 

چیزی که فراموش کردم در مورد فرزندم است »  :نویسد نامه خود که توسط سایت ساجد انتشار یافته از جمله، می در وصیت

ر از راه اسالم خواهم که در تربیت او کوشا باشند، او باید فرزند دالور اسالم بشود، همسرم اگر غی که از همسر و پدرم می

ام و ظاهرًا از کسی طلب  در مورد اموالم، من هنوز خمس نداده. رفت شیرت را به او حرام کن؛ او باید در خط شهادت باشد

از . ام را بدهید موتور را بفروشید و زمین کرج را هم بفروشید و بدهکاری. هزار تومان بدهکارم، به محمد ۳۰ندارم و حدود 

صف کنید و به حزب جمهوری برای تقویت تشکیالت اسالمی بدهید و نصف را بدهید برایم قرآن ما بقی یک سوم را ن

وسایل خانه مال همسرم و آپارتمان نیز تا وقتی که همسرم ازدواج نکرده در اختیار او یا تعویض در اختیار او، تا . بخوانند

او مانند بسیاری از » .ه و سه سال نماز برایم بگیریدآنجا که یادم هست روزه قضا ندارم اما من باب احتیاط یک ماه روز

های جنگ  با کفار به جبهه" جهاد"و شرکت در  "دشمنان خدا"گران هر از چند گاهی برای مبارزه با  بازجویان و شکنجه
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 نیز مروری کوتاه بر حاکمیت جمهوری اسالمی و وحشتناک تجارب نگاهی گذرا بر این بخش از

بلکه هر نوع ایدئولوژی از  ،ضرورت جدایی دیننه تنها  پیشش از بیبشری،  جامعه دستاوردهای

 . نماید حکومت و سیاست را الزامی می

 

 "عتیق"عهد رحمی و خشونت در  شقاوت، بی

گرایانه منادیان متحجر از اسالم منحصر به برداشت تفسیر ًاصرف بخشیدن صبغه الهی به خشونت،

 .شود نمی

هزاران سال که   تن مذهبی و روایتگر سرگذشت پیامبران و اقوامیمترین  یمیبه عنوان قد ۳۱"تورات"

، بود رانن دوآ که ویژگی راو شقاوت خشونت کردند،  زندگی میرین، کنعان و مصر النه بینپیش در 

 . کند میس یتقد و  زهیتئور
رک د نمایشگرگذشت و  بیو رحم  بیخدایی است پرقدرت،  ،توراتدر اسرائیل  خدای بنی "َیُهَوه"

 ۳۲. دیآ که در هیأت خدا به تصویر در می ،انسان آن دوره از قدرت و عدالت

این در بردند،  ی تکامل خود به سر می ادیان در دوران اولیه نگارش تورات، که در زمان جایی آن از

. دنشو قیامت، جهنم و بهشت مطرح نمی از قبیلر دیگ های متافیزیکی مرتبط با دنیایی پدیده ،ابکت

                                                                                                               
ران ی طالئیه در جنوب ای با اصابت ترکش توپ به سرش در منطقه ۱۳۶۴رفت و عاقبت در دوم شهریور  ایران و عراق می

 .  کشته شد

، نام عبری کتاب مقدس یهودیان است که نزد مسیحیان، تورات عبری خوانده می شود و با برخی )ך"תנ: تاناخ(تنخ   ۳۱

 :تغییرات و اضافات با عنوان عهد عتیق در کتاب مقدس مسیحیان جای گرفته است و مشتمل بر سه بخش است 
 ) ریعتفرمان یا ش) (תורה: به عبری(تورات یا تورا • 
 یا کتب انبیا ) נביאים: به عبری(نوییم • 
 ) نوشته ها(یا مکتوبات ) כתובים: به عبری(کتوبیم • 

 .تنخ در حقیقت کلمه ای است که از ترکیب حرف نخست این سه واژه در زبان التین ساخته شده است

شود، به نیرنگ  بر او فائق نمی گیرد و چون از شب تا صبح با یعقوب کشتی می. خدای تورات موجودی است زمینی  ۳۲

اش نشسته بود، خدا به همراه  که ابراهیم بر درگاه خیمه  و یا هنگامی) ۲۵و  ۲۴، آیات ۳۲سفر پیدایش باب . (آورد روی می

، شان را با آب شسته و در زیر درخت از نان، شیر  به پیشنهاد ابراهیم، خدا و همراهانش پای. آیند دو نفر دیگر به نزد او می

اما خدای ) ۹تا  ۱، آیات ۱۸سفر پیدایش باب . (کنند کره و گوشت گوساله که ابراهیم و ساره طبخ کرده بودند، تناول می

خدای پسر، . ای از وجود خدا و پسر خداست عیسی مسیح، تکه. انجیل یک پایش در زمین است و یکی دیگر در آسمان

خدای قرآن، الله است که یکسره در آسمان . دارد ی او را پا برجا نگاه می اراده القدس آورد و روح ی پدر را به اجرا در می اراده

 . ی او در زمین است است و انسان خلیفه
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در همین دنیا به دست  ،است ۳۳"حمورابی انونق" نشأت گرفته ازکه در واقع ت و پاداش عمل مجازا

  .شود  می اعمالترین شکل  رحمانه ی او به بی پیغمبر خدا و قوم برگزیده

ها، کلیساها و مدارس  در کنیسهها  و قرن مسیحیان نیز هستنه تنها مورد تأیید یهودیان، بلکه تورات 

 . مورد بحث و بررسی بوده است مسیحیان دینی یهودیان و

  جا که از جمله آن. داده است  باورنکردنی هایی رحمی بی به در تورات و آیین یهودیت، َیُهَوه فرمان
چه  هر آن«حمله آورده و  "اریحا"به فرمان خدا به شهر  پیروانشو ) جانشین موسی( "وشع بن نومی"

و ...  حتا گاو و گوسفند و االغ را به دم شمشیر هالک کردند از مرد و زن و جوان و پیر ،در شهر بود

را به فرمان خدا " حاصور"و یا وقتی که یوشع  ۳۴».چه در آن بود، به آتش سوزاندند شهر را با آن

را که در آن بودند به دم شمشیر کشته، بالُکل هالک کرد و هیچ ذی   همه کسانی«تسخیر کرد و 

" عای"ی ساکنان  چون اسرائیل از کشتن همه«و  ۳۵»به آتش سوزانید حیات باقی نماند و حاصور را

از دم شمشیر افتاده،  ها آن ی نمودند، فارغ شدند و همه را تعاقب می در صحرا و بیابان که ایشان 

که در آن  ی آنانی هالک گشتند، تمامی اسرائیل به عای برگشته آن را به دم شمشیر کشتند و همه

یعنی تمامی مردمان عای، زیرا یوشع دست خود را . تادند، دوازده هزار نفر بودندروز از مرد و زن اف

  ۳۷».را هالک کرد دراز کرده بود، پس نکشید تا تمامی ساکنان عای ۳۶که با مزراق
ن یو تورات، چن کرد "هَدیّقُم"، اقدام به جنگ با ساکنان یال بر شهر عایپس از استپیامبر  وشعی

ان یرا به پا اش وحشیانه و نیخون تهاجموشع یتا  کرددخالت  اش هبا معجز پندارد که خداوند  یم

 . برساند

 
خداوند  اب، کرد میسلت اسرائیل بنی شیرا پ انیکه خداوند آمور یدر روز وشعیآنگاه ... 

بر  ،ماه تو ایو  ستیون باُعَببر َج ای آفتاب،« :گفت ،تکلم کرده اسرائیل بنیدر حضور 

                                                 
نامه مدنی  ترین قانون یمیقد است و حقوق تجارتو  حقوق مدنی، حقوق جزاماده در باب  ۲۸۲این مجموعه، شامل  ۳۳

وجود آورد، دستور تدوین  ی بابل حکومت نیرومندی به حمورابی پس از آن که توانست از قبایل پراکنده. شود شناخته می

این . آن را داد که بر ستونی از سنگ به ارتفاع دو متر و چهل و پنج سانتیمتر و به شکل منظم و زیبایی نوشته شده است

نگهداری  موزه لوور پاریس های شهر شوش پیدا شد و اکنون در خرابه شناسان در های باستان ر کاوشاثر تاریخی براث

 .شود می

 .  ۳۴۰، انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل، ص ۲۱، آیه  ۶یوشع، باب  کتاب مقدس، عهد عتیق، صحیفه  ۳۴

 .  ۳۵۰، ص ۱۲و  ۱۱، آیات ۱۱باب  پیشین، ۳۵

 . شمشیری به شکل داس  ۳۶

 .  ۳۴۴، ص ۲۷تا  ۲۴، آیات ۸باب  پیشین،  ۳۷
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 .ماه توقف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتندو  ستادیپس آفتاب ا ،»نُولّیاُ یواد

۳۸ 

 

 زیو ماه ن ۳۹نکرد لیروز در فرو رفتن تعج یبه تمام بیقرکند که خورشید  تورات در ادامه تأکید می

اسرائیل از کشتن ایشان به کشتار بسیار عظیمی تا نابود شدن ایشان فارع  یوشع و بنی«توقف نمود تا 

  ۴۰»دشدن
، "الخیش"، "هَنْبِل"مردمان همین بال را بر سر  ،"هَدیّقُم"یوشع پس از فارغ شدن از کشتار مردم 

تمامی آن زمین یعنی کوهستان و جنوب و «و سپس  آورد "رونْبَح"و  "لونْجَع"، "رک جاَزِلَم"

   ۴۱.»را هالک کرد َنَفسرا زده، کسی را باقی نگذاشت و هر ذی  ها آنجمیع ملوک ها و  یادهامون و و

 ؛آمدهجمعی به عنوان مجازات دستس در روایات دیگر تورات نیز َفعام هر جنبنده و ذی َن داستان قتل

 : گوید   چنان که موسی می

 

 ؛ن او به دست تو شروع کردمیحون و زمیم نمودن سینك به تسلیا«: خداوند مرا گفت و

وقت  او را در آن یو تمام شهرها »...ین او را مالك شویپس بنا به تصرف آن بنما تا زم

  ۴۲مینگذاشت یرا باق یکیم که یطفال هر شهر را هالك کردمردان و زنان و ا ،گرفته
 

   :گوید ش، میی سرنوشت اهالی بابل در روز خشم درباره َیُهَوه، "اشعیاء نبی"زدهم کتاب در باب سی

 

. خواهد افتاد ریه شود با شمشگرفت کهزده خواهد شد و هر زهیشود با ن افتیو هر که ... 

غارت شود و  های ایشان  نظر ایشان به زمین انداخته شوند و خانه رایشان نیز داطفال 

                                                 
 .  ۳۴۸، ص ۱۳و ۱۲، آیات ۱۰، باب پیشین  ۳۸

این بود که کلیسا با استناد به تورات و داستان  ۱۶۱۶یکی از دالیل محکومیت گالیله در محاکمه معروف او در سال   ۳۹

ظر گالیله مبنی بر حرکت زمین بر خالف ، استدالل کرد، ن)و نه زمین را(یوشع که خورشید را از حرکت باز داشته بود 

 . کتاب مقدس و باطل است

 .  ۳۴۸، انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل ص ۲۰، آیه ۱۰یوشع ، باب   کتاب مقدس، عهد عتیق، صحیفه  ۴۰

 .  ۳۴۹و  ۳۴۸، صص ۳۹تا   ۲۹، از آیه ۱۰باب  پیشین،  ۴۱

 . ۲۷۵، ص ۳۴و  ۳۱، آیات ۲سفر تثنیه، باب  پیشین،  ۴۲



حصار زندان قزل  

 

٣١

خواهد کرد و بر ] خرد[های ایشان جوانان را خورد  کمان... ردندعصمت گ زنان ایشان بی

  ۴۳ .ی رحم ترحم نخواهند نمود و چشمان ایشان بر اطفال شفقت نخواهد کرد ثمره

 

در رؤیا به اورشلیم برده شد و  "روح خدا"پس از آن که به دست  "حزقیال نبی"تورات از قول 

ه فرمان مرگ یهو: گوید می ،»دارد وجود  میاورشل  کلیدر ه  یموحش  یپرست  بت  چه«مشاهده کرد که 

و ناله آه  ،شود کرده می] هیکل اورشلیم]به سبب همه رجاساتی که در آن «ی کسانی را که  همه

 : دهد می» کنند می

 

. یدیدر عقب او از شهر بگذرید و هالک سازید و چشمان شما شفقت نکند و ترحم منما

 ۴۴. را تمامًا به قتل رسانید  پیران و جوانان و دختران و اطفال و زنان
 

  :گوید  می" صهیون"خطاب به دشمنان همچنین خداوند 

 

و آن را خواهند کوبید و زمین آن را خالی  .خواهم فرستاد ،کوبان من بر بابل خرمنو 

هالک  بالُکلید بلکه تمام لشکر آن را جوانان آن ترحم منمایو بر .. . خواهند ساخت

از ... افتاد  هایش مجروح خواهند تول و در کوچهو ایشان بر زمین کلدانیان مق. سازید

بابل را ... هالک شوید د مبادا در گناه آن میان بابل بگریزید و هرکس جان خود را برهان

ها را  امت ]بابل[ پس از تو... پس آن را ترک کنید. معالجه نمودیم، اما شفا نپذیرفت

و از تو اسب و سوارش . خواهم ساخت و از تو ممالک را هالک خواهم نمود] خرد[خورد 

را خورد خواهم ساخت؛ و از تو عرابه و سوارش را خورد خواهم ساخت؛ و از تو مرد و زن 

را خورد خواهم ساخت؛ و از تو جوان و   را خورد خواهم ساخت؛ و از تو پیر و طفل

دوشیزه را خورد خواهم ساخت؛ و از تو پیر و طفل را خورد خواهم ساخت؛ و از تو جوان 

اش را خورد خواهم ساخت؛ و از تو  و دوشیزه را خورد خواهم ساخت؛ و از تو شبان و گله

گوید به بابل و جمیع  خداوند، می... د خواهم ساخت؛ را خور  ران و گاوانش خویش

اند، در نظر شما  را که ایشان به صهیون کرده  ی زمین کلدانیان جزای تمامی بدی سکنه

  ۴۵. خواهم رسانید

                                                 
 . ۱۰۲۳ص ، ۱۹و  ۱۸، ۱۶، آیات ۱۳کتاب اشعیاء نبی، باب  پیشین،  ۴۳

 .۱۲۰۸ ص، ۶و  ۵، آیات ۹حزقیال نبی، باب  پیشین،  ۴۴

 .۱۱۸۳تا  ۱۱۸۱، صص ۲۴تا  ۲آیات  ۵۱، کتاب ارمیاء نبی، باب پیشین  ۴۵
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 ۴۶باب بود، خداوند نیز قوم لوط، عاد و ثمود جمعیبر اساس فهم انسان، مجازات دست کهدر آن زمان 

ی  اسرائیل، مجموعه  وسی در نبرد خود با مخالفان بنیکند و م زگار محو میی رو را بالُکل از صحنه

 :کنند ل ذکور و زنان نیز رحم نمیبه اطفا چنان که در تورات آمده است. کند قوم را مجازات می

 

به طوری که خداوند موسی را امر فرموده بود، جنگ کرده و همه ذکوران  "مدیان" و با

و جمیع بهائم  زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند ائیلاسر بنی و...  کشتند را

و تمامی شهرها و مساکن و و جمیع مواشی ایشان و همه امالک ایشان را غارت کردند 

ها  ر رؤسای لشکر یعنی سرداران هزارهو موسی ب... های ایشان را به آتش سوزاندند  قلعه

 و موسی به ایشان. بودند، غضبناک شدو سرداران صدها که از خدمت جنگ باز آمده 

اینک اینانند که بر حسب مشورت بلعام  آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟: گفت

اسرائیل را واداشتند تا در امر فغور به خداوند خیانت ورزند و در جماعت خداوند وبا  بنی

 ته، با اوزنی را که مرد را شناخ هر ذکوری از اطفال را بکشید و هر پس. عارض شد

همبستر شده باشد، بکشید و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته، و با او همبستر 

و العازار کاهن به مردان جنگی که به مقاتله رفته بودند، .. .، برای خود نگاه داریدهنشد

 ۴۷ »این است قانون شریعتی که خداوند به موسی امر فرموده است: گفت

 

فرزندان نیز تا چند پشت به خاطر  ؛یابد جا پایان نمی در این های گروهی موسی و مجازاتداستان 

قرار شود،  معرفی می... و" رئوف"و " رحیم"شان، مورد کینه و مجازات خداوند که اتفاقًا  گناه پدران

 . گیرند می

 

ی رحمت  نگاه دارنده ،خدای رحیم و رئوف و دیرخشم و کثیر احسان و وفا، َیُهَوه َیُهَوه

سزا نخواهد  لکن گناه را هرگز بی ،ی خطا و عصیان و گناه ای هزاران و آمرزندهبر

و چهارم  ّیمپسران و پسران پسران ایشان تا پشت س گذاشت، بلکه خطایای پدران را بر

   ۴۸.خواهد گرفت

 

                                                 
 . شده است ها در دوران قدیم تأکید جمعی اقوام مختلف و نابودی آن در قرآن نیز بر مجازات دست  ۴۶

 ۲۶۰، ۲۵۹، صص ۲۱تا  ۷، آیات ۳۱سفر اعداد، باب  پیشین،  ۴۷

 .۱۳۹و  ۱۳۸، صص ۷و  ۶، آیات ۳۴سفر خروج، باب  پیشین،  ۴۸
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این فقط فرعون نیست که در هراس از تاج و تخت خود فرمان قتل فرزندان ذکور در تورات 

های  "زاده نخست"اسرائیل تصمیم به نابودی  نیز برای نجات قوم بنی َیُهَوهبلکه  ،دهد را می اسرائیل بنی

  :گیرد مصری می

 

ما را به  َیُهَوهاو را بگو  .در زمان آینده چون پسرت از تو سؤال کرده گوید که این چیست

ن ما دل و چون فرعون از رها کرد. ی غالمی بیرون آورد قوت دست خود از مصر از خانه

ساخت، واقع شد که خداوند جمیع نخست زادگان مصر را از نخست زاده  خود را سخت

ها را که رحم را گشایند  ی نرینه بنا بر این من همه .انسان تا نخست زاده بهایم کشت

   ۴۹.دهم ی از پسران خود را فدیه می نخست زادهلیکن هر  .کنم برای خداوند ذبح می

 

شود،  گیرد نیز تنها کسی که مجازات نمی َیُهَوه تصمیم به اجرای عدالت میه جا ک در تورات حتا آن

را در حال شتشوی بدنش ی ِحتِّع همسر زیبای اوریا َبَشْتداوود پیامبر، از پشت بام َب. مجرم است

دار بار عَبَشْتَبداوود با او همبستر شده و . آورند را نزد او می عَبَشْتَبکسانی را فرستاده، . بیند می

فرستد و با خدعه به قتل  داوود برای رسیدن به وصالش اوریا را با نیرنگ به جنگ می. شود می

 ۵۰. کند رساند و زن را برای همیشه تصاحب می می

دهد که  داوود آمده، ضمن انتقاد از خیانت او، هشدار می ا نزد، ناتان فرستاده خدبعد از این واقعه

همخوابگی با زن و به عوض  .گیرد می ،که از زنا حاصل شده و راپسر ا جانبه عنوان مجازات،  ،خدا

 ۵۱ .بخوابد آنها در برابر آفتاب با  تاخواهد داد  شا به همسایهاش  را گرفته پیش چشم اوزنان  اوریا،

 

چه که در کتاب مقدس آمده و با اقتدا استناد به آنبا ، پس از به دست گرفتن قدرت، مسیح یکلیسا

گر و  اسرائیل، به سرعت از مقام کلیسای شکنجه شده و زجر دیده به کلیسای شکنجه یبه پیامبران بن

 . شود ظالم تبدیل می

 

                                                 
 ۱۰۳، ص ۱۵و ۱۴، آیات ۱۳باب  پیشین،  ۴۹

 .۴۹۲تا  ۴۹۰ص ص، ۲۷تا  ۱آیات  ۱۱باب  ،کتاب دوم سموئیلپیشین،  ۵۰

 .۴۹۲ ، ص۱۳تا  ۷آیات  ۱۲باب پیشین،   ۵۱
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 جدید عصررحمی در  شقاوت و بی پیشوای ،خمینی

گاه  جایی ندارد ورحم و شفقت  نیز آن است معرفشاخص و  ،نماینده ،ینیکه خم یا یدئولوژیدر ا

مفاهیمی هرچند او بر خالف تفسیر تورات به   .یابد میاژگونه و ، معناییاگر سخنی از آن می رود

اما از  پردازد معتقد است و به تبلیغ آن میدر آن دنیا  الهیبهشت و جهنم و روز جزای همچون 

 :کند چنین بیان می خمینی منطق انبیا را .کند غفلت نمیای   مجازات دنیوی گناهکاران نیز لحظه

 

ت یکه بر ضد بشر ید باشند بر کفار و بر کسانیبا" شداا"ن است که یا ایمنطق انب

 ۵۲. ها آن و آن شدت هم رحمت است بر. م باشندین خودشان هم رحیهستند، ب

 

اش به  یاو در سخنران. و عذاب است یستیروز مرگ و ن ۵۳"الله ومی"روانش، یو پ ینیعت خمیدر شر

م یرست یخود را به روشنرد نظر مو، خطوط نظام ۵۷۵۴سال  اولین سالگرد هفده شهریور مناسبت

 یه سازیک شبیبا  ،جلوه دهدرا مشروع  یاسیس مخالفانکه فرمان کشتار   آن یکرده و از جمله برا

 : گوید مین ی، چنیمذهب - یخیتار

 

ن فاسدها را، ید و ایر را کشیشمش -ه یسالم الله عل-ن یرالمومنیروزی که ام ،یوم خوارج

د که ید -ه السالم یعل -امام . .. بود" وم اللهی"ن هم یکرد، اهای سرطانی را درو  ن غدهیا

، اال بعضی که فرار  کنند ملت را، تمامشان را کشت ها باقی باشند فاسد می نیاگر ا

 ۵۵. ودب "وم اللهی"ن یکردند؛ ا

 

 : کند میو سپس تأکید 

 

                                                 
  .  اینترنتی ۱۴۱، ص مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد نوزدهمنور،   صحیفه  ۵۲

و همچنین روزهایی که تأثیر به سزایی در پیشبرد ... در نگاه مذهبی به روزهای مهم مانند، بعثت، رستاخیز، " الله یوم"  ۵۳

همه ایام مال خداست؛ لکن بعضی از ایام یك «: گوید خمینی در این مورد می. شود اند، گفته می امر دین خدا داشته

 ».شود می" یوم الله"ای آن خصوصیت خصوصیتی دارد که بر

که منجـر بـه    آتش گشودند تظاهرکنندگان، در میدان ژاله تهران، نیروهای ارتش شاه به روی ۵۷در روز هفده شهریور   ۵۴

  .شود یاد می" جمعه سیاه"از این روز به عنوان  . کشته شدن بیش از هشتاد نفر شد

 .اینترنتی ۴۶۵مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد نهم، ص نور،   صحیفه  ۵۵



حصار زندان قزل  

 

٣۵

یك  ،کند ییك چیزهایی را وارد م ها لتدای تبارك و تعالی برای تنبیه مروزهایی که خ

کند، که شالق بزند به  فانی وارد میتوکند، یك  ای وارد می کند، یك سیلی وارد می زلزله

 ۵۶.است" وم اللهی"ها هم  نیااین مردم که آدم بشوید، 

 

 :کند در بخشی دیگر از سخنانش تصریح میو 

 

ست الله د طور که رسول همان! م که دست ببرد، حد بزند، رجم کندیخواه یفه میما خل

 ۵۷!کرد یزد، رجم م ید، حد میبر یم

 

از قول  ،شود یاجرا م "یحدود اله"رات شالق زدن به مردم را که تحت نام یروان او تأثیو پ ینیخم

 : شمارند می برن یامبر اسالم چنیپ

 

 . ِبالِد اللَِّه  یلًة فیَن َلیٌر ِمن َمَطِر أرَبعیإقاَمُة َحدٍّ ِمن ُحدوِد اللَِّه َخ
هاى  نیك حّد از حدود الهی بهتر است از چهل شب بارش باران در سرزمیجارى کردن 

 .خدا 

  

 . َن َسنًة یِمن ِعباَدِة ِسّت  األرِض أْزکی یقاُم فیَحدٌّ 
 . تر از عبادت شصت سال است   زهین پاکیدر روى زم) الهی(ك حّد یبرپا شدن 

 

 ْنِزَعی  َسَخِط اللَِّه حّتی یَزْل فیلَِّه ، َلم ما رُجٍل حاَلْت َشفاَعُتُه ُدوَن َحدٍّ ِمن ُحدوِد الیأ

وسته در خشم یهرکس با وساطت خود مانع جارى شدن حّدى از حدود الهی شود پ

 .رد یالهی به سر برد تا آن که وساطتش را پس بگ

  

أرَحُم بِهم أنَت : قاُل َلُه یربِّ َرحَمًة لِعباِدَك ، ف: قوُل یبواٍل َنَقَص ِمن الَحدِّ َسوطًا ف  ؤتیی

 . الّناِر  ؤَمُر بِه إلییف! ؟ یِمّن

                                                 
 . پیشین ۵۶

 )میالد پیامبر(ی وحدت  به مناسبت هفته سخنرانی خمینی  ۵۷
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: دیگو او می. آورند انه از حّد کاسته است مییك تازیحاکمی را که ) امتیدر روز ق(

ا تو یآ: دیفرما خداوند به او می. ا کردمن کار ریاز روى دلسوزى به بندگانت ا! پروردگارا

 ۵۸. د او را در آتش افکنندشو داده میگاه دستور آن! از من دلسوزترى؟ به آنان

 

 یویفرد به خاطر ترحم نسبت به بندگان خدا و کاهش عذاب و مجازات دن پیداست که  ناگفته

 . شود یبه آتش دوزخ گرفتار م ،گناهکاران

اعضای مجلس که خطاب به  رود میجا پیش  تا آن یاسالم یانگذار جمهوریبه عنوان بن ینیخم

میهمانان خارجی شرکت کننده در سومین کنفرانس اندیشه  ائمه جمعه سراسرکشور و ،خبرگان

 : گوید می "دهه فجر"داشت  اسالمی و گرامی

 

را هم باید بگویید، اما احکام اسالم که منحصر  ها آن، روید سراغ احکام فقط نماز و روزهن

آن ! خوانید؟ هی آیات رحمت را می خوانید نمیا شما آیات قتال را چر ...در این نیست 

 ۵۹ .خواهد آدم درست کند تال هم رحمت است برای این که میق
 

اصل بر  ۶۷ سال مرداد مششروز مجاهد در  یاسیان سیکشتار زندان یدر فرمان صادره برا ینیخم

 : سدینو ید کرده و میتأک یرحم یب

 

ت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول یقاطع. است یشیاند ساده ،نیرحم بر محارب

خود نسبت به  یانقالب ی نهیدوارم با خشم و کیام. است یر نظام اسالمیناپد دیترد

ص موضوع به یکه تشخ یانیآقا. دییت خداوند متعال را جلب نمایدشمنان اسالم، رضا

                                                 
شهری،  نویسنده محمد محمدی ری .الحکمه برداشته شده است  روایات فوق از بخش سیزدهم کتاب منتخب میزان ۵۸

 .۱۳۸۵محقق، مترجم، مصحح، سید حمید حسینی، حمیدرضا شیخی، ناشر، دارالحدیث، قم، 

او تالش کرد در . ر خمینی به عنوان اولین وزیر اطالعات جمهوری اسالمی انتخاب شدبا نظ ۶۲شهری در سال  ری

وی عالوه بر این که . خصوص جهنم آمده است اجرا کند  های وزارت اطالعات آنچه را که در روایات مذهبی در گاه شکنجه

داشت، چنان جهنمی را برپا کرده بود  ۶۷ریزی و اجرای کشتار گسترده زندانیان سیاسی در سال  نقش مستقیمی در برنامه

ای رسمی به او، تشکیالت مزبور را بدتر از ساواک شاه معرفی  در نامه ۶۵الله منتظری جانشین خمینی در مهرماه  که آیت

 . ۵۱۱تا  ۵۰۹، صص ۲۰۰۱الله منتظری، چاپ اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، ژانویه  ج به خاطرات آیت. ر. کرد

 .تیاینترن ۱۳۸مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد نوزدهم، ص ، نور  صحیفه  ۵۹
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. باشند" الکفار یاشدا عل"کنند  ید نکنند و سعیعهده آنان است، وسوسه و شک و ترد

 ۶۰.باشد یخون پاک و مطهر شهدا م ده گرفتنی، نادید در مسائل اسالم انقالبیترد

 

تحت  یاسیان و مخالفان سیکه در آن زندان یدهد، روز یالله به دست م ومیاز  ینیکه خم یفیبا تعر

ن یکه در آن دست خدا از آست یشوند و روز یبه شکل گسترده کشتار م "دشمنان اسالم"عنوان 

الله محسوب  ومید، یآ یرون میبسدین و مفشکنجه و مجازات دشمنان خدا  یاش برا " بندگان صالح"

 ۶۱.دشو یم

فه، یامبر، خلیهستند که توسط پ ین، دستورات الهین شده در دییتع یها که مجازات ییجا از آن

 یها ان امر انسانین مجریبر ا شوند، بنا یمشده و ه و اجرا یب امام و بندگان خاص خدا توصیامام، نا

 ،مجازات ین نگاه اجرایدر ا. متفاوت است یمعمول یها جازاتز با میستند و نوع مجازات نین یمعمول

عقاب مواجه فر و یبا ک یز در دستگاه الهیآن ن یاز طاعات و عبادات محسوب شده و عدم اجرا ییجز

 ۶۳ .»حقند  مظهر خشونت«این افراد به تعیبر جوادی آملی   ۶۲. شود می

که  ییخدا. گذشت یرحم و ب یاست ب ییکنند، خدا یغ آن را میروانش تبلیو پ خمینیکه  ییخدا

مخوف را تدارک  یل به آن، دستگاهین یاش عذاب دادن بندگان گناهکار است و برا یاصل  یژگیو

  ۶۴. را در دوزخ به خدمت خود دارد) غالظ و شداد(سختدل و سنگدل و مأمورانی  ده استید

                                                 
 .۵۲۰، ص ۱۳۷۹، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، چاپ دوم، دیماه متن کامل خاطرات منتظری  ۶۰

آید تا جهان را ویران  کشی می اینک روز خداوند با غضب و شدت خشم و ستم«  :گوید می "روز خدا"ی  تورات نیز درباره  ۶۱

انجمن پخش ، ۹، آیه ۱۳کتاب مقدس،عهد عتیق، کتاب اشعیاء نبی، باب » .سازد و گناهکاران را از میانش هالک نماید

 . ۱۰۲۳کتب مقدسه در میان ملل، ص 

تأکید بنیادگرایان حاکم و شریعتمداران روی اجرای قوانین جزایی شریعت مانند، شالق زدن، باید توجه داشت که   ۶۲

نه لزومًا به خاطر ... عایت حجاب و نفی حقوق زنان وقطع عضو، سنگسار، قصاص و اعدام و همچنین پافشاری روی اجرای ر

وگرنه روی اجرای احکام . ی قدرتمندان حاکم است اجرای دقیق و مو به موی شریعت، بلکه بیشتر به خاطر حفظ سلطه

) دشو کنند، اخذ می مالیاتی که از غیرمسلمانانی که در سرزمین اسالمی زندگی می(مسلمی چون نهی رباخواری، اخذ جزیه 

ها حتا بهترین روابط سیاسی و اقتصادی را با کشورهایی مانند، چین، کوبا، نیکاراگوئه، کره  آن. کنند پافشاری نمی...  و

های بالعوض هم  ها کمک به آن" المال مسلمین بیت"شوند، دارند و از  اداره می" کفار"شمالی، ویتنام، ونزوئال که توسط 

 . کنند می

حقند، در میدان کارزار   ها نیز اینچنین هستند بعضی مظهر خشونت انسان«له جوادی آملی، زن در عرفان، عبدال  ۶۳

 http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=۵۷۸۹» با کفارند مشغول جنگ و ستیز

آیه به کار رفته  ۳۰۰مرتبه و در بیش از  ۳۶۵معنی مجازات و شکنجه در اشکال مختلف  به"  عذاب"قرآن لغت  در   ۶۴

 - ۱تعذاب  -۱تعذب  - ۱معذبین  - ۱تعذب  - ۳عذب  - ۳۹عذبا  - ۱۳بعذاب  - ۹یعذب  - ۸۶العذاب  - ۱۵۴عذاب : است 

عذبناها  - ۱لعذبنا  - ۱لیعذبه  - ۲عذابها  - ۱عذابهما  - ۱نعذبه  - ۱معذبوها  - ۱لیعذب – ۲معذبهم  - ۳عذابه  - ۵لعذاب 
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 گاه الهی جهنم، شکنجه

در آن . گناهکاران است یگاه اخرو زندان و شکنجهو کانون غضب و خشم خداوند  ۶۵جهنم،ا یدوزخ 

و  هفت در یداراجهنم . ستیعقل ما قابل درک ن یدارد که برا وجود یاییو اقسام بالها  انواع عذاب

گناهش در  یرا به مقتضا یهر گناهکار ،است "عادل"که خداوند  ییجا است و از آن  ۶۶هفت طبقه

 هفتم یعنی   خداوند در طبقه "عدالت"منافقین بر اساس  .دهد یداده عذاب م  خاص قرار یا طبقه

هاى  دانیمشرکان و کافران، که در م ۶۷.گیرند جای جهنم قرار می بدترین، "السافلین اسفل"

ار معرکه یو در واقع، آتش ب اند شده "تباهی"و  "فساد "گرفتار ،"اخالق"و  "عمل"، "شهیاند"

 ۶۸. دوزخ هستند رهیز آتشگیجا ن اند، در آن بوده "انحراف"

به  یان مذهبیادگرایمشخص شده و بن ین دوزخ به روشنیمختصات ا ،یات مذهبیات قرآن و روایدر آ

در هر  برای حفظ و حراست از آن، و به قدرت یابی ن، در صورت دستیزم یندگان خدا رویعنوان نما

 ۶۹.آن خواهند رفت ینیزم الگویجاد یبه دنبال ا یخاک ی کره یکجا

                                                                                                               
یعذبهم  - ۱المعذبین  - ۳بمعذبین  - ۶بالعذاب  - ۲اعذبه  - ۴یعذبکم  -۲تعذبهم  - ۹عذابی  - ۱عذبهم فی - ۱فاعذبهم  - ۱

 ۱بعذابکم  - ۶

  .به معنای آتش آمده است" نار " بار کلمه  ۱۵۰در قرآن بیش از   ۶۵

اشاره شده )  ۷۶من آیه مو(و )  ۷۳-۷۱هاى  زمر آیه(، ) ۲۹نحل آیه (، ) ۴۴حجر آیه (هاى  به این موضوع در سوره  ۶۶

هفتگانه درها و طبقات ) از مفسران اهل سنت(االحکام  المعانی و تفسیر جامع مفسران قرآن مانند صاحب تفسیر روح. است

در اول ویژه مسلمانان موحد گنهکار، در دوم از آن یهود، در سوم از آن مسیحیت، «: اند جهنم را  به صورت زیر تقسیم کرده

. »ستاره پرستان، در پنجم از آن مجوس، در ششم از آن مشرکان و آخرین در مخصوص منافقان است در چهارم مخصوص

 .۳۶۴۶، ح ۵؛ جامع االحکام، ج ۴۸، ص ۱۴روح المعانی، ج 

اند و  ر فروترین درکات دوزخ منافقان د) ۱۴۵: سوره نساء(َنِصیرا  اْلُمَناِفِقیَن ِفی الدَّْرِك ااْلْسَفِل ِمْن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُهْم ِإنَّ ۶۷

بعضی هم . منافقان در پایین ترین طبقه جهنم قرار دارند« :گوید مجلسی مینخواهی یافت و عالمه  هرگز براى آنان یاورى

های  هایی از آهن هستند که در جهنم بر روی آتش آویزان هستند و ایشان در داخل تابوت تابوت اند که منافقین در گفته

 )۲۴۱، ص ۸جلد  -بحاراالنوار( . شوند شده که هیچ راه فرار ندارند و جزغاله می آهنی گداخته

چیزى از عذاب خدا را  نی که کفر ورزیدند، اموال و اوالدشانکسا) ۱۰سوره آل عمران آیه (َوُقوُد النَّاِر لِّه َشیئا َو اُءْوَلِئَك ُهْم

 . اند از آنان دور نخواهد کرد و آنان خود هیزم دوزخ

اند، تالشی برای  در متون مذهبی مختصات بهشت نیز بیان شده است؛ اما بنیادگرایان در هرجا که به قدرت رسیده  ۶۹

هشت همیشه برای خودشان و جهنم از آن مردم و به ویژه تهیدستان و این ب. اند برپایی بهشت موعود بر روی زمین نکرده

را به بهشت   رساند که وی کمترین اشاره های خمینی، ما را به این حقیقت می بررسی اجمالی سخنرانی. محرومان بوده است

 .و نعمات آن داشته و رحمانیت خدا را نیز در غضب و انتقام و سختدلی معرفی کرده است
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برای حفظ قدرت  ،یانسان یارهایمع این دسته آیات با زیرپا گذاشتناو با توسل به  نصارا و ینیخم

 "مفسد"و  "منافق"، "مشرک"، "کافر"برای تأدیب و عقوبت کسانی که ن را یزم یجهنم رو

 :کردند برپانامیدند،  می

 

ـَاَیـِتَنا َس َو َکَفی ِبَجَهنََّم ُکلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهم  ْوَف ُنْصِلیِهْم َناًراَسِعیًرا ِإنَّ الَِّذیَن َکَفُروا ِب

  اْلَعَذاَب ِإنَّ الَلَه َکاَن َعِزیًزا َحِکیًما؛ َبدَّْلَنـُهْم ُجُلوًدا َغْیَرَها ِلَیُذوُقوا
که به آیات ما کافر شدند، ما به زودی  آنان. برای آنان کافی است ب جهّنمیو شعله و َلَه

شان بپزد و ریخته شود،  های وقت پوست که هر نداخت بطوریخواهیم ا را در آتش ها آن

های  ها را تبدیل به پوست رویانیم و آن پوست تازه دیگری می های ما به جای آن، پوست

 ۷۰) ۵۶و  ۵۵ اتآی -سوره نساء( .مزه عذاب را خوب بچشند که نمائیم تا این جدیدی می

  

ن َفْوِق َصبُّ ِمیاٌب مِّن نَّاٍر یَن َکَفُروا ُقطَِّعْت َلُهْم ِثیالَِّذَربِِّهْم َف یَهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِف

 ٍدیَوَلُهم مََّقاِمُع ِمْن َحِد ُبُطوِنِهْم َواْلُجُلوُد یا ِفْصَهُر ِبِه َمی ُمیُرُؤوِسِهُم اْلَحِم
م جهنم یاند و بر سر آنان آب سوزان حم دهیامت بریاز آتش دوزخ به ق یکافران را لباس

و . ست به آن آب سوزان گداخته شودها آن تا پوست بدنشان و آنچه در درون  .زدیو رفر

 )۲۱ تا ۱۹آیات  -حج  سوره (ا باشد یمه ها آن ن بر سر یآهن یگرز گران و عمودها

 

  .ِقیوُقوْا َعَذاَب اْلَحِرْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم َوُذیَن َکَفُروْا اْلَمآلِئَکُة یَتَوفَّی الَِّذیَوَلْو َتَرى ِإْذ 

را گرفته و بر پشت  ها آن که فرشتگان جان  یهنگام ،حال کافران را یسخت یاگر بنگر و

 )۵۰آیه -انفال سوره ( د طعم عذاب سوزنده را یند بچشیگو یزنند و م یغ میت ها آن 

 

 ْدَباَرُهْمْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأیَف ِإَذا َتَوفَّْتُهْم اْلَمَلاِئَکُة یَفَک

رند و بر پشت یکه فرشتگان جانشان بگ یرو شوند هنگام روبه یپس با چه حال سخت

 )۲۷ آیه  - سوره محمد( قهر زنند  ی انهیتاز ها آن 

 

                                                 
ی بیشتر زندانی،   عتبار این نوع تفکر بود که پاسداران، کادر پزشکی پاسدار و بازجویان بعضی اوقات برای شکنجهبه ا  ۷۰

 . شد کندند به طوری که پوست تازه همراه با آن کنده می او را به سختی می  شده پانسمان پای شکنجه
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َناِر َجَهنََّم َفُتْکَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهـَذا َما َکَنْزُتْم  یَها ِفیْحَمی َعَلیْوَم ی

 نُفِسُکْم َفُذوُقوْا َما ُکنُتْم َتْکِنُزوَن أَل

را به  ها آن  یو پشت و پهلو یشانیکه طال و نقره در آتش دوزخ گداخته شود و پ یروز

 )۳۵ آیه - سوره توبه( آن داغ کنند 

 

 ْسَحُبوَن یَأْعَناِقِهْم َوالسََّلاِسُل  یِذ اْلَأْغَلاُل ِفِإ

 )۷۱ آیه - سوره مؤمن( ده شود شان با غل و زنجیر کشی یها چون گردن

 

درخت زقوم جهنم؛  ِمیاْلَحِم یَکَغْل اْلُبُطوِن یِف یْغِلیْلُمْهِل َکا ِمیِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم َطَعاُم اْلَأِث

. جوشد یدر شکمشان چون مس گداخته م آن غذا که. قوت و غذای بدکاران است

 )۴۶تا  ۴۳آیات  -نسوره دخا(  .گونه که آب بر روی آتش جوشانست آن

 

 ُکَما ُشَواٌظ مِّن نَّاٍر َوُنَحاٌس َفَلا َتنَتِصَراِن یْرَسُل َعَلی

د یابین یچ نصرت و نجاتیآتش و مس گداخته فرود آرد تا ه یها خدا بر شما شراره

 )۳۵ آیه - سوره رحمان(

 

 ٍم یْحُموٍم  لَّا َباِرٍد َوَلا َکِریٍم َوِظلٍّ مِّن یَسُموٍم َوَحِم یِف

که نه . ای از دود و آتش دوزخ و سایه. عذاب باد َسموم و آب جوشان باشنددر  ها آن 

 ) ۴۴تا  ۴۲آیات  – سوره واقعه( . هرگز سرد شود و نه خوش نسیم گردد

 

ُغُه یِسیَکاُد یَتَجرَُّعُه َواَل ی ٍدیْسَقی ِمن مَّاء َصِدیٍد مِّن َوَرآِئِه َجَهنَُّم َویَوَخاَب ُکلُّ َجبَّاٍر َعِن

 ٌظ یٍت َوِمن َوَرآِئِه َعَذاٌب َغِلیِه اْلَمْوُت ِمن ُکلِّ َمَکاٍن َوَما ُهَو ِبَمیْأِتیَو

 .ن استید چرکیآشامد، آب پل یگردنکش عنود آتش دوزخ خواهد بود و آب که م یاز پ

آشامد و هیچ گوارای او نشود و از هر جانب مرگ به وی  که آن آب پلید را پیوسته می

یات آ - میسوره ابراه(باشد  گرفتارمیرد تا دائم در عذاب سخت  شود ولی نمیروی آور 

 )۱۷ تا ۱۵

 

برای جنایات خود  وجیهات الزم راگران ت شکنجه ،آید ای از آن در زیر می که شمه روایاتیو با تکیه بر 

  .آفریدند 
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ی ابوطالب  دربارهود ش حدیث نبوی را که گفته می ،"یتفسیر القّم"شیخ عباس قمی به نقل از کتاب 

 ۷۱: آورد به شرح زیر می ،عموی پیامبر است

 

اّن أهون الناس عذابًا یوم القیامة لرجل في ضحضاح من نار علیه نعالن من نار، وشراکان 

من نار، یغلي منها دماغ کما یغلي المرجل، ما یرى اّن في النار أحدًا أشّد عذابًا منه، وما 

 ۷۲ه في النار أحد أهون عذابًا من
بر پای  ]کفشی از آتش[ ترین عذاب جهنم این است که یک جفت نعل از آتش نآسا

درست مانند آتشی . جوشد ، مغز سرش می ها نعل زنند که از شدت حرارت آن کافر می

کند عذاب او از  کافر تصور می. آید جوش می که زیر دیگ روشن کنند و آب در دیگ به

ها سبکتر  ی عذاب که عذاب او از همه ر حالیی اهل جهنم شدیدتر است د عذاب همه

 ۷۳.است

 

ابن  ری شهری اولین وزیر اطالعات و مسئول دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی از قول علی  محمدی

 : گوید می "الحکمه  میزان" منتخبدر بخش یازدهم ابوطالب 

 

َسألوا الشَّراَب ، فُاتوا بشراٍب  میالَحم یْلکَغ ُبطوِنِهم یُع فیالزَّقُّوُم والضَّر  إنَّ أهَل الّناِر َلّما غلی

 . ٍتیِه الَموُت ِمن کلِّ مکاٍن وما ُهو بَمیأتیُغُه ، ویسیکاُد یَتجّرُعُه وال یٍد ، یَغّساٍق وَصد
، دی، به جوش آان، همچون آب جوشانیهنگامی که زّقوم و خار خشك در شکم دوزخ

ان جارى یاز پوست تن دوزخ خون و چرکی که(دنِی غّساق یپس نوش ؛آب بخواهند

                                                 
محمد به . جا بودند امیه نیز آن ابوجهل و ابی .او رفت باالی سر ،داد پیامبر هنگامی که ابوطالب جان میشود  گفته می  ۷۱

آیا  !ای ابوطالب :امیه گفتند ابوجهل و ابی... تو بیشترین حق را بر من داری، پس ال اله اال الله بگو ! ای عمو :ابوطالب گفت

. رف دلخواه محمد را نگفتو ح کردالله پرهیز  ابوطالب از گفتن ال اله اال... عبدالمطلب بیرون روی؟  خواهی از ملت می

 .بعدها از قول او حدیث باال ذکر شد... کنم  من برای او استغفار می :وقتی جان داد، محمد گفت

ص  مؤّسسة النشراالسالمی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المشّرفة،شیخ عباس قمی، ، والمطالب الفاخرةاآلخره  منازل ۷۲

۲۴۷   . 

عمل خود را به سادگی توجیه تواند  میزند، با تکیه بر این روایت،  به کف پای زندانی میگر معتقدی که کابل  شکنجه  ۷۳

ه پای کافر آتشینی است که در روز جزا ب کفشیادآور  ،شود در نگاه او سوزش کابلی که بر کف پای زندانی زده می. کند 

مین بندگان مقرب درگاه او، بر روی کافران و تواند در جهنم روی ز ی جهنم خداوند، نمی ترین شکنجه آیا سهل. کنند می

 منافقین آزمایش شود؟ 
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داده شود که آن را با سختی جرعه جرعه  ها آنبه ) زردابه و چرك(د یو صد) شود

 .رندیم رد اّما نمییگ بانشان را میینوشند و از هر سو مرگ گر می

 

وقتی  کند که ، مارهای جهنم را شترهایی با گردن بلند توصیف میروایتی منسوب به پیامبر اسالم

زهرش را حس  سوزندگیزند او تا چهل سال  بار یکی از دوزخیان را نیش می یک ها آن یکی از 

 .کند می

  :گوید بینید و می نمی ،چه در باال ذکر شد عیسی مسیح نیز جهنم را متفاوت از آن

 

جمع خواهند کرد، و ایشان را به تنور آتش خواهند  دهندگان و بدکاران را لغزش... 

 ۷۴.فشار دندان ُبَود انداخت، جایی که گریه و

 

 : گوید عیسی خطاب به کاتبان و فریسیان ریاکار میو یا در جای دیگری 

 

  ۷۵ .چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد! ای ماران و افعی زادگان

 

یابد، عاقبت گناهکاران را بدین گونه تشریح  که انجیل با آن پایان می "مکاشفه یوحنای رسول"

 : کند می

 

پرستان و  ایمانان و خبیثان و قاتالن و زانیان و جادوگران و بت گان و بیلکن ترسند

. ی به آتش و کبریت خواهد بود جمیع دروغگویان، نصیب ایشان دریاچه افروخته شده

  ۷۶ .این است موت ثانی

 

 عذاب در جهنم مأموران

رحم و عطوفتی تأکید بر آن است که . ی آنان استو غضبناکن ونتخشویژگی اصلی فرشتگان جهنم 

                                                 
و   ۲۲، انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل، صص ۴۳تا  ۴۱، آیات ۱۳عهد جدید، انجیل متی، باب  کتاب مقدس،  ۷۴

۲۳ . 

 . ۴۰، انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل، ص ۳۳، آیه  ۲۳باب  پیشین،  ۷۵

 . ۴۱۹، ص ۸  ، آیه۲۱حنای رسول، باب ی یو مکاشفه پیشین،  ۷۶
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 .مظهر قهر و غضبند وندشود و به امر خدا از آنان ظاهر نمی

 :  د شده است کهیفرشتگان عذاب تأک یژگیوی   بارهدر ۶ ی  هیم آیتحر ی در سوره

 

 ْؤَمُروَن یْفَعُلوَن َما یْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َویَها َمَلاِئَکٌة ِغَلاٌظ ِشَداٌد َلا یَعَل ...

 یچگاه نافرمانیاند و ه )غالظ و شداد(رحم  یار سنگدل و بیعذاب در جهنم بس فرشتگان

انجام  ،حکم شود ها آن چه را که به  و آن) قهر و غضب یدر اجرا(کنند   یخدا را نم

 . دهند یم

 

 : ی اسراء آمده است سوره ۹۷ی  هر چند در آیه

 

  ،ًرایِعمَّْأَواُهْم َجَهنَُّم ُکلََّما َخَبْت ِزْدَناُهْم َس

 .کنیم اش می ما افروخته ،هرگاه آتش جهنم افسرده شودشان جهنم است و  مسکن

 
در کیفیت افروخته شدن آتش جهنم، عصبانیت فرشته یک نحوه «  :گوید اما عبدالله جوادی آملی می

  ۷۷ »از افزایش شعله جهنم است

 : گوید همچنین خداوند، این فرشتگان را خطاب قرار داده و می

 

 ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراعًا َفاْسُلُکوُه  یَم َصلُّوُه ُثمَّ ِفیُثمَّ اْلَجِح وُه َفُغلُّوُهُخُذ

 رازایآتشش اندازید، پس در زنجیری که دبگیرید او را به زنجیر کشید آنگاه در میان 

 )۳۲تا  ۳۰آیات  -سوره حاقه( .وی را در بند کشید ،آن هفتاد گز است

 
 امبر اسالم به هنگام معراج،یپ ین حادثه برایترزید تاثرانگیشاکه آمده است  یت مذهبایدر روا

 : کند  یان مین بیچن جهنمرا از  خود ی او مشاهده. جهنم بوده استش از دارید

 

ها  جا تابوت نداند، و در آن یدم چندان که شمار آن جز خدایغالظ و شداد را د ی مالئکه

از آتش، در دست، و مردم را از  یک مقراضیالظ و شداد هر ، فرشتگان غ دم از آتشید

شان رحم یا کس بر چیه... گر انداختند ید یها آوردند و به چاه یرون میب ییها چاه

                                                 
۷۷  http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=۵۷۸۹ 
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 ۷۸...کرد  ینم

 

َها ِتْسَعَة یَعَل : تن ذکر شده است نوزدهه دهندتعداد فرشتگان عذاب  ، مدثر ی  سوره ۳۰ ی هیدر آ

 ۷۹.نفر نوزده) اند موکل(بر آن . َعَشَر

 نوزدهن یالبته ممکن است که ا«: کند ید میتأکم یرژ یها نیسیاز تئور یکی یزدیمصباح  یمحمد تق

 ۸۰».گر، وجود داشته باشندید ی ک هزاران فرشتهیردست هر یتن، فرماندهان دوزخ باشند و ز

امبر اسالم که یز قول پا ،، خازن جهنم"مالک" یها یژگیان در ارتباط با ویعیات مورد قبول شیدر روا

ار زننده، یبس تأهیم، یعظ ی هثج« یاز جمله رو ،دار او شده بودیدر معراج به آسمان اول موفق به د

 : د شده استیتأک وی »و ترسناک بودنو  ترشرویی، یناکضبغ

 

 : خبر المعراج یه واللُه ال فیاّن رسول الله َصلَّی الله عل

ملك  ینیملك إاّل کان ضاحکًا مستبشرًا حّتی لق ینیلقا، فما یحّتی دخلت سماء الدن... 

مثل ما قالوا من  یفقال ل. ه المنظرن ظاهر الغضبیمن المالئکة لم أر أعظم خلقًا منه کر

 .ت ممن ضحك من المالئکةیه من االستبشار، وما رأیضحك ولم أر فیالدعاء إاّل انّه لم 

 .قد فزعت ی؟ فاّنلیا جبرئیَمن هذا : فقلت

 ضحكیجوز أن تفرع منه، وکلنا نفزع منه، وهذا مالك خازن النار، لم ی: فقال

که  یفرمود که در شب معراج چون داخل آسمان اول شدم هر ملک) ص(حضرت رسول

م تر از او با یاز مالئکه که عظ یدم به ملکیکه رس د خندان و خوشحال شد تا آنیمرا د

گر از یاهر بود، پس آنچه مالئکه دنش ظیکه غضب از جب یار زننده در حالیبس تیأهی

گران یکه د ید و خوشحالیت و دعا نسبت به من بجا آوردند، او بجا آورد، لکن نخندیتح

                                                 
 .۱۵۵، ص ۳جلد  مکتبه نوریه رضویه پاکستان،چاپ ، معارج النبوه ، مال معین الدین کاشفی سبزواری  ۷۸

در سالن نوزده  ۶۱در سال  !باشد ای قرآن می عدد پایهنوزده دهد که  می  در تحقیق خود نشان  "رشاد خلیفه"دکتر   ۷۹

زندان گوهردشت، مادرم در مالقات ماهانه دعایی را به منظور خالصی از زندان و نجات از گرفتاری برایم فرستاد که در 

سالن  کردم به خاطر حضور در آن آن موقع تصور می. دعا را بخوانم  باالی آن نوشته شده بود بعد از هر نماز نوزده بار آن

خدا را شکر به جای «: گفتم بعدی به شوخی و به شکل شیطنت آمیزی به مادرم   در مالقات. بایستی نوزده بار آن را بخوانم

دانستم برای رهایی از شر نوزده  آن موقع نمی »!خواندم آن را می  بار ۳۰۰۰در سالن نوزده هستم، وگرنه بایستی  ۳۰۰۰بند 

بعدها فهمیدم عدد نوزده در فرهنگ قدیم ایرانی از قداست خاصی . دعا را نوزده بار بخوانم جالد دوزخ بایستی هر بار این

 . روز نوزده ماه، روز فروردین، آرتا فرورد و روز سیمرغ خدای ایران است. برخوردار بوده است

 .۲۹۳ص  ۳-۱جلد  ،۱۳۷۶پژوهشی امام خمینی،  موسسه آموزشی ومعارف قرآن، محمدتقی مصباح یزدی، قم،   ۸۰
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ار ترسان یدن او بسیست که من از دین کیدم که ایل پرسیاز جبرائ. داشتند، او نداشت

زن جهنم ن خایم؛ ایترس یو ما همه از او م یکه از او  بترس یش داریگنجا: شدم؟ گفت

او را سرپرست جهنم کرده تا امروز  یکه حق تعال یده است و از روزیاست و هرگز نخند

ن یگردد، و خدا به ا یاده میت زیوسته خشم و غضبش بر دشمنان خدا و اهل معصیپ

 ۸۱.شان بکشدید که انتقام از ایفرما یملک م

 

ن یزم یرو، ز وعده داده شدهیخرا که در روز رستا یمأموران عذاب، جهنم هیأتدر  ینیروان خمیپ

 یش از وصل به برزخ و دوزخ ابدیبهره نمانده و پ یز بین یویاب دنذکنند تا دشمنان خدا از ع یبنا م

 . از عذاب خداوند را بچشند یا شمه

 

 موعود قربانیان اصلی جهنم  ؛زنان

های  که به صورتترین ساکنان جهنم هستند  زنان اولین و اصلی ،معتقدان به این باوردر نگاه 

. گیرند ترین وجه مورد مجازات قرار می  گوناگون و گاه به خاطر دالیلی بسیار پیش پا افتاده به سخت

در روایاتی که از . باشد شوهر از سوی زن می "حقوق"ها تمامًا در ارتباط با نادیده گرفتن  این مجازات

که  در حالی ؛مردان شده است  اگانهای به مجازات جد شود کمتر اشاره امامان و پیامبر نقل می

 .اند بندی شده های زنان در روایات مختلف دسته مجازات

عذاب زنان در جهنم را از قول پیامبر در  ،یکی از فقهای بزرگ شیعه ،مجلسی "عالمه"برای مثال 

 :   کند چنین نقل می ،جسفر معرا

 

ُت یُت من شدة عذابهنَّ، ورأیرأ ت لمایـعـذَّبَن بأنواع العذاب، فبکی یت نساء من أمتیرأ

حلقها،  یصب فیم یت امرأة معلقًة بلسانها والحمیدماغها، ورأ یغلیامرأة معلَّقًة بشعرها 

ُت امرأًة معلقًة یتها، ورأیداها إلی ناصیها وییُت امرأة قد ُشــدَّت رجالها إلی ثدیورأ

ها ألف ألف لون من یر وبدنها بدن حمار علیُت امرأًة رأسها رأس خنزیها، ورأییبثد

ها وتخرج من دبرها والمالئکة یُت امرأة علی صورة الکلب والنار تدخل من فیالعذاب، ورأ

 . ضربون رأسها بمقامع من ناری

                                                 
ص مؤّسسة النشراالسالمی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المشّرفة، شیخ عباس قمی، ، والمطالب الفاخرةاآلخره  منازل  ۸۱

۲۴۴. 
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از موی سر زنی را دیدم که . شدند ها مجازات می زنان امتم را دیدم که به انواع عذاب

از زبانش آویران ا دیدم که ؛ زنی رآویزان است و مغز سرش از شدت حرارت می جوشد

از پستانش آویزان زنی را دیدم که  ؛ریزند از آب سوزان جهنم به گلوی او می اند و کرده

 ؛ها بر او مسلط هستند اند و مارها و عقرب ش را بستهدست و پایزنی را دیدم  ؛اند کرده

ز سرش از زنی را دیدم که کر و کور و الل بود و در تابوتی از آتش قرار داشت که مغ

 ؛آمد و بدنش از شدت جذام و برص قطعه قطعه شده بود اش بیرون می های بینی سوراخ

گوشت زنی را دیدم که  ؛از پاهایش در تنور آتشین جهنم آویزان استزنی را دیدم که 

هایش در  صورت و دستزنی را دیدم که  ؛کنند های آتشین ریز ریز می بدنش را با قیچی

زنی را دیدم که سرش سر خوک  ؛خورد اش را می و احشای داخلیسوزد و امعا  آتش می

زنی را به صورت سگ دیدم و ؛ و بدنش بدن االغ بود و به هزاران نوع عذاب گرفتار بود

آید و فرشتگان عذاب  شود و از دهانش بیرون می آتش از نشیمنگاه او داخل می

 ۸۲.کوبند عمودهای آتشین بر سر و بدن او می

 

گناه زنانی که همراه همسرش علی ابن ابوطالب نزد او رفته بودند، فاطمه فرزندش سخ به یامبر در پاپ

 : کند چنین عنوان می ،اند که مورد عذاب خداوند قرار گرفتهرا 

 

کانت معلقة  یشعرها من الرجال، وأما الت یة، أما المعلَّقة بشعرها فإنها کانت ال تغطیا بنی

ها فإنها کانت تفسد فراش زوجها، ییجها، وأما المعلقة بثدزو یبلســـانها فإنها کانت تؤذ

ـات والعقارب یها الحیتها وقد ُسلَِّط علیداها إلی ناصیها وییتشد رجالها إلی ثد یوأما الت

رأسها رأس  یوأما الت. ض وتستهزئ بالصالةیفإنها کانت ال تنظف بدنها من الجنابة والح

علی صورة الکلب والنار تدخل  یوأما الت. مة کذابةر وبدنها بدن حمار فإنها کانت نمایخنز

 ۸۳ ها وتخرج من دبرها فإنها کانت منانة حسَّـادةیمن ف

. پوشاند موی سر خود را از نامحرم نمی ،زنی که از موی سرش آویخته شده بود! دخترم

زنی که از  .ورزید زنی است که از حق شوهرش امتناع می ،زنی که از پستانش آویزان بود

که گوشت بدن خود را  نیز .کرد شوهرش را با زبان اذیت می ،انش آویزان بودزب

زنی که دست  .کرد و از نامحرمان پرهیز نداشت خود را برای دیگران زینت می ،خورد می

                                                 
 . ۲۰۲ص  ٬زبدة القصص  - ۶۹ص  ٬ ۵جلد  ٬های بحار االنوار  داستان  ۸۲

  . پیشین  ۸۳
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به وضو و طهارت لباس و  ،ها بر او مسلط شده بودند و پایش بسته بود و مارها و عقرب

کرد و نماز را  نظافت و پاکیزگی را مراعات نمی داد و غسل جنابت و حیض اهمیت نمی

زنی است که از  ،زنی که کر و کور و الل بود .داد شمرد و مورد اهانت قرار می سبک می

زنی که گوشت بدن او را  .گوید بچه تو است آورد و به شوهرش می راه زنا بچه به دنیا می

زنی که صورت و  .گذاشت خود را در اختیار مردان اجنبی می ،بریدند با قیچی می

زنی است که واسطه  ،خورد سوخت و او امعا و احشای داخلی خودش را می دستاش می

زنی که سرش مانند خوک و  .گرفت کارهای نامشروع و خالف عفت و عصمت قرار می

و اما زنی که در قیافه سگ بود و  .ن و دروغگو بودزنی سخن چی ،بدنش مانند االغ بود

 ۸۴..زنی خواننده و حسود بود ،شد او وارد و از دهانش خارج می آتش از نشیمنگاه

 

  :گوید مشاهداتش در شب معراج می ی بارهکه پیامبر در شود همچنین روایت می

 

ْم َل ِإنَّها َرَبَطْت ِهرًَّة َو َلیَفَسَأْلُت َعْنها َفق ُت اْمَرَأًة ُتَعذَُّبیَلَة َأْسرى َعَلی الّناِر َفَرَأیِإطََّلْعُت َل

 ِبذِلَك  َتْسِقها َو َلْم َتَدْعها َتْأُکُل ِمْن َخشاِش االَْْرِض َحّتی ماَتْت فَعذََّبها ُتْطِعْمها َو َلْم

ال ؤااز گناهش س. عذاب است دم که دریافتم، زنی را دیدر شب معراج از دوزخ آگاهی 

وان ینه به آن ح اى را محکم بست، در حالی که پاسخ داده شد که او گربه. کردم

ابد و یزى را بیچ نیخوراکی داد و نه آبی نوشاند و آزادش هم نکرد تا خود در روى زم

 ۸۵.ن حال ماند تا ُمردیبخورد و با ا

                                                 
شوند، مربوط به زیرپا گذاشتن حقوق  ها می رین مجازاتت ها زنان دچار سخت اکثر گناهانی که به خاطر ارتکاب آن  ۸۴

در ازای مبلغی ) تناسلی او یعنی آلت(در نگاه فقهای شیعه، پس از ازدواج، دارایی زن ! جنسی مردان پس از ازدواج است

این دارایی، مندی از  مرد به خاطر بهره. »التزویج و هوالتملیک الّبضع بالعوض المعلوم«آید،  مشخص به تملک مرد در می

یا دارایی همسرش را  "ّبضع"چرا که او حق تصرف بر . همسرش را بگیرد... تواند جلوی کار کردن، ترک منزل، تحصیل و می

نساءکم حرث لکم فاتوا . کنند ی این نگاه معرفی می را پشتوانه  ی بقره سوره ۲۲۳ها آیه  آن. هر گاه که اراده کند، دارد

ها  توانید با آن شما، کشتزار شما هستند، پس هر زمان که بخواهید، می زنان. النفسکم؛ واتقوالله حرثکم اّفی شئتم و قّدموا

در روایتی ابوبصیر از امام «: گوید جلد دوم تفسیرالمیزان می ۳۰۹در ص  "عالمه طباطبایی"همچنین . کنید آمیزش

 ».ر ساعتی خواستید، با عیال خود نزدیکی کنیداین است که ه "فأتوا حرثکم اّنی شئتم" معنای : کند نقل می) ع(صادق

داند و  العقول، زن را به جهت ازدواج، رعیت مرد می العابدین بنا به روایتی در تحف الحسین، امام زین ابن همچنین علی

و  شود هر عملی که حق تصرف مرد را مخدوش کند، گناه تلقی میبنا براین   »و أما حـق رعیتك بملك النکاح«: گوید می

 . های دنیوی و اخروی به همراه دارد مجازات

۸۵  http://p-azam.persianblog.ir/ 
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 : شود از قول پیامبر در مورد دلیل عذاب زنان چنین یاد می و

 
صاَمْت َنهاَرها َو قاَمْت  ال َعْداًل َو ال َحَسَنًة ِمْن َعَمِلها َحّتی ُتْرِضَیُه َو ِإْن َصْرًفا َو لُّه ِمْنها

 ۸۶...َلْیَلها َو کاَنْت َأوََّل َمْن َیِرُد الّناَر

بیازارد، خداوند هیچ جبران و عوض و نیکی از کارش را  هر زنی که شوهر خود را با زبان

چه روزش را روزه بگیرد و شبش را به عبادت بگذراند، اگر پذیرد تا او را راضی کند، نمی

 ....داخل جهّنم خواهد شد و چنین زنی اّول کسی است که

 

  :و یا

 

 َو َحَمَلْتُه َعلی ما ال یْقِدُر َعَلیِه َو ما ال یطیُق َلْم ُتْقَبْل ِمْنها َأیَما اْمَرَأة َلْم َتْرُفْق ِبَزْوِجها

اْمَرَأة َلْم َتْرُفْق ِبَزْوِجها َو َحَمَلْتُه َعلی ما ال َیْقِدُر َعَلْیِه َو ما ال َأیَُّما َحَسَنٌة َو َتْلَقی 

 ۸۷لَّه َو ُهَو َعَلْیها َغْضباُن

د و او را به کارى وادار سازد که قدرت و طاقت آن یمدارا ننما هر زنی که با شوهر خود

امت، خدا را در حالتی مالقات خواهد یشود و در روز ق کی قبول نمیین ، از او کاررا ندارد

 .ن باشدیخشمگ کرد که بر وى

 

، باشد نمی برای زنان هیچگونه حق و حقوق سیاسی و اجتماعی قائل یاد شدهجایی که دیدگاه  از آن

 . ندا شوهر درجه بندی شده "حقوق"ی تضییع  ها تنها در حیطه مجازات  ی کلیه

رهنگ جا به فقه و ف به کرات ذکر شده است و از همان "تورات" زنان در ی مجازات دنیوی ویژه

 .اسالمی نیز راه یافته است

که پدر و  صورتی در یافته؛شب زفاف زن را باکره ن دردر تورات آمده است، چنانچه مردی ادعا کند، 

به علت ایراد د، مرد نشایخ شهر نشان دهرا نزد م) پارچه خونین( دختر "تعالمت بکار"مادر دختر 

و تمام عمر اجازه طالق دادن  شود می حکوممثقال نقره به پدر دختر م صدتهمت ناروا به پرداخت 

                                                 
 . ۶۲و  ۶۱ صص ،۸۴فی االسالم، سید سعید کاظم عذاری، مرکز الرساله، سال  آداب االسرة  ۸۶
 .۴۹۶۸باب ذکر جمل من مناهی النبی، ح  ۱۶و۱۵-۱۴و۶ص ۴ج: من ال یحضره الفقیه  ۸۷
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، و دهپدرش بیرون آور ی خانه ازآنگاه دختر را  ادعای او حقیقت داشته باشد اگر  اما .این زن را ندارد

  ۸۸. است در خانه پدر خود زنا کرده چرا که میرد،را با سنگسار نمایند، تا ب اهل شهر او

مورد تجاوز جنسی قرار گیرد نامزد داری  ی دختر باکرههمچنین در  سفر تثنیه آمده است، چنانچه 

 : شود و طلب کمک نکند، سنگسار می

   

را در شهر یافته، با او همبستر شود،  ای به مردی نامزد شود و دیگری او اگر دختر باکره

ها سنگسار کنند تا  را نزد دروازه شهر بیرون آورده، ایشان را با سنگ دو ایشان پس هر

که زن همسایه  و مرد را چوند که در شهر بود و فریاد نکر اما دختر را چون. بمیرند

اما اگر آن مرد دختری . ای پس بدی را از میان خود دور کرده. خود را ذلیل ساخت

به او زور آورده، با او بخوابد، پس آن مرد که با او  نامزد را در صحرا یابد و آن مرد

 ۸۹ .خوابید تنها کشته شود

 

 : شود  می روایتدر سفر معراج اسالم از قول پیامبر و 

 

 ت أکثر أهلها النساءیالنار فرأ یإطلعت ف

 ۹۰.آگاهی یافتم که اکثر ساکنان دوزخ زنان هستند

  

وقتی که قرار دهند،  ان دوزخ را زنان تشکیل میهنگامی که اکثر ساکنبا چنین رویکردی به زن، 

قربانیان آن خواهند  ترین و اصلی اولین به طور قطع و یقین زنان ،رپا شودباست جهنمی روی زمین 

 . بود

هایی قرار  آماج اصلی چنین شکنجه خورداری از این نگاه بود که مردان در زندان خمینیبه خاطر بر

به  ها آنیک از  دادند اما هیچ تشکیل میمردها را  حصار قزل زندانیاناد تعدبا آن که دو سوم . نگرفتند

 . بسیار کمتر از زنان بود ،که در قبرها به بند کشیده شدند مردانیواحد مسکونی برده نشد و تعداد 

 

                                                 
 .۳۰۸، انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل، ص ۲۱و  ۲۰، آیات ۲۲کتاب مقدس، عهد عتیق، سفر تثنیه، باب   ۸۸

 .۳۰۹، ص ۲۵تا  ۲۳آیات  پیشین،  ۸۹

 ١۵۶۶۰=http://www.annaqed.com/ar/content/show.aspx?aidبسام درویش، الناقد،   ۹۰
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 و زمینیالهی  یفرجام دوزخیان در دارالشفا

مـدت  ان از نظریدوزخبعضی از م فرجااما  اری از اهل جهنم دوزخ همیشگی است؛هرچند برای بسی

جای  "موحدین گناهکار" ،ی اول دوزخ جایی که در طبقه از آن .ستیکسان نیمـاندن در جهنم 

 برخی از آنان احتمال دارداند،  اند و در دیگر طبقات نیز افراد مرتکب گناهان یکسانی نشده گرفته

 .ابندی نجات از دوزخ عفو و رحمت الهیبا توجه به روزى 

 "رحمت در صورت غضب" با توجه به این مسئله، دوزخ را  مینی، بنیانگذار جمهوری اسالمیخ

 : نویسد و میده ینام

 

ت کار و یمعص  ص مومنانیجهنم، باطنش صورت لطف و رحمت الهی است که براى تخل

ه انسان، یکه فطرت مخموره صاف رایز; به سعادت ابد، چاره منحصره است ها آن رساندن

د یبا. میرا مغشوش و مخلوط به مس نموده باش  ام عمر، آنیاست که در ا ییچون طال

: درون آوریهاى ذوب کننده، خالص نمود و از غل و غش، ب ها و آتش کوره آن طال را با

کلی  هفطرتشان ب پس جهنم براى کسانی که ]۹۱[ »الناس معادن کمعادن الذهب والفضه«

 ۹۲.بباشند، رحمت است در صورت غض  دهیرسنشده و به کفر و جهود و نفاق ن محجوب

 

را دوزخ یست زیقت، شقاوت و بدبختی نیدر حق) منان در دوزخ مؤ(کردن  عذاب«در نگاه خمینی 

شان از یپاك و خالص شدن ا گناهکار، قطعًا دارالشفاى الهی است؛ چون سبب نسبت به موحدان

 ۹۳.»گردد هاى ظلمانی می روحی و کدورت هاى مارىیب

نی شده یب شیکه در جهنم پ ف، با انواع آالمییهاى ناتوان و ضع انسان دادن  عذابر توجیه خمینی د

 :  گوید ، میاست

 

. دارند  دن به سعادتیاقت رسیرحمتی است در صورت غضب، براى کسانی که لجهنم 

روى سعادت را آن اشخاص  شود نبود، هرگز راتی که در جهنم مییو تطه صاتیاگر تخل

 ۹۴.دندید نمی

                                                 
 ».هاى طال و نقره هستند مردم مانند معدن«به معنای  ،امبر اسالمیسخن منصوب به پ  ۹۱

، )جنود عقل و جهل(حدیث . ۱۴۲، ص ۱۳۷۷شرح حدیث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،   ۹۲

 .آورده است) کافی( ستین باب از ابوابروایت مفصلی است که شیخ کلینی آن را درنخ

 .۱۶۴-۱۶۳الله خمینی، صص  تعلیقات علی شرح فصول الحکم، روح  ۹۳

 .۲۳۳، ص ۱۳۷۷شرح حدیث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،   ۹۴
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آغاز " دارالشفا" به عنوانهمچون دوزخ الهی اسالمی  های جمهوری زندان به جهنم، نگاهیبا چنین 

به زعم  .شوند که نیاز به درمان دارند بیمارانی تلقی می ،زندانیان "دارالشفا" در این. کنند به کار می

  رحمانه و بیآمیز  ونتصورت خش رغم علیشوند  متحمل می که زندانیان  و عذابی  شکنجه زندانبانان،

 و تنها راه  "چاره منحصره"ها  این شکنجه .را در بر دارد نظام "رحمت" و  "لطف" در باطن، آن

 .درمان است

 ظاهری از طریق اعمال خشونتگران حکم دکتر و روانپزشک را دارند که  شکنجه "دارالشفا" در این

 ۹۵. پردازند بیماران خود میباطنی به مداوای 

گردد به میزان  همچون دوزخ الهی یکسان نیست و بر می "دارالشفا" دن بیماران در اینمدت مان

باشد، مداواى   میو بدخ مارى مزمنیـار روشـن اسـت کـه هـر چه بیبـسـ. پیشرفت بیماری در فرد

ر اى د ش به اندازهیتعداد گناهان خو کشد و گـنـاهـکـاران، نـسـبـت به ابعاد و ز به درازا مییآن ن

 . یابند ش را بازیمانند که سالمت کامل روحی خو دوزخ می

 

 عاملی برای تخفیف عذاب اخروی  ،عذاب دنیوی

آذر  ۲۰جمهوری اسالمی در سخنرانی خود در تاریخ و رهبر مذهبی خمینی به عنوان بنیانگذار 

ه گانه و در حضور سران قوای سعفر صادق امام ج و والدت پیامبر اسالمبه مناسبت میالد  ۱۳۶۳

  :گوید مسئوالن کشوری و لشگری جمهوری اسالمی، می

 

انسان است، و هر عملی  ،اساس جهنم. کند یآتش طلوع م -ذات انسان -از باطن خود ... 

اگر یك . افزاید مدت عذاب می شود بر شدت و مدت عمل، بر شدت و یکه از انسان صادر م

آن عذابی که برای او پیدا  ]و[ شدتآن د، کافری را سر خود بگذارند تا آخر عمر فساد بکن

اگر . بگیرند و همین حال بکشندش کند، بسیار باالتر است از آن کسی که جلویش را می

، برای این  ه صالح خودش استب رند و بکشند،که مشغول فساد است بگی] را[  یك نفر فاسد

د، عمل چون ریشه عذاب کند و فساد که زیادتر کر که این اگر زنده بماند فساد زیادتر می

                                                 
ام ما هم یکی از معضالت، مسأله در نظ«: گوید  ها می ی وظایف آن ها در باره ای در دیدار با مسئوالن سازمان زندان خامنه ۹۵

خواهیم به او محبت کنیم؛ اما قهرًا این  علت معضل بودنش این است که ما در زندان، کسی را داریم که می. هاست زندان

سایت  ».کنید  یادتان نرود که شما طبیبید، پزشکید، دارید کار طبابت را می«یا این که  »محبت ما با خشونت همراه است

 .ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دانسازمان زن
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اصالح آن  حتا. این یك جراحی است برای اصالح . شود ، عذابش در آن جا زیادتر می است

یك زهر کشنده را به خیال این که یك شربت  شود، یك کسی که دارد کسی که کشته می

اگر چنانچه جلویش را شما بگیرید و با فشار و زور و کتك از . خواهد بخورد ، می است

کند که طعمه او را از دستش  کردید ولو او خیال می بگیرید، یك رحمتی بر او دستش

اگر امروز، این سران . گرفتید و یك زحمتی برایش ایجادکردید؛ لکن خیر، این جور نیست

اگر امروز، یك . استکباری بمیرند، برای خودشان بهتر است از این که ده سال دیگر بمیرند

ست، به خیال این که کشته بشود، برای خودش رحمتی ا دکن کسی که فساد در ارض می

 ... ك چیزی باشد که برخالف رحمت باشددیب، نه این است که این یأبه صورت یك ت

 

در این دیدگاه هرچه فرد زودتر توسط مؤمنین کشته شود، هرچه بیشتر مورد آزار و اذیت نمایندگان 

 .شود کاسته میر آخرت دروی زمین قرار گیرد، از عذاب الهی او  خدا در

 : گوید خمینی در ادامه همین سخنرانی می 

 

تا رفع فتنه در  را ها آنبکشید [ »َوَقاِتُلوُهْم َحتَّی َلا َتُکوَن ِفْتَنٌة«: فرماید که این که می 

کنند که این آسایش  یی که خیال میها آن. بزرگترین رحمت است بر بشر] جهان

 ها آن،  نیا و خوردن و خوابیدن حیوانی رحمت استرحمت است و بودن در د ،دنیایی

، نباید حدود داشته باشد، نباید قصاص داشته  گویند که اسالم چون رحمت است می

یی که معرفت ها آندانند،  می یی که ریشه عذاب راها آن. باشد، نباید آدمکشی بکند

برای این آدمی  حتادانند که  می ها آن،  دارند که مسائل عذاب آخرت وضعش چی است

رحمتش در .  ، این یك رحمتی است برند برای این کاری که کرده است که دستش را می

، اگر او را از  که فساد کن است برای آن کسی. شود ظاهر می ]روز رستاخیر[ آن طرف

 . بین ببرند یك رحمتی است بر او

ن باشد، موکد رحمه للعالمی غمبر مخالف با رحمههای پی این طور نیست که این جنگ ...

، ممکن ]بهشت در سایه شمشیر است[» السیوف الجنه تحت ظالل« .ن استللعالمی

شوند، باز  ها هم کشته می است یك معنایش هم این باشد که اشخاصی که در این جنگ

رسند، و ممکن است که یك مرتبه رحمتی  هم به آن مرتبه از عذابی که باید برسند نمی

 ۹۶. باشد ها آنبرای 

                                                 
 .اینترنتی ۱۱۳، ۱۱۲نوزدهم، صص مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد نور،   صحیفه  ۹۶
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 اى چهره که ۹۷مانند قصاص، حدود و تعزیرات رحمانه بیحکام سخت و ا  خمینی در توجیه
   :گوید می کنند، م مییترس آمیز از اسالم خشونت

 

که در صورت   فت استرأقت رحمت و یرات و قصاص و امثال آن، حقیتمام حدود و تعز

 ۹۸ ولي األلبابَوَلُکم في القَصاِص َحیاٌة یا أ: انتقام، جلوه نموده غضب و
 

ی گذشته بر مردم  جمهوری اسالمی در طول سه دهه  ه توسط مقامات نظامچاین دیدگاه آن بر اساس

 "عذاب اخروی"برای کاستن از  "دنیوی عذابی" و خداوند "رحمت"ما رفته است، چیزی نیست جز 

 !شود خدا روی زمین، اعمال می "بندگان صالح"که توسط 

 

 ایمانی  انسان، حیوان و مقوله

 دولت، ، نخست وزیر و هیأتدر حضور رؤسای جمهور، مجلس ۱۳۶۰دی  ۲۳خمینی در تاریخ 

  :شوند تهذیب و تربیت نمی ها کند که در زندان انی معرفی میی کس شکنجه و مرگ را تنها راه چاره

 

ها  یی که مانع از تهذیب ملتها آنیی که تهذیب بردارند باید تهذیب بشوند، ها آن

این یك رحمتی است، صورتش را انسان خیال . باید از سر راه برداشته بشوندهستند 

و . لکن واقعش بیرون کردن یك موانعی از سر راه انسانیت است کند که کشتار است، می

ها  شود که این بینید که در همه جا برای ما هی طرح می در ایران هم این مسئله که می

امروز یك دانه آدم را  کشد، ایران تا که ایران آدم میکنند  خیال می ها آنکشند،  آدم می

، انسانیت، که حمله کردند بر همه چیز اسالم، ملت ، ایران یك سباعی رانکشته است

دارد تا تهذیب  را نگه می ها آنکند و اگر بتواند با حبس  را اگر بتواند تهذیب می ها آن

ست که همه انبیا از اول خلقت تا این همان کاری ا. کند بشوند، اگر نتواند تصفیه می

                                                 
احکام و به ویژه حکم قصاص که با تکیه بر مسئولیت  انسانی این دسته احکام در دنیای امروز، این برخالف طینت ضد ۹۷

جزو قوانین مترقی و فشرد، در دوران خود  های عادالنه پای می جمعی و وضع قوانین و مجازات تفردی بر حذف مجازات دس

 .رفتند انسانی به شمار می

 .۲۳۳، ص ۱۳۷۷شرح حدیث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،   ۹۸
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اند، آن اشخاص را یا غرق  اند و آن اشخاصی را که دیگر قابل اصالح نبوده حاال کرده

 ۹۹.اند اند و یا از بین برده کرده

چرا که ایمان وجه تمایز آدمی از حیوانات است و انسانیت آدمی به . در نگاه فقهی، کافر انسان نیست

 ۱۰۰ .شود ایمان وی شناخته می

سگ، خوک و  منی، خون،مدفوع، فقها به همین خاطر در بیان حکم نجاست، کافر را در ردیف ادرار، 

  ۱۰۱.دهند  مردار قرار می

را بدتر از کفار  ها آنخواندن مجاهدین،  "منافق" خود با ۱۳۵۹تیرماه  ۴در سخنرانی عمومی خمینی 

 : فراهم کردشمرد،  اش می حاکمیت که خطری برایرا  ها آنی الزم برای سرکوب  دانست و زمینه

 

د مسلمان هستم و به ضد اسالم عمل یگو آن که می. ها هستند که بدتر از کفارند منافق

 ها آنشتر از یاسالم عمل بکند، آن است که در قرآن ب خواهد به ضد کند و می می

ن یمنافقسوره  ۱۰۲.می، اما سوره کفار ندارمین داریما سوره منافق. گرانیا دب شده تیتکذ

 ۱۰۳.دیگو شان را می کند اوصاف ، از اول شروع مینیم که برای منافقیدار
 

پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر « که به منظور "نگهبان یشورا"جنتی دبیر احمد 

سرداران "در نخستین یادواره تشکیل شده، » ها عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسالمی با آن

بشر غیر از اسالم، همان حیواناتی «: گوید می، هستندصف غیر مسلمانان که همانا کفار در و "شهید

 ۱۰۴».کنند چرخند و فساد می  هستند که روی زمین می

در مکتب انبیا   ی شأن انسان بارههای سرکوب رژیم در ی از تئوریسینحسن رحیم پور ازغدی یک

 : گوید می
                                                 

 .اینترنتی ۴۹۳مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد پانزدهم، ص نور،   صحیفه  ۹۹

 . ۲۴، ص ۱۳۸۳رجوع کنید به مجموعه آثار مرتصی مطهری، جلد دوم، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم،   ۱۰۰

االمکان  اطر اعتقاد داشتن به نجس بودن زندانیان مارکسیست، به هنگام نقل و انتقال حتیبازجویان، زندانبانان به خ  ۱۰۱

المللی با اغوش باز رهبران کشورهای کمونیستی را  بین  اما مسئوالن نظام در سطح. کردند ها پرهیز می از لمس آن

 !پذیرند می

زند و پیروانش  ی دوپهلو، به قرآن می یک جمله البته این بهتانی است که خمینی برای پیشبرد مقاصدش، در قالب ۱۰۲

خواهد که  خداوند در این سوره از پیامبر به صراحت می. قرآن، الکافرون است ۱۰۹ی  سوره ! دهند همچنان آن را نشر می

 . با کفار مرزبندی کند

 .اینترنتی ۴۷۱و  ۴۷۰مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد یازدهم، صص نور،   صحیفه  ۱۰۳

 .۱۳۸۴آبان  ۳۰روزنامه شرق،   ۱۰۴
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۵۵

  شأن  کنند و این  عدول  نباید از آن  دارند که  ییباال  ها شأن انسان ،)ع( انبیأ  در مکتب

و   فاقد ایمان  که  شود و آدمیانی می  صالح، تضمین  و عمل  تنها با ایمان اللهی، خالفت

 افتند و دور می  باشند، از آدمیت، به  و رفتار درست  از اخالق  و نیز عاری  صحیح عقائد
  ساقط را از آدمیت،  خود بگذرد، آدمی  و از نصاب  ، اگر زیاد شده"حقیقت"با   فاصله  این

و ُمفسد   تقوی بی  آدمیان  چه .کند می  تبدیل  و بدتر از حیوان  حیوان  و او را به  کرده

 ۱۰۵.ترند تر و کریه از حیوانات، ساقطتر، موذی  راستی هب

 

در قرون وسطی نیز . ودش وقتی مخالفین خود را انسان نشناسید، راه برای ارتکاب هر جنایتی باز می

گناهکاران در ردیف سگان قرار گرفتند، دست  ،وقتی از قول عیسی مسیح. وضع به همین گونه بود

که در ملکوت خدا  یهای دردمند ارباب کلیسا برای انجام هرگونه جنایتی در حق انسان

 :  باز شد گنجیدند، نمی

 

ر درخت حیات اقتدار یابند و به شویند تا ب های خود را می حال آنانی که رختا به خوش

پرستان و  زیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتالن و بت. های شهر در آیند دروازه

 ۱۰۶. باشند بیرون می  ]ملکوت خدا از[هرکه دروغ را دوست دارد و به عمل آورد، 

 

ان ونه نسبت به زندانیگران و زندانبانان با اتکا به چنین رهنمودهایی و دیدی این گ بازجویان، شکنجه

 . آوردند می آنانبر سر خواستند  که می، هر بالیی دفاع بی

ی  امام جمعه و ی وقترئیس جمهور ای در حضور خامنه ۶۰آذر  ۱۸خمینی همچنین در تاریخ 

با پیش کشیدن عناوینی  ،ن سیاستی هما در ادامه تهران و اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه تهران

   :گوید کند و می تیز می بود،که به دست زنگیان مست داده را تیغی  "جراحی"و  "اصالح"چون 

 

یی که منحرف ها آن امن امیدوارم که برکات این انقالب متحول کند همه قشرها را، حت

مثل  ها این. اند که اصالح شدنی نیستند منحرفین یك دسته معاند سرسخت. هستند

 یك دسته هم معاند نیستند، اما. ح بشوندمانند که باید با جراحی اصال سرطان می

                                                 
 /http://www.rahimpour.ir !شریعت، منشأ خشونت؟مقاله  ۱۰۵

، انجمن پخش کتب مقدسه در میان ۱۵و  ۱۴، آیات ۲۲ی یوحنای رسول، باب  کتاب مقدس، عهد جدید، مکاشفه  ۱۰۶

 . ۴۲۱ملل، ص 
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۵۶

ها را ارشاد  یی که مستقیم هستند باید اینها آن. ها را باید ارشاد بکنند اند، این منحرف

 ۱۰۷.بکنند

، در سخنرانی خود به مناسبت دهه فجر در حضور سران قوای ۱۳۶۳بهمن ۱۴خمینی در و باالخره 

داغ کردن و بریدن و زجر دادن را راه  می، ری جمهوری اسالکسه گانه و مسئوالن کشوری و لش

  :گوید میکند و  عالج مشکالت معرفی می

 

باید ببرند، داغ  ۱۰۸شود، االبالکی؛ مرض گاهی صحیح نمی ،شود آدم گاهی درست نمی

خته بشوند؛ یی که فاسد هستند، از آن بیرون ریها آنباید . کنند تا درست بشود جامعه

 ۱۰۹.اش جنبه رحمت است همه

 

 تداد زمینه ساز اعمال فشار و شکنجهار

نظر رژیم نیز راه را برای اعمال هرگونه فشار به منظور  زندانیان ازبودن " منافق"و " مرتد"

و  -کردند  هرچند مجاهدین همواره بر مبانی اسالم پافشاری می. کرد ها باز می شکستن آن درهم

ها بیش از  ی سرکوبی آن کرد تا زمینه می عرفی ها را نیز مرتد م گری آن اما خمینی با حیله -کنند می

   :پیش فراهم شود

 

گویند از روی  جا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه می از آن

 ۱۱۰... اند،  ها ارتداد پیدا کرده هاست و به اقرار سران آن حیله و نفاق آن

 

اد از دل ایمان بیش از کفر و کافر است، چرا که ارتداز نظر معتقدان به مذهب، خطر ارتداد و مرتد 

ی چنین  بر پایه. در حالی که کفر از ابتدا در مخالفت با ایمان بوده است اولیه در آمده است؛

در  البته. دهند ی فرق اسالمی اعم از شیعی و سنی، حکم به کشتن مرتد می دیدگاهی است که همه

                                                 
 .اینترنتی ۴۱۶مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد پانزدهم، ص نور،   صحیفه  ۱۰۷

 به: حافظ نیز سروده است. ابوطالب ابن سخن منصوب به علی . ، آخرین راه درمان، داغ کردن است»آخرالدوا الکی«  ۱۰۸

 آخرالدوا الکی عالج کی کنمت \\\ صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می

 .اینترنتی ۱۳۸جلد نوزدهم، ص  پیشین،  ۱۰۹

 .۵۲۰، ص ۲۰۰۱الله منتظری، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، ژانویه  متن کامل خاطرات آیت  ۱۱۰
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بر اساس  ۱۱۱.گیرد تا اسالم آورد بلکه آنقدر تحت فشار قرار میشود،  فقه شیعه، زن مرتده اعدام نمی

  :تهدید جدی برای نظام سیاسی مبتنی بر دین است ،مرتداین دیدگاه 

همانا وَن ِإنَّ الَِّذیَن َکَفُروْا َبْعَد ِإیَماِنِهْم ُثمَّ اْزَداُدوْا ُکْفرًا لَّن ُتْقَبَل َتْوَبُتُهْم َوُأْوَلـِئَك ُهُم الضَّآلُّ

پذیرفته نشود، و  ها آنان که بعد از ایمان کافر شدند و بر کفر خود افزودند، هرگز توبه آن

 )۹۰آیه  -ال عمران  سوره. (همانا گمراهان هم آنان خواهند بود

 

جایی که بنا به تعریف قرآن گرایش به دین در فطرت انسان نهاده شده و مؤمن، عضوی از  از آن

با خلقت و   مقابله جماعت مؤمنان وشود، ارتداد اعتراض آشکار به  یمحسوب م) امت(جماعت مؤمنان 

 . شود ی خداوند تلقی می اراده

 

الله ذلک الدین  فاقم وجهک الدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیها التبدیل لخلق

آور و پیوسته از طریق ] اسالم[مستقیم رو به جانب آیین پاک ] ای رسول[القیم، پس تو 

خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده است، پیروی کن؛ که هیچ تغییری در خلقت  دین

 ) ۳۰آیه  -سورره روم(خدا نباید داد و این است آیین استوار حق 

. پاشد می "مؤمنان"بذر تردید در دل دیگر  ۱۱۲،"برتر"و " دین پسندیده"و  "امت"مرتد با گسستن از 

  ۱۱۳.ها قرار داد دنیا و آخرت او را مورد شدیدترین مجازاتباید در  به همین دلیل خطرناک است و می

 

                                                 
وقتی مؤمنی کافر . فظ خون استشاید سبب روا بودن قتل مؤمِن کافر شده آن باشد که ایمان، حا«: شافعی گفت ۱۱۱

 وارهحکم او، حکم کسی است که از آغاز، هم. شود، با خارج شدن از ایمان، ریختن خون خود را دوباره مباح کرده است می

زیرا همه اعمال صالحی که مرتد . مشرک بوده است هموارهتر از کسی است که  سنگین امرتد حت) جرم... (کافر محارب بوده

الشافعی، االمام ابوعبدالله محمدبن ادریس، االّم، اعتنی به  »...شود ان خود انجام داده در چشم خداوند تباه میدر هنگام ایم

 .۱۲۵۰حّسان بن عبدالمّنان، بیت االفکار الدولیة، الریاض، ص 

و در ) ۱۹ آیه -نآل عمراسوره (»  ان الدین عندالله االسالم«داند،  قرآن، اسالم را تنها دین پسندیده نزد خدا می  ۱۱۲

 . »االسالم یعلو و ال یعلی علیه«حدیث نبوی آمده است که اسالم برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد، 

 دار در اسالم، اگر علنًا مرتد شود و مقدسات دینی را زیر سؤال شخص مسلمان سابقه«: گوید منتظری می "الله آیت"  ۱۱۳

های سیاسی  چه بسا از توطئه کند و ه تدریج به پیکر سالم جامعه سرایت میچون غده سرطانی خواهد بود که ب ببرد، هم

، ۴۵سال هشتم، شماره مجله کیان، » .باشد  محارب با آنان می کند و در حقیقت علیه اسالم و جامعه مسلمین حکایت می

 .  ۱۳۷۷آذر و دی 





 

 

 

 

 نیزم دوزخ روی ،حصار قزل

 و حاج داوود یحصار، اسدالله الجورد زندان قزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای بود همه هستی، احساس بسته

 بسته در احساس سوزان آتش

 

 )ی کنف ی تابیده از مجموعه شعر بر ساقه(
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۶٠

 مقدمه

المللی  بین و نهادهای  ها سازمان های در پاسخ به اعتراضروزی گذار جمهوری اسالمی خمینی بنیان

های جمهوری  و شرایط زنداناحکام ظالمانه صدور محاکمات، مدافع حقوق بشر در خصوص وضعیت 

 : اسالمی گفت

 

اشخاص به  ها آناست که در  ییها ست؛ حبسیسابق ن یها ما هم مثل حبس یها حبس

 ۱۱۴ستندین اد اهانت، حتچ وجه موریه

 

در خصوص  ،های عازم به کشورهای خارجی جا پیش رفت که در جمع سرپرستان هیأت او تا آن

 : به دروغ مدعی شد ،ها آنها با  برخورد زندانبان چگونگیزندانیان سیاسی و 

 

کشند، از  ها می زنند، گاهی وقت مامورین را می] زندانیان[ها  توی حبس هم گاهی وقت

ای که برای حفظ جامعه، یك  ها را جزا دادند، یك جزای عادالنه ، اینهت خوبن جای

آورند غده را؛ برای حفظ جامعه هم باید این کار  سرطانی را برای حفظ مزاج در می

هایی که محبوسین  هایی که هستند با یك گرفتاری ها االن در حبس اما اکثر این. بشود

دارند  طور است، اما تحت تربیت هستند؛جا دارند و مقدارش هم کم است، چ آن

  ۱۱۵.کنند شان می تربیت
 

از مواهب قدرت و استفاده از اقشار  یمند بهره ین برایبا به خدمت گرفتن د یاسالم یم جمهوریرژ

ات را تحت عنوان اخالق، ین جنایاز قدرت، بزرگتر یو پاسدار ینگاهدار یجامعه براگوناگون 

 است ییها از محل یکیحصار  زندان قزل .شور ما مرتکب شده استدر کهای الهی  و ارزشت یمعنو

 . انجام گرفته استزندانی  "تربیت"تحت عنوان ک یستماتیو سافته یسازمان  یها تیکه در آن جنا

 

                                                 
 . اینترنتی ۴۵۸، ص مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد ششمنور،   صحیفه  ۱۱۴

 .اینترنتی ۴شانزدهم، ص ، جلد پیشین  ۱۱۵
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 حصار زندان قزل

ن زندان از سه واحد یا. در مهرشهر کرج قرار گرفته است ،تهران یلومتریک چهلدر  حصار زندان قزل

به  ۶۰سال  در سهو  کی یها واحد. ل شده استیتشک ،که در مجاورت هم قرار دارند جداگانه

. داشتاختصاص  یان عادیاد شده است، به زندانیکه بزرگتر از دو واحد  دوو واحد  یاسیان سیزندان

واحد  ۶۵بهار سال  در. هستندبند مجرد  چهارو  یبند عموم چهار یک دارایهر  سهو  کی یواحدها

قرار گرفت و  یار شهربانیدر اخت یاسیان سیه زندانیپس از تخل سهسال واحد   ز همانییپا و در کی

 . افتی، اختصاص شدند میر یکه در ارتباط با مواد مخدر دستگ یانیزندان یبه نگهدار

بندها در   اطیکه ح سهو  کی یها برخالف واحد .استبند در مجاورت هم  ده یدارا دوواحد 

 . آن قرار دارد یرو اط هر بند روبهیح دوار دارد در واحد قر ها آن مجاورت 

ت یاه که همراه با شکنجه و آزار و اذو دادگ ی، بازپرسییمراحل مختلف بازجو یپس از ط ،انیزندان

 برن زندان یدر اکه  ییها شکنجه .شوند یمنتقل من زندان یات به یگذراندن دوران محکوم یبرا ،است

 یویب دنیمجازات و تعذ یبلکه برا ،شود نه به خاطر کسب اطالعات یاعمال م یاسیان سیزندان

حاکم  ییو قضا یتیدستگاه امن. ستبوده ا ها آن شکستن و به خدمت درآوردن  درهم زیو نگناهکاران 

ها  ن فشارها و شکنجهیبا اعمال ا ه است،م بودیک رژیدئولوژیا های دیدگاهها که متأثر از  بر زندان

له به ین وسیکند و به ا ثابت یاسیان سیت خود را با به خدمت درآوردن زندانیحقانکرده تالش 

 . ت بپوشاندیات خود لباس مشروعیجنا

ی و روان یجسم یها توأم با شکنجه ۶۰ ی دهه آغازین یها حصار در سال روزمره در زندان قزل یزندگ

هیچ  یها با زندان ۶۰ ی در دهه یاسالم یجمهور یاسیس یها ن منظر است که زندانیاز ا. بود

حصار گذشت  چه در زندان قزل ای از آن این ادعا را با وصف گوشه .ندستیسه نیا قابل مقایدنکجای 

 .کنیم ثابت می

دادستان انقالب  یر نظر اسدالله الجوردیزن و گوهردشت یاو یها زندانحصار مانند  قزل

 . شد یاداره م یج داوود رحمانت حایریمعروف بود با مد "قصاب تهران"مرکز که به  یاسالم
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 یلله الجوردااسد

در اواخر بود که  سالماای از  قرائت ویژه ینیو تجسم ع ینیخم اندین مریرتریگیپاز  یکی یالجورد

کم یست و ین قرن بیآغاز یها ن آشنا شد و در سالرانگر آیاز قدرت و یا ت با گوشهیبشر ،ستمیقرن ب

 .ل شدیت تبدیتمدن و بشر یاز معضالت جد یکیبه 

ن دستگاه، مؤمن و یدر ا. رون از آن نهفته استیب یایبا دن  در مبارزه ییادگرایبن ی موتور محرکه

لمان واجب بر مؤمن و مس. باشدوجود داشته  یکند که مفسد و کافر یدا میمعنا پ ییمسلمان در جا

 .دکن انت خود را ثابتیب دین ترتیدر جنگ و نبرد با مفسد و کافر باشد تا به ا  است که هر لحظه

خود به مناسب  های سخنرانی یکی از ، درمبتنی بر بنیادگرایی اسالمی خمینی برای تبیین ایدئولوژی

 : خطاب به سران جمهوری اسالمی گفت ،میالد پیامبر اسالم

 

برای این که مردم را نجات بدهد  ن که اصالح را در دنیا توسعه بدهد،برای ای] نبی[

برای این که مردم را از شرخودشان نجات بدهد، حدود را، تعزیرات را . کند جنگ می

اگر . برای این که هم تربیت بشود این آدم و هم راحت بشود امت. وضع کرده است

، این طور نیست "جنگ تا پیروزی": گویند های ما می کنیم و جوان امروز ما جنگ می

ای است از  ، یك رشحهاست ای این یك ذره. گویند ها یك امری برخالف قرآن می که این

این که ما . هاست گوید، بیشتر از این حرف آنی که قرآن می. گوید که قرآن می آن

 -فرض کنید که  -ما چون امروز با . گوییم حدود خودمان می ی ، به اندازهمگویی می

گوییم  ، می ناقص ، در این محیطد جنگ داریمید صدام هستنؤصدام یا با کسانی که م

تا  -خدای تبارك و تعالی، چون نظرش به اول و آخر است  ".جنگ جنگ تا پیروزی"که 

، اگر ما  ؛ یعنیت، رفع فتنه استغای". جنگ تا رفع فتنه"گویدکه  می-آخر نظر دارد 

، باز م، اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشویا کم کردیمم بشویم یك کمی فتنه رپیروز ه

اگر همه دنیا را هم ما فرض کنید که جنگ .  یك جای کمی پیروزی حاصل شده است

و قرآن این .  ، باز همه دنیای عصر خودمان را پیروزی درست کردیممبکنیم و پیروز بشوی

این  بر بنا. فتنه از عالم بشود ؛ باید رفع"جنگ تا رفع فتنه: "گوید گوید، قرآن می را نمی

جنگ جنگ تا "آن نگفته است غلط فهمی است از قرآن که کسی خیال کند که قر

ن را اسالم هم گفته است و باالتر از ای ،ن را گفته، باالتر از ای قرآن گفته است ".یپیروز

، یك رحمتی  بر مردم است ۱۱۶، نه این است که نقمتینو رحمت است ای. گفته است

                                                 
 .ف نعمت و رحمت استنقمت بر خال  ۱۱۶
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دعوت به مقاتله کرده است، نه این  بر تمام بشر، که خدای تبارك و تعالی مردم را است

خواهد رحمت  خواهد زحمتی برای مردم ایجاد کند؛ می که خدای تبارك و تعالی می

، نباید از قرآن سوءاستفاده  این بر بنا .خواهد عنایت کند درست کند، توسعه رحمت می

؛ یا  این مخالف قرآن است :خالف هستند، بگویندیی که با رژیم ما مها آنکرد و 

آخوندهای بدتر از آخوندهای  ؛ یااین مخالف قرآن است: باری بگویندآخوندهای در

و اگر کسی بگوید . فق قرآن استاین موا! خیر. این مخالف قرآن است: درباری بگویند

ا جنگ رفع فتنه را ب: ؛ اگر کسی بگویدفاسد جنگ نکنید، مخالف قرآن است با: که

 .نکنید، مخالف قرآن است
 

جنگ ما پایانی ندارد، بعد «: گفت می در مقام یک بنیادگرای کامل به دنباله روی از خمینی یالجورد

خواهیم ... به سراغ ویتنام، کوبا و ... از پیروزی بر آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و 

 . »رفت

توانیم حداقل یک  اگر الزم باشد می اشکوفائی اسالم، حت برای«کرد که  او به صراحت مطرح می

  ۱۱۷».میلیون نفر را بکشیم

جا که  آن  تا ؛نداشت یرحم و شفقت در او راه. به ارث برده بود ینیخم مقتدایشاز  را ییجو نهیک

 اهیس یها  ن کل انقالب در سالم و دادستایرژ ن افرادیتر یاز شق یکی یزیتبر ین موسویدحسیس

 :خواند ین میاو را چن  ۶۰ ی دهه

 

 یکه مرحوم آقا مگزارش داده بود) ره( کل خود من به حضرت امام یدر زمان دادستان

ج از خار یبرخوردها...  ندارد یکند و رفتار درست یدر زندان اعمال خشونت م یالجورد

مواظبش  یلید خیخشن با یدر رابطه با برخوردها. ه نبودیقانون داشت که قابل توج

. ده بودین مسئله به گوش حضرت امام رسیندگان مجلس هم ایق نمایطر از. میشد یم

ن یشان کردم که مواظب همین معاون ایرا آوردم در او ]۱۱۸[ یم کرمانیفه یمن آقا

 ۱۱۹ .باشدمسائل 
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انقالب اسالمی کرمان، اولین حـاکم   وی به هنگام تصدی ریاست دادگاه. او خود به صدور احکام وحشیانه معروف بود  ۱۱۸

 بعدها به دالیلی که بر من پوشیده مانده، به دستور خمینـی . ی بود که در جمهوری اسالمی حکم سنگسار را صادر کردشرع

 .دستگیر و بعد از مدتی آزاد شد؛ ولی از دخالت در امور سیاسی و قضایی منع شد

 .۸۲ی مهر و آبان  ز ایران، شمارهی چشم اندا حسین موسوی تبریزی، نشریه مصاحبه با سید  ۱۱۹
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 نظامدر  یتنها فردوی  مسامحه گفت ید بشود با اندکیشا. و رذالت بود یاز پست انباشته یالجورد

به خرج  ین نرمشی، کمترنیژه مجاهدیو هو ب یاسیس یها بود که در رابطه با افراد وابسته به گروه

 .رفتیپذ یرا نم یا هیچ توصیو ه داد نمی

او حتمًا در سالم کردن . رعایت کندش را یکرد جوانب شرع مورد نظر امام و مقتدا یتالش م او

 .شد یقدم م شیپ

نرسد، پنجره را باز کرده و با  یکه آزارش به مگس  آن یشان برا گفتند که امام یم ینیان خمیاطراف

ن گونه یاگر ا! را بستاند یآمد جان مگس یدلش نم. کرد یت میرون از اتاق هدایش مگس را به بیعبا

خوردن جان بستانند و آب ت کند که مانند یرا ترب یچون الجورد یافرادتوانست  یکرد، نم یعمل نم

داشت  یآنان را وا م ،یاعمالن یبا اتکا به چن خمینی. زندیها برخ ع انسانین شکل به تقطیتر عیبه فج

ن یالع او را نصب یو کارها ینیکرد خم یتالش م یالجورد. ها را مرتکب شوند تین جنایتا بزرگتر

 . خود قرار دهد

 یاسالم یورجمه ی با روزنامه ای ، همسرش در مصاحبه۱۳۷۷سال  در الجوردی کشته شدنبعد از 

 ،ددر خانه نگاه دار را  آن ده ویخر یمرغ عشق داشتهقصد  یروز گوید می وی "دلرحمی"در توصیف 

 یول ؛ندارم ید، مخالفتیرا در خانه رها کن ها آن اگر : دیگو یم واکنش به این عمل ویدر  یالجورداما 

دن پرندگان در قفس یستم چرا که دل دید، من موافق نیهقرار د یرا در قفس ها آن د یبخواه چنانچه

 !را ندارم

  ، به طور مستقیم در بازجویی اوینوی در منصب باالترین مقام زندان است که  یدر حال  نیاو 

 الجوردی. برد یلذت م  در زیر شکنجه افراد دادنجان  مشاهده از بسیاری از زندانیان شرکت داشت و

و  آنو با طیب خاطر به تعریف شرایط و مختصات  آمد  یبه وجد م م اعدامیاجرای هر مراس بعد از

 کارها در دست او بود، سر رشته. پرداخت در موقع مرگ برای همگنان خود می حاالت زندانیان

؛ از همین روی در شیشه کردن خون های او وجود نداشت دایره فعالیت پاسخگویی و نظارتی هم بر

آغشته به تفکرات ارتجاعی و واپسگرایانه بود، تحقق بخشیدن به آرزوهای  میقًازندانیان برای او که ع

 .ها در مکتب خمینی از آن بهره جسته بود شد که سال تلقی می ای و متعصبانه جاهالنه

و  یونیلیکرد در ابعاد م یدرست م یتوانست زندان یاگر م. شد یشاد م مخالفاناز رنج دادن  یجوردال

ی  توانستیم شرایطی به وجود آوریم که همه ای کاش می: گفت  می همواره او. کرد یرحم نم یبه احد

 .طی کنند "دانشگاه اوین"در   را افراد جامعه یک دوره آموزش

ن آورده و یبه مرور به زندان اوجامعه را  یا اکثریت قریب به اتفاق  پنداشت که اگر بتواند همه یاو م

 .کرده استکسب  یمیت عظیموفق توبه وادارد و از نو تربیت کند، ون یر فشار به تمکیدر زرا  ها آن 
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 اش را به عهده داشت، ی که نمایندگیاز به درمان داشت و او و نظامیندر کلیتش جامعه  اودر ذهن 

 ستادیا یاز تالش باز نم یدم شتفکرات یاجرا ین خاطر برایبه هم. ران جامعه را داشتندگدرماننقش 

 : و مدعی بود

 

هم در عرض یک ماه مسلمان  را] رئیس جمهور وقت امریکا[ ریگان اتوانم حت می من

 ۱۲۰. ماه و نیم الزم است یک] اولین رئیس جمهور ایران[ صدر برای بنی. کنم
 

ده و غامض را برپا شده از دو یچیخ، جهان بس پیتارو خودکامکان جباران  بسیاری ازمانند  یالجورد

خود و پنداشت  یاو م. دانست یم یو بد یو خوب یو زشت یکیر و شر، نی، خیدیو سپ یاهیس شق

، یاهیدر سمت سهر که با آنان نیست  و اند ایستاده یکیو ن یر، خوبی، خیدیدر سمت سپهمتایانش 

 ی او همه یدر دستگاه ارزش. وجود نداشت در نظام فکری او یحد وسط .دجای دار یو بد یشر، زشت

خوش نوشته  یبا خط نیاو یوارهاید یروبه دستور او ن یهم یبرا. ه اویا علیا با او بودند و یاد افر

 .»منفعل بدتر از منافق است« :بودند

از فرزندانشان به او مراجعه  یگرفتن خبر یان که از راه دور برایزندان ی خوردهلبا مادران و پدران سا

ن که یاز ا. ز ناممکن استیکرد که گاه تصورش ن یبرخورد می و دنائتی با چنان دریدگکرده بودند، 

اشداء " ی برپایهاعمال را  ی او همه. شد یم قلب شاد میرا به مادرش دهد از صم یخبر اعدام فرزند

 .داد یانجام م "الکفار یعل

به شکل ن، در اویرژیم  "میهمانان خارجی"به هنگام حضور خبرنگاران دستچین شده و یا الجوردی 

ها وارد  و اتهامات عجیب و غریبی را به آن پرداخت میدر مورد زندانیان گویی  ای به دروغ وقیحانه

در مقابل اعتراض زندانیان، به . کرد های مطبوعاتی نیز از همین شیوه استفاده می در مصاحبه. کرد می

 .گفتن به کفار عین ثواب است کرد که دروغ سادگی مطرح می

 یکه و - اه و بعدها سازمان زندان یدادستان یجار یها نهیدر هز توانست یجا که م تا آن یجوردال

او . دیگز یم یمعمول دور یها وپاش ختیکرد و از ر یم ییصرفه جو - داشت  است آن را به عهدهیر

ساده  یلباس. د، مخالف بودینام یم ییگرا چه تجمل شدت با آن هب ،بودزم فروش ساده یک هیکه فرزند 

حتا کردند نزد او   یپاسداران جرأت نم. گرانیگرفت و هم به د یهم به خودش سخت م .کرد یبه تن م

 . گار بکشندیس

گاه گذراند و  یم یدوم ساختمان دادستان ی را تا صبح به کار در اتاقش، در طبقه یادیز یها شب
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گر یدن به دیزه بخشیانگ یاو برا .، مأمن و قلمرو امپراتوری او بوداوین .دیخواب یجا م شب را در همان

 یران کار را بیا یو. پرداخت یان میکردن قربان گران، خود با وضو به کار شکنجه ان و شکنجهیبازجو

خود را  توش و توان یتمام. داد یانجام م ،"یحدود اله"و  احکام یاجرا یم شدن در ثواب اخرویسه

جا که مقدور بود، شخصًا  اعدام تا آن یها در جوخه. بست یبه کار م یانقالب یها انیجر ینابود یبرا

ا به کافران و ین دنیرا در ا یعذاب اخرو طعمد یاو با تمام وجود اعتقاد داشت که با. کرد یشرکت م

کرد که در آن از پیامبر اسالم خواسته شده  ی توبه اشاره می سوره ۷۳او بارها به آیه  .منافقان بچشاند

 . یعنی با خشونت و غلظت رفتار کند. باشد ”َواْغُلْظ َعَلْیِهْم”به کفار و منافقین نسبت بود 

قرار  یدگیالن کارشان را مورد رسیهر هفته ب. ار او قرار داشتندز تحت فشیگران ن ان و شکنجهیازجوب

شده بودند محکوم ن یا احکام سنگیاعدام ه و ب ییبازجو ها آن ا که توسط ر یانیداد و آمار زندان یم

 "مجرمان سیاسی"که برای تعداد بیشتری از بود  یخوب کس یبازجو. داد یمورد سؤال قرار م

 .تقاضای اعدام کند

 ؛رمتر از او سراغ ندا را سنگدل یکسام  که انجام داده یقاتیزندانم و تحق ی له سا ده ی اس تجربهبر اس

که بر دوش او گذاشته  یو رسالت یاله ف یانجام تکل یگذاشت پا یش را مشقاوت و  یرحم یچرا که ب

 .شده بود

در کشف  ۱۲۱یتبهش و زیرکی محمد حسینی نظر قتشتر به دیشناختم، ب یشتر او را میهر چه ب

عناصر و سرکوب  یبرا. بردم یم یپ های سیاسی گروه قلع و قمعاستعدادی همچون الجوردی برای 

  ۱۲۲.نه بودین گزیبهتر ی، الجوردیانقالب یها انیجر

مرکز  یانقالب اسالم یمقام دادستان یاو را برا یبهشتتحصیالتش در حد ششم ابتدایی بود، که  با آن

 یت بزرگیمسئول یاجرا یبرا ۱۲۳. کرده بود یمعرف ینیبه خم یو مترق یانقالب یها انیجر یو سرکوب

دستان کشور چرا که او تنها دا. کرده بود یا ژهیو یگذار هیاو سرما یرو ینیکه به دوش داشت، خم

                                                 
اسالمی که به خاطر   جمهوری عالی کشور، دبیرکل حزب  محمد حسینی بهشتی، عضو شورای انقالب، رئیس دیوان  ۱۲۱

او برای پیشبرد خط سرکوب و اختناق در جامعه تیمی از جنایتکاران را . معروف بود "الله راسپوتین آیت"حیله گری به 

ای ببرد و طی انفجاری در هفت  هایش بهره اما نتوانست از تالش  همراه خود به قوه قضاییه و دستگاه اطالعاتی و امنیتی برد،

 . همراه با بیش از صد نفر  از سران و وابستگان رژیم  کشته شد ۱۳۶۰تیرماه 

صحبت کرده بودند  آقای بهشتی با آقای قدوسی" :گوید ، معاون اجرایی الجوردی در این مورد میاحمد قدیریان حاج  ۱۲۲

ها درگیر  های معاند را خشک کنید باید از کسانی استفاده کنید که با آن ی منافقین و گروه چه بخواهید ریشه که چنان

سید حسین نبوی، : ، تدوینخاطرات حاج احمد قدیریان" .از این لحاظ آقای الجوردی در رأس همه قرار داشتند. ندا بوده

 .۱۵۰-۱۴۹محمدرضا سرابندی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، صص 

د، هم بهشتی و هم الجوردی از رهبران یک طرف باشن کند قاضی و دادستان بی که اصول اولیه قضایی حکم می  با آن ۱۲۳

 . بهشتی دبیرکل آن حزب و الجوردی عضو شورای رهبری آن بود. حزب سیاسی و مذهبی بودند
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او خود را ملزم به . گرفته بود ینیکل انقالب که از شخص خم  بود که حکمش را نه از دادستان

  .دید ینم ینیچ کس جز شخص خمیبه ه ییگو پاسخ

ار با یبس یها رغم مخالفت یعل احمد و فرزندش ینیخم بود که ای سپردگین سریخاطر چن به

 "الزم"انقالب  یده شده بود، وجود او را در پست دادستانیآن تا درون نظام کش ی که دامنه یالجورد

  :دیگو یم بارهن یدر ا ینیخم. دانستند یم "فاجعه" او را یو برکنار

 

شد و  یم یالجورد یاز آقا یاتیش آمد و شکاین پیه زندان اوین آخر که قضیدر ا

 یالجورد یشتر از آقایدم که بیرا ند یاز احمد کس] ریغ[شد  یم ییها مخالفت

 بًایاو را تقر ین الزم و برکناریزندان او ید و وجود او را برایکند و دفاع نما یطرفدار

 ۱۲۴.تدانس یفاجعه م

 

 یها ها و رسانه حتا در روزنامه. نداشت یین ابای، کوچکتراش ضدانسانیات یان نظریدر ب یالجورد

 : کرد یان میرا ب ها آن  یپوش ، بدون پردهیعموم

 

 یاسالم یبا نظام جمهور ید قلع و قمع بشوند وقتیشان با که همه یفاسد یها گروهک

 ی دهیبه عق... شان اعدام شوند د همهیمحاربند و با یکنند، بنا بر دستور مذهب یمبارزه م

. باشندن مملکت داشته ید احساس آرامش در این سازمان نبایک از افراد ایچ یمن ه

ک قطره آب خوش یک خواب خوش و یو .. .د د مضطرب و در وحشت باشنیشه بایهم

  ۱۲۵...مردم حزب الله ید باشد برایت بایامن. ن برودییشان پاید از گلوینبا

 

است ین ریاول(صدر  یبه بن یر بازرگانیبه عنوان وز، ییرجا یعل محمد یاز سوالجوردی آن که   با

و   شرعی  فییالت سرکوب را که تکلیتشک یسازمانده وی یول ،شنهاد شده بودیپ )یاسالم  یمهورج

،  ِسَمت  نی، ا گذشته  نیاز ا ۱۲۶.داد یح میمهم ترج یها گر پستیکرد، بر د یم یخود تلق  براى  الهی

د و در دل داشت، بهتر یپروران در سر می  را که ییها گر عقدهیا به عبارت دیها، آرزوها و  خواست

 .کرد می  برآورده

                                                 
 .اینترنتی ۹۰صحیفه نور، جلد هفدهم، ص   -پیام به ملت ایران درباره سید احمد خمینی و رفع تهمتهای ناروا   ۱۲۴

 .۱۳۷۹قهرمانان در زنجیر، سازمان مجاهدین خلق ایران، سال   .۶۱ی اطالعات اردیبهشت  روزنامه ،الجوردی  ۱۲۵

دیـد، نقشـه    های شاه، هنگامی که تصدی قدرت سیاسی را بـه خـواب هـم نمـی     بندهای او در زندان ی هم طبق گفته  ۱۲۶

 . پروراند ر سر میها را د و کمونیست سرکوب نیروهای سیاسی به ویژه مجاهدین
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مؤتلفه که   تأاعضای هییک دسته  .کردند میی دادستانی انقالب یاری  الجوردی را در ادارهدو گروه 

سنتی جامعه وابسته بودند و نمایندگی بازار و محافل سنتی رژیم را به عهده  -به بخش مذهبی

را در دستور کار خود قرار  "النصر بالرعب"، شعار و سیاست ی قدرتشانها برای تحکیم پایهداشتند و 

به اجرای این که  بودند های اجتماع ترین الیه و وامانده اوباشها،  لمپندیگر  ی داده بودند و دسته

 .کردند سیاست کمک می

جدای از  نآ ی ریشه. مؤتلفه با نیروهای مترقی و انقالبی زبانزد بود  تأضدیت و دشمنی اعضای هی

 ر زندان شاه با این نیروها داشتندد ها آنهایی که  گشت به درگیری بر می، منافع اقتصادی و طبقاتی

 ۵۵در سال  مؤتلفهرهبران بخشی از . کرد و ساواک با تیزبینی و درایت از آن به نفع خود استفاده می

های مترقی و  به گروه انانجوبه منظور تالش برای جلوگیری از پیوستن  ،با درخواست عفو از شاه

، که الجوردی ها آنی  از زندان آزاد شدند و باقیمانده -ها ویژه مجاهدین و کمونیست هب - البیانق

با همان  ۵۶در تابستان ی ساواک  ند، بنا به توصیهنیز در میانشان بود ۱۲۷...بادامچیان، احمد احمد و 

این افراد به سردمداری . ریان در کشور پیوستندآزاد شدند و به دیگر وابستگان این جهدف از زندان 

پرورانیدند و به خاطرش با نظام پادشاهی کنار  الجوردی، افکاری را که از دوران زندان شاه در سر می

 .ی اجرا گذاشتند و فجایع بسیاری را پدید آوردند آمده بودند بعد از به قدرت رسیدن به مرحله

عبارت  ،در دست داشتند و اوین در دادستانی انقالبهای قدرت را  که اهرم مؤتلفهتعدادی از فعاالن 

اکبر لله جوالیی، احیدری، اسد ابوالفضل حاج محمد کچویی، احمد قدیریان، بودند از محمد مهرآیین،

 ۱۲۸...و فر  احمد احمد، محمدعلی امانی، جوهریصالحی، 

 و سرکوبگر ییاجرا یروهای، نیستیفاش یها انیو جر احزاب یمانند تمامالجوردی و رهبران مؤتلفه 

ک یان نزدیاطرافاز  یتعداد. ندکرد یاجتماع انتخاب م یها هین الیتر ها و وامانده ان لمپنیخود را از م

ش از ینداشتند و در اکثر موارد، تا پ یمذهبفعالیت  ی ن سابقهیکوچکترو مجریان اوامر او،  یالجورد

ان یاز م ها آن . دندید یز نمین یت شعائر اسالمیند، حتا خود را ملزم به رعایم درآیرژکه به خدمت  آن

گر یو د یالجورد. شان شرارت و رذالت بود هیما تنها دست. جامعه برخاسته بودند یها هین الیتر نییپا

، غرور و شان بر جان و مال مردم و حاکم کردن سازمان دادن ،ها آن رش یبا پذ یمسئوالن دادستان

 . کرده بودندجاد یا ها آن را در  یت کاذبیشخص

 ییدا( یگیب  مهراب ی، مجتب)لیجل ییدا( ل بندهیمانند جل ییها رش اوباش و لمپنیبا پذالجوردی 

                                                 
 . به هیجده سال زندان محکوم شده بود ۵۳الجوردی پس از دستگیری در فروردین   ۱۲۷

دوست، شفیق، امانی همدانی، خاموشی، کریمی اصفهانی، نیری، توکلی بینا،  برادران عسگراوالدی، بادامچیان، رفیق  ۱۲۸

 . ستانی بودنداز جمله رهبران مؤتلفه و حامیان قدرتمند داد... اعتمادیان و 
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 ی نهیکاب... و )نام مستعار(ید قدوسی، مج)دیس(یدعباس ابطحیس ر،عسگ ییحلوا ی، مجتب)یمجتب

  .ل داده بودیتشک نیت و رذالت را در اویجنا

ن ی، به سرعت به انیاوآمدن به با . مشارکت داشتند... ، تجاوز و یکش ، آدم مًا در شکنجهیمستق ها آن

 یها و گروه احزاب دفاتر حمالت اوباش و چماقداران به یک سر سازماندهید که یبرد یم یقت پیحق

 متصل انقالب یدادستانبه  ،ها زکتابیم و ها یفروش کتاب ،ها شگاهی، نماییدانشجو یها ، خوابگاهیاسیس

 ۱۲۹.ن مشغول به کار بودندیوشه و کنار اوکار در گتین گروه جنایا  افراد سرشناس. است

برای . گران، الجوردی مرشد و راهنما بود در نگاه این دسته افراد و همچنین بازجویان و شکنجه

و  "امام زمان"این کلمه معمواًل برای . کردند که دارای بار مذهبی است، خطاب می "آقا"همین او را 

 .رود مراجع تقلید شیعه به کار می

توسط یک تیم بعد از نزدیک به دو دهه جنایت علیه بشریت،  ۱۳۷۷عاقبت در اول شهریور جوردی ال

 ۱۳۰ .کشته شداکبر اکبری  و علیجلودار اصغر عضنفرنژاد  مرکب از علی ،عملیاتی مجاهدین

  

                                                 
، ۵۹تکنیک در زمستان  در جریان حمله به خوابگاه دانشگاه پلی "الله امت حزب"برای مثال مهاجمی که تحت عنوان  ۱۲۹

اسماعیل در . تیر به گلوی دوست عزیزم اسماعیل جمشیدی زد، از کارکنان دادستانی و مسئوالن مالقات زندان اوین بود

 . های سبعانه در اوین اعدام شد شکنجه  پس از تحمل ۶۱هفتم مهرماه

اصغر غضنفرنژاد که انتشار یافته است، الجوردی در اثر  در این عملیات، به نقل از شاهدان عینی و متن بازجویی علی ۱۳۰

ی صدا خفه کن دار به او  ی نزدیک با یک اسلحه غضنفر نژاد از فاصله. اصابت دو گلوله به سر و دهانش در دم کشته شد

اصغر رئیس اسماعیلی مدیر سابق دادستانی کل انقالب و علی اکبر اکبری،  ر اثر رگبار مسلسل یوزی علید. شلیک کرد

دو گلوله از . اصغر فاضل، مدیر دفتر رئیس دیوان عالی کشور که به دفاع از الجوردی برخاسته بودند، کشته و زخمی شدند

العابدین مسعودی، مأمور وزارت دفاع که تالش کرده بود،  زین .ی الجوردی اصابت کرده بود رگبار سالح اکبری نیز به سینه

در ابتدا مقامات رژیم وی را . او کشته شد  اصغر غضنفرنژاد را در حیاط مسجد شاه سابق دستگیر کند، با شلیک گلوله علی

خوردن سیانور اقدام به اکبر اکبری ساعتی بعد، پس از محاصره شدن در بازار، با  علی. معرفی کردند "جلد شناسنامه فروش"

اصغر غضنفرنژاد که برای خروج از  علی. الدوله ادهم جان سپرد خودکشی کرد و قبل از رسانده شدن به بیمارستان لقمان

های ماهشهر، دستگیر و به تهران  کشور زودتر از موعد سر قرار تعیین شده حاضر شده بود، به هنگام خواب در یکی از پارک

 .های بسیار، در سالگرد این عملیات اعدام شد ز تحمل شکنجهاو پس ا. اعزام شد
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 حاج داوود رحمانی 

و دوران  آمد ایبه دن تنگدست یا  در خانواده یدیخورشبیست  ی  نیمه نخست دهه در یرحمان داوود

در جنوب  ، واقعکوچه خدابخش ،"دوالب ابیسرآس" یسنت ی خود را در محله یو جوان ینوجوان

به قفس شباهت  یکوچک فرطاز  ی این محلهها خانهدر آن دوران، بیشتر . تهران گذراند یشرق

  .کرد یمشکل م رهگذران  ی، تنفس را براها یتعفن لجن جو یداشتند و بو

خورشیدی  ۴۱از سال اش  که همراه خانواده و شیخ شاه دو نظامنیان سیاسی از زندا ۱۳۱یحسن فخار

 : گوید می ه، در این بارهکرد حاج داوود زندگی میدر همسایگی 

 

 اتاقدر . کوچک داشت ینقل اتاق کیحاج داوود دو طبقه بود و هر طبقه  یپدر ی خانه

 یپدر و مادرشان زندگبا  یبه همراه خواهرشان زر لیاسماعبرادرش همکف، داوود و 

 اتاقدر . بزرگترشان قباًل ازدواج کرده بود و از این محله رفته بودخواهر . کردند یم

 همسر و فرزند کوچکشبا   - که از مادر جدا بود - حاج داوود یباال برادر ناتن ی طبقه

در نگذاشته بود تا  یداوود باق  و فرسوده ریپدر پ یبرا یرمق اکیتر. کردند یم یزندگ

 دهیامانش را بر یدر پ یپ یهاسرفه ،مسلول همچون بیماری و امور خانواده دخالت کند

و  ییبا رختشو ،ای مناسب برخوردار بود وی که از قوای جسمانی و بنیه مادر ناگزیر. بود

به  داوود از همان اوان کودکی .کرد یرا جبران م یزندگ نهیهز یکم و کسر یخدمتکار

و  رفته یآهن یدر و پنجره ساز ی ده به دنبال آموختن حرفهخانوا یمالخاطر فقر 

 .دبو یی متوقف ماندهحد دوران ابتدا در و تحصیالتش نداشت یسوادآموز یبرا یفرصت
 

 :گوید ی خصوصیات اخالقی حاج داوود می دربارهحسن فخاری 

 

ه  ویبه ش. کرد یمحل، معاشرت و خوش و بش نم یاز اهال کی چینه با ما، بلکه با ه داوود

خرکش  نیزم یرا رو شیو پاها زد یشل و ول حرف م یکاله مخمل یها لمیف بازیگران

                                                 
در  بهار  مجددًا. و پس از چندی آزاد شد ریدستگ یاسیس یها تیبه خاطر فعال ۴۶بار در سال  نیاول یحسن فخار  ۱۳۱

اکبر  یا علب  یبه خاطر دوست ۴۹در اواخر سال . سال زندان محکوم شد کیو به  ریدستگ انیدر ارتباط با کرامت دانش ۴۹

آمد و دوباره به  انیبه م اهکلیپرونده س در نام وی ی ،انفراد لینژاد و جل یو ارتباطش با اسکندر صادق یفراهان ییصفا

و  یدر ارتباط با پرونده خسرو گلسرخ ۵۲ ی پس از آزادی، بار دیگر در سالو. شد ییقلعه منتقل و بازجو زندان قزل

تحت  شدت بهو  ریدستگبه اتهام وابستگی به سازمان اقلیت هم ی اسالم یمهورتوسط ج یفخار. شد ریدستگ انیدانش

 . ابدی یانتشار م یزود هخاطرات زندان او در حال نگارش است و ب. شکنجه قرار گرفت
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در  داخل اتاقاز  ما معمواًل .ندارد را   نیزم یانگار که حال بلند کردن پا  از رو. کرد یم

به کارگاه در و پنجره  که میدیشن یرا م راه رفتنش لخ لخ یمان صدا خانه  بسته

 .گشت یم جا به خانه بر از آن ای رفت یم شایساز
  

که داشت، گردن  یا دهیورز کلیکه پسر بزرگ خانواده بود، به خاطر ه نیداوود، عالوه بر ا حاج

 و همچون او بود فیاز وظا یکی  دفاع از ناموس خانواده. شان هم بود کلفت، بزن بهادر و حکمران خانه

و رفتارهای او را  نظارت داشته یزر شمفتشی متعصب و سختگیر، بر همه شئون زندگی خواهر

با اعمال تنبیهات شدید، او را به سرچشمه  د،ید ویاز  ییخطا به زعم خویش تا اگر کرد کنترل می

خواهرش  ی که از ابراز عالقه یزمان در همین خصوص .رستگاری هدایت و از کیان خانواده دفاع نماید

 .، دست بر نداشتنکشاند نتری و دادگاهکالتا کار را به  افتیاطالع  یبه حسن فخار یزر

 : گوید حسن فخاری در این باره می

 

با  گفتند یمحل م اهل. گذاشت دستشرا کف  یزر حق د،یاول که داوود خبر را شن روز

 اهیس زیر رگبار مشت و لگد و سیلی را گناهیبدن دختر ب و سنگین، زمخت یهاآن دست

شد و او را در خانه  رستانیبه دب فتنشر حصیل وادامه ت بعد هم مانع. و کبود کرده بود

البته  .دخترک سال دوم دبیرستان بود. هندوستان نکند ادیگر ید فیلش کرد تا  یزندان

 ابانیبه کوچه و خ ه تنهایی از خانه خارج شده و پایب اجازه نداشت یزر زیاز آن ن شیپ

 زری هیبه سا هیر داوود، سابه دستو که کوچکترین فرزند خانواده بود، لیاسماع. بگذارد

مدرسه او را  لیو بعد از تعط دیرسان یرا تا مدرسه م خواهرشهر روز  و نظر داشت ریرا ز

در واقع داوود قوانینی بسیار سختگیرانه علیه خواهرش وضع کرده  .گرداند بر میبه خانه 

نزد خواهر را  دخترک، مند شدن زری به من برمال شدن جریان عالقهداوود بعد از  .بود

 نیثابت کنم که در ا من تا. کرد تیشکا یفرستاد و از من هم به کالنتر بزرگترش

را در زندان  یروز ستی، بام شتهندا یهستم و با ناموس حاج داوود کار ریتقص یماجرا ب

من  یگناهیبه ب یأعاشقانه دخترک به دادگاه، ر یهانامه ارائهبا  سرانجام. به سر بردم

اگر حاضر  که فرستاد امیپ یاز زندان، خواهر بزرگ زر یوز بعد از آزادچند ر. صادر شد

  .یماما هم آماده ی،به ازدواج هست

های دینی به طور  نگرش که یا  در محله یزندگ یانقالب به اقتضا یروزیپس از پ یداوود رحمان حاج

جذب آن شد،  ارتکیجنا یو باندها میرژ یها گاهیاز پا یکیبعدها سنتی در آن جریان داشت و 

 به لحاظ خاستگاه فکری و او. آورد یو مذهب رو استیشد و به س آخوندها تبلیغات حکومتی و
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. میرژ یسنت نینیبود تا به مؤتلفه و متد کینزد شتریب یدادستان یها لمپن فیبه ط پایگاه طبقاتی

 ی او را از ورطه" یمانقالب اسال"که  کرد یم دیتأک همواره  اذعان داشت و قتیحق نیبه ا زین شخود

 .است" اسالم"و " انقالب"بابت وامدار  نیکشانده است و از ا ینجات داده و به راه رستگار ینابود

ی  اما به مدد معجزه ؛بود که به عمرش جز آهن سرد چیزی را نکوبیده بود کم سوادی وی آهنگر

می رسید و در این راه همسر های جمهوری اسال به ریاست یکی از بزرگترین زندان "انقالب اسالمی"

 .کردند نیز او را همراهی میو برادرش 

ی اوقات مراسم دعاخوانی در همسرش گاه. حصار اسکان داده بود اش را نیز در قزل حاج داوود خانواده

برخالف پاسداران زن زندان، در برخورد با زنان زندانی از متانت  .کرد بندهای عمومی زنان را اداره می

، دامنه را داشت او در خانه سمت معاونت یکه از دوران نوجوان نیز لیبرادرش اسماع. بود برخوردار

در اداره امور  ۶۲گسترش داد و تا سال  محدوده زندان برادر بزرگ را به ی و مساعدت بههمکار

  ۱۳۲.برد یهمچنان از او حساب م ؛ در حالی کهکرد یم یاری رازندان قزلحصار وی 

بنا به سیاق و ادبیات حاکم بر روابط  زیبه سفر حج برود ن ۶۱در سال  که  از آن شیپ یحمانداوود ر

 سال همراه همسر و مادر آن اما باالخره در. معروف بود" حاج داوود"به  اجتماعی جمهوری اسالمی،

 او انهیو وحش زیآم اعمال خشونتبود که  سفر نیهمسرش به سفر حج رفت و پس از بازگشت از ا

به لحاظ ایجاد محدودیت و وضع قوانین  حصار زندان قزل تیدو چندان شد و وضع یانعلیه زندان

  ۱۳۳. بیش از پیش گرایید به وخامت جاهالنه و سرکوبگرایانه

                                                 
ظاهرًا در مشاجره با اسماعیل یک » سگ سیبیل«یکی از زندانیان عادی به نام محسن نادری، معروف به محسن   ۱۳۲

کردند، حاج داوود با سیلی و توسری  زندانیانی که زیر هشت زندان به صورت تنبیهی بودند، تعریف می. زده بودسیلی به او 

اسماعیل هم پشت سر . است اسماعیل را مورد تحقیر قرار داده بود که چرا از زندانی کتک خورده و آبروی زندانبان را برده 

  محسن نادری پس از آزادی از زندان در جریان قتل. »غلط کردمحاجی «گفت  هم از حاج داوود عذرخواهی کرده، می

 .  های نرور وزارت اطالعات به قتل رسید توسط تیم» دگرباشان«

زندانیانی که به . دار ترین وقایع زندان بود مراسم استقبال از حاج داوود هنگام بازگشت از سفر حج یکی از خنده  ۱۳۳

ی  شدند، از طریق پنجره های زیر هشت به صورت قرنطینه نگهداری می یکی از اتاق خاطر ابتالی به بیماری پوستی گال در

ی زندان را چراغانی کرده و حاج داوود و همسرش  پاسداران، جلوی محوطه. مشرف به محوطه، شاهد مراسم استقبال بودند

دوربین فیلمبرداری زندان را نیز . آورند یرا که در اتومبیل مرسدس بنز زندان لمیده بودند با اسکورت موتور سوار به زندان م

حاج داوود بعد از پیاده شدن از اتومبیل و سربریدن گوسفند . آماده کرده بودند تا از مراسم استقبال  فیلمبرداری شود

گیرد؛ اما پسر کوچکش با دیدن سر  جلوی پایش، برای بهتر از آب درآمدن مراسم، تصمیم به صحبت در مقابل دوربین می

کچل، کچل کالچه، روغن «توانست خوشحالی خود را پنهان کند، باال و پایین پریده و شعر  ی او، در حالی که نمی اشیدهتر

شوند و  دهند بچه را ساکت کنند، موفق نمی معرکه گردانان هرچه تالش به خرج می. خواند را با هیجان زیاد می» پاچه کله

 !   شود ریزی کرده بودند، خراب می مهبه این ترتیب مراسمی که کلی برای آن برنا
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های  ترین سال ، یعنی سیاه۶۳تا  ۶۰های  حصار بین سال بر زندان قزلحاج داوود تداوم ریاست 

کلیدی او در شکنجه و آزار و اذیت زندانیان و  حکومت جمهوری اسالمی، تنها به مدد نقش مؤثر و

اسدالله  سیداز سوی  هم میسر شد و به همین دلیل ۱۳۴،"الکفار اشداء علی"تئوری اعتقادش به 

 . گرفت میالجوردی مورد پشتیبانی قرار 

 ی خوب  هب شود یرا م یدگیچیبه پ یحرکت آن از سادگ سیر  و میرژ یو تحوالت درون رییتغ یچگونگ

با توجه به  در ابتدا وی. تحلیل کرد ۶۳تا  ۶۰ یها در طول سال یحاج داوود رحمان" تحول"در 

 ناکافی بودن سواد آکادمیک، فقدان بینش دقیق سیاسی و عدم درک آگاهانه اجتماعی از تحوالت، 

 شتریها نداشت و ب آناعضا و هواداران  برخورد با یو چگونگ یاسیس یها از گروه یشناخت چندان

که از  یا  با توجه به تجربه گذشت یکه م هرچه، اما بود های الجوردی آموزش و القائات ریتأث تحت

مقاوم   انیسو و مبارزه و سرشاخ شدن با زندان کیشکسته از  درهم انیو زندان نیبرخورد با تواب قیطر

 .شد می ها افزوده اش در این زمینه شده، بر دایره آگاهی دهیچیپ کرد، یکسب م گرید یاز سو

ی، تعریفی رحم یخشونت و ب توسل بهبا  کوشید می ی هموارهو جوان یداوود که از دوران نوجوان حاج

 اریاخت معتبر از شخصیت و منزلت خود به دیگران ارائه و در همین زمینه با تحکم و اقتدار،

ان، فرصتی یافته های ایر ، در منصب ریاست یکی از بزرگترین زنداناش را به دست گرفته بود خانواده

 .شودحاکم  یاسیس یهزاران زندان تیثیبر جان و مال و ح بود تا با سوء استفاده از قدرت باد آورده،

ها پس  شناخت، تا مدت آشنا بود و شیوه برخوردی جزسرکوب فیزیکی نمی" زور"که فقط با زبان  او

و  ]رایج در ادبیات گفتاری وی  اصطالح" [ آدم کردن زندانیان" یبرا حصار،  از شروع ریاست بر قزل

را وجهه  رحمانه های بی حداکثر خشونت یریتنها ضرب و شتم و به کارگ ،شان ندرآورد به خدمت 

ه موازات آشنایی با دیگر و ب حصار بر زندان قزل استشیهمت خود قرار داده بود، اما در اواخر دوران ر

برخورد  از جمله گرید یها وهیفوق از ش استی، عالوه بر سشکستن و تسلیم کردن زندانی فنون درهم

  هم استفاده یاسیو س کیدئولوژیا یاعمال فشارها نیو همچن فشارتحت  یبا زندان کالمی میمستق

 .کرد می

شدن خود  دهیچی، پ"یکمون" یزندگ تیممنوع ی رانهیسختگ نیبا وضع قوان ۶۲داوود در سال  حاج

دو نفر  نیب یو انسان یو عاطف یروابط صنف نیکوچکتر نیقوان نیبر اساس ا. گذاشت شیرا به نما

                                                 
خمینی در یک سخنرانی به مناسب دهه فجر و خطاب به سران سه قوه و مسئوالن کشوری و لشکری جمهوری  ۱۳۴

قرآن با اشخاصی که مسلمند و معتقدند و ایمان به . شما روی قرآن عمل کنید«: الکفار گفت اشداء علی ببیناسالمی در ت

گوید بکشید، بزنید، حبس کنید؛ اشداء  ها را می با اشخاصی که بر خالف این هستند آن. کند رفتار می خدا دارند، به برادری

 . اینترنتی ۱۳۹مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد نوزدهم، ص نور،   صحیفه» . علی الکفار
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که مقررات  آمد یمسخره به نظر م دیدر نگاه نخست، شا. شد یمحسوب م" اسالم"ممنوع و خالف 

 "یبه راه آمدن زندان"ی  را نشانه یتوجه دارد و انجام چه امور ییها زهیر حاج داوود به چه خرده

 نیبودن چن رکانهیاما ز. کند یم یابیاو ارز یستادگیقاومت و ابر م یدانسته وعدم انجام آن را گواه

و تنگ  زیرا چنان ر دهایو نبا دهایاز با یا حاج داوود، آگاهانه شبکه. دستکم گرفت دیبا یرا نم یروش

تله  یدم ال ییها ناممکن بود و فرد باالخره در جا آن از خالل  ییبود که گذر و رها دهیدرهم تن

فشار برده و تالش  ریرا ز یزندان ،یا بود که با به دست آوردن بهانه حاج داوود اینسپس . داد یم

  .بشکند رهمعماًل فرسوده شده بود، د ریمس نیا مودنیتا مقاومت او را که گاه در پ کرد یم
که  یبرخالف الجورد و کرد یرا نم پرنسیپ و شأنی  چیه تیرعا تیبود که به وقت عصبان یلمپنوی 

مسائل را بکند، حاج داوود  یبعض تیرعا کوشید میجمع  حضور  داشت و در کارایر یتیشخص

 . دوگانه بود یتیو فاقد شخص لهیپ لهیش یب یو به طور نسب پرده یب

 نیتر کیرک انیبا زندان یهیتنب  که داشت، معمواًل در برخورد یا یفرودست اخالق گاهیتوجه به جا با

ها به زنان  تهمت نیتر النهیرذ انیاز ب. کرد یخواهران آنان م ها را نثار مادران و همسران و نسبت

در . نبود جلودارش زیچ چیه شد، یم یپوش وارد بند چکمه ه،یتنب یبرا ینداشت و وقت ییابا یزندان

: گفت یبه طعنه م. کرد ینم یو جوان، زن و مرد تفاوت ریاو کوچک و بزرگ، پ یلحظات برا نیا

 .»!یی کایمربا کابل آ ،آمد ییکایآمر«

کند و الحق  ریرا تحق انیکلمات طنزآلود زندان یریبا به کارگ کرد یبود که تالش م یا داوود لوده حاج

او با توجه به . کرد ینم یاو فرق یتواب برا ریتواب و غ. برخوردار بود یادیاز استعداد ز نهیزم نیدر ا

ها  آن یرو مسخره و هجوی و القاب سال و حتی اسامی آنان، عناوین سن و ان،یزندان یشکل ظاهر

او  ی صهیخص نیا !صحنه اجرا کند یرا رو یاستندآپ کمد کی توانست یم یدگبه سا. گذاشت یم

بعد از برکناری او از ریاست زندان،  .شد یهم م انیبدون آن که بخواهد گاه باعث انبساط خاطر زندان

 . و گفتارهایش توسط زندانیان اجرا شد ی شخصیت، رفتار کمدی دربارهی  و میان پردهها تأتر  ده

 : گوید  بنفشه که نه ماه شرایط سخت بند قیامت را پشت سر گذاشته، می

 

به حرکات مسخره آمیز و . ها خود حاج داوود بود های مقاومتم در جعبه یکی از انگیزه

یس دانستم که زندانبان و رئ می. ماهیت او برایم مشخص بود. خندیدم های او می لودگی

ها به  اما ساعت. پنداشتم ها و کارهایش را حیله و نیرنگ می حرف. زندان است

 .خندیدم های او می بازی مسخره
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خودش بارها . داشت یادیز یریادگیو  یریپذ آموزش  ی نهیزم و برخوردار بود یخوب ی حافظه ازوی 

 .»کردند دهیچیا پها ما ر منافق نیا یول م،یبود] گاو[ما گاب «: بر زبان آورده بود که

اگر شماها «: کرده بود دیتأک گرفت، یم یدر ُشُرف آزاد انیکه از زندان ییها بارها در خالل مصاحبه او

و  تیهو د،یهست جا نیشما ا یمن تا وقت. ییبشوم دربان جا دیآن وقت خودم با د،یرا ول کنم برو

 کیالحمدالله  جا نیا. رمیدست بگ" چه کنم ی کاسه" دیهم با ، من دیاگر شما نباش. احترام دارم

را از دست  تیموقع نیا یچ یبرا. مان هستند دست ریز... مشت دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و

و ! »نان ما در مقاومت شماست د،یمقاومت کن دیتوان یتا م«: گفت یمسخره م یو بعد با حالت» بدهم؟

دسته گل هم  کی یکی ونجاتتون بده  ادیب" دربازکن"تا  دیمنتظر باش«: کرد یاضافه م ریبا تحق

 . »گردنتون بندازه

، و به صراحت یسادگ یو با نوع ختهیدرهم آم مابانه را با مباحث جدی رفتارهای شوخ لمپن گاه او

پشت  بعضًا در چنین مواقعی. گذاشت یم شینظام را به نما به طریق اولی خود و عدم بردباری

ناظر  یسراسر دئویو قیاز طر ایو  دندید یکه در محل او را م یانیدانزن ی   همهسوی  به یروو  بونیتر

 د،یشکمم؛ اگر مرد نمیا ام، یمن حاج«: گفت یم و کرد یاشاره م شا به شکم برآمده حضور او بودند،

 !»دراز کنم نیتون را رو زم بحث آزاد تا جنازه دییایب

بود  یکاف. بود ریرپذیتأث یفرد وی اساسًا شود، یارائه م داوود رحمانی از  عمومًا که یا چهره برخالف

 را   باب گفتگو یتوانست یاگر م. گرفت یقرار م ریسرعت تحت تأثه ب ،یبا زبان خودش با او صحبت کن

بر او فائق  اش بسیار بدوی و فاقد نظم استداللی و علمی بود، قطعًا چون ساختار ذهنی ،ییبا او  بگشا

های تحقیر مخاطب  با توسل به شیوهپذیرفت و  شکست در بحث را نمید که معمواًل ی؛ هر چنآمد یم

  .آمد و گریز از رفتار عقالنی، در صدد رسمیت بخشیدن به جایگاه خود بر می

خورده  انیکه از زندان ییها رو دست به گشت یاو بر م ی  و سرکوبگرانه زیآم از اعمال خشونت یبخش

 بیهفده ساله فر -شانزده یاز دختر المثل  فی بود که نیا ریتحق نیبدتر چنین فردی شاید یبرا. بود

 یبه جا یمبادا شاش خال شگاه،یداد آزما یستیها را با اشک شما منافق«: به من گفت یروز. بخورد

 ! »دیاشک به آدم قالب کن

 انتظار داشت با او برخورد شود؛ حتا رفت، یم یبه بند یوقت. ردیدوست داشت مورد توجه قرار بگ او

تا  رفتیپذ یم شتریرا ب نیپاسداران و تواب یزندان و برخوردها طیاعتراض نسبت به شرا. یمنف

بود که به  رشیپذ رقابلیغ حاج داوود یبرا .بی تفاوتی زندانیان نسبت به خود راشدن و  کوتیبا

به  دشدن یرا که حاضر م یگاه کسان طیشرا نیدر ا. کند و با سکوت افراد مواجه شود مراجعه یبند

 .کرد یبهتر منتقل م طیبا شرا ییعنوان اعتراض با او برخورد کنند، به بندها
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 نانیها اطم به آن تًایماه بر همین اساس، کسب کرده و نینسبت به تواب یبه مرور شناخت خوب او

ه ب یروز. کرد یم هیها تک آن به  شد، یها به نفع او تمام م کار آن ی که ثمره ییجا از آن ینداشت، ول

 عجم نیزم یبا کاردک از رو یستیمنو با ی ، جنازه بخوره یبه توق یتق یاگر روز دونم یم«: من گفت

شون  له رپایز ادیدلت نم ،ییمثل مورچه هستن؛ تا سرپا نایا«: گفت نیو سپس با اشاره به تواب »یکن

 . »برن یو م کنن یذره، ذره گوشت تنت را م ،یکه افتاد یاما همچ. یکن

 ی خانواده دنیکه با د شد ی، گاه باعث م۶۱-۶۰  یها حاج داوود، در سال ی منشانه یوطل تیخصوص

 ،یخارج از ضوابط دادستان اش، یو نوجوان  یدوران سخت کودک یادآوریو  انیاز زندان یبعض

ر یتأث او تحت یژگیو نیبعد ا یها اما در سال ۱۳۵.به وجود آورد یرا در امر مالقات زندان یالتیتسه

 . رفت نیاز ب یقرار گرفت و به کل شد، یها اعمال م که در زندان یدیسرکوبگرانه شد نیقوان

مختلف  یها بخش ،یپهلو میمتمول وابسته به رژ انیزندان یداوود با استفاده از منابع مال حاج

در  آنانبود که  افتهیدر  او به تجربه. کرد زیرا تجه یو دندانپزشک شگاهیزندان از جمله آزما یبهدار

حاج داوود در . کنند بشانیکه دست در ج شوند یمقابل نبود امکانات، واکنش نشان داده و مجبور م

: گفت یو م گرفت یحق به جانب م ی افهیکه داشت ق یا کاسبکارانه یرکیها با ز مقابل درخواست آن

خودتان  ،یشکپز زاتیاستفاده از تجه یحاال هم برا د،یبرد غمایامکانات مملکت را به  ی شما همه«

را  ها آنما در اسرع وقت  دیدازو امکانات مزبور را بپر لیوسا یچنانچه بها. دیکن هیرا ته ها آن دیبا

فراهم شده  انیزندان ی که با بودجه یامکانات نیهم ۶۳-۶۲ یها ر سالاما د. »میکن یفراهم م تانیبرا

 . شد یم غیها در بود، از آن

از  یکی -ی مهدو ی پرداخت شده توسط واحد سه را با بودجه یهابند  بام و پشت  اطیحتا کف ح او

 !آسفالت کرد - انیزندان نیهم

از جمله  یبه زندان آورده بود و چند نفر زیرا ن یاصطبل شاهنشاه یها از اسب یحاج داوود تعداد

از  یوارکاردر س مهارتبه خاطر عدم  زیبار ن کی. کنند یها نگهدار را مأمور کرده بود تا از آن یمهدو

 .دید بیها افتاد و دستش آس از اسب یکی یرو

                                                 
 ۲۷روز . در اثر اصرار زیاد بهناز شرقی نمین، حاج داوود به او قول مالقات با برادرش شهنام را داده بود ۶۱در اسفند   ۱۳۵

حصار، محمدرضا جبلی، پاسدار انتظامات درب اصلی زندان با درخواست او مخالفت  هناز به قزلاسفند پس از مراجعه ب

سر بهناز در مقابل چشمان حیرت زده فرزند خردسالش . بندد کند و پس از پافشاری بهناز، درب آهنی برقی زندان را می می

کند، پیکر خونین بهناز را با  بودند، مجبور میحاج داوود، دو زندانی سیاسی را که مشغول بیگاری .شود الی در له می

حاج . دهد او سپس دستور سوزاندن برانکارد را با این توجیه که نجس شده، می. برانکارد به بهداری زندان منتقل کنند

 . مسئول مرگ خواهرش هستند "منافقین"ها شهنام را تحت فشار گذاشته بود تا اعتراف کند که  داوود مدت
 



حصار زندان قزل  

 

٧٧

حصار را به مرغداری اختصاص داده بود و از  های زندان، بخشی از واحد سه قزل برای تأمین هزینه

ای به مونتاژ  عده ،در بخش دیگری از واحد سه. کرد ی آن استفاده می نیروی کار توابین برای اداره

  . مشغول بودندکوچک  کردن رادیوهای ترانزیستوری

های جدید، زندانیان سیاسی را به صورت  ی زندان و یا احداث ساختمان برای پیشبرد امور روزانه

 . داشت تنبیهی و اجباری به بیگاری وا می

 ریاس زیخود ن ، انیزندان هیعل یجار یها داوود رفته رفته و به موازات حل شدن در ابعاد خشونت حاج

که  یانیاز زندان یبخش یصرفًا رو غاتینوع تبل نیا. کرد یم شان غیکه تبل شد یم یکیدئولوژیالقائات ا

آن  یها  اشعه ریتحت تأث زیقرار داشتند، مؤثر نبود بلکه خود حاج داوود و زندانبانان ن ژهیتحت فشار و

ان تحت در روند اداره زند حاج داوود .دادند ناپذیری از خود بروز می گرفته، اقدامات توجیهقرار 

 یمذهب یها به موعظه وستهیمجبور بود پ سیطره خود و بر اساس تعالیم فقهی جمهوری اسالمی،

در رفتارش  به مرور نگرش نیکند و ا تیرا رعا" شرع"پناه ببرد و به قول خودش در اعمالش حدود 

که در  رانیا یها زندان نیتر یدیو کل نیاز بزرگتر یکیبه عنوان مقام ارشد  وی. گذاشت یم ریتأث زین

تالش  همواره بودند، ریو صاحب فکر در آن اس کرده لیجوان، تحص یهزاران زندان ،یو استیمقطع ر

 کردند، یها وارد م نکه عمال زندان به آ ییدر مقابل فشارها انیتا به رمز و راز مقاومت زندان کرد یم

. بود بیعجانی توسط زندانیان غیر انس همه فشار تحمل آن ی او درک چرایی و چگونگیبرا. ببرد یپ

 »؟ بمونید ،یآرهکه سگ دوام نم ها غولهیب نیا توی دیخواه یم یتا ک«: دیاز من پرس یروز

 دنیباال کش یبرا التیاذعان داشت، همه گونه امکان و تسه زیحصار، چنانکه خود ن بر قزل استیر

 تردید به همین دلیل بود که  بی. ده بودرا در اختیارش قرار دا یاعتبار اجتماع یارتقانیز  و یتیرده هو

رانده  نشیبود که از سرزم هیشب یپادشاه به  اش افهیحصار برکنار شد ق زندان قزل استیکه از ر یروز

 . شود یم

به کار پرداخت و  نیزندان او یدر بخش ادار یحصار، مدت زندان قزل استیاز ر یپس از برکنار او

 رییاو تغ ریاخ یها در سال. بازگشت یساز  و در و پنجره ینگرآه یعنیسابق خود  ی سپس به حرفه

و " موتور آب" ابانیخنبش دوالب،  ابیشغل داده و همراه پسرانش در همان مغازه سابقش در سرآس

  ۱۳۶ .فروشد یم  -تأسیساتی لیآالت و وسا ریش لیاز قب - یساختمان زاتیلوازم و تجه "شیوا"

                                                 
 . ه وی اذین استنام مغاز ۱۳۶





 

 

 یواحد مسکون
ساکنان و گردانندگان  ین سنیانگیتعداد و م ن؛آل ینه و اهداف تشکیزم، یواحد مسکون

ان؛ یزندان یرو یروان یها انواع و اقسام شکنجهو  یی؛ مراحل مختلف بازجویواحد مسکون

؛ نایو برخورد با زندان یرات روانین تأثیبدتر الت؛یو مسئوالن سابق تشک نیتوابنقش 

 ...و ی؛ نقشه واحد مسکونیدن واحد مسکونیل برچیدال یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها  رنج را ماه ؛ما با غرور و آزادگی به واحد مسکونی وارد شدیم

هاى ما بود و  ما زمستان سردتر از باالپوش ،حمل کردیمت

باالخره در زیر خروارها برف، گرمی زندگی را از یاد بردیم و 

  ...ته و تدریجی شدیممرگی ناشناخ تسلیم
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 نگاه بنیادگرایانه جمهوری اسالمی به زن و مبارزه

به خاطر برخورداری از یک ایدئولوژی  ،دستگاه قضایی و امنیتی آنویژه  بهجمهوری اسالمی، رژیم 

ی  حضور زنان در صف مبارزه گاه هیچ ۱۳۷که مبتنی بر فقه و فقاهت است، ارتجاعی و زن ستیز

ها و پشت  جای زنان در تاریکخانهاز منظر آخوند،  .را برنتابیده است ضداستبدادیآزادیخواهانه و 

بخصوص اگر  -فعالیت سیاسی زن در این دیدگاه، . ها طبخ و تولید مثل است آن ها و نقش اصلی  پرده

آرایی زنان  صف و هنگامی که است بزرگ جرمی -با ویژگی مخالفت با نظام سیاسی هم همراه باشد 

خویی  گاه سبعیت و درنده و آن استنابخشودنی  دیگر یابد، گناهشان عینیت  ۱۳۸فضای نظامی در یک

نبایستی از نظر دور داشت که . کند همتا پیدا می وار و کیفیتی بی ابعادی دیوانه سرکوب،عوامل 

 ههموار که آخوندی، برای اسالمی  جمهوریبا حاکمان و به چالش گرفتن   رودررویی ،ی زنان مبارزه

روی، در  ایناز . بود  ی تحمل ، خارج از آستانههپنداشت می ۱۳۹" مقدار هایی بی ضعیفه"ا ها ر آن 

، زنان چه به هنگام بازجویی و چه در دوران تحمل کیفر، فشارهای های جمهوری اسالمی زندان

 .شدند بیشتری را نسبت به مردان متحمل می

تالش  ها به طور خاص همواره عام و در درون زندان های اجتماعی به طور در تمام عرصه مقامات رژیم

و  نندی زنان مبارز و آزاده را درهم شک ترین فشارها، مقاومت و روحیه کردند با توسل به سخت می

کنند و از این طریق برای   خطر و دست آموز تبدیل زن رژیم، یعنی زن بی آل به الگوی ایدهها را  آن 

شان ساخته تا با به عهده گرفتن نقش   اللهی و مسلمان آماده بتشکیل خانواده در یک محیط حز

  ۱۴۰.ی مسائل سیاسی و اجتماعی خارج شوند از حیطه "مادر"

                                                 
 . او نیز نصف یک انسان کامل است  حتا دیه قتل. در فقه سنتی، زن انسان نیست بلکه نیمه انسان است  ۱۳۷

و  ۶۰ی اتهامی سنگینی نداشته و غالبًا در خرداد  که اغلب این زنان به هنگام دستگیری پرونده ی قابل توجه آن  نکته  ۱۳۸

و شروع  شان مربوط به پیش از سی خرداد های دستگیر شده بودند و فعالیت پیش از شروع سرکوب لجام گسیخته رژیم

 .با این حال از سوی رژیم به خاطر اتهامی که داشتند زیر فشار برده شده بودند. ی مسلحانه از سوی مجاهدین بود مبارزه

. هایی در مجازاتشان شد ان آمد و باعث تخفیفپنداشت در مواردی به کمک زن اگرچه دیدگاهی که زنان را ضعیفه می ۱۳۹

 . کرد این نمونه نمود بیشتری پیدا می ،شد در جایی که زنی به اتفاق همسر و یا برادرش دستگیر می

که  های انفورماتیک، اینترنت و ماهواره و همچنین فشارهایی البته به مرور و به خاطر الزامات زندگی در عصر انقالب  ۱۴۰

ی زن  های مقامات جمهوری اسالمی در باره  شد، تغییرات کلی در دیدگاه نان و به ویژه نسل جوان وارد میاز سوی جنبش ز

ای در این مورد در میان دولتمردان جمهوری اسالمی  هرچند از ابتدا نیز دید یکپارچه. و نقش آن در اجتماع به وجود آمد

های  در سال. اللهی را به عنوان زن مسلمان مطرح کنند ی زن حزبها را مجبور کرد که الگو این الزامات آن. وجود نداشت

بر همین اساس . را در پیش گرفتند "جداسازی جنسی"بعد مقامات رژیم برای مقابله با حضور زنان در اجتماع، سیاست 

و بهداشتی و  های آموزشی به کارگیری زنان در محیط. هستیم... های اخیر شاهد پلیس زن، راننده زن و است که در سال

 .درمانی نیز به خاطر ایجاد یک محیط کاماًل زنانه است
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ی غیرانسانی و  در اجرای این ایده ندتوانست که می ندبود هایی مکانی "بند قیامت"و  "واحد مسکونی"

 .دنتوزانه مددرسان باش کینه

 

 الگوی واحد مسکونی ،"جهنم"

مذهبی بر این عقیده بودند که وابستگان خشک تعالیم  ی پایهالجوردی و مقامات دادستانی بر 

اند، مستحق مرگ و   ، مادامی که به خدمت رژیم در نیامدهمخالف جمهوری اسالمی های سیاسی گروه

دند، های رژیم به کمتر از اعدام محکوم شده بو این دیدگاه کسانی را که در دادگاه. نابودی هستند

تا هر طور شده این کردند  ش میکوش ها آن به همین دلیل . اند دید که قسر دررفته دشمنانی می

میزان محکومیت . برسانند ،دسته زندانیان را دوباره به دام انداخته و به کیفری که مستحق بودند

ه قضایی و منصبان دستگا صاحب .آمد در می ها آنشکست و به خدمت  زندانی بایستی می. مهم نبود

 ۱۴۱. گذاری کرده بودند نام "ارشاد"و  "تربیت"امنیتی این روند را 

چگونگی دریافت حکم زندانش از دست ی  بارهدرکه نه ماه در قبرها به بند کشیده شده بود، بنفشه 

 : گوید حاج داوود رحمانی می

 

بالفاصله  .پانزده سال حکم به من داده شده بود. حکم مرا نشان داد و گفت، امضاء بکن

حاجی گفت، این کاغذ . من یک هوادار ساده بودم! اعتراض کردم که چرا پانزده سال

جمهوری اسالمی نقشی   حکم در زندان. توانی پاره کنی این کاغذ را می. فرمالیته است

اگر از تو راضی باشیم و توبه کرده و ارشاد . حال فعلی تو مالک است. کند را ایفا نمی

دو سال آزاد شوی بر عکس اگر ارشاد نشوی، شاید اعدام   -از یکیشوی، شاید بعد 

 .شوی

 

 "فراریان"و  "قسر دررفتگان"خمینی به عنوان مراد و مرشد بنیادگرایان مذهبی به طور مدام خطر  

                                                 
١۴١ سید کاظم کاظمی، یکی از بنیانگذاران و قائم مقام فرماندهی اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مسئول   

ه از سپاهیان پاسدار به جا گذاشت ۶۱/ ۳/  ۵ای که از خود به تاریخ   نامه ی زندانیان چپ، در وصیت  بازجویی و شکنجه

ها را بخودشان  ای منافقین و ملحدین به خصوص سازمان منافقین و حزب خائن توده و مارکسیسم لحظه«خواهد که  می

او سپس خطاب به  .»وامگذارید  "مسئولین قضایی" به خون شهدا، سرور شهیدان مظلوم انقالب، دکتر بهشتی و »  :گوید می 

ن و ملحدین تواب را آزاد نکنید، اگر رأفت اسالمی هم است بگذارید در زندان بمانند، در یارانش، خیانت نکنید، منافقی

. توانید به سایت ساجد رجوع کنید برای کسب اطالعات بیشتر می» .ها را آدم کنید ها برسید و آن زندان به آن

http://www.sajed.ir/pe/content/view/ ۳۲۷۵/۱۹۳/  
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  :کرد گوشزد میهای عمومی و خصوصی  در صحبترا  "عدالت"از تیغ 

 

د هفتصد نفر را یکش ینم ریه کند شمشمسامح یر، هین، اگر بنا بود که خیرالمومنیما

ام کرده بودند به ضدش، تا آخر، ضد اسالم بود یکه ق یکدفعه بکشد، تا آخر آن اشخاصی

بعد هم آمدند آن فساد را  ۱۴۲گر فرار کردند،یگر، تا آخرشان را کشت و چند نفر دید

 ۱۴۳. شان آن فساد را کردندیها یکردند، فرار

 
ها و "فراری"مسکونی بر اساس مدل جهنم و به منظور برخورد با واحد : توان با مسامحه گفت می

ی حج را  سوره ۲۲ی  آیهشان،  کنندگان آن برای توجیه سیاست  برپا شده بود و اداره "قسر درفتگان"

 ۱۴۴: قرار داده بودند مورد توجه

  

 ِق یا َعَذاَب اْلَحِرَها َوُذوُقویُدوا ِفیْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغمٍّ ُأِعیُکلََّما َأَراُدوا َأن 
فرشتگان (کافران هرگاه بخواهند از دوزخ به درآیند و از غم و اندوه آن نجات یابند 

  .آنان را به دوزخ برگردانند و گویند باز باید عذاب آتش سوزان را بچشید )عذاب

 

به ند چرا که پذیرفت نمی را حتا ندامت و اعتذار و پشیمانی افراد بانیان و گردانندگان واحد مسکونی

 : ی تحریم آمده است سوره ۷در آیه  ها آنزعم 

 

 ْوَم ِإنََّما ُتْجَزْوَن َما ُکنُتْم َتْعَمُلوَن یَن َکَفُروا َلا َتْعَتِذُروا اْلیَها الَِّذیا َأی

ی نوعی اظهار جویاعتذار[ .اهی نکنید، امروز اعتذار نجوییدای کافران امروز عذرخو

اید، به آن مجازات  چه کرده ، تنها آن]ک معنا توبه استپشیمانی و بازگشت و به ی

 . شوید می

 

                                                 
ریان خوارج بود که علی را در محراب مسجد کوفه با شمشیر آغشته به زهر به قتل ابن ملجم مرادی یکی از فرا  ۱۴۲

 .رساند

 .اینترنتی ۱۴۰مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد نوزدهم، ص نور،   صحیفه  ۱۴۳

ی واحد مسکونی مو به مو بر اساس تعالیم قرآن و  ی اداره اندازی و یا شیوه نگارنده در صدد این نیست که القا کند راه  ۱۴۴

بوده  اعتقاداتیکنندگان واحد مسکونی متأثر از چنین  زجویان و ادارهیا دستورات مذهبی بوده است، اما بدون شک نگاه با

 . است



حصار زندان قزل  

 

٨٣

رو بود و نه  روبه  -هم به شکل سادیستی آن آن - در واحد مسکونی زندانی تنها با مجازات و عقوبت

شد و گرفتاری  شنیده نمی جا رحم و شفقتی وجود نداشت، سخن کسی در آن در آن. چیز دیگر

همانطور که بنا به  ؛ممکن نبود اساسًانجام برخی امور در واحد مسکونی ا. دش برطرف نمی کسی هیچ

تفاوت بین دنیا و  .نیز انجام آن امور امکان پذیر نیست قیامت و جهنم ، دربرخی آیات و روایات

 .جا تفاوت بین بندهای مختلف زندان و واحد مسکونی بود آخرت در این

  

 :ممکن نیستچنین امری  قیامت در اما توان عذرخواهی کرد  دنیا می در

 

 ۳۶آیه  -سوره مرسالت  ،ْعَتِذُروَنیْؤَذُن َلُهْم َفیَوَلا 

 .شود که عذرخواهی کنند اجازه داده نمی ها آن به 

 

 :در قیامت ممکن نیست؛ این توان براى نجات از عذاب و شکنجه فرار کرد  در دنیا می

 

 ) ۱۰-۱۱ اتآی  - قیامت سوره(، َکلَّا َلا َوَزَر  َن اْلَمَفرُّیْوَمِئٍذ َأیُن ُقوُل اْلِإنَسای

 .گوید راه فرار کجاست؟ هرگز چنین نیست و پناهگاهی وجود ندارد  آن روز انسان می

 

 :شکنجه و عذاب دنیا قابل تخفیف است اما در قیامت چنین نیست

 

 )۸۶آیه   - بقره سوره(،  نَصُروَنیَخفَُّف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َواَل ُهْم یَفاَل 

 .را یارى نخواهد کرد ها آن و کسی  کند پیدا نمیتخفیف  ها آناز این رو عذاب 

 
 : ممکن نیست این کار در قیامت ،توان سخنان را کتمان کرد در دنیا می

 

 )۴۲ آیه  - نساء سوره (،  ثًایلَّه َحِد

 .توانند از خدا پنهان کنند سخنی را نمی

 

شان از خدا برای مرگ  عاجزانه  ی دوزخیان و درخواست ی استغاثه در باره ۷۷آیه  ،زخرفی  در سوره

 : چنین آمده است
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 َنا َربَُّك َقاَل ِإنَُّکم مَّاِکُثوَن یْقِض َعَلیا َماِلُك ِلیَوَناَدْوا 

از خدا بخواه که ما را بمیراند تا از  !و آن دوزخیان مالک دوزخ را ندا کنند که ای مالک

  .ذاب برهیم، گوید شما در این عذاب همیشه خواهید ماندع

 

 گورستان زندگان؛ واحد مسکونی

و   برای شکستن روحیه ها طرح ترین ترین و بیمارگونه برپایی بخش واحد مسکونی یکی از غیرانسانی

 .زنان زندانی بود واداشتنبه تسلیم 

به پیشتر قرار داشت در اصل  حصار لقز در کنار در ورودی ساختمان واحد یک زندان این بخش که

 بود و صورت یک سوئیت برای زندگی و یا استراحت مسئوالن و پرسنل زندان در نظر گرفته شده

، سه توالت و دستشویی و یک حمام بود و در کنار )پاسیو(دارای چهار اتاق، یک راهرو و یک باغچه

از این سالن به عنوان یک اتاق . اشتآن یک سالن بزرگ که شبیه یک سالن ورزشی بود نیز وجود د

 .شد دایر بود، به صورت موقت استفاده می عمومی در طول مدتی که واحد مسکونی

است که پس از ی بلکه جهنم زنان ؛گاه معمولی نیست یک شکنجهبر خالف ظاهرش،  واحد مسکونی

 ناپذیرشان پایانزنانی که دردهای . گریند خاطراتشان را میقطره  -گذشت دو دهه، هنوز قطره

و شقاوت در هزارتوی جهل، تعصب، ستم  شانراوت، شادابی و نشاططجوانی،  و گاه بیان نشد هیچ

کس داستان  هیچو  چه رفت ها آن زنانی که جهان ندانست بر . پر شد یک رژیم قرون وسطایی پر

 .نیدنش ،ای را که از سر گذراندند فاجعه

تعبیر گویایی از واحد  ،ههفده ساله و دانش آموز بود ،که به هنگام دستگیری نانییکی از ز "ب - م"

 :  گوید او می. مسکونی به مثابه گورستان زندگان دارد

 

چرا که چیزهای بزرگی از . روانی شده بود ی نیمه ، قبرستان دختران زندهواحد مسکونی

 ۱۴۵ .نکرد ها از میان ما کسی صحبت ن هم سالبرای همی. ود دفن کرده بودما را در خ

 

ماه شرایط سخت  هفت -شش پس از تحملشدند، به بند کشیده  ی که در واحد مسکونیزنان

. ر منتقل شدندحصا قزلدر تشکیالت درون زندان به  عضویتاتهام انفرادی گوهردشت به های  سلول

                                                 
هایی که در  برای آن:  کنند اند که مانند بسیاری از قربانیان فکر می چه بسا این دسته افراد به این دلیل سخنی نگفته  ۱۴۵

توانند درک کنند که ما در درون و  نمی اند، جا به سر نبرده هایی که در آن جا اسیر بودند، توضیحی الزم نیست و آن آن

 . هایی کشیدیم ها و رنج جا چه مصیبت بیرون آن
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را گمان بر این بود که دوران  ها آن از   شدند که تعدادی گاه جدید برده  الی به شکنجهدر ح ها آن 

گردند و چه بسا آزادی از  حصار باز می سخت انفرادی به پایان رسیده است و دوباره به بندهای قزل

تصور انداز است و تعدادی دیگر با بدبینی خود را به دست سرنوشت سپرده و حتا  زندان نیز در چشم

 .پروراندند اعدام خود را نیز در سر می

ی کمال رسانده و طی یک  ای آن را به نقطه برخالف زهدانی که با پرورش نطفه واحد مسکونی،

بار انسانی را به  تکاملی، این کرد طی فرآیندی ضد کند، تالش می فرآیند پیچیده به انسانی بدل می

 .و به قهقرا برد هاندلحاظ روانی فروپاش

با . کردند ی زندانیان فراهم می را برای کلیه اگر برای مسئوالن زندان میسر بود، شرایط واحد مسکونی

- از جمله زندان شیراز -ها  زندان برخیدر  آنشرایط مشابه  ،های منتشر شده این حال طبق گزارش

  .اعمال شده بود

 

 کونیساکنان اصلی واحد مس

جا  در آن ۶۳تا تیرماه  ۶۲از اردیبهشت ماه برقراری واحد مسکونی  چهاردهتعداد زندانیانی که طی 

این تعداد مرکب بودند از مسئوالن تشکیالت درون زندان بند چهار و . بودنفر  چهلبسر بردند، حدود 

جا منتقل  ین به آندر تشکیالت زنان هوادار مجاهد عضویتهشت، توابین و زندانیانی که به اتهام 

 .شده بودند

که شرایط و هشت بند چهار  زنان توان با کمی مسامحه گفت به غیر از مسئوالن تشکیالت می

اما این به . نفر متمرکز شده بود ویک بیستروی ) روحی و جسمی( ای داشتند، فشار اصلی ویژه

نی که در واحد مسکونی به تمامی کسا. نیستساکنان واحد مسکونی بقیه  برمعنای نفی وجود فشار 

 ۱۴۶ .قرار داشتند  کننده شدید و خرد هایتحت فشار ،بردند سر می

 زندانیان که بقیه  پیش از آن ها آن کسانی بودند که بیشتر جمله  زندانیان واحد مسکونی از ازنفر  نه

قل شده به این محل منت حصار قزل سهواحد  سهمنتقل شوند، از بند واحد مسکونی از گوهردشت به 

 .و در سطوح مختلف به همکاری با بازجویان پرداخته بودند

به از این دسته، تعدادی به همکاری گسترده با بازجویان تن داده و شرایط ناگواری را برای زندانیان 

                                                 
با توجه به  ی این آمارها، هرچند تالش شد که حداکثر دقت ممکن به کار برود اما بعید نیست برخی از افراد در ارائه  ۱۴۶

دانم تفاوت احتمالی بیش  بعید می. و یا کم کنندیکی دو نفر به هر دسته اضافه  ،مشاهدات و یا شواهدی که در دست دارند

ی تشکیالت بند چهار  افراد گرداننده. این تقسیم بندی تنها به منظور روشن شدن موضوع انجام گرفته است. از این باشد

ا در زیر نفری که از ابتدا تا انته ۲۱شوند؛ هر چند موقعیت تعدادی از آنان با  ی افراد تحت فشار محسوب می نیز در زمره

 . کرد بیشترین فشارها بودند، فرق می
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و کمتر دیگران را آزار و در حالی که چند نفری سرشان در الک خودشان بود  .وجود آورده بودند

  ۱۴۷.ماندند جا واحد مسکونی، در آنکار پایان  ن افراد نیز تاای. کردند اذیت می

 ،مشغول همکاری بودندتوابینی که  نزد ،بازجویان در مقاطع مختلف افرادی را به تشخیص خود

 .به همکاری وادارندنیز را  ها آنفرستادند تا به این وسیله  می

سال و نیم بود و در  بیست و سهدر حدود  ،ارها بودندمیانگین سنی افرادی که تحت بیشترین فش

دانشجو، پرستار، معلم، فوق لیسانس فیزیک، لیسانسیه حسابداری، دیپلمه و دانش آموز  ها آن میان 

و یک  سیترین فرد  و مسن بیشتر نداشت سال پانزده یا چهاردهترین فرد  جوان. خورد به چشم می

 .ساله بود

. سال و نیم بود هیجدهکمی بیش از  واحد مسکونی انتقال بههنگام  میانگین سنی توابین به

تنها یک نفر  ها آن از میان . ساله بود سه  و بیستسال و مسن ترین فرد  شانزدهترین فرد  سن کم

به جز یک نفر و همگی بود سال  و چهار بیستبند  ن سنی مسئوالن تشکیالتمیانگی. دانشجو بود

 .ساله بود بیست و سهترین فرد  ساله و جوان بیست و نهترین فرد  مسن. نشجو بودنددا

نسبت به کسانی که به (محدودی  ی رهبرای دو ۶۳یژه در بهار و هنفر نیز به مرور و ب پنجاه حدوددر 

. منتقل شدند بازجویی به واحد مسکونی به منظور) دبرده بودنجا به سر  در آن ای برای مدت طوالنی

چند تواب  ها آن    میان به. به سر نبردند جاگاه با زندانیان دائمی واحد مسکونی در یک  اما هیچ

ای  ههی سه ما این افراد نیز در دوره. گزارش تهیه کنند ها آن اعمال و رفتار ی  بارهبودند تا درفرستاده 

 . گرفتند جسمی و روحی مشابهی قرار  های بردند، تحت شکنجه که در واحد مسکونی به سر 

 :نویسد می ،به واحد مسکونی برده شده بود ۶۳در رابطه با یکی از کسانی که در اردیبهشت مهتاب 

   

و قبال در بندمان بود  که بود یهای یکی از بچه که "س -لفا" عصر روزیک  یادم هست

کرد از تعویض   یداشت با بازجویش صحبت م ،حال مثل من در واحد مسکونی بود

و از بازجو درخواست باند و چسب  شدت مجروح بود هکه در اثر شکنجه بپانسمان پایش 

                                                 
ی  ی فیزیکی قرار نگرفتند، اما نفس حضور در واحد مسکونی و مشاهده چند اکثر این افراد ظاهرًا مورد شکنجه هر  ۱۴۷

آنان  ترس و واهمه از این که. کرد شد، به لحاظ روانی فشار زیادی بر آنان وارد می ای که بر دیگران اعمال می فشار شکنجه

های  ی مساعدی بود برای همکاری و تن دادن به خواسته به چنان سرنوشتی دچار شوند زمینه... نیز در صورت نافرمانی و

هستند به دیگران فشار  "خودی"این که   بعضی از آنان برای اثبات. آمدند به حساب نمی "خودی"ها نیز  اکثر آن. بازجویان

بایستی پارامترهای گوناگون را در نظر  ن افراد نیز به سادگی نمی توان قضاوت کرد و میدر مورد ای. کردند بیشتری وارد می

 . ها هنوز پس از چند سال حضور در زندان، به سن قانونی نرسیده بودند به ویژه آن که تعدادی از آن. گرفت
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تعویض پانسمان را به عهده خود زندانی شکنجه شده ) سعید( بازجویش  .کرد زخم می

 .گذاشته بود

 سعی ،در واحد مسکونی کسب کرده بودند ده از تجربیاتی که در طول یک سالبازجویان با استفا

جایی که  از آن .تری خرد کنند ی کوتاه دورهبه واحد را در  ۶۳زندانیان منتقل شده در بهار داشتند 

های روانی کمتری، به نسبت بقیه، متحمل  مدت حضور این دسته از زنان چندان زیاد نبود، آسیب

 ۱۴۸.ندشد

 

 چگونگی انتقال به واحد مسکونی

مل شرایط سخت انفرادی تحها  ماهپس از شکیل دادند، زنانی که ساکنان اصلی واحد مسکونی را ت

 ها آن . ر منتقل شدندحصا فرد تأثیرات منفی بگذارد، به قزلبر  توانست می  یسادگ گوهردشت که به

به شکلی اسفناک در   رحمانه پس از تحمل چند روز شکنجه، ضرب و شتم و بازجویی شدید و بی

 . به بند کشیده شدند ا شده بودجهنمی که از پیش برپ

واحد  حتا کسانی که یک سال بعد به جهنِم. نشان دهند خشونت راکردند نهایت  بازجویان تالش می

را  آن زندانیان اقبالاز این دسته .مورد آزار قرار گرفتندنیز به همین صورت ند شد منتقلمسکونی 

 ی واحدفرسا سه ماه اسیر فشارهای طاقتبیش از ، داشتند که به خاطر برچیده شدن واحد مسکونی

 .نباشند

، ه بودبه واحد مسکونی منتقل شدجزو آخرین نفراتی بود که  ۶۳اردیبهشت یکی از این زنان که در 

  :گوید  چگونگی انتقال خود به این واحد چنین میی  بارهدر

 

مه حرف نفر باال آمدند و بدون این که حتا یک کل دو. دقیقه بعد ماشین ایستاد ده

به داخل یک حیاط رفتم، از . بزنند، با لگد ابتدا خودم و بعد ساکم را پرتاب کردند پایین

 چهار -سهحدود . ای در وسط بود بند نگاه کردم، یک حیاط معمولی با باغچه زیر چشم

مشت و لگد  یرجا ایستاده منتظر ماندم، خسته شدم و نشستم، ناگهان ز ساعت همان

زدند که پرتاب شدم وسط باغچه و با سر رفتم توی  رحمانه می ن بیچنا گرفته شدم، آن

ای که  آمده. ی خاله است جا خانه فکر نکنی این«: گفت ]یکی از بازجویان[  طرف. دیوار

                                                 
ونی جریان داشت و آثار ای که در واحد مسک توجه داشته باشید که این داوری در مقام مقایسه با عمق فاجعه ۱۴۸

آنانی که دوران محدودی در (وگرنه فشاری که این دسته زنان. گیرد گذاشت، انجام می ای که روی زندانیان آن  کننده خرد

 . ای از آن در این تحقیق آمده است تحمل کردند نیز در تاریخ معاصر نمونه مشابه ندارد و گوشه) واحد مسکونی به سر بردند
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وقتی به ... ».جا آخر خط ما و شماست این. هایت را پس بدهی حساب تمام منافق بازی

. اند در کنارم ایستاده] توابین[از خائنان نفر دوهوش آمدم دیدم داخل یک اتاق هستم و 

 ۱۴۹.ام شده  جا بود که فهمیدم به واحد مسکونی آورده آن

 

در توصیف خود از  بود به واحد مسکونی برده شده نفراتاز کسانی که همراه با آخرین  دیگر یکی

 :کند محل مزبور موارد هولناکی را مطرح می

 

از بند صدایمان کردند، یک گروه . ی بردندمن را به واحد مسکون ۱۳۶۳در اردیبهشت 

از همان اولی که از در بند بیرون آمدیم چند . رویم دانستیم به کجا می بودیم که نمی

آیید و تا  روید که دیگر بیرون نمی جایی می«: گفتند می. نفر شروع کردند به زدنمان

. خوردیم جا هم به شدت کتک آن. بوس شدیم سوار مینی. »کشیم صبح شما را می

. دیدیم دیگر جایی را نمی. طوری که دیگر کسی برای ایستادن تعادل جسمی نداشت

پرتابمان کردند به داخل یک حیاط، به سختی توانستیم ] بوس مینی[بعد از اتوبوس 

بعد ما را به یک اتاق . پنجره گرفتیم و ایستادیم  دستمان را به دیوار و لبه. بلند شویم

جا  ما را تنها با کتک به آن. گویم پرتاب کردند غیرواقعی نیست  ه میاین ک. پرتاب کردند

جا  جا پرتاب کردند، آن بلکه به معنای دقیق کلمه با کابل و مشت و لگد به آن. نبردند

ها و ناسزاها به ما و  ترین فحش دوباره کتک شروع شد، همراه با رکیک

کردم  خود من فکر می. »کشت شما را خواهیم تا صبح«: گفتند] ...مجاهدین[زمانسا

ی مشت به قلبم زدند که چندین بار  یک جا یک ضربه  مثاًل. کشند واقعًا تا صبح ما را می

زدند و پاس  می. دوباره بلندم کردند و بعد همه فوتبال شدیم. چرخیدم و زمین خوردم

ش آنقدر ادامه دادند تا جایی که دیگر همه مان بیهو. دادند به بازجوی دیگر می

 ۱۵۰.شدیم

 

 در یک سال گذشته ای که زندانیان قدیمی واحد مسکونی های او ما را با عمق فاجعه دقت در گفته

 . کند آشنا می ،متحمل شده بودند

 

                                                 
 .۳۴۲و۳۴۱، صص ۱۳۷۹در زنجیر، انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، سال قهرمانان   ۱۴۹

 . ۳۴۶و ۳۴۵صص   پیشین،  ۱۵۰
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 گردانندگان و مسئوالن واحد مسکونی

کردن   تخصصی به منظورو تالشی که  های بازجویی اوین شعبه امر تقسیم کاربه احتمال زیاد در 

. را به عهده گرفته بود اوین مسئولیت اداره واحد مسکونی دوی  دادند، شعبه امور به خرج می

در سطح تهران را به  ۱۵۱مجاهدین دادستانیموازی چنانچه شعبه یک مسئولیت ایجاد تشکیالت 

های پنج و شش  شعبه، پرداخت دین میهای عملیاتی مجاه عهده داشت، شعبه هفت بیشتر به تیم

و شعبه هشت به های مارکسیستی  اکثریتی و دیگر گروه -ای های زندانیان توده به ترتیب به پرونده

تحت نظارت  شایان ذکر است که گردانندگان واحد مسکونی. پرداختند میزندانیان بهایی 

یکی از شاهدان عینی در این  ۱۵۲.را زیر نظر داشت ها آن   ود مستقیمًا فعالیتو او خ ندبود الجوردی

 : گوید میباره 

 

جا  اند این ههمان طور که برادران گفت«: یک روز الجوردی برای بازدید آمد و گفت

تا فسیل بشوید، بعد هم  جا ایم این ما هم شما را آورده...  آخر خط ما با شماست

چون از جای شما . شود کس هم خبر نمی ریزیم جلو حیوانات، هیچ ان را میت های الشه

 ۱۵۳ ».توانند بکنند تازه اگر هم بفهمند هیچ غلطی نمی. اصاًل خبر ندارند

 

بر این بخش از زندان که  نظارتیشد،  می توسط او ادارهکه  بند قیامتبرخالف ، حاج داوود رحمانی

جا  شد، نداشت و در طول مدت برقراری واحد مسکونی، تنها دو بار در آن  می تهدای مستقیمًا از اوین

 در حد او البته. دیده شد که یک بار آن در اواخر دوران واحد مسکونی و پیش از برچیدن آن بود
پاسداران  .شد از تجربیات واحد مسکونی برای درهم شکستن مقاومت زندانیان بهره مند  ظرفیت خود

 . آمدی به واحد مسکونی نداشتند و   دان هم رفتو پرسنل زن

 :عبارت بودند از اداره کننده واحد مسکونیبازجویان 

                                                 
ها را  ی کار سیاسی و تشکیالتی داشتند تماس گرفته و آن این تشکیالت تحت نام مجاهدین، با افرادی که سابقه  ۱۵۱

این تشکیالت موازی برای جلب اعتماد سوژه، . ندها پیوسته و علیه رژیم دست به فعالیت بزن کرد که به آن ترغیب می

شد گزارش جامعی از  پس از جلب اعتماد فرد از او خواسته می. داد ها می ها و نشریات مجاهدین را به آن آخرین اعالمیه

می افتادند ترغیب به انجام عملیات نظا هایی را که به دام می گاه سوژه. فعالیت گذشته خود برای آغاز همکاری بدهد

 . صدها نفر به این شکل توسط مأموران امنیتی رژیم دستگیر شدند. کردند  می

ها با الجوردی  ی بازجویان شعبه های شبانه اش از نشست معاون الجوردی در خاطرات انتشار یافته احمد قدیریان حاج  ۱۵۲

 . گوید  شان سخن می اعمال ریزی برای  و برنامه

 . ۳۴۳، ص ۱۳۷۹رمانان در زنجیر، انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ قه  ۱۵۳
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 دوعبه ساله، بازجوی ش سی و دوتا سی  ، حدودًا ی واحد مسکونی ، سربازجو و اداره کنندهاکبری -۱

در بیرحمی، توحش و شقاوت همچون  اکبری .الغر، کوتاه، دارای موی صاف و پر پشت، متاهل. اوین

 و ضدیت. شد نمی دیدهای در این فرد  هیچ احساس و عاطفه. جهنم بودو مسئول خازن " مالک"

 "نجاست"و  "خباثت"های بارز   او زنان را نمونه. مثال زدنی بود ،کینه و نفرت او نسبت به زنان

 ۱۵۴.نامید می "عفریته"را  ها آنشناخت و یکی از  می

با  احمدرضا. آورد به واحد مسکونی می اش را نیز گاهی اوقات احمدرضا فرزند چهارساله اکبری،

 اکبری به فرزند خردسالش .کرد کمک می ها آنشدن   جا در جابهزن ی چادر زندانیان  گرفتن گوشه

کودک  های در بسیاری موارد گزارش. آموزش داده بود که تحرکات زندانیان را زیر نظر داشته باشد

 ۱۵۵. شد ی زندانی می منجر به شکنجه  چهار ساله

 و می دانشگاه تهرانساله؛ دانشجوی سابق شی بیست و هشت؛ حدودًا حامد، دستیار اکبری -۲

ظاهرًا به خاطر سوابق . بعد از گذشت چند ماه به اوین بازگشت وی. اوین دوبازجوی شعبه   احتمااًل

 -ی اعمال فشارهای روانی روی زندانی بویژه در زمینه - از نظر تئوریک بر دیگر بازجویان دانشجویی،

  ۱۵۶.بود یکی از زندانیان واحد مسکونی "الف -م "ای  دانشکده هم او. تأثیرگذار بود

های گروهی   رسانه به گفته خودش دانشجوی سال سوم .ساله، مجرد بیست و سه  سعید، حدودًا -۳

از بازاریانی بود شد پدرش  گفته می .گردد باز میکه برای خدمت به انقالب به کشور  هدر انگلیس بود

فردی بسیار خشن و فرصت طلب بود که کمتر . شود سیاسی محکوم می که در زمان شاه به زندان

های دولتی  شود پس از رفتن از دادستانی، با استفاده از رانت گفته می. ی ایدئولوژیک داشت انگیزه

 .مشغول تحصیل در رشته پزشکی شده است

                                                 
برد و بارها مورد سوء استفاده جنسی  در بین زندانیان واحد مسکونی شایع بود که خواهر وی از ناراحتی روانی رنج می  ۱۵۴

 . ای هایش در حوالی میدان امام حسین تهران قرار گرفته بود جنسی هم محله

، برای نشان دادن حسن های ساکن واحد مسکونی جا بود که بعد از بازگشت از سفر حج، تواب ستی او تا آنرذالت و پ  ۱۵۵

نفرت تمام جویی و  با کینه اکبری. کنند تا به او هدیه دهند ی غذایی اندک خود، کیکی را درست می نیت با استفاده از جیره

او در اولین برخوردش با زندانیان پس از . دهد ها را مورد دشنام و ناسزا نیز قرار می ضمن امتناع از گرفتن کیک، تواب

ی شما را به   خواستند که همه داشتم و از من می اگر مسلسل می: گوید تر شده بود می که شقی بازگشت از حج در حالی

تهدیدات او توابین را نیز شامل . من در سفر حج بود که عظمت اسالم و مسلمین را دیدم. مکرد رگبار ببندم، این کار را می

 .شد می

شود فردی  زن زندانی وقتی متوجه می. دارد بندش را بر می یکی از زنان تحت شکنجه و عذاب، به دستور حامد چشم  ۱۵۶

خواندند و در یک کتابخانه  جا درس می  ها در یک ای بوده و آن  ها با او هم دانشکده گرش است، سال که بازجو و شکنجه

گونه در  کند؛ گریستن بر سرنوشتی که آنان را این کردند، شروع به گریستن می  نشستند و خود را آماده امتحانات می می

 .مقابل هم قرار داده بود
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اهل  و ه خزانهدر محل گودنشین سابق .دوبازجوی شعبه  ،ساله بیست و هفتاسماعیل، حدودًا  -۴

و مسئولیت نگهداری از فرزندان  مجاهدین کشته شده بود توسط ۶۰در سال برادرش  .آباد خرم

انقالب در خیابان معلم  هم اکنون از مسئوالن دادستانی. گرفت میکمی زبانش . برادرش نیز با او بود

ج از کشور زندانیان سیاسی سابق نظر ی خرو در ارتباط با صدور پاسپورت و اجازه و استتهران 

های مربوط به تشکیالت  وی پیش از انتقال به واحد مسکونی نیز مدتی در ارتباط با پرونده .دهد می

 ۱۵۷. کرد درون زندان کار می

. را بر عهده داشت واحد مسکونی بازجویان مسئولیت بازجویی یک دسته از زندانیاناین هر یک از 

داد، زندانیان  ای که خود مورد بازجویی قرار می بازجویان بود و عالوه بر دسته کل مسئول اکبری

ولی در مجموع . شد گاه تغییرات جزیی در مسئولیت بازجویان داده می. دیگر را نیز زیر نظر داشت

البته گاه و بیگاه به  .کردند ر میبا یکدیگر تبادل نظو  ندها بود ی بازجویان در روند بازجویی همه

گذاشت تضاد و درگیری نیز  نیز می ها آنخاطر نوع کاری که داشتند و تأثیراتی که محیط روی 

 ۱۵۸.کردند زندانیان در جریان آن قرار نگیرند آمد که تالش می شان به وجود می بین

شدن در مقابل  بازجویان به خاطر حضور مداوم در واحد مسکونی و برای پرهیز از وسوسه

جا به سر  بر اساس شهادت کسانی که بیشترین دوران را در آنهای درونی خود،   خواسته

از نزدیک شدن به زندانیان به جز در مواقع ضرب و شتم و شکنجه پرهیز  مؤکدًااند،  برده

محکم نیز داشتن چادر، روی خود را به غیر از  ها آنکردند و زندانیان موظف بودند در حضور   می

جا و به خاطر ترس از یکدیگر  البته چه بسا به علت حضور دائمی بقیه بازجویان در آن. پوشانندب

 .امکان سوءاستفاده جنسی از زنان را نداشتند تمایلی هم داشتند،و فشار گروهی، چنانچه 

ها در کنار متهمی که  مدت ها آنالبته این حقیقت را نبایستی دور از نظر داشت که گاه 

 مخفیانهکه تماسی با بدن او برقرار کنند و یا  ایستادند بدون آن می ،بند بر چشم داشت مچش

گذشت به دست  می ها آنچه در اذهان  توان ارزیابی دقیقی از آن نمی. کردند را نگاه می ها آن

 . کردند شان بود، تخطی نمی ولی مطمئنًا به لحاظ عملی از وظایفی که به عهده ،داد

 

                                                 
از حکومیت تعدادی از زندانیان و او با تشکیل پرونده مجدد برای تعدادی از زندانیان، باعث تشدید م ۶۱در آخر سال  ۱۵۷

 . پور شد اعدام مجید کوچکجمله 

گوید وقتی بازجویم اسماعیل متوجه شد  از بند قیامت به واحد مسکونی منتقل شده می ۶۳که در اردیبهشت  مهتاب  ۱۵۸

،  نزد او رفته و با تغیر  که در نبود او سعید مرا تنبیه کرده و مجبور ساخته از شب تا صبح بیدار مانده و کنار دیوار بایستم

 .»کنی و به متهم من چی کار داری چرا توی کار من دخالت می«:  به او گفت
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 وب، تشکیالت درون زندان زنانبهانه سرک

بخشی پس از انتقال . اندازی واحد مسکونی ریشه در تغییر و تحوالت دو سال گذشته زندان داشت راه

های چهار عمومی و چهار مجرد در  و تشکیل بند ۱۵۹ ۶۰ر در آذر سال حصا به قزل زنان زندانیاز 

شان  سنو  ندان هوادار مجاهدین که بیشتر دانشجو بودواحد سه، تشکیالتی از سوی تعدادی از زن

با احساس مسئولیت  ها آن  ۱۶۰.، به وجود آمدبیشتر بودنسبت به میانگین سن زندانیان زن مجاهد 

ها ادامه دهند ولی در این راه از تجربه و توانمندی کافی  کردند که مبارزه را در سطح زندان تالش می

در  ها آن  ۱۶۱.ها نبود گونه حرکت جای مناسبی برای این خمینی  دانبرخوردار نبودند و اصواًل زن

و بودند کرده   آموزی، محالت و معلمان تقسیم های دانشجویی، دانش خود افراد را در بخش مناسبات

این کار به مدد حضور . ای سازمان دهند های جداگانه را در اتاق ها آن کردند تا حد ممکن  تالش می

ی بند با پاسداران همکاری  در ادارهبود و نفوذی  عنصریکی از مسئولین تشکیالت که  فت خلیلیع

بدین ترتیب بسیاری از افراد بدون آن که خود بدانند و یا حتا اطالعی از  ۱۶۲.کرد، میسر شده بود می

وانمود قرار داشتند و یا  ها آن وجود تشکیالت داشته باشند، از نظر مسئوالن تشکیالت در روابط 

البته گرایش به ایجاد نظم و ساماندهی در زندگی افراد در زندان و . هستند ها آنشد که در روابط  می

تر و گاه به لحاظ  ی امید و پایداری و مبارزه، همیشه از سوی افراد با تجربه داشتن شعله روشن نگاه

. زندانیان هوادار مجاهدین نبودتنها ویژگی  د و اینش های سیاسی دنبال می تشکیالتی باالتر جریان

دنیا دست به چنین   سیاسی های زندان ی همههای سیاسی نه تنها در زندان رژیم، که در  فعاالن گروه

 .زنند اقداماتی می

از سیاسی، برداری از روابط تشکیالتی مجاهدین در ف چهار عمومی با کپی گردانندگان تشکیالت بند

                                                 
. ، ده نفر از زنان زندانی به عنوان اولین سری از کمیته مشترک به قزلحصار منتقل شدند۶۰دوازدهم تیرماه   ۱۵۹

 . چند هفته بعد کم کم این  تعداد به  شصت تا هفتاد نفر رسید

های گسترده  و به دنبال دستگیری ۶۰این اولین تشکیالتی نبود که در بند زنان به وجود آمده بود، چرا که از تیرماه   ۱۶۰

شد نیز روابط تشکیالتی بین زنان زندانی  های اوین به عنوان محل بازداشت زندانیان استفاده می و هنگامی که از آپارتمان

 .وجود داشت

ی دیگران و گاه ارضای حس  مآبانه و اشتیاق به تسلط بر روح و اندیشه ، موضع قیمبه غیر از احساس مسئولیت  ۱۶۱

 . نیز نبایستی از نظر دور داشت ،تواند در بسیاری از ما وجود داشته باشد طلبی را که می رهبری

ی کم زندانبانان،  دوران به علت تجربهدر آن . خود به تنهایی تصمیم به انجام این کار نگرفته بود البته عفت خلیلی  ۱۶۲

همکاری مورد نظر در . گرفت آنان این کار به سادگی و سهولت انجام می  ها، نبود انسجام در بین اندک بودن تعداد تواب

جناس ها، آمار بند، تحویل غذا، تحویل ا ی اداره بند، تقسیم اتاق ی صنفی و به نحوه ی اطالعاتی نبود و تنها در زمینه زمینه

پیش از او نیز یکی از . شد محدود می) شد ها دریافت می از خانواده... میوه، شیرینی  و  ۶۰  در سال(دریافتی در مالقات 

 .زندانیان کرجی چنین نقشی را داشت
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که تغییر شرایط زمانی و مکانی را درک کنند،  ی کافی داشته باشند و بدون آن  بی آن که تجربه

 . و در سرکوب مطلق برآمده بودند ی زندان درصدد بازسازی تشکیالت مشابهی در شرایط پیچیده

یالتی نیمه این سبک کار در سازماندهی تشک نداشتند توجه حتا بود که حدی تا ها آنتجربگی  بی

از اساس درهم ریخته و  ۶۰ خرداد ویژه در سازماندهی نظامی مجاهدین پس از سی هو ب ۵۹دوم سال 

  ۱۶۳.ریزی شده بود سازماندهی جدیدی پایه

ی مشخص تشکیالتی ها بندی ردهبود که افراد بدون موجود سادگی و سهولت این امکان ه در زندان ب

پذیری را کاهش دهند؛ چرا که در  ی، خط مقاومت را پیش ببرند و میزان آسیبو از طریق کار جمع

بیشتری  و محبوبیتهر جمعی باالخره کسانی که از توانایی، پیچیدگی، قدرت انطباق با شرایط 

 .توانند اعمال نظر کنند می ،برخوردارند

با چه کسی کتاب بخواند، چه کسی  از قبیلمسئوالن تشکیالت با پرداختن به مسائل پیش پا افتاده 

های دیگر و با پاسداران و  با زندانیان وابسته به گروه ۱۶۴از فروشگاه چه بخریم و یا چه نخریم،

های  و یا گاه با انتقال اخبار غیرواقعی و ساختگی و تحلیل مسئوالن زندان چگونه برخورد کنیم

 ۱۶۵.زدند های زیادی دامن می ساسیتبردند و به ح هرز میانرژی زیادی را به  ،سطحی و نازل از رژیم

ی و دستاویز قرار دادن آن بیشترین های لیابی به چنین تشک زندان با دست و مسئوالن دادستانی

توان گفت که پاگرفتن چنین  می .کردند فشارها را برای درهم شکستن زندانیان اعمال می

هرکجا که چنین . ریزان زندان بود والن و برنامههایی، ناخواسته در راستای مقاصد شوم مسئ تشکل

های سیاسی به وجود آمد، موجب وارد شدن ضربات مهلکی به  روابطی از سوی هواداران گروه

  ۱۶۶.زندانیان شد

و مدعی گذاشتند  که چنین روابطی نبود، زندانیان را تحت فشار می بندهاییحتا در مقامات زندان 

وجود دارد، تا بتوانند فشار بیشتری وارد کرده و از آن  ها نآکه چنین روابطی نزد  شدند می

                                                 
شد که افراد تنها فرمانبردار باشند و چه بسا  های سیاسی در ایران باعث می طبیعت کار تشکیالتی در میان گروه  ۱۶۳

چرا که چون و چرا غالبًا به قیمت خلع رده و مسئولیت تشکیالتی تمام ! کردند شد یا نمی رسش هم داشتند ولی طرح نمیپ

در بسیاری موارد به محض قطع ارتباط تشکیالتی، میزان توانایی محدود و درک پایین کسانی که روزگاری در . شد می

های تشکیالتی  بندی لیل در شرایطی که بدنه به سر وصل نبود، تقسیمبه همین د. شود اند پدیدار می موضع مسئولیت بوده

 .شد آفرین می قبلی در موارد بسیاری  فاجعه

بردند برعکس مردان از خرید میوه و بسیاری از مایحتاج اولیه  زندانیان زن که از ضعف و ناتوانی جسمی رنج می  ۱۶۴

 .شدند نوعی کاالهای غیرضروری و تجمالتی تشخیص داده می....کردند، چرا که در بسیاری موارد، میوه، و امتناع می

 . خورد و مختص زنان مجاهد نبود های سیاسی به چشم می بندی این نوع روابط و برخوردها در بین تمامی گروه  ۱۶۵

و در بند زنان کرجی نیز  بردند ر که بخشی از زندانیان مرد هوادار مجاهدین به سر میحصا در بند دو واحد یک قزل  ۱۶۶

 .کردناپذیری را به زندانیان هوادار مجاهدین وارد  ها به بالی جان زندانیان تبدیل شد و ضربات جبران این گونه تشکیالت
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 .برداری کنند بهره

، زندانی بود که اسالمی  جمهوریهای منحصر به فرد  در هر صورت زندان خمینی، به لحاظ ویژگی

بایستی فراز و  یمنیز  این نظام زندانیانطبیعی بود که  .اش در هیچ کجای دنیا وجود نداشت نمونه

یک درک منطقی از زندان و  بهتا اندوختند  ها می و تجربهگذاشتند  ای فراوانی را پشت سر میه نشیب

نیز کارایی دوران شاه  های ی زندان تجربه نیزهای گذشته و  تجربه. برسند های خاص آن و جنبه

ها  زنداند و نسبتًا آزاالبته طبیعی بود که به هنگام گذار از شرایط باز . در این زندان نداشت چندانی

ای پیش  ، مشکالت عدیدهتاریخ به شرایط بسته و وحشتناک پس از آن ۱۶۷سی خرداددر پیش از 

که خط صحیح و  رو شوند تا آن  به ای رو های عمده بیاید و زندانیان در شرایط جدید با فراز و نشیب

خودمان کم کنیم  این پایه بود که هم فشار را روی  مسئوالن تشکیالت بر  توجیه. اصولی حاکم شود

 . را برای خود فراهم آوریم  و هم به این ترتیب شرایط آزادی و فعالیت دوباره

 

 لو رفتن تشکیالت و سیاست جدید رژیم

ر عمومی واحد سه یکی از گردانندگان تشکیالت در بند چها موقعیت عفت خلیلی ۶۱در بهار سال 

نفر از زندانیان هوادار مجاهدین مورد تنبیه حاج  هفتادحدود  و متعاقب آن در حصار لو رفت قزل

معروف شد، منتقل  هشتمقطع به بند  آنکه از  ،مجرد چهاربه بند  اه این. ندداوود قرار گرفت

متر  چهارکمی بیش از  ها آن سلول انتهای بند که مساحت  دوافراد فوق در غالب  در ابتدا ۱۶۸.شدند

داشتند که از سلول نها سه بار در روز برای رفتن به دستشویی، اجازه مربع بود، محبوس شدند و ت

با باز شدن پس از مدت کوتاهی . این زندانیان از هواخوری و تلویزیون نیز محروم بودند. خارج شوند

که باید و شاید از سوی زندانبانان و  چناندیگر  ها، موضوع تشکیالت و کم و کیف آن  در سلول

 .فته نشدزندانیان جدی گر

ماهوی تشکیالت  قدرت دستکم به شکل قبل وجود نداشت و یادیگر در بند جدید تشکیالت مزبور 

باقی  چهاردر همان بند  ،ی تشکیالت بودند اکثر کسانی که گرداننده .عمومی را نداشت چهاربند 

مرور به تعداد تعدادی زندانی جدید نیز به بند هشت منتقل شدند و به  ۶۱در تابستان  .ه بودندماند

 . زندانیان افزوده شد

                                                 
در این روز تظاهرات گسترده مردم تهران به دستور خمینی و طی پیامی که از رادیو دولتی پخش شد به خون   ۱۶۷

از این . ها تن از دستگیر شدگان در روزهای بعد حتا بدون احراز هویت اعدام شدند تگیر و دهکشیده شد و صدها نفر دس

این . ها هزار نفر دستگیر و هزاران نفر اعدام شدند های بعد ده در ماه. روز به بعد اختناق شدیدی در کشور حکمفرما شد

 . ایران گرفته است سرکوب تا به امروز همچنان ادامه داشته و قربانیان زیادی از مردم

 .ظاهرًا موضوع از طریق یکی از زندانیان زن اهل کرج به هنگام بازجویی در اوین لو رفته بود  ۱۶۸
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امتناع ... خوانی و و دعا خوانی از حضور در مراسم فرهنگی، نوحه به مرور زندانیاندر بند جدید 

های دربسته به اجرای  ای در بند حاکم بود و افراد حتا در سلول در کل جو شاد و سرزنده. کردند

ها با آن که به صورت تشکیالتی نبود  ی این حرکت مشاهده. پرداختند نمایشنامه و کارهای جمعی می

دادند،  انجام میآن را و افراد به تشخیص خود و تحت تأثیر یکدیگر و فضای به وجود آمده 

 .مسئوالن زندان به وجود آوردمیان هایی در  حساسیت

ز سوی منصوب ا تهیأو بعد از اتمام بازدید  ۱۶۹پس از بازگشت حاج داوود از سفر حج ،۶۱در پاییز 

نیان زندا برفشار  ۱۷۰)آبادی علی هادی نجف ، محمدی، محمود دعاییا هادی خامنهمرکب از ( خمینی

 .و شرایط رو به وخامت نهاد به طور هولناکی افزایش یافت

 که بعدها از ساکنان واحد مسکونی )بند هشت( چهار مجرد زندانیان بندتعدادی از  در همین دوران

ماه در پاییز و   هفتبه مدت  گروهاولین (های متوالی ماهبرای و  ندمنتقل شد ۱۷۱شدند، به گوهردشت

. دکردن زندگی یاتبدون کمترین امکان این زندانای انفرادی ه در سلول )۱۳۶۱ سال  زمستان سرد

های  های انفرادی آن نتوانست به نقشه مقامات زندان، گوهردشت و سلول  بینی برخالف پیش

جامه کرد،  را تعقیب میشکست و فروپاشی روانی این دسته از زنان  که و مقامات دادستانی الجوردی

به  ،ن زنان در گوهردشت برخورد کرده بودالجوردی که خود از نزدیک با برخی از ای. عمل بپوشاند

 .رفت ها آن انو در آوردن دنبال راهکارهای دیگری برای به ز

و زیر ضرب رفتن افراد آن، مسئوالن  ۱۷۲اوین ۲۰۹ بند  بعد از لو رفتن تشکیالت ۶۱در اواخر سال 

                                                 
های جنگ و یا  گران، زندانبانان و کادرهای قضایی رژیم، معمواًل پس از بازگشت از سفر حج، جبهه بازجویان، شکنجه  ۱۶۹

 "شرعی"و حکومت  "امام "، "اسالم"شدند و برای مبارزه با دشمنان  می دیدار با خمینی دچار شور و شعف ایدئولوژیک

 .کردند می رحم تر عمل  تر و بی شقی

ای برادر  ی هادی خامنه ت سه نفره که متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسالمی بود به عهدهآریاست این هی  ۱۷۰

 -۶۰هادی خامنه ای خود در سال . ی اسالمی بودای رئیس جمهوری وقت و رهبر فعلی جمهور سیدعلی خامنه  کوچکتر

آبادی دیگر عضو هیات، یکی از سه نفری بود که چند سال بعد  محمدعلی هادی نجف. یکی از بازجویان زندان اوین بود ۶۱

 . با رابرت مک فارلین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا مالقات و گفتگو کرد "ایران گیت"در ماجرای 

در آن دوران سه بند این . بلوک سه طبقه است ۸این زندان دارای . گشایش یافت ۶۱در مهرماه  زندان گوهردشت  ۱۷۱

 ۳۸هر بند انفرادی گوهردشت دارای . های انفرادی بود های عمومی و بیست و یک بند دارای سلول زندان دارای سلول

 .سلول بود ۱۶سلول انفرادی و هر بند عمومی دارای 

که در ابتدای دستگیری زیر فشار درهم شکسته شده و به مصاحبه ... ، اصغر فقیهی، محمد مقدم وسیروس لطیفی  ۱۷۲

پایه ریزی  اوین ۲۰۹نیز تن داده بودند، برای جبران گذشته، در پوشش همکاری با رژیم و بازجویان، روابطی را در بخش 

آنان تعدادی از زنان هوادار مجاهدین را نیز همراه خود کرده . گرفت را در بر میکنند که مجموعًا در حدود بیست نفر  می

مردهایی که در این تشکیالت . گیرند های هولناکی قرار می ها در معرض شکنجه بعد از لو رفتن تشکیالت مزبور، آن. بودند

المدت  های طویل ای که داشتند، به حبس های حاشیه بودند، همگی اعدام و زنانی که در این مجموعه بودند به خاطر نقش
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ی قبلی که در  گیری از زمینه ردند با بهرهو تالش ک از فرصت به دست آمده استفاده دادستانی

مقامات دادستانی با تحت فشار قرار . فشار روی زنان را نیز تشدید کنند ،ر به دست آمده بودحصا قزل

که قباًل به اوین منتقل شده بودند، اطالعات  هشتو  چهاردادن تعدادی از مسئوالن تشکیالت بند 

ها،  با توجه به این اطالعات و گزارش .آورند ی روابط زندانیان به دست می قابل توجهی در زمینه

زندانی بازجویی زنان  ررسیدگی به ام به منظورحصار  در قزل ای ی ویژه  تصمیم به برپایی شعبه

 .گیرند می

 

 زمینه ساز تشدید فشار ؛رهنمودهای خمینی به مقامات قضایی و بازجویان

متعاقب دیدار مقامات قضایی،  حصار دانیان و ایجاد بند ویژه در قزلتصمیم تشدید فشار روی زن

 . گیرد  انجام می ۱۳۶۱بهمن  ۱۸ها با خمینی در تاریخ  بازجویان و زندانبان

تبریزی دادستان کل انقالب، محمد محمدی گیالنی   خمینی در این تاریخ، سیدحسین موسوی

ی دادستان انقالب اسالمی مرکز، حکام شرع اسدالله الجورد های انقالب و سید رئیس دادگاه

مخالفت های انقالب و بازجویان دادستانی انقالب اسالمی مرکز را به حضور پذیرفته و ضمن  دادگاه

 : گوید کند و می را از دیگر زندانیان جدا می ها آن، حساب سیاسیعفو زندانیان  با

 

است که ضد انقالب  خصوص این قشری که سر و کارشان با این اشخاصین بم... 

و من در . دانم را می ها آنها زیاد دارم و زحمت  هستند و اشرار هستند، من عالقه به این

ضد انقالب را استثناء  ۱۷۳،]ای فرمان هشت ماده[ ای هم که نوشتم راجع به آن نوشته

                                                                                                               
بردند و   فرسا و حبس انفرادی به سر می گاه و بیگاه در زیر فشارهای طاقت ۶۵محکوم شدند و به مدت سه سال تا سال 

اطالعات در این مورد بسیار ناچیز است و نیاز به . اعدام شدند ۶۷دو نفرشان در کشتار گسترده سال  –همگی به جز یکی 

 .  ت گسترده در این زمینه وجود داردتحقیقا

جانشین کردن احکام الله در نظام جمهوری اسالمی به «، خمینی فرمانی را در هشت ماده به منظور ۶۱آذر  ۲۴در   ۱۷۳

و » ها تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابالغ آن«او در این فرمان از جمله روی . کند صادر می» جای احکام طاغوتی

کند و مواردی چون احضار، دستگیری، توقیف اموال،  ، تأکید می»ها ها و دادگاه یت قضات و دادستانرسیدگی به صالح«

اما در پایان همین . کند بدون حکم قضایی را  ممنوع اعالم می...  ورود به محل کار و کسب و منزل افراد، شنود مکالمات و

ها و گروهکهای مخالف   غیر مواردی است که در رابطه با توطئهآنچه ذکر شد و ممنوع اعالم شد، در «: کند فرمان تأکید می

های خرابکاری و افساد فی  برای نقشه«خواهد با کسانی که  و از مقامات قضایی می» اسالم و نظام جمهوری اسالمی است

های دولتی  گاندر هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ار«، »باشند  کنند و محارب خدا و رسول می االرض اجتماع می

خمینی افراد وابسته به » .ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل نشان دهند ها و دانشکده ودستگاههای قضایی و دانشگاه
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خوب، من . ها چی کنند که راجع به این بینم سئوال می لك گاهی میاو من مع ذ. کردم

نه عفوی حاال در کار  ها آن. شان از این مسائل جداست حساب ها آنول گفتم که از ا

  .دیگر حاال منقلب شده واقعًا که خیلی تشخیص بدهند که نه، است برایشان مگر این
۱۷۴ 

 

ای او  های سیاسی مشمول فرمان هشت ماده کند که وابستگان گروه خمینی در ادامه باز هم تأکید می

 : خورند هم می "حد"و اگر الزم باشد  مانند انی که خدا بخواهد در زندان میشوند و تا زم نمی

 

ها و دادسرای انقالب را که  من قضیه دادگاه ]ای ماده فرمان هشت[ همان جا اما در

ها  این. حده است شان علی حساب ها آنمربوط به این جمعیت است، همان جا من گفتم 

. شان را درست بکنند تعقیب بشود و حساب بشود، با جدیت] درست[باید با جدیت 

اسالمی باید  -مادامی که در زندان هستند، معامله انسانی  ها آنالبته معاشره، معامله با 

فالن حد را بخورد، فالن حد را  و هر وقت هم معلوم شد که این شخص باید. باشد

رونش کنند باز هم باید هم بماند تو حبس تا برود و آن، اشراری است که اگر بی. بخورد

 ۱۷۵.بخواهد ماند تا هر وقتی که خدا مشغول بشود به آن کارها، می

 

ساز برپایی واحد مسکونی   تواند زمینه آورد که می ی این دیدار  سخنانی را به زبان می خمینی در ادامه

 :و چراغ سبزی برای تشدید فشار روی زندانیان سیاسی بوده باشد

 

و راجع به کارهایی که مربوط به دادگاه انقالب است، من  من راجع به دادگاه انقالب

باید جا باید با جدیت جلویش گرفته بشود،  این. جا سستی بشود گویم که باید این نمی

مستحق  تربیت کنند یا اگر واقعًا د،حاال بگیرند نگه دارن ،جلوی این فسادها گرفته بشود

ها محل  باید زندان -ها  زندان - حدود شرعی را جاری بکنند که ،شرعی هستند حدود

گاه باید  زندان خودش یك تربیت. ها تربیت کرد باید مردم را در زندان تربیت باشند،

همه بدانند که در غیر  -کنم که  عرض می -حاال هم باز همین معنا را .... باشد

                                                                                                               
 ۱۳۹نور، صص   رجوع کنید به جلد هفدهم صحیفه. کرد های سیاسی مخالف خود را مفسد و محارب با خدا معرفی می گروه

 ۱۴۱تا 

 . نتیاینتر ۲۸۳ص  پیشین،  ۱۷۴

 .اینترنتی ۲۸۴ص پیشین،  ۱۷۵
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کار مردم ها و دادسراها  هاست، سایر دادگاه های انقالبی که مربوط به این گروهك دادگاه

 ۱۷۶. را باید زود تمام بکنند

 

ان، جنایات انجام گرفته از سوی خمینی همچنین ضمن تأیید و روحیه دادن به حکام شرع و بازجوی

 ها آنکند و از  تر باز می تر و فجیع شان را برای انجام جنایات بزرگ را ناچیز جلوه داده و دست ها آن

سرکوبی کار  للی در خصوص نقض حقوق بشر توسط رژیم،الم بدون توجه به اعتراضات بینخواهد  می

 : را تا به آخر ادامه دهندها و فعاالن سیاسی  گروه

 

 یوس نبایدأم. در هر صورت، ما باید این راهی که در آن واقع شدیم ببریمش تا آخر

 ها، بشویم و شما هم دنبال این نباشید، یعنی خیال این را نکنید که به شما یا به ایرانی

تا آخر هم با ما سر و کارشان، سر و کار دشمنی است  ها آن. گویند ها تبریك می ارجیخ

و تا حاال هم که خدای تبارك و تعالی به  ... ها نکنیم هم باید اعتنایی به این دشمنی و ما

انقالبات  عنایت فرموده و ما تا حاال هم بحمدالله بدی آن طوری که ما لطف فرموده،

 یدیمریختند دریا، ما ند ، یك میلیون میاین طور که یك میلیون. دیدیمبینند، ن دیگر می

 ۱۷۷. را این طور چیزها

 

ی جمهوری  در مصاحبه با روزنامه روزالجوردی در راستای تحقق رهنمودهای خمینی در همان 

 : گوید میاسالمی از عزم خود برای نابودی مجاهدین سخن 

  

جمع نکنیم، به هیچ وجه کوچکترین سازشی در را ] مجاهدین[ها   تا آخرین نفر این 

ها رمقی در جان دارند، با  ذات دادستان، شما ملت پیدا نخواهید کرد و تا زمانی که این

ها را به کلی از پای در نیاوریم، از پای نخواهیم  کنیم و تا زمانی که این مبارزه می ها آن

 ۱۷۸.نشست

 

ازمان مجاهدین در ایران برچیده شده و به خارج از ، تشکیالت س۶۱جایی که در اواخر بهمن  از آن

                                                 
 . اینترنتی ۲۸۵ص پیشین،  ۱۷۶

 .   اینترنتی ۲۸۸ -۲۸۷صص  پیشین،  ۱۷۷

 . ۱۳۶۱بهمن  ۱۸روزنامه جمهوری اسالمی  ۱۷۸
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تأکید الجوردی  کرد، رهنمود خمینی نوع برخورد با زندانیان را مشخص می کشور انتقال یافته بود و

ها را به کلی از پای در  تا زمانی که این«و » ها رمقی در جان دارند تا زمانی که این«بر این که 

مقابله با زندانیانی بود که در بند نظام جمهوری اسالمی بیشتر ، »نیاوریم، از پای نخواهیم نشست

بلکه  ۱۷۹الجوردی عزم خود را جزم کرده بود تا نه تنها از آزادی زندانیان جلوگیری کند. اسیر بودند

 . در آوردرا از پای  ها آنشان را گرفته و  "رمق"

ی ایجاد  ان و به این ترتیب زمینهی تشکیالت در زندان با رهنمودهای خمینی همزم لو رفتن مسئله

 .شود های رژیم فراهم می گاه یکی از بزرگترین شکنجه

 

 کیفیت عذاب در واحد مسکونی 

که سختدلی و سنگدلی ویژگی بارزشان ) غالظ و شداد( فرشتگان عذاب خداوند أتهیدر بازجویان 

از شکنجه که ایجاد خستگی ی دیگری  ی جسمی با گونه از ترکیب شکنجه ها آن . است درآمده بودند

انگیز و دردناکی به وجود آورده بودند که وصف آن به  کرد، معجون هول فیزیکی و روانی در قربانی می

 .پذیر است و درک آن محال سختی امکان

را در یک قفس دربسته به  ها آن «زندانیان واحد مسکونی غالبًا در این احساس، مشترک بودند که 

که راه فراری داشته باشند، تنها  بازجوی وحشی و دیوانه بدون آن چهارمراه روزی ه صورت شبانه

 .»اند گذاشته

ی خود نداشتند، پایانی برای  این دختران جوان در ناامیدی و در شرایطی که تصورى از حال و آینده

کشته  شان برای مدت طوالنی زنده مانده و از شانس برخالف میل«دانستند  های خود ندیده و می رنج

 .»شدن نیز برخوردار نخواهند بود

بایستی شرایط  در جهنم گرفتار آمده بودند و می ها آن . برای آنان مرگ آرزویی دست نیافتنی بود

 . کردند اسفبار آن را تحمل می

ون بند و بد روز متوالی با چشم شش -پنج  ،زنان در بند در روزهای اول تشکیل واحد مسکونی،

برای تکیه و یا  انترین تالشش ای استراحت، سرپا و با فاصله از دیوار ایستاده و کوچک خواب و لحظه

                                                 
وی خطاب به . شد ها از سوی خمینی نیز تکرار می خطر آزادی زندانیان سیاسی و مخالفت با تخفیف محکومیت  ۱۷۹

عه سراسرکشور و میهمانان خارجی شرکت کننده در سومین کنفرانس اندیشه اسالمی و ائمه جم -اعضای مجلس خبرگان 

ما . ها ند این ا کشند، آدم نشده ها هر چه بیرون برود هر یکشان بیرون بروند آدم می اگر از این«: گرامیداشت دهه فجر گفت

مؤسسه نشر نور،   صحیفه . »کنید؟ ه اندیشی میتا کی باید خواب باشیم ؟ ما تا کی ساده اندیش باشیم؟ شماآقایان چرا ساد

 .اینترنتی ۱۴۰نوزدهم، ص خمینی، جلد آثار امام 
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رو شده و مورد ضرب و شتم شدید قرار  قرار دادن دست به دیوار با واکنش شدید بازجویان روبه

وار به شکل ی دو سانتیمتری دی باید دستش را در فاصله ها آنهر یک از در این مدت . ندگرفت می

این در شرایطی بود . زد های او می در غیر این صورت، بازجو با کابل روی دست. داشت افقی نگاه می

های بیشتری را متحمل شوند اجازه پیدا  و عذاب دنکه زنده بمان در روزهای بعد برای آن ها آنکه 

که  لحظاتیدر  ها آن .بندبخوابعد از نماز صبح تا صبحانه، یعنی بین دو تا دو و نیم ساعت  کردند

 بودندو زمانی که به یک خواب عمیق فرو رفته  نداز آن محروم بود ندبیشترین نیاز به خواب را داشت

روز ادامه یافت  دوازدهاین شرایط هراسناک و زجرآور برای . ندایستاد باید بیدار شده و دوباره سرپا می

  ۱۸۰. ار شدو بعدها نیز بارها در ارتباط با اغلب افراد تکر

شدند غالبًا  منتقلبه واحد مسکونی   ۶۳که در اردیبهشت  نیز برای شکنجه و زیرفشار گذاشتن زنانی

 : شد خوابی و سرپا ایستادن استفاده می از تکنیک بی

 

بندت را برداری یا بلند حرف  حق نداری چشم«: جا را برایم توضیح داد بعد ضوابط آن

ایستی تا آدم  آنقدر سرپا می. ات نباید ببیند ل دستیحتا رنگ جورابت را هم بغ. بزنی

بلندم کردند و گفتند باید ] توابین همکار بازجویان[به هر حال آن دو خائن » .... ویش

فقط نهار و شام ده دقیقه و . وچهار ساعت، با چشم بند و چادر، بایستم تمام مدت بیست

بیشتر آشنا شدم، فهمیدم یکی از  بعدها که مقداری. برای نماز پنج دقیقه فرصت داشتم

کردم با لگد پرتابم  اما هر بار که این کار را می. های استراحت طول دادن نماز است راه

زدند و بعد شروع به  به خصوص وقتی در حال رکوع بودم می. کردند روی زمین می

قی ن فربعد از آن بود که دیگر شب و روز برایما. کردند  مسخره کردن و خندیدن می

حتا موقع نماز خواندن . ایستادیم بند زده باید سرپا می در تمام مدت چشم. کرد نمی

: پرسیدیم می ها آنهر بار از . دانستم چه ساعتی است و چه نمازی را باید بخوانیم نمی

 ۱۸۱»چه نمازی را باید بخوانیم؟«

 

                                                 
کند و این وضعیت از آستانه تحمل و توان طبیعی  تحمیل میوقتی که خستگی خود را بر جسم در بسیاری موارد   ۱۸۰

که با این مقاومت خودم را بیهوده آزار شود  یبر فرد تحمیل مدرگیری ذهنی گذرد، ناخواسته این  و ظرفیت فرد میبدن 

 درد و رنج فزایندهکند در دوراهی تسلیم،  می احساس فرد تحت فشارسمی و روحی توأم با هم وارد شده و فشار ج. دهم می

و دو دلی در که بر او تحمیل شده دچار تردید  یبه خاطر خستگی شدید در این شرایط .قرار داشته و ملزم به انتخاب است

 .ه ارزیابی شرایط نخواهد بودو آرمانش شده و دیگر قادر ب  ها، عالئق رابطه با دلبستگی

 .۳۴۲، ص  ۱۳۷۹قهرمانان در زنجیر، انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ   ۱۸۱
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 : گوید می ،ی مشابهی دارد  یکی دیگر از زنان که تجربه

 

ساعت  پنجاههایی که گاه تا  خوابی دادن هوش آمدیم گفتند بایستیم و بی بعد که به... 

توانستیم بایستیم، به در و  تا جایی که روی پای خودمان نمی. یافت شروع شد ادامه می

ها، همواره در   دادن خوابی همراه بی. شد مان خالی می خوردیم و زیرپای دیوار می

 ۱۸۲. شت و لگد جریان داشتهای مختلف کتک زدن با کابل و م نوبت

 

های کشورهای دیگر نیز استفاده شده است؛ اما  در زندان  خوابی دادن به عنوان ابزار شکنجه از بی

هایی که با آن در واحد مسکونی توأم بود با  آن و همچنین آزار و اذیت  نحوه بیدار نگاه داشتن، مدت

 .ها قابل قیاس نیست دیگر زندان

 : گوید  خوابی می ی خود از بی های استالینی در رابطه با تجربه قربانیان تصفیه یکی از "یاکوبوویچ" 

 

به . مرا پس از دست زدن به خودکشی، دیگر کتک نزدند، اما از خواب محرومم کردند

رسید اگر بتوانم بخوابم، دیگر در  چنان حالتی از خستگی اعصاب افتادم که به نظرم می

اهمیتی نخواهد داشت، نه خجالت، نه لجن مال کردن  مقابلش هیچ چیز در این دنیا

 ۱۸۳. خودم و دیگران

 

ای است  خوابی شکنجه بند به همراه بی یاکوویچ تنها از خواب محروم شده بود، سرپا ایستادن با چشم

 ۱۸۴. غیرممکن است ،ی طوالنی مدت آن را ندارد که درک آن برای کسی که تجربه

  و بهآگاهانه  ها آن . ای احساس آرامش و قرار کند انی حتا برای لحظهدادند که زند بازجویان اجازه نمی

های واهی و یا حتا بدون هیچ دلیل و  های شب، با بهانه ویژه در نیمه هعمد، در طول شبانه روز و ب

                                                 
 .۳۴۶ص   پیشین،  ۱۸۲

 .۱۹۱، ص ۶۰در دادگاه تاریخ، روی مدودف، ترجمه منوچهر هزار خانی، انتشارات خوارزمی،  تیر   ۱۸۳

ساعت  ۲۴ساعت سرپاایستادن دو برابر  ۴۸یعنی فشار . رود  میفشار سرپا ایستادن روی فرد به طور تصاعدی باال  ۱۸۴

در . های بعدی را محاسبه کرد توان میزان فشار در روزها و ساعت سرپاایستادن نیست بلکه بارها بیشتر است و همینطور می

شنود و رفتاری   دی میصداهای غیرعا. شود خوابی، انسان دچار کابوس و هذیان و توهم می این نوع شکنجه، بعد از مدتی بی

افتند، زمان و مکان در ذهن  بعد از مدتی، پاها بشدت باد کرده، متورم شده و به لرزه می. دهد غیرمعمول از خود نشان می

فشارد و سر بشدت سنگین  کشد، دردی جانکاه تمامی بدن را در خود می شود، ستون فقرات تیر می در هم ریخته می

 . شود می
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 ای مورد بازجویی، شکنجه و آزار و اذیت قرار طور وحشیانه را به ها آن ای به سراغ زندانیان آمده و  بهانه

 ۱۸۵. دادند می

دانستند  زنانی که در چنین شرایط هولناک و اسفباری به بند کشیده شده بودند، در هر لحظه نمی

هر . جا روال منطقی نداشت چرا که هیچ چیز در آن. چگونه رفتار کنند و چه برخوردی داشته باشند

 ها آن . مجازات باشد در نظر گرفته شود و مستوجب "خالف"توانست  کاری، حتا ساده ترین امور، می

 . بردند در این حالت، در شوک و فشار دائمی به سر می

 : گوید می ،که به خاطر دوبار تقاضای دستشویی رفتن مورد آزار و شکنجه قرار گرفته مهتاب

 

چون حالم ( خالفی کرده بودمظاهرًا  که مراسعید  در غیاب اسماعیل،هم  ریک بار دیگ

از جایی که رو به  ،)دستشویی تقاضا کرده بودم ببرندمهم خوب نبود، دو بار پشت سر 

بهم گفت  بلند کرد و بعد از چند تا مشت و لگد و کاراته توی گردن، دیوار نشسته بودم

بعد به دختری  .تا صبح رو به دیوار بایستم د سانت از سرانگشتهایم تا دیوار،چن با فاصله

دیک شدم یا دوباره تقاضای دستشویی به دیوار نز رسپرد که اگ داد که نگهبانی می

سعید و  ن شب کلی صدای داد و بیداد و رفت و آمدادر هم. دهداطالع  او به ،کردم

 همه ناراحتی جسمی تا صبح با. شنیدم می اها ر صدای گریه یکی از بچه و رافراد دیگ

این حس و  ام  سر پا ایستادم و یکی دو بار که از درد و نامساعد بودن وضعیت جسمی

دهم، اما به دیوار تکیه  تر وم جلوو، خواستم برمیرم رم میاز دل درد و کمر درد دا که

) ن دور و برها بوداسعید هم( دکن خبر می ابا تهدید به این که سعید رآن دختر تواب 

 ... نگذاشت

 

 برخورد چگونگیی  بارهبه واحد مسکونی منتقل شده بود در ۶۳یکی از زنانی که در اردیبهشت 

 :گوید های اعمال شده از سوی آنان می بازجویان و شکنجه

 

. شد بعد از چند روز پاها خشک می. بعد از ایستادن متوالی، نوبت نشستن بود ...

ایستادیم  زیراندازی که داشتیم گلیم زبری بود که وقتی با پاهای زخمی روی آن می

که از غروب به بعد ما را  این بود ها آن یکی از کارهای دیگر . شدیم حسابی اذیت می

                                                 
کرد به این  که دانشجو بود و ظاهرًا مطالعات روانشناسی داشت، تالش می) یکی از بازجویان(حامد  از قرار معلوم ۱۸۵

 . های پاولف را روی زندانیان اجرا کند ترتیب تئوری
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برای . شنیدیم ها را می بردند که صدای ضجه و جیغ بچه چند ساعتی به محلی می

. زد زندانیان این از همه دردناکتر بود و بیشتر از هر چیز دیگر تعادلمان را به هم می

ها تنبیه در  شب. ی برادر بود و هم خواهر شنیدیم هم صدای ضجه صدایی را که می

رفتند و  بعد می. زدند ساعت پشت سر هم فقط می چهارتا سه شد،  شروع می تاریکی

ها هم  بعضی شب. شد گشتند و این برنامه هر شب تکرار می یکی دو ساعت بعد بر می

خواباندند و کابل را به زمین  ها هم ما را می بعضی وقت. زدند  نفرات دیگر را جلو ما می

ی  این کار وضعیت عصبی و روانی همه. پیچید زدند، صدای وحشتناکی در گوش می می

های  ای که به بچه با هر ضربه. کنترل خود را از دست داده بودیم. ما را به هم ریخته بود

خودشان به این وضعیت . پریدیم خورد ما چندین سانتیمتر به باال می  دیگر می

خوردیم  ه زمین میخوابی ب این تمسخر وقتی هم بر اثر بی. خندیدند العملی ما می عکس

 .خندیدند و کنترل نداشتیم وجود داشت، بلند بلند می

ی ها با کفش. کرد ی یک حیوان درنده به ما حمله می یک بازجوی شقی بود که با کینه

اگر . کوبید بعد به صورت ناگهانی با کابل به در فلزی می. شد صدا وارد اتاق می بیکتانی 

، بعد کتک شروع »خواب بودی«: گفت خوردیم می  دادیم و تکان می واکنش نشان می

ها  گفت چشم بند را بردارید، ولی چشم ایستادیم، می ها به سمت او می شب. شد می

زد، طوری که  کرد، همراه چک با مشت یا کابل می بعد صورتمان را چک می. بسته باشد

وابید، خواست بگوید بخ  اوقاتی هم که می. دید بند هم نمی دیگر چشم بدون چشم

در هر دور شروع کتک سعی .. . را با کابل توی سرش زدم بخوابد هرکس«:  گفت می

ها حول این بود  تمام بهانه. زنم ای بگیرد و بعد بگوید به این علت دارم می کرد بهانه می

قصدش این بود که . که فالن مجاهد این کار را کرد و من مجبور به زدن شما هستم

بشین، «: گفت به زبان شمالی می  مثاًل. مت دیگری سوق بدهدی افراد را به س کینه

در گویش محلی این دو کلمه به هم شبیه هستند و تشخیص آن برای نفری که » پاشو

وقتی یک نفر این کار را . شنود، دشوار است این قدر هم ضربه خورده و گوشش نمی

باه انجام داد و فکر جمع را به دلیل این که یک نفر اشت»  :گفت داد، می اشتباه انجام می

کشید و بعد از چند حرکت  یا اگر کسی نمی» ساعت کتک بخورید دونکرد شما باید 

او تحمل نکرد گفت به دلیل این که  زد، بعد می  افتاد، ابتدا نفر را تا حد مرگ می می

. ها کتک خوردن کوچکترین تکان خوردن مصادف بود با ساعت...مجبورم شما را بزنم

یا با کفش پنجه . شد کوبیدند که خون از بینی جاری می  سر را به دیوار می طوری

اگر . کردند زدند، این کار را معمواًل حین غذا خوردن می باریک به پهلوی زندانی می
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ها تا زیر چانه   بند بلندی چشم با چشم. شد افتاد، کتک شروع می ظرف از دست فرد می

ها به دلیل  خیلی وقت. ز به اشاره با چند حرکت بودیمبرای گفتن نیازها مجا. بسته بود

هربار که . ای آرامش نداشت زندانی در هیچ لحظه. شد ها کتک شروع می همان حرکت

اگر ایستاده بود . زد م زندانی را میکشد با یک کابل محکم یا کشیده مح بازجو رد می

یک بار موقع نماز . وردخ شد و به زمین می زدند که زیرپا خالی می طوری به پایش می

او را در همان حالت چنان به زمین . ها یک مقدار طول کشید خواندن، رکوع یکی از بچه

اتاق، با لگد نفر را پرتاب  دودر جا به جا کردن بین . زدند که دیگر نتوانست بلند شود

محل در ... شویم گفتند اگر دست به تو بزنیم نجس می می. کردند به سمت اتاق دیگر  می

کردیم، یا مجبور بودیم جلو  استراحت به صورت ایستاده یا نشسته باید استراحت می

دادند، بخوابیم، یک پتوی کثیف سربازی داشتیم که  بازجوها، اگر اجازه استراحت می

یک لحظه . زدند زد با کابل می کشیدیم، اگر پایمان از پتو بیرون می روی خودمان می

 ۱۸۶. آرامش نبود

 

 عملیاش سرباز زده است و  زندانی از انجام وظیفهکردند که گویی  ای رفتار می به گونهبازجویان 

این . دانست کسی چیزی نمی ؟چه کاری و یا چه عملی. داد بایست انجام می مرتکب شده که نمی

برای جا انداختن این احساس، فردی را . یافت بود که در افکارش باید دلیلی برای آن می زندانیخود 

ای مورد شکنجه قرار  بودند، شب به شکل وحشیانه  ای صحبت کرده صبح با او به شکل دوستانه که

های کابل و  کرد، او را با ضربه یا در حالی که زندانی رو به دیوار نشسته بود و استراحت می. دادند می

 ،اراته به گردنبا دمپایی به صورت و ک ی یژه پهلوها و یا ضربهو ه، بشجای بدن  مشت و لگد به همه

با کابل به افراد حمله  یانگاهی نیز پیش از بازجویی و شکنجه، بازجو. دادند مورد شکنجه قرار می

 . دادند مورد ضرب و شتم قرار می  شدیدًا بودو هر کس را که دم دستشان  بردند می

نیز روی های رسمی خود  گرفت که الجوردی در مصاحبه ها در زمانی انجام می این گونه شکنجه

به مناسبت بعثت  ۶۳او در اردیبهشت . کرد نابودی کسانی که مقابل رژیم ایستاده بودند، تأکید می

 : گفت "ی شهدا  خانواده"ای از زندانیان تواب و  پیامبر در جمع عده

 

                                                 
 .۳۴۹تا  ۳۴۶، از ص ۱۳۷۹قهرمانان در زنجیر، انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، سال   ۱۸۶
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منفور صدامی باشد و چه  هرکس در برابر نظام الهی جمهوری اسالمی بایستد چه رژیم

 ۱۸۷.نابود خواهد شد ،تکبارعوامل دست نشانده اس
 

بازجویان، . کردند زندانیان را جز در موارد استثنایی به بهداری منتقل نمیناگواری  وضعیتدر چنین 

ی  ، خود به بریدن پوست و گوشت اضافه پاهای آسیب دیده از شکنجه"بهداشتی"در بدترین شرایط 

به محل  دکتری رایک زندانی   ش و الشتنها یک بار برای پانسمان پاهای آ. زدند دست میزندانیان 

 ۱۸۸. دندانش شکسته بود، بعد از دو هفته نزد دکتر بردند آوردند و فردی را که در اثر لگد حاج اکبری

دانستند بیماری  چرا که می ؛کردند که بیمارند نیز پرهیز می ایناز گفتن  زنان به بند کشیده شده

 ۱۸۹.را بیشتر از پیش تحت فشار و آزار قرار دهند ها آن دستاویزی خواهد شد تا بازجویان 

چرا که  ؛کردند که چیزی بخواهند عادت کرده بودند، یا بهتر است گفته شود جرأت نمی ها آن

 ۱۹۰. شدند رو می به مطمئنًا با مخالفت بازجویان رو

هم با حضور  چهار بار امکان استفاده از هواخوری، آن -تنها سه در طول مدت برقراری واحد مسکونی،

ی پاسیو به زندانیان  بازجویان با اشاره به محیط بسته .بازجو و در قسمت پاسیو واحد، به وجود آمد

  ».دهیم در چهارچوب به شما نشان می هوا را نیز«: گفتند دردمند می

 

 های دائمی زندانی گرانین دل

برای مدت طوالنی تحت بازجویی هستید، ذهن و مغز به علت تنوع و و ساعته  چهارو ستبی  وقتی

کند و  کار می زیادی با شتاب بسیار... اطالعات و  ها، لورفتن ها، شکنجه سرعت حوادث، بازجوهایی

                                                 
 .aspx.٨۵١٢/blogfa.com.http://darvish۵٨، ۱۳۶۳بهشت اردی ۱۰روزنامه جمهوری اسالمی،   ۱۸۷

در اوین به دار آویخته شد، در اثر فشارها به مدت شش ماه تمام، حالت تهوع  ۶۷عام  شکر محمدزاده که در قتل  ۱۸۸

ماری شدید این در حالی بود که او سابقًا نیز از بی. که مورد کمترین مداوایی قرار گیرد کرد؛ بدون آن داشت و استفراغ می

 . برد معده رنج می

استفاده از بیماری زندانیان به عنوان ابزار فشار و عدم تحویل دارو، تنها مختص به واحد مسکونی نبود، بلکه سوء ۱۸۹

حصار نیز بیماران به طور عام و مبتالیان به  در بندهای عمومی و مجرد قزل. های جمهوری اسالمی بود ی کلی زندان قاعده

های  و اضطراب "استرس". کردند وانی، عصبی، صرع و تشنج به طور خاص فشار مضاعفی را تحمل میهای ر بیماری

شد؛ و این در حالی بود که  شان منجر می آورد که به تشدید بیماری ها به وجود می آن روزافزون شرایط ناگواری را برای 

 . ها از دریافت حداقل مداوا محروم بودند آن 

به خاطر پایین افتادن قند خونش از توابی که مشغول پخش چای بود، تقاضای یک  واحد مسکونی یکی از زندانیان  ۱۹۰

خود در محل  حاج اکبری. گذارد در میان می آن تواب برای کسب اجازه، موضوع را با حاج اکبری. کند حبه قند اضافی می

 .کند یابد و نگاه تحقیرآمیز همراه با غیض و خشم نثار تقاضا کننده و توابی که سؤال کرده بود، می حضور می
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تصمیم و موضع به شرایط متغیر باید سریعًا  چرا که با توجه. رساند انرژی گزافی را به مصرف می

و این . بنویسید ها را حفظ کرده و اطالعات سوخته را ، لو نرفتهبدهید به سؤاالت بازجو جواب. یریدبگ

 ۱۹۱مشکالت و سؤاالت خود در ارتباط با مسائل سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیالتیبا  در حالی است که

از  باید ،یدکه از کمک و مساعدت کسی برخوردار نیست موقعیتیو در تنهایی و در  هستیددرگیر نیز 

تواند تصور کند به دلیل لو رفتن اطالعاتی که فکر  می زندانیدر چنین شرایطی،  .آییدبرهمه  پس این

گاه نیز سرعت لو . در معرض اذیت و آزار استاند،  آگاهی یافته  کرده نسوخته و بازجویان از آن می

کری دائم برای پیدا کردن راه ف تالشو  ییبازجو گیری در زیر رفتن اطالعات، کمی وقت برای تصمیم

ها  ی این همه. ها شود گیری غلط و یا رودست خوردن از بازجو حل، ممکن است منجر به تصمیم

 .شود زندانی برنجر به افزایش فشار روحی و جسمی تواند م می

. شد حکمفرما می واحد مسکونی در کار نبود، سکوتی عجیب بر  در مواقعی که بازجویی و شکنجه

کردند  ی این سکوت را گسترش دهند حتا از پوشیدن کفش خودداری می که دامنه یان برای آنبازجو

گاه نیز تالش . جا شکسته نشود سکوت مطلق آن شان در محل نشده و آمد و رفت  تا زندانیان متوجه

ن ای. به دام اندازند ،کردند به این وسیله کسانی را که ممکن بود حرفی با هم رد و بدل کنند می

و کسالت روحی شدیدی را در زندانیان به وجود  ناامنیخبری از اطراف، احساس  سکوت و بی

 . آورد می

و اضطراب، فشار شدید و دلهره،  ۱۹۲ی آکنده از ترس ماهه چهاردهها را باید در ظرف  نوع شکنجه این

دید و ... و درد وآیندگی، نفرت و انزجار، اندوه  اعتمادی، بی خستگی و کوفتگی، یأس و ناامیدی، بی

 ۱۹۳.گاه به تجزیه و تحلیل آن پرداخت آن

را تحمل کنید، وحشت از  جسمانیی  توانید شکنجه دانید تا کجا می در بسیاری موارد وقتی نمی

                                                 
پایان سیاسی،  های جسمی و روانی، مشکالت ذهنی و سؤاالت بی بایستی در نظر داشت که گاه افزون بر شکنجه  ۱۹۱

فرسا و جانکاه سخت  ای طاقت  شد و شرایط را به گونه ان به بند کشیده شده نیز مزید بر علت میایدئولوژیک و تشکیالتی زن

حفظ مرزهای اصولی در این شرایط . شدند که خودشان هم با آن موافق نبودند می  چرا که به خاطر چیزی شکنجه .نمود می

 . یار سخت استی محدود سیاسی و اجتماعی برخوردارند، بس برای کسانی که از تجربه

موفقیت صیاد تنها حاصل تالش و تبحر او نیست، بلکه این . مکانیزم صید گنجشک توسط یک مار را در نظر بگیرید  ۱۹۲

او در آن لحظه فراموش . شود گنجشک و یا صید است که به خاطر ترس، اضطراب و درماندگی به سوی صیاد کشیده می

 .ال داردکند که برای پریدن و دور شدن از خطر ب می

ولی احساس شکنجه شدن و یا ترس . کند ی معینی تولید درد می شکنجه، نوعی از عذاب جسمی است که برای دوره  ۱۹۳

این ادعا . بردند شدند، رنج می اند از این که دوستانشان شکنجه می بسیاری گفته. تواند دائمی باشد از شکنجه شدن می

احساسی که بر این . دهد ط به خود فرد است و احساسی که به او دست میواقعی است ولی بخش بزرگی از این رنج مربو

 . رسد نوبت من هم می: مبنا استوار است
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 . است  همکاری در اثر شکنجه، خود یک عذاب دائمی احتمال و اجبار به

یابی  که دست های روانی، قبل از آن نجهاز نظر دور داشت که هدف از اعمال شک داین واقعیت را نبای

از . فروپاشی روانی زندانی و کشاندن او به موضع ندامت است، شکستندرهم به اطالعات باشد، 

کردند از  و سپس تالش میبردند  میهمین روی، بازجویان نخست زندانی را به لحاظ جسمی تحلیل 

 . اده کننداستف ها آن برای شکستن  حیهای جسمی و رو ترکیب شکنجه

 

 جنگ با انسانیت

ی باورهای مذهبی و اختالفات نظری، مخالفان و دگراندیشان را  اگر در قرون وسطا کلیسا به بهانه

زندانیان را نه تنها به لحاظ جسمی که به  سوزاندند، در واحد مسکونی آهسته بر آتش می -آهسته

دهد به مراتب از  ه مطالعات چند دهه اخیر نشان میای ک نجهکردند؛ شک نیز بریان میلحاظ روانی 

های طوالنی پس از رهایی از آن  انگیزتر بوده و اثرات آن تا مدت تر و هول دردناکی جسمی   شکنجه

 .ماند شرایط نیز بر قربانی باقی می

شیده از نظر روانی، که بعضی از زندانیان فروپا بود جا های روانی تا آن تأثیر ویرانگر این گونه شکنجه

 .دادند آزار می ف آنچه بر سرشان آمده بود خود رابازتولید ذهنی کم و کیبرای مدتی طوالنی با 

های  داد که با دنیای انسانی و ارزش می  بازجویان به جنگ با انسانیت رفته بودند و زندانی باید نشان

خواهد آمد،   موردهایی که در پی. ترا به فراموشی سپرده اس ها آن قطع ارتباط کرده و  انسانی

 :فاش کند زندانیبر را تواند بخشی از ابعاد این شکنجه و اثرات روانی آن  می

برد سیاست غیرانسانی خود، کابل را به دست زندانی داده و او را مجبور  گاه بازجویان برای پیش -

 ود که بارها در واحد مسکونیاین عملی ب. کردند تا آن را بر تن دوست و همراه خود فرو آورد می

 :گوید   می ،که مورد این نوع تنبیه قرار گرفته بود "ب -م". اتفاق افتاده بود

 

او تنها شالق را روی . دانستم که او تحت فشار مجبور به انجام این کار شده است می

خیلی آرام کابل را  فقط. زد ای نمی ضربه. کردم سنگینی شالق را حس می. سرم گذاشت

حس  شالق من از سنگینی. توانستی آن را ضربه به حساب بیاوری نمی. زد به سرم می

  .کشد چقدر تحت فشار است و عذاب میاو کردم که  می
 

تواند درک کند که دوستش  توانست و نمی گاه نمی اما آن کس که مجبور به این عمل شده بود، هیچ

 .است همدردی داشتهتا کجا در آن لحظه با او حس 
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در اثر مقاومت زیر شکنجه کف پاهایش سوراخ بود و  مدرسه پیش از دستگیری معلمکه  "د -ف" 

 : نویسد ی خود از بدترین نوع شکنجه می شده است،  در مورد تجربه

 

دیگر رمقی برایم باقی . یك سال و چند هفته از اسارت ما در واحد مسکونی گذشته بود

العاده ناهنجار واحد مسکونی، از چند ماه پیش به این  اطر شرایط فوقبه خ. نمانده بود

بلکه نابودی  ،نتیجه رسیده بودم که بازجویان نه تنها در صدد از میان بردن اعتقادات ما

اى از مهربانی،  کوچکترین نشانه ها آن از نظر . ی هستی ما به عنوان انسان هستند همه

شد و بروز آن در  فرد باعث ایجاد  ی محسوب میدوستی و دلسوزى نیز اعتقاد سیاس

 . شد فشار مضاعف و غیرقابل تحملی از سوی بازجویان می

واحد مسکونی در طاقت فرسای فشار  زیری زندانیان  ماه از زمانی که همه نهنزدیك 

اعتراف کرده بودند که نه تنها سازمان  جا، بقیه دوستان اسیرشان در آن حضور

دارند، در دست بلکه دالیل کافی برای محکومیت آن نیز  ،ندارندمجاهدین را قبول 

بعد از تحمل آن همه سختی، صحبت علیه مجاهدین به راحتی از سوی  ۱۹۴.گذشته بود

مطرح دیگر از طرفی براى بسیارى از ما سازمان . ای جز آن نبود چاره. شد پذیرفته می ما

مان  اختیم، با تمام توش و توانب آهسته می -ما در شرایطی که خود را آهسته. نبود

نیز میسر  گدانستیم مر می. کردیم که تنها روح انسانی خود را حفظ کنیم تالش می

را که در " د -ر"آلود  به چشم دیده بودیم پیکر خون ۱۹۵چرا که در قبرها. نیست

پوشیده بود، روى که در میان چادری بود و او را خودکشی کرده  اقدام به دستشویی

ها بعد او را با حالی نزار  هفته. کردند کشاندند و به جای نامعلومی منتقل می زمین می

 .، برگرداندندقرار داشت گروهی که به طور مدام زیر فشار و تنبیه میاندوباره به 

خاست یا که  می بایست صدایی از ما  بر نمی...  حکوم به زیستنی چون مردگان بودیمما م

حتا رد . رفتیم همه باید تا قعر نیست شدن پیش می. ردک روحی در ما ابراز وجود می

ها در  شد یا نگاه میخم  پاییناز این رو یا سرها به . شد مان نیز دنبال می های نگاه

 . شد اى از دیوار به روى هیچ دوخته می  نقطه

                                                 
وگرنه حساب آنان که از ابتدا به منظور همکارى . منظور افرادی است که در شرایط تنبیهی مدام قرار داشتند  ۱۹۴

 . به واحد مسکونی آورده شده بودند، جدا است

 . انتقال داده بودند جا آنبه  کوتاهی برای مدتنیز تعدادی از زندانیان واحد مسکونی را ، ها"قبر"اندازی  هبعد از را  ۱۹۵
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هاى جسمی و روحی، فشار مداوم بازجویان،  شکنجه. توان همه تحلیل رفته بود

ن کم سن و سال و خام، همراه  با عصبانیت و سرکوفت مسئوالن بند رقصی توابی خوش

ی امکانات محروم شده بودند،  اندازی واحد مسکونی، خود نیز از همه که از ابتدای راه

 .بست ها را به روی ما می دریچه تمامی

یکی از بازجویان مرا به  ،سعید ،)آخرین روزهای برپایی واحد مسکونی(در همین ایام 

جا  دانستم چرا آن نمی. ها را روى تخت شکنجه خوابانده بودند یکی از بچه. ی برداتاق

بعد به طرف من . چند لحظه صحبت کرد ،سعید با شخصی که روى تخت بود. هستم

اش مرا دعوت به سکوت کرد و به سرعت  همزمان با گذاشتن دستش روى بینی. برگشت

کردم در چنین  هیچ وقت فکر نمی .در جا خشکم زد. کابلی فلزی را به دستم داد

این که او مرا . کرد سعید منتظر ایستاده بود و به من نگاه می. موقعیتی قرار بگیرم

دانست  نمیرد خوابیده بر تخت شکنجه ف که کرده بود بدان معنی بود دعوت به سکوت

شرم را از میان برده و مرا در موقعیت  حس ،همین .چه کسی در داخل اطاق است

 ...داد ترى قرار می آسان

 ...محال است بشود گفت، نه: به سرعت این فکر از ذهنم گذشت

هاى بازجو  تر از ضربه هاى من ضعیف ضربه: بالفاصله توجیه عمل در ذهنم پدیدار شد

ام به سختی تالطم درونم پیدا  در حالی که از چهره. است و او درد کمتری خواهد کشید

کردم، باال بردم؛ شالقی که خود نیز  اولین بار لمس می بود، شالق سنگینی را که برای

ی سوم را که زدم، سعید با لبخندى  ضربه. انتهاى آن را چشیده بودم ی درد بی مزه

 . پیروزمندانه اشاره کرد که کافی است و مرا بی سر و صدا از اطاق شکنجه بیرون فرستاد

هیچ گاه عمق و وسعت . ا من استگذرد، اما این درد همچنان ب ها از آن ماجرا می سال

 .آن کوچکتر و یا سوزش آن کمتر نشده است

! فقط سه ضربه. در آن روز متجعب بودم و خوشحال که ماجرا به سرعت به پایان رسید

کردم؛ دردى را که من در بدنش ایجاد  من در دنیای خود به درد آن زندانی فکر می

. سنجیدم تجربه کرده بودم، می شدم وقتی شکنجه می دردی که خودبا کرده بودم، 

من بعد از آن نیز . فقط سه ضربه بود، سه ضربه ؛هایم آرام بود، کم بود، کوتاه بود ضربه

  .ماندمدو سال دیگر در زندان 

آن روز نفهمیدم که این شکنجه، بیش از آن که براى زندانی مقاومی که در آخرین 

شکنجه  و اظهارنظر از خود نشان داده بودروزهاى واحد مسکونی اثرى از زندگی، عقیده 

 . بازجویان گرفتار شده بودم، شکنجه بود ی ى من که در تلهباشد، برا
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او با توجه به . فهمم اى اوین را می ی بازجوى حرفه حاال معنی لبخند پیروزمندانه

دانست که من زیر بار فشار این عمل هرگز کمر راست  می ،شناختی که از من داشت

دردی . را تا ابد بر جان و دلم نشانده است بزرگ یدانست که درد او می. کرد نخواهم

من در آن روز . فشارد و با تار و پودم عجین شده است که همچنان قلبم را در خود می

فرساى واحد  ها در اثر فشارهاى طاقت دانست که بچه بازجویم می. اى نداشتم واقعًا چاره

ها بوى عطر  او دریافته بود که هنوز نفس بچه. اندمسکونی در الک خود فرو رفته 

اند اما  کردهاگر چه در زمستانی سهمگین خود را زیر خروارها برف پنهان  ،انسانی دارد

چه بلبالن و جیك جیك گنجشکان در آغاز فصل دیگرى از زندگی چه بسا به هنگام چه

دهشتزاى کور بربتاید،  شان، هنگامی که دوباره خورشید آزادى از پس این دوران تاریك

من نیز یکی از این متهمان بودم، از . اینان نیز عاشقانه سرود زندگی خواهند خواند

 .تواب ساخته است ها آن متهمانی که او هرگز باور نکرده بود که رام خود کرده و از 

دانستم، آموخته بودم که رنج شکنجه  من درس چگونه مقاومت کردن زیر شالق را می

 . و این آگاهی در هنگام شکنجه شدن مرا تا مرز مرگ برده بود. شود یتمام م

اى نیست جز فریادى ناخواسته  پیچد، هیچ چاره ها می هنگامی که درد در تمام استخوان

اما این فریاد ممتد که بی انتها . کند ها تا انتهاى حنجره ادامه پیدا می که از درون سلول

من اما این درد جان سوز را تا . رسد اى به پایان می هدر لحظسرانجام رسد،  به نظر می

آورد و تا عصب و  تا رگی در تنم خون را به گردش در می .پاى گور با خود خواهم برد

ی روح  هاى من خواهد پیچید و شکنجه این درد در تمام سلول ،حسی از من باقیست

 .من همواره ادامه خواهد داشت

 

چه کسی حاضر «: کند و سؤال می شود میر میان زندانیان حاضر روزی سعید یکی از بازجویان د

ی که بر و گیجی و پریشانی مطلق ، با توجه به شرایط و فضای واحد مسکونی»است تیرخالص بزند

را بلند ، تعدادی از زندانیان در یک تضاد و کشمکش شدید روحی و روانی دست خود حاکم بود ها آن

 .کنند که بدانند چه می بدون آن .کنند می

 : گوید  می، داشتقرار  موقعیت دشوار آندر  که "ب -م" 

 

در آن لحظه بزرگترین کشمکش من این بود که هر تصمیمی بگیرم ممکن است مجبور 

اگر دستم را بلند کنم، این احتمال هست که شب به سراغم بیایند تا . به اثبات آن شوم

یا این که ممکن است این موضوع تنها آزمایشی باشد که از . آن را در عمل اثبات کنم
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ممکن است با  ،اگر دستم را بلند نکنم. طریق آن بخواهند افراد مقاوم را شناسایی کنند

 . تشدید فشار مجبورم کنند تا برای بریدن از مواضعم تیرخالص بزنم

 

، ولی فردی که دست خود را بلند کردگاه اجرا نشد و صورت واقعی پیدا نکرد،  هیچ آن برنامهچند  هر

کند و با کابوسی  فرسایی را تحمل می ، همچنان فشار طاقتماجرای آن روزها بعد با یادآوری  سال

 . بزرگ دست به گریبان است

و به شان کردند از بقیه جدا" الف -م"که از بدو ورود به واحد مسکونی به همراه  معلمی" د -ف"

های جسمی قرار گرفته بود؛ کسی که در آن  تحت شدیدترین شکنجهاش  خاطر برخوردهای قاطع

های بازجویان نیز  انگیز و هولناک حتا در مواردی از دادن پاسخ ساده به پرسش فضای وحشت

ی واحد مسکونی و فشارهایی که  چگونگی پذیرش مسئولیت در اداره ی بارهکرد، در  خودداری می

 : گوید  می ،تحمل کرده

 

های مسئول واحد مسکونی عرصه را بر همه تنگ کرده و دمار از  ه توابدر زمانی ک

اى براى آسوده  آوردند، من به خیال خودم به شکل مثاًل پیچیده ها در می روزگار بچه

چرا فریده خانم و سهیال را : ها به بازجویم اسماعیل گفتم شدن همه از جمله خود تواب

اند که باید در این شرایط به سر برند و از تمام  چه گناهی کرده ها آن کنید؟  آزاد نمی

 امکانات محروم باشند؟

را از  ها آن فکر کرده بودم کاش الاقل . آوردند بی انتها بود فشارى که این دو بر ما می

یعنی  ؛دانستند وضعیتی که در آن قرار گرفته بودند، میما را مسؤل  ها آن . این جا ببرند

  !حبس دائم همراه ما

خبر از  و من بی اند هرا به محل دیگری منتقل کرد ها آن زودى خبر دادند که بازجویان  به

قربانی دیگر این  مام نیز راه نداده بودم که خود همه جا فکر این را اصاًل حتا به مخیله

همه در آن زمان . بازجویان من را به عنوان مسئول بند برگزیدند. ماجرا خواهم بود

حتا بازجویان این را به . ام کوچکترین همکارى با بازجوها نکردهدانستند که من  می

ی بازجویان را در مانورى  ها گفته ى تواب ها ها گوشزد کرده بودند و یکی از سردسته تواب

 .ها داد، با صدای بلند اعالم کرد که در میان بچه

شد و من به به هر حال من از قبول مسئولیت بند با جدیت سر باز زدم، اما پذیرفته ن

) ی عمرم در بیرون جا و همه در آن(ماه  ششمدت  هاجبار این بار ننگین و سنگین را ب

 .کنم با رنج بر دوش خود حمل کرده و می
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هم سر موضع . و نقش بازى کنمخواستم در د نمی. آور بود حسی که داشتم بسیار رنج

ش مسئولیت امکان در جایی قرار گرفته بودم که جز پذیر. هم همکار رژیمو  باشم

خواستم به دوستانم و یا حتا به بازجویم دروغ   من در واقع نمی. دیگرى وجود نداشت

آن روز بعد از امتناع من در حضور  یلبه همین دل. بگویم و یا به چیزی تظاهر کنم

بازجویان، وقتی که من و یکی از توابین کم سن و سال را براى معرفی به عنوان مسئول 

گران بردند، دوباره اعتراضم را نسبت به این انتخاب اعالم کردم و سپس در بند نزد دی

دیگر دوستی در میان شما : ها کرده و گفتم شدم رو به بچه ذره آب می -حالی که ذره 

خواستم کسی با من  نمی، شرایطی که محال بود خودمان باشیمدر (نخواهم داشت 

قدر تحت فشار بودم که  آن. کرد رد میدو روز اول تمام عضالت صورتم د). حرف بزند

در تمام نقاط صورتم در گردش  دردى نامنقطع. صورتم کج شده است کردم حس می

 .قباًل هرگز حتا چیزى شبیه این را تجربه نکرده بودم .بود

و  نمجا که ممکن است قضایا را رو راست و ساده برگزار ک از آن به بعد سعی کردم تا آن

با . یط به وجود آمده براى آسان کردن زندگی همه استفاده کنمدر عین حال از شرا

ها روی طناب در  کردن لباس بچه تمام وجودم کارهایی چون جارو کردن محل و یا پهن

دادم، چرا که در غیر  ای که محسوس نباشد انجام می را به گونه... موقع باریدن برف و

از زمانی که در موقعیت مسئول (فتم گر بودن قرار می "عسرموض"صورت مورد اتهام   این

 ).شدم ها محسوب می بند قرار گرفته بودم، عماًل جزو تواب

بازى با بازجویم  با وجود آگاهی و شناختی که از رژیم داشتم از درگیرى یا سیاست

مبادا  ترسیدم که می این خاطر به. را ببینم ها آن خواست  دلم نمی. رفتم شدت طفره می هب

خوشبختانه . شدم مردم و زنده می ، هر لحظه میبنویسمگزارشی  برایشان نداز من بخواه

اما من نیز  ؛خواست را دریافته بود و از من گزارشی نمیام   روحیه) اسماعیل(بازجوى من

کردم و  در این رابطه احساس خجالت می. در صدد کلک زدن و دورویی با او نبودم

بازجوى من با توجه به  .وم دروغ بگویمخواستم حرفی پیش بیاید که مجبور ش نمی

داشت، تالش " صادق"مقاومتی که کرده بودم و برداشتی که از من به عنوان فردی 

برد و به  او حتا نزد توابین نیز از من با احترام نام می. شوم ها آن از  یکیکرد که من   می

از عقیده و  برگشتن مندهد و   ترجیح می ها آن ی  تأکید کرده بود که مرا به همه ها آن 

 ،در واقع من نیز تحت تاثیر شرایط تحمیلی. برایشان ارزش دارد راهی که رفته بودم

هیچ پناهی نداشتم و در . االختیار شده و از بازجویم رودست خورده بودم لوبسم

. شدم رفتم و عماًل به هیچ تبدیل می از درون تحلیل می .موقعیتی تنها گیر افتاده بودم
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حاال به تدریج من با بازجوها در شرایطی . رار گرفته بودم که به من تعلق نداشتجایی ق

واحد مسکونی حاال دیگر . شدم شبیه رودربایستی گیر کرده بودم و از خودم تهی می

ها و روزهایی که  که در آن چندین برابر ماهجهنمی  ،بود شده براى من یك جهنم واقعی

 . سوختم ، میار داشتمقر های جسمی تحت شدیدترین شکنجه

 

 تحقیر مداوم زندانیان

هایی است که در واحد مسکونی به شکلی گسترده مورد استفاده  تحقیر زندانی از دیگر شیوه

 :گرفت می بازجویان قرار 

های شالق  را زیر ضربه ها آن محابا به زندانیان حمله کرده و  که بازجویان بی  در یکی از دفعاتی -

و مورد تحقیر قرار گرفته بود، ناگهان  قرار داشتزیر فشار  شدت هبی از افرادی که گرفته بودند، یک

ی این صحنه،  بازجوها با مشاهده. کند از فرط ترس و اضطراب در لباس خود ادرار میاختیار بدون 

این تحقیر و . دهند او را مورد تمسخر و تحقیر قرار می ،خندند ی میآمیز جنونکه به طور  ضمن آن

 .شد دیدند تکرار می گاه که او را می هرها و  تا مدتسخر تم

خدای تو : پرسد که از او می سعید بازجویشکنند تا در مقابل پرسش  یک زندانی را مجبور می -

تسلیم شده و در برابر او سجده  "خدا"دارند که به این  می و سپس وی را وا! تو: کیست؟ بگوید

خواستم به دست من  نمی«: دکرگونه عنوان  بعدها اینن کار را این زندانی، دلیل انجام ای ۱۹۶.کند

 . »فرود آورم یکی از همبندانمشالقی دهند تا بر پیکر 

 دستگیر و در ۶۰۱۹۷خردادماه   بسیاری از زندانیان که در فاز سیاسی و در خالل تظاهرات -

زندانی شده  ۱۹۸"اوینهای  آپارتمان"و  "اصطبل جهانبانی"کاخ دادگستری،  های موقت بازداشتگاه

اعمال نشده  مند نظامی جسمی و روانی به شکل  که هنوز شکنجهاول  های هفتهبودند، در روزها و 

                                                 
 . بدون شک واداشتن زندانی به انجام چنین کاری، بر اساس تعالیم مذهبی شرک و جزو گناهان کبیره است  ۱۹۶

صدر از  انقالب که شروع طرح رژیم برای برکناری بنی ها نشریه به حکم دادستانی پس از بستن ده ۶۰از نوزده خرداد   ۱۹۷

تعداد . مختلفی توسط سازمان مجاهدین در تهران برگزار شد  های سیاسی بود، تظاهرات ریاست جمهوری و سرکوبی گروه

شد که آخرین تظاهرات روز سی خرداد برگزار . های مختلف منتقل شدند ها دستگیر و به بازداشتگاه زیادی در این تظاهرات

 .صدها نفر شد  منجر به دستگیری

ها، دو واحد مسکونی  آپارتمان. های کرج قرار داشت که به بازداشتگاه تبدیل شده بود اصطبل جهانبانی، در یکی از باغ  ۱۹۸

بعدها این قسمت . از یک ساختمان سه طبقه در نزدیکی درب ورودی اوین بودند که به بازداشتگاه زنان تبدیل شده بودند

 . گروه ضربت اوین اختصاص یافت به
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زندانیان به  ۱۹۹.دارای اسامی مستعار بودند ها آن دادند و تعدادی از  اسم واقعی خود را نمی ،بود

حتا بعضی از ها را داده بودند و  ها و میوه حیوان  پرندگان و بعضی  نام ها آن وخی و در میان خود به ش

پیدا کرده بود و ی شوخی و مزاح  موضوع در بند جنبه. شد ها خوانده می نام  نیز به اینبند  های اتاق

 دکردنداشتند، از این مسئله سوءاستفاده  بند زیادی از اطالعات بازجویان که. وجه منفی نداشت هیچ

و مورد آزار و اذیت قرار  خواندند می مستعارشانافراد را به نام  یرآمیزتحقی و این بار از موضع

ده بود، در موقعیتی قرار داشت که در بدو دستگیری از دادن نام خود امتناع کر یا زندانی. دادند می

 .بازجویان نشان دهددر مقابل تحقیر  مناسب واکنشیتوانست  نمی که

 مجبوررا  ها آن و  خواندند میها  افت که زندانیان را به نام حیوانی جا ادامه می گاه این موضوع تا آن -

که  کردند گاه زندانی را مجبور می). پارس کنند و یا عرعر( صدای حیوان مزبور را در آورند کردند می

 .»من خر هستم«: بارها بنویسد

های کابل بر سر  ضربهرا با زدن ... و یا استفاده از دستشویی و غذا صرفدر بسیاری موارد، زمان  -

 .کردند زندانیان اعالم می

هایی که آثار  ، توأم با شکنجه بود؛ شکنجهواحد مسکونیانجام هر یک از کارهای معمول روزانه در  -

 .ماند باقی می بر روح و جسم زندانی های طوالنی آن، بدون شک تا مدت

لیسانس فیزیک بود به طور  قیکی از زندانیان را که دارای فو هر از چند گاهی بازجویان -

به فیزیک را  موضوعات مربوطد تا با چشم بند میان جمع ایستاده و کردن  تحقیرآمیزی وادار می

 .توضیح دهد

های  حتا در تأیید گفته ،دادند او کالمی بر زبان بیاورد برای تحقیر هرچه بیشتر زندانی اجازه نمی

 : نویسد می ،و واحد مسکونی به سر بردهماه در تابوت  هفتمدت مهتاب که به . ها آن 

 

رها، یتحق اد آنیها و روزها،  اد آن شبی، هنوز و در بسیاری از لحظات ها با گذشت سال 

خورد  یکه با شدت م با کنار دست یها د در کنار گوشم، کاراتهیسع یها اد هرم نفسی

تو  ،»؟یخوب«: نددیپرس یاز تو م یکه وقتافتم  می یریاد تحقی .افتم می پشت گردنم،

 ،تر ن بردن سرت با شدت هر چه تمامییکالم که با سه بار باال و پا نه با یموظف بود

                                                 
های  دستگیر شده بودند با توجه به جو جامعه به خاطر چنین رفتاری زیر شکنجه خرداد تعدادی که پیش از سی  ۱۹۹

بودند و هنوز بازجویی نشده   دستگیر شده ۶۰های موضعی خرداد  طاقت فرسا نرفته بودند و بقیه نیز در خالل تظاهرات

 .  گذشت  نیز نداشتند های سخت رژیم قرار نگرفته بودند و غالبًا حتا خبری از آنچه بیرون از زندان می ند، تحت شکنجهبود
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و سرت را  یمناعت طبعت را حفظ کن یخواست یو اگر م یبده شان را یپاسخ احوالپرس

 .نشست یات م قهین بود که بر شقین ببری، لگد با پوتییك بار باال و پایفقط 

 

بعضی مواقع دهد که  ها صحبت کردم به صراحت نشان می م و کسانی که با آنی شخصی خود تجربه

دهد، بلکه عذاب روحی ناشی از ظلم و بیدادگری  شکنجه و درد جسمی نیست که انسان را رنج می

گذارند، گاه تأثیر  ضرباتی که نشان آشکاری بر بدن نمی. رساند است که انسان را به مرز جنون می

 . گذارند، دارند ت به ضرباتی که نشانی به جا میتری نسب سوزاننده

 

 تنها موجودی که زندانبان نبود

. نگهبان و تواب ناپذیر و پایانهای  دنیای زندانی در واحد مسکونی بازجویی بود و بازجو و سؤال

 . شد ی نگاه زندانی همه چیز به شکنجه و بازجویی ختم می از دریچه و آزار  کنجهش

حتا توابین نیز دارای چنین نقشی بودند و . دیدند اطه شده در میان زندانبانان میخود را اح ها آن

 . را زیر نظر داشتند زندانی دائمًا رفتار و کردار

ی  تجربه ی بارهدر نوزده ساله بود  جا  آنکه هنگام انتقال به یکی از زندانیان واحد مسکونی  "ب - م"

 : گوید خود می

 

او اولین . گریستم  مکید، می خون دستم را می حالی که در . شدای وارد اتاق  شهروزی پ

 !ای بود که زندانبان نبود موجود زنده

 

شود  آموزی است که در هفده سالگی به بند کشیده می بایستی توجه داشت این احساس دختر دانش

 . گذراند های انسانی اسارت را از سر می ترین تجربه و یکی از سخت

هاى گوهردشت به واحد مسکونی آورده  از انفرادى غالبًاافراد زیر بازجویی را که  ،ماه اول هشتدر 

میان جمع  ها آن ی مواقع در بقیه. نشاندند بسته رو به دیوار با فاصله از یکدیگر می شده بودند، چشم

برده  ی زندانیان واحد مسکونی بودند، کردند ولی در زمره  که همیشه در اتاقی جدا زندگی می توابین

به . یافتند بنا بر این، به ندرت این افراد امکان برخورد، صحبت یا تماس با یکدیگر را می. شدند می

نیز  شان ها کردن کاماًل تنها بودند و حتا نگاهچهارده ماه تمام دیگر سخن، در بدترین شرایط ممکن 

ترین  ترین و به یادماندنی ی از زیبایک ی بارهدر "د -ف"جا بود که  این تنهایی و فشار تا آن .زیر نظر بود

 : گوید می ،اش های زندگی لحظه
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را نزدیک من داخل اتاقی که چندین نفر دیگر هم خوابیده بودند " الف -م"وقتی 

: من گفتم. هم فشردیم مان را به های  دست. خواباندند، او دستش را به دستان من رساند

فقط از شکنجه «: نیز گفت" الف -م" .»کنم احساس خوشبختی و سبکی می«

 ۲۰۰ .»ترسیدم که حاال از آن نیز ترسی ندارم می

 

 ها مراحل مختلف بازجویی و تغییر در روش

ایجاد که اتفاقًا زیر بیشترین فشارها بودند، نه تنها معتقد به  گروه اصلی زندانیان واحد مسکونی

نسبت به آن  خالفبلکه موضع م ،گنجیدند نمی  وبتشکیالت در بند هشت نبودند و در این چهارچ

در . کردند تأیید نمی را هشتو  چهارها و مواضع مسئوالن تشکیالت در بند  حرکتداشته و از این رو 

بند  "جناح چپ"های مسئوالن تشکیالت، این افراد در میان بازجویان به  ها و بازجویی اثر گزارش

در واقع، . شدند شناخته می "صادق"با کیفیت و در عین حال  انبه عنوان زندانیو  معروف شده بودند

فشارهای رژیم به همکاری نکردن عمومی که بعد از تحمل  چهار چند تن از مسئوالن تشکیالت بند

تا توانسته  ،خدمتی و کاستن از بار مسئولیت خود گسترده با بازجویان دست زده بودند، برای خوش

و خط و ربطی  خاص خود را دارای تشکیالت ها آن این دسته از افراد را خطرناک جلوه داده و بودند 

ها و بعضًا  ی چنین گزارش بازجویان بر اساس تصورات خود و نیز بر پایه. جداگانه معرفی کرده بودند

زنان این بخش از  خیالی در میان کشف تشکیالت، در اولین مراحلشان  هایی، تمامی تالش تحلیل

، کردند تشکیالتی در کار نبود و همه وجود آن را تکذیب میجایی که   از آن. مجاهد بند هشت بود

 . یافت کردند، افزایش می شکنجه و فشار بازجویان که عدم وجود تشکیالت را باور نمی

 افراد مورد نظر در بند هشت روابط میانکه در  برده بودندبازجویان با آن که پس از مدتی پی 

به زور  شان بر آن بود که  اما تالش ،کردند، وجود نداشته تصور می ها آن تشکیالتی، آن گونه که 

سرانجام نیز بعضی از زندانیان . شکنجه زندانیان را وادار به اعتراف به حضور در تشکیالت مزبور کنند

ی را نیز تحت ا عده بکشند ورا  ها آن تشکیالتی مورد نظر  چارتکه به دروغ  شوند مجبور می

 . مسئولیت افراد باالتر قرار دهند

عمومی گاه راجع به تشکیالت زنان مجاهد در بند چهار  هیچنکته حائز اهمیت آن است که بازجویان 

 !کردند نمی ، سؤالبود هواداران مجاهدین تشکیالت  که در واقع مرکز ثقل فعالیت

اعترافات کتبی، شخصیت افراد را کاماًل درهم ی اطالعات و اخذ  کردند با تخلیه بازجویان تالش می

دامن  ها آن پناهی و جداافتادگی در ذهن و روان  همچون بی اتیبشکنند و از این طریق به احساس

                                                 
 . بعدها چنین امکانی هرگز وجود نداشت. این فرصت در همان روزهاى اول و بعد از تحمل شکنجه به دست آمد  ۲۰۰
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 . را تقویت کنند این حسو هرچه بیشتر  بزنند

د تشکیالت بنی  دربارهیابی به اطالعات  ها به منظور دست ی اول بازجویی، کلیه سؤال در مرحله

پاسخ  قبیلاین  هایی از  باید به پرسش ها آن . بودند کسانی که در اوینی  در بارهو زد  دور میهشت 

 : دادند می

تصمیم گیرنده  چه کسی ؟مسئولین تشکیالت چه کسانی بودند؟ اعتقاد دارید مجاهدین به سازمان

چگونه تصمیمات  ؟شما چه بود مسئول شما در تشکیالت که بود و مسئولیت و رده ؟اصلی بود

اسم افراد  ؟کردید چگونه و با چه مکانیسمی از فروشگاه زندان خرید می؟ شد تشکیالتی گرفته می

  ...ورا بگوئید سرموضعی 

فشار و  اعمالی اول اهمیت قرار داشت، به دست آوردن بهانه برای  چه در درجه در این دوران آن

سپری شدن بعد از . به منظور کسب اطالعات بود ها آن ذهن  شکستن افراد و تسخیر قلب و روح و

کسب کرده  تجربیاتی کردند و روزی در محل زندگی می جا که بازجویان به طور شبانه ، از آناین دوره

  . دچار تغییراتی شدشان  ی برخورد و بازجویی بودند، شیوه

برای مثال . فراد تحت فشار را بشکنندکردند از طریق ایجاد روابط عاطفی، ا در مواردی حتا تالش می

و به شد  میهای تمیز و شیک، در محل حاضر  حامد که صدای زیبا و رسایی داشت، با پوشیدن لباس

ها فشار دیگر رمقی برای کسی نمانده بود، به  قول زندانیان واحد مسکونی، در حالی که پس از مدت

کرد به نوعی او را تحت فشار عاطفی  تالش میاسب ی من او با انتخاب سوژه. پرداخت اد میافر" شکار"

  ۲۰۱. قرار دهد

روی تخت و زیر ِسُرم هم حاضر به دریافت " د - ف"های بسیار وقتی متوجه شدند  بعد از شکنجه

در حالی که اتاق را جارو  ۲۰۲یکی از زندانیان را مجبور کردندسازی   با صحنهی بازجویی نیست،  برگه

رساند، به او  می ای را مخفیانه کلی آهسته که گویا خبر و اطالعاتو به ش به او نزدیک شده ،دز می

 .»فایده است مقاومت بی .داده عفت خلیلیرا همه اطالعات «: بگوید

                                                 
سندروم استکهلم به احساس و رفتار . رود بعضی افراد می در" سندروم استکهلم"در چنین شرایطی امکان بروز  ۲۰۱

ها این پدیده  روانشناس .شوند گیرهای خود دچار نوعی احساس سمپاتی می شود که در برابر گروگان هایی اطالق می گروگان

 ،قوع پیوستدر استکهلم به و ۱۹۷۳این اصطالح از حادثه گروگان گیری که در سال . شمرند ای واکنش دفاعی می را گونه

ها به طور  ، تعدادی از گروگانواقع درمرکز استکهلم بانکیک گیری شش روزه در  در پایان یک گروگان. گرفته شده است

هایی که برای نجات جانشان به عمل امده بود، مقاومت کردند و بعدها نیز از دادن شهادت بر علیه  واقعی در برابر تالش

 .گیرها امتناع کردند گروگان

توانست از روی احساس مسئولیت و   با توجه به اطالعاتی که لو رفته بود، پذیرش این امر از سوی زندانی مزبور می  ۲۰۲

 . توأم با دلسوزی بوده باشد
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ماجرا  .پذیرد که بازجویی پس دهد تحت فشار بود، می شدت هبکه " د - ف"ی این برخورد،  در نتیجه

 :شنویم را از زبان خودش می

 

سپس . بازجویی دهد  و از او خواستم که به من برگه مرا صدا کرد) یکی از توابین(فریده

که همه  طوریرا شنیدم که به عمد و با صدای بلند ) یکی از بازجویان(صدای سعید

حاال ببینم، تا بعد شاید به او ! خواهد بنویسد می "ف" ؛طور که این« :گفت می ،بشنوند

 .»همبرگه بازجویی بد

چون دریافتم که از این . بازجویی آوردند از گرفتن آن خودداری کردم   وقتی برایم برگه 

  .ای از جانب بازجویان بوده است  کنند و این نقشه استفاده می مسئله سوء
 

شد و افراد  پرس و جو می ها، پیرامون افراد سرموضعی در واحد مسکونی در دومین مرحله از بازجویی

ی این   سپس دامنه .کردند مینویسی  و تک دادند میکسانی که در واحد بودند پاسخ  ی بارهدر  باید می

ی آخر،  در مرحله. یافت گسترش میشناخت،  می به تمامی افرادی که زندانیها  ها و پرسش بازجویی

گاه افراد، برای امتناع از . کرد  خود را روشن می ی زوایای روح پرداخت و همه ود میباید به خ زندانی

 ۲۰۳.آوردند های بازجو، به نوشتن در مورد خود، روی می پاسخگویی به پرسش

 

تا برای  آوردندرا ) یکی از زندانیان سیاسی زمان شاه( "برادر محمود"در یک مورد نیز فردی به نام  

 . انی کندسخنر ها آنی  ش دربارهخودمشخص  زندانیان در مورد مجاهدین و تجربیات 

 

 هدف از راه اندازی واحد مسکونی

کسب  ۶۰هایی که دستگاه سرکوب رژیم پس از گذشت دو سال از سی خرداد  با توجه به پیچیدگی

بدون  اقدامتوان یک  نمی کرده بود، تشکیل یک شعبه ویژه متشکل از چهار بازجوی کارکشته را

هایی در ب گران یاتاطالعاتی و امنیتی تجربطی این دو سال، دستگاه . هدف پنداشت ریزی و  برنامه

در کوتاه مدت و از هم  ها آن  واداشتنافراد و به همکاری شکستن  درهمبازجویی، کسب اطالعات، 

 .بودهای سیاسی و نظامی کسب کرده  پاشاندن تشکیالت

 : زیر تأمل کرد موارد باید بر یابی به هدف رژیم از تشکیل واحد مسکونی برای دست 

                                                 
ترم  که از نوشتن در مورد دیگران پرهیز کنم و یا اطالعات مهم گاه برای آن. ام سر گذاشته این تجربه را من نیز پشت  ۲۰۳

 . پرداختم ی خود و اقداماتم می شتن در بارهرا ندهم، به نو
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 . کشف تشکیالت هواداران مجاهدین در بند زنان و سرکوب آن -الف

، کشف تشکیالت بند هشت زنان هوادار مجاهدین، ه بازجویان از تشکیل واحد مسکونیهدف اولی

چه بسا . از مواضع واقعی افراد بود مطلع شدنهای آن و  تشکیالت و فعالیت ی دامنهآگاهی یافتن از 

 نسبت بهگیری  مسئوالن زندان را برای تصمیم  توانست دست می ،این اطالعاتن به دست یافت

  .زندانیان باز کند

به طور پذیرد که چهارده ماه  هیچ عقل سلیمی نمیچرا که  ؛توانست تنها هدف باشد  این موضوع نمی

وانی قرار دهند و ها و فشارهای جسمی و ر دفاع را زیر شدیدترین بازجویی تعدادی زندانی بیپیوسته 

ی  ساعته مأمور کنند تا به کسب اطالعات در زمینه وچهار چهار بازجوی با تجربه را به صورت بیست

شان که کسب اطالعات در  بازجویان با تجربه، برای رسیدن به هدف. تشکیالت در زندان بپردازند

روزی چهارده ماهه  ر شبانهو نیازی به کا کنند میکوتاهترین مدت است، راهکارهای مناسب را پیدا 

 .ندارند

گیرند که  اطالعاتی که کسب کرده بودند، تصمیم می بندی جمعبازجویان سرانجام بر اساس 

ی زندگی در یک محیط جمعی است، به عنوان تشکیالت  ترین روابط بین افراد را که الزمه ساده

... خوانده و کسی کتاب می با شگردهای خاصی مثاًل چه کسی با چهدر این رهگذر . معرفی کنند

در چارت تشکیالتی که خودشان در ترسیم آن نقش داشتند، خود را کنند  مجبور میزندانیان را 

های مطرح شده از سوی بازجویان نیز مشخص بود که  از همان ابتدا و در پرسش. دکننسازماندهی 

 .کردند نمیانداز خطرناکی را دنبال  هیچ طرح، برنامه و یا چشم

  

گیری  به عنوان یک آزمایشگاه روانی برای کسب تجربیات جدید و اندازه تشکیل واحد مسکونی -ب

 . توان دفاعی و مقاومت افراد تحلیل در راستای تازههای  مقاومت انسان و ابداع شیوه

یان و گاه بیان ی عملکرد بازجو نحوهزندانی،  علیه های گوناگون شکنجه و فشار به کاربستن شیوه

اندوزی در جریان عمل  ، حاکی از نوعی تحقیق و یا بهتر است گفته شود تجربهها آن جمالتی از سوی 

به اشتباه  توانست افراد را در تشخیص هدف رژیم از برپایی واحد مسکونی عالئم گاه می  این. بود

 .اندازد

 : گوید  می از سر گذرانده، د مسکونی را ی سخت واح معلمی که تجربه "الف -م "

 

آخر در اختیارمان   که در یکی دو ماه(، در تلویزیونآموزشی محسن قرائتی ی به برنامه

همیشه تنبیه مؤثر « :هایش گفت او در خالل صحبت .دادم گوش می) قرار داده بودند
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در حالی که  شد واتاق وارد و  زده کنارا ی اتاق ر پرده) یکی از بازجویان(سعید . »نیست

مشخص بود که . »همیشه تنبیه مؤثر نیست ؛ درست است«: گفت ،نگریست به من می

 .ادندد های افراد را مورد مطالعه قرار می واکنش

 

باید  قاعدتًاپس ، هآزمایشگاهی و علمی بود که هدف رژیم تنها تحقیقی ذاریماگر فرض را بر این بگ

 گران بازجویان و شکنجه سپردند و در کنار می تری ی واحد مسکونی را به تیم مجرب ارهمسئولیت اد

 چگونگیهرچند رژیم از . کردند نیز استفاده می... شناس و  ، جامعهروانکاو ،روانشناسچند ، از مجرب

 گذاشت، قربانیان  برکه مخربی  عمیقًاعملکرد خود و بازتاب اقداماتش در واحد مسکونی و تأثیر 

 در راه امیال ضد بشری خود بعد های در سالو تدوین و تکمیل کرد دستاوردهای وحشتناکی را 

 ش، این که رژیم از ابتدا چنین نگاهی به پروژه داشته و هدفمناما به نظر  ،۲۰۴ادمورد استفاده قرار د

از جمله به این  ؛مورد تردید استاشد، اندازی واحد مسکونی تشکیل یک آزمایشگاه روانی بوده ب از راه

 ؟هم زنان هوادار مجاهدین تنها زنان بودند و آن ،های مورد آزمایش و تجربه چرا نمونهدلیل که 

  

فروپاشی روانی زنانی که راه مقاومت و ایستادگی را انتخاب کرده بودند از طریق تحقیر و خرد  -ج

های فردی بازجویان و دستگاه امنیتی  رو نشاندن عقدهی جنایتکاری و ف و ارضای روحیه ها آن کردن 

 .و اطالعاتی رژیم

ی زنان به بند کشیده  روانکاوانهو تحقیق کشف تشکیالت بند هشت و بررسی  ی سئلهکه م بدون آن

احد و حیات ویژه تداوم هاندازی و ب در راه که رسد می را نفی کنم، به نظر شده در واحد مسکونی

از  چیزی  هیچ هدف این بود. قرار داده بودند مد نظررا زندانی مسکونی، بیشتر فروپاشی روانی زنان 

چه خود را به روشنی و به  آن ۲۰۵.دیگر نتواند کمر راست کند جایی که او تا ؛زندانی باقی نگذارند

                                                 
به . گرفت شد و مورد استفاده قرار می بندی می جمع "مجرمان"کار کلیسا در برخورد با  در قرون وسطی هم روش  ۲۰۴

های جدید  روش"، و "گیری از زندانیان های اعتراف روش"های راهنما با عنوان  کتاب خاطر خیل بدعتگذاران، مقامات کلیسا

های راهنما، رهنمودنامه  از جمله نخستین و مهم ترین این کتاب .دادند  تهیه و در اختیار بازجویان قرار میرا  "تیش عقایدتف

) Procesus inquisitionis(های تفتیش عقاید  روش. تألیف ریموند پنافورتی بود که برای مفتشان در بارسلون تدوین شد

، تألیف )Practica officii inquisitionis(های عملی تفتیش عقاید  روش. ازجوها بودتألیف برنارد کوکسی، از منابع اصلی ب

ی کاملی از  ها مجموعه این کتاب. جان سن پیری، کتاب راهنمای دیگری بود که برای مفتشان فرانسه نوشته شده بود

 .دادند رهنمودها را برای تفتیشگران عقاید در سرتا سر اروپا ارائه می

، معاون امامی ، همسر سعیددری نوگورانی   ی فهمیه توان به فیلم بازجویی و شکنجه ک بهتر موضوع میبرای در  ۲۰۵

 ٢٠٠٨/٣/٢٢/١٢۵۶۶٢٧/http://balatarin.com/permlink .امنیت اسبق وزارت اطالعات مراجعه کرد
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  .است "جنس زن"توزانه با   داد، دشمنی کینه ترین شکل نشان می عریان

 المللی هایی که در سطح بین واکنشو  ۶۱-۶۰های  های گسترده سال و اعدام  ها ه به دستگیریبا توج

رو بودند،  در این مقطع تاریخی به خاطر مشکالتی که با آن روبه، مقامات رژیم برانگیخته بود و داخلی

زندان ن به تر با معیارهای محاکم خودشا ی زندانیانی که پیش به اعدام گستردهدیگر خواستند  نمی

جو جامعه، موقعیت بی ثبات رژیم و این که به   با توجهاز سوی دیگر . زننددست بمحکوم شده بودند، 

قوی  های انگیزهو همچنین  اند پاشیده از همهای سیاسی در چه حد  هنوز مطمئن نبود سازمان

ی  پس چاره. نداشت ها نآ ی به آزاد کردن تمایل ،ندانیان مشاهده کرده بودزبخشی از مبارزاتی که در 

زنان  ،های انسانی کردن ارزش د آوردن حداکثر فشار و با پایمالکار را در این یافته بودند که با وار

بدون شک آزادی چنین افرادی نه تنها تهدیدی را . ای تبدیل کنند مسخ شده به موجودات زندانی را

ای  نست به صورت درس عبرتی برای پارهتوا می ها آن بلکه سرنوشت اسفبار  کرد، متوجه رژیم نمی

 .افراد نیز در آید

 

 ها چگونگی برخورد زندانیان در بازجویی

به معنای  و به همکاری مطلق بکشندیا مجبور بودند دست از همه چیز  زندانیان واحد مسکونی

سیت بازجویان را تا حد ممکن تقلیل حساتدابیر و تمهیداتی، با بازجویان بپردازند و یا با  واقعی کلمه

حال سالمت روانی خود  در عیناز همکاری اجتناب کرده به کسی صدمه نزنند و داده و تالش کنند 

توان به  امروز پس از گذشت بیش از دو دهه از برچیده شدن واحد مسکونی می. کنند را نیز حفظ

 . تجربه آموخت های مختلف برخورد افراد پرداخته و از آن  ارزیابی شیوه

 

های فردی و بخشی از تجربیات کسب شده در واحد مسکونی  ی تالش های زیر بازگوکننده نمونه

 :است

 

اطالعات سوخته نیز  :و بگویی که نیمعرفی کمجاهدین برخورد از این موضع که خود را هوادار  -۱

توانست باعث  در کوتاه مدت می این برخورد. کنم می  بازجویی نیز امتناع ی افت برگهدهم و از دری نمی

اما در دراز مدت، . و کسانی که شاهد چنین برخوردهایی بودند، شودزندانی خود   رفتن روحیه باال

ی زندانیان واحد  هم زمانی که بازجویان اطالعات زیادی داشتند و همه اتخاذ چنین موضعی، آن

 ،بودند، نه تنها کارساز و مفید نبودن پاسخ دادن به سؤاالت بازجویامسکونی نیز کم و بیش مشغول 

اندازی نسبت به زمان برچیده  نداشتن چشم شد و به خاطر می زندانیبلکه باعث ازدیاد فشار روی 
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این  .شکست ای زندانی را در هم می سرانجام در نقطه  - بود آن بندکه ویژگی  -شدن واحد مسکونی 

 ۲۰۶.انی ندارد ولی توان و ظرفیت انسان محدود استاز نظر دور داشت که شکنجه پای دحقیقت را نبای

در " در دادگاه تاریخ"معروف اتحاد شوروی سابق و نویسنده کتاب  ورخانیکی از م "روی مدودوف"

های جاسوسی کشورهای  ارتباط با تأثیرات شکنجه و کارکرد آن به نقل از تجربیات دستگاه

 : نویسد عاتی انگلستان می، عامل اطال" اورست پینتو"از قول  ،داری سرمایه

 

ی بدنی، باالخره هر فرد را، هر اندازه مقاوم و مصمم هم  جای شک نیست که شکنجه

شناختم که به چنگ گشتاپو  العاده شجاعی را می من مرد فوق. آورد باشد، از پا در می

های دست و پایش را کشیدند و یک پایش را شکستند، ولی  افتاد، و تمام ناخن

. حال از پادرآمدن بود گفت که در اما خودش می. اطالعی از خود بروز ندادکوچکترین 

رو شده بودند، شکنجه را درست در همین لحظه قطع  دژخیمان که با شکست روبه

های   دادند و حتا آزاری به نسبت کم دردتر از شکتجه اگر شکنجه را ادامه می. کردند

شد و  دادند، در این صورت او تسلیم می یاثر مانده بود به او م غیرقابل تحملی که بی

 ۲۰۷...گفت همه چیز را می

 

پا افتاده که آسیبی به کسی و یا جایی  حفظ اطالعات زنده و دادن اطالعات سوخته و پیش -۲

 .رساند نمی

مربوطه در  های نپذیرفتن ادعاهای رژیم در مورد وجود روابط تشکیالتی بین افراد، نفی گزارش - ۳

های جمعی  در بند که از ملزومات زندگی در محیط انجام شده منطقی اعمالفاع از داین زمینه، 

دار نشان دادن خود و اتخاذ موضعی بینابینی مبنی بر این که نه مجاهدین را قبول دارم  ، مسئلهاست

 ...و نه رژیم را، اعالم خستگی از فعالیت سیاسی و

 . ضع پایینو برخورد از موای  این که تواب شدهتظاهر به  -۴

چنین خطی از پیش  از جمله به این دلیل که. ترین راه بود ای بدترین و خطرناک اتخاذ چنین شیوه

و برخورد  برقراری واحد مسکونی طوالنی بودن مدت. لو رفته و کارایی خود را از دست داده بود

 .را بازی کند چنین نقشی زندانیداد  نزدیک و دائم با بازجویان و توابین، عماًل اجازه نمی

                                                 
عاقبت پس  نیز برخوردار بود،ترین نوع برخورد  قاومت را از خود نشان داد و از تهاجمیکه بیشترین میکی از زندانیان   ۲۰۶

اش  ماهه هرچند او در مدت مسئولیت شش. ی واحد مسکونی شد از گذشت هشت ماه مجبور به پذیرش مسئولیت اداره

 .  کردند، گذاشت ی که روی او حساب میبار خود را به لحاظ روحی بر افراد همکاری اطالعاتی نکرد، اما به هر حال آثار زیان

 .۳۶۸، ص ۶۰در دادگاه تاریخ، روی مدودوف، ترجمه منوچهر هزارخانی، انتشارات خوارزمی، تیر   ۲۰۷
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توانست  کارسازتر از دیگر مواضع بود و می ۳و  ۲تجربه نشان داد که در دراز مدت تلفیقی از موارد 

هرچند به طور محدود ی بازجویان،  گسیخته امان و لجام ، زندانی را در مقابل تهاجمات بی چون زرههم

 .و ناچیز، محافظت کند

وقت زندانی  شد، آن گران نمی راه کردن و بازداشتن شکنجهها قادر به گم کدام از این شیوه اگر هیچ

 .  کرد الاقل در ذهن خود به خودکشی فکر می

توسل به خودکشی را بهترین راه برای خالص شدن از عذاب  بسیاری از زندانیان واحد مسکونی

موجود، هراس دائمی شکنجه و  این میل حاصل ناامیدی از وضع .پنداشتند میدائمی ندادن اطالعات 

تنها به این دلیل به خودکشی  ،چه بسا تعدادی از زنان تحت فشار. جا بود فشارهای بی حدو حصر آن

به کاری نکرده یا کردند که مبادا مجبور به انجام کاری شوند که تمایلی به آن ندارند و  فکر می

تنها . و در حد رؤیایی دست نیافتنی بود آمد به سختی به دست می امکان خودکشیاما . اعتراف کنند

 .دنزبدست به چنین اقدامی  توانستکه در اثر شکنجه پاهایش متالشی شده بود،  ۲۰۸ "د -ر"

قانون مؤکدًا جلوگیری از خودکشی را  ها آنهای متمرکز هیتلری که در  برخالف مقررات اردوگاه

خواست خود را به دار آویزد   که می ممنوع کرده بود و برای مثال کسی حق نداشت طناب فردی را

. جا ممنوع بود شدن از شر عذاب آن پاره کند؛ در واحد مسکونی حتا فکر کردن به خودکشی و راحت

 : گوید آمده است، می "قهرمانان در زنجیر"یکی از زندانیان واحد مسکونی که گزارشش در کتاب 

 

سرم گیج  ،زد حرف می] بازجو[ طور که او نو همی. ها تعادل نداشتم من بر اثر کتک

رف فکر کرد من ط. یک دفعه تعادلم را از دست دادم و با سر رفتم توی دیوار. رفت می

ما . وای به حالت اگر فکر خودکشی بیفتی«: گفت. کوبم عمدًا سرم را به دیوار می

: بعد چند ضربه به سرم زد و پرسید. »خواهیم همه شما را بکشیم خودمان می

حرف الزم «: آمدم حرفی بزنم که دوباره با کابل زد توی سرم و گفت »فهمی؟ می«

 ۲۰۹.»فهمی فقط باید سرت را تکان بدهی اگر می. ندارم

 

ی خطرناکی که از زندانیان واحد مسکونی در ذهن بازجویان ساخته شده  در ابتدا با توجه به چهره

برخورد زندانی ه پای پیچیدگی گرفت ب برخوردهایی را که از روی سادگی انجام می ها آن بود، 

                                                 
. دیده بودند ،برید های اضافی پاهای او را می که پوست در حالی) سعید(یکی از بازجویان را  واحد مسکونی زندانیان  ۲۰۸

 . وی زنده ماند و بعدها آزاد شد هبختانخوش

 .۳۴۲، ص ۱۳۷۹قهرمانان در زنجیر، انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ   ۲۰۹
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ساله بود به چنین مصیبتی  پانزدهکه نوجوانی " الف. "دادند و فشار روی او را افزایش می گذاشتند می

. کند نین برخوردهایی میچرا که بازجویان و توابین معتقد بودند  او از روی پیچیدگی چ. شددچار 

از دست داد و بازجویان مجبور به انتقال او به  به خاطر این فشارها، تعادل روحی خود را وی عاقبت

 . محل دیگری شدند

 

 حصار دالیل تشکیل واحد مسکونی در قزل

حصار، به وجود  های مقدماتی از مسئوالن تشکیالت بند چهار و هشت قزل بازجویان اوین در بازجویی

به اوین خودداری  فعال بودندی که در تشکیالت اما از انتقال دیگر زندانیان. برند میپی  زنان تشکیالت

 متعددی را برایدالیل . شوند حصار مستقر می کنند و خود برای بازجویی از زندانیان در قزل می

پیشتر زندانیان دوران محکومیت خود را  جایی که -حصار  زندان قزلدر  تشکیل واحد مسکونی

 . شمردبر توان می  - کردند  سپری می

دستگاه شکنجه و بازجویی را در تر بود  آسانمنتقل کنند،  ند را به اوینکه افراد یک ب جای آن به -

 .کنندر دایر حصا همان قزل

 . گرفتند ی طوالنی در اختیار بازجویان قرار می روزی و برای یک دوره زندانیان به طور شبانه -

 ،آمد ها به میان می ندانیانی که نامشان در بازجوییزبند زنان و  و گسترده به  امکان دسترسی سریع -

 .توانستند فورًا حاضر کنند به این ترتیب هر که را الزم بود، می .موجود بود

درز اخبار  و از  نگهداشته شودمخفی  واحد مسکونیوجود  آن بود که بر  تالش مقامات دادستانی -

به دالیل مختلف از چنین امکانی  در اوین. جلوگیری شودانیان دیگر زندمیان  آن به بیرون و به

 .برخوردار نبودند

واحد زندانیان به  برشار هرچه بیشتر ف عمالکه برای ارا برای حصول به چنین هدفی، حتا توابینی 

 .نندجا را ترک ک نگهداشتند و نگذاشتند که آنمحل   تا آخر پروژه در  ،آورده بودندمسکونی 

، به مجرد خالص شدن از بازجویی و بازگشت به دانستند که زندانی در اوین بازجویان به خوبی می -

در بند و یا در سلول و یا حتا در  ۲۱۰.بدیا ه یک آرامش نسبی دست میسلول و یا بند خود، ب

دل  ی ماد کند و سفرهاو اعت توانست به میکرد که  ا میراهروهای بازجویی، باالخره کسی را پید

ترجیح داده بودند که افراد را به طور  ،شودی برخوردار نز چنین موهبتکه زندانی ا برای آن. بگشاید

 . داشته باشندخود حصار در اختیار  روزی در قزل شبانه

                                                 
ای است که بازگشت به سلول انفرادی برای او حکم  وضعیت فردی که در زیر بازجویی و شکنجه قرار دارد به گونه  ۲۱۰

 . خوش خانه را به همراه داردسلول به نوعی بوی . بازگشت به خانه را دارد
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 توابین مسئول در واحد مسکونی

بود،  ی در زندانبطل  سلطنت به جرم های معروف بندهای زنان و یک نفر که نفر از تواب سه

که افراد تحت بیشترین فشارها بودند، به عهده  اولرا در هشت ماه  ی واحد مسکونی مسئولیت اداره

 : داشتند

هل، دانشجوی معماری دانشگاه تهران و آساله و متبیست و شش ، اسدی خامنه) سهیال(معصومه  -۱

نام . را به عهده داشت مسکونی وی به مدت هشت ماه مسئولیت اداره واحد. ق مجاهدینهوادار ساب

برادر وی از اعضای . ، انتشار یافته بودبودند  به عنوان کسانی که اعدام شده تر وی و همسرش پیش

هی به سهیال هر از چندگا. اعمال نفوذ کرده بود ها آن   سپاه پاسداران بود و از قرار معلوم در پرونده

. گذاشت زیر فشار می همکاری با رژیم او را برایو  رفت میمالقات همسرش که او نیز زندانی بود، 

 . عاقبت همسرش در زندان وی را طالق داد

 مسکونی ماه در واحد دوازدهساله و دانش آموز، هوادار سابق مجاهدین، حدودًا  بیست و دو ،شراره -۲

 .حضور داشت

ماه در  دوازدهحدودًا . ساله و دانش آموز، هوادار سابق مجاهدین ویک بیست، معصومه حسنی -۳

 .حضور داشت واحد مسکونی

در ارتباط با رژیم  .شناسی، مددکار اجتماعی لیسانسیه جامعه ،ساله چهلالف، حدودًا  -فریده -۴

مشارکت داشت و از  نیی واحد مسکو پهلوی دستگیر شده بود و نزدیک به هشت ماه در اداره

  ۲۱۱.جا آزاد شد همان

  شراره و منتقل شدندواحد مسکونی از  الف -و فریده  پس از گذشت هشت ماه معصومه اسدی خامنه

ن تری در این دوران بازجویان یکی از مقاوم. ی واحد را به عهده گرفتند اداره و معصومه حسنی

ی افراد واحد مسکونی و از  و مورد احترام همهبود ها شده  زندانیان را که متحمل بیشترین شکنجه

، برای اعمال فشار بیشتر مجبور به پذیرش مسئولیت واحد در کنار دیگر قرار داشت جمله خودشان

مسکونی قرار ی گردانندگان واحد  ترین توابین را نیز در زمره سن همچنین یکی از کم. توابین کردند

 ۲۱۲. دادند

                                                 
دلیل اصلی به کارگیری او در . کرد رفتار دیگر توابین را نیز تعدیل کند او نسبت به بقیه مسن تر بود و تالش می  ۲۱۱

ی این اعتماد عدم وابستگی او به  سرچشمه. واحد مسکونی، اعتمادی بود که حاج داوود و مسئوالن زندان به او داشتند

 . بودهای سیاسی  گروه

شود؟  توان تصور کرد که در یک چنین وضعیتی چه فشار عظیمی به لحاظ روانی بر زندانی مقاوم آورده می می  ۲۱۲

هایی را به تواب کم سن  شود عواقب سپردن چنین مسئولیت اما به سختی می. هایی اندیشید توان به آثار چنین سیاست می

 جاست که میزان مسئولیت او چقدر بوده  است؟  سؤال این. صور کردسالگی دستگیر شده است، ت  و سالی که در چهارده
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و به محل دیگری  هدر یکی دو ماه آخر شراره و معصومه حسنی نیز واحد مسکونی را ترک کرد

 .را گرفتند ها آن از توابین جای دیگر منتقل شدند و سه نفر 

 

 مسئوالن تشکیالت زنان در خدمت بازجویان

 ها آن . چهار عمومی در زیر فشار قرار گرفته بودند ی تشکیالت بند نفر از افراد مسئول و گرداننده نه

و ساکنان واحد مسکونی جز در چند مورد  شدند مینگهداری ن همراه با دیگر افراد واحد مسکونی

بودند و برای برآمده به همکاری گسترده با بازجویان پس از مدتی شان  اکثریت. را ندیده بودند ها آن 

که زیر  کسانی های و تطبیق نوشتهزندانیان به درستی یا نادرستی اعترافات  بازجویان بردن پی

باری  نیز در وضعیت رقت ها آن با این حال در بعضی موارد . شدند به کار گرفته میبازجویی بودند 

ه به آن دسته از مسئوالن تشکیالت ک برهمکاری گسترده این عده، فشار را  ۲۱۳.شدند نگهداری می

به . کرد    تر می تر و سخت شان بغرنج و شرایط را برای رشتهمکاری وسیع با بازجویان نرسیده بودند، بی

 دهدر مدت کوتاهی  ها آن یکی از . شد طور مضاعفی کمتر می همین دلیل قدرت مانور این افراد به

 .وزن کم کرده بودکیلو 

زندانی خواستند که با  سابق تشکیالت میاز شکنجه، از مسئوالن پس گاهی بازجویان، پیش و 

تعدادی . نمایند و او را متقاعد به همکاری و در اختیار گذاردن اطالعاتش کنندصحبت  شده شکنجه

واحد  اقامت در به سر برده و در خالل ، پیش از آمدن به واحد مسکونی، مدتی را در اوینها آن از 

 ۲۱۴.آن بازگردانده شده بودند ۲۰۹ن و بخش بار به اوی مسکونی نیز چندین 

در  شدیدزیر فشار . به چنین وضعی دچار شده بودند، چندان پیچیده نیست ها آن تحلیل این که چرا 

ای به از میان برداشتن کسانی که از نظر او در  تمایل شدید و در عین حال آزاردهنده گاهذهن انسان 

 مسببینیی که شکسته بودند، ها آن در ذهن توابین و . دشو فشار مقصرند، پدیدار میوضعیت ایجاد 

گاه  ها آن در برای همین . نپیوسته بودند ها آن ی  بودند که به جرگه  زندانیان مقاومی ،ها آنبر  فشار

عجز، ناتوانی  حسزد؛ تمایلی که ناشی از  تمایل عجیبی به ویران کردن و تخریب همه چیز موج می

 ،کند، خیانت زندگی انسان تغییر می ینلحظه که اصول و قواعد بنیاد از آن. و درماندگی است

دروغ و فریب،  ؛ شود شمرده می" شرافت"گیرد؛ دنائت و پستی،  نام می "صداقت"و " وفاداری"

                                                 
ها را  فردی آن  که مسئولیت  بدون آن.(ها بودند بایستی توجه داشت که این افراد خود نیز قربانی نظام حاکم بر زندان  ۲۱۳

های  کشی  است و نه کینه شدند، هدف از بیان این مطالب توضیح شرایط و فشاری که زندانیان متحمل می) زیر سؤال ببریم

 . منطق کور و بی

 . دو نفر از مسئوالن تشکیالت بعد از آزادی از زندان، دوباره به مجاهدین پیوستند  ۲۱۴
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تن دادن به . یابد ابعادی باورنکردنی می ،و انحطاط و فروپاشی اخالقی شود میجلوه داده  "حقیقت"

یکی از افراد رده باالی تشکیالت  "س -ش"بازجویان پاهای سالم ته بود که جا پیش رف پستی تا آن

که آسیبی دیده باشد، باندپیچی کرده بودند تا به این ترتیب او  آن را بدون  های چهار و هشت بند

ه بازجویان ب را ها آنو یی ، شناساهمیاری داشتندحس همدردی و یا  را که هنوز بتواند زندانیانی

سوز واحد مسکونی به چنین  این که او به اختیار چنین کاری کرده و یا تحت فشار طاقت .معرفی کند

 .بر من پوشیده است ،کاری تن داده بود

یکی دیگر از مسئوالن مورد در  ،را سر از گذرانده و قبر ی تلخ واحد مسکونی که تجربه بیتا

 :گوید  می "تشکیالت"

 

 اکرد، حرف ر بازجویی می کشیده بود وبیرون را از تابوت در حالی که م اسماعیل بار  یک

پزشکی  ی رشته دانشجوی. شد شناخته می " آ "که با نام مستعار ) ح -م -پ( ند به اکش

توی بند هشت خیلی . بود و از مسئوالن تشکیالت زنان مجاهدین در بند چهار و هشت

یک شب در  .داد می به ما از بیرون ات اول رکرد و به اصطالح خبرهای دس با من کار می

ها و  تواب ،خاموشیدر ساعات ( شد ش خاموش مییها طرف بند چراغ یکن که امی

های یک طرف بند را  های سلول پاسدارها برای کنترل بهتر بند، به ترتیب هر شب چراغ

در  رارفتیم تا م می ر، به سلول همدیگ)گذاشتند خاموش و طرف دیگر را روشن می

یادم هست . سازمان و مسائل بیرون قرار دهد ربوط بهو اخبار م ها جریان آخرین تحلیل

ها به من منتقل کرد تا من هم به ترتیب به گوش  از جمله اخباری که در آن شب

های دیگر برسانم این بود که دانیل اورتگا، رئیس جمهوری وقت نیکاراگوئه، اعالم  بچه

های  آموزش چریک تحتو  یروهایش را به آن کشور انتقالن "سازمان"موافقت کرده که 

درست بود یا ساختگی و از " آ " هیچ وقت نفهمیدم این خبر . ایی قرار دهد نیکاراگوئه

نفوذ  ،های بند هشت طریق بتواند در بین بچه از آنطرف بازجوها به او دیکته شده تا 

  .کند

بدبخت، اون اعدام «: ده، با تمسخر گفتاعدام ش "آ " ام  وقتی به اسماعیل گفتم شنیده

و بعد  »نوشته یک خروار برات گزارش هشت و  نفوذی خودمون بود توی بند .نشده

ببین کمی چشم بندت رو بزن باال و « :ن داد و گفتاجلو صورتم تک اچند تا ورق کاغذ ر

ک های ت به ورقه» دهکه از هیچ چیز کوچکی هم که در باره تو میدونسته دریغ نکر

ها و حرکات مرا در بند  ترین گفته جزییواقعًا دیدم سر سری نگاه کردم و  "آ" نویسی 

  .را در گزارش خود آورده است ها آنناگفته نگذاشته و با دقت همه 



 دوزخ روی زمین

 

١٢٨

دیم او را برای کر ها فکر می که بعد از انتقالش از بند هشت، تا مدت" آ " کردم  باور نمی

مشغول فعالیت به  اوین ۲۰۹و یا  آن موقع در واحد مسکونیظاهرًا او در (اند  اعدام برده

توانستم درست غذا بخورم، در  ها نمی و من خودم از این فکر تا مدت )نفع بازجویان بوده

او برایم موجودی . واقع عنصری بریده و نفوذی دادستانی در بند هشت بوده است

ند برایم بسیار مغتنم و قابل شدت قابل احترام و دست نیافتنی بود و مصاحبتش در ب هب

 . افتخار

 : گفت ،کرد میدر سکوت من حس  هایش را به حرف اعتمادی اسماعیل که سایه بی

 »؟بهت بگهمیخوای همین االن صداش کنم بیاد خودش «

، دیگر چیزی "آ " کردم با از دست دادن اعتمادم به  حس می. باز هم سکوت کردم

رو کردن من  گر پاپی روبههم انگار این را فهمید و دیاسماعیل . دهمبندارم که از دست 

  . نشد"  آ" با  

 
 ،یکی دیگر از مسئوالن تشکیالت فوق که به خدمت بازجویان در آمده بود "ب -ز"و یا در مورد 

  :گوید می

 

 به آرامیجلو و  آمد "ب -ز". بود "ب -ز"شنیدم که به نظرم صدای  اصدای کسی ر

ی؟ خودم پیچهات ا هکنی خیلی پیچیده شد رو نمیدی، فکر می شنیدم اطالعاتت«: گفت

م، رفت و دو سه دقیقه بعد اسماعیل آمد هد نمی او وقتی دید جوابش ر » !کنم رو باز می

 مجال دهدو قبل از این که  »کنی؟ چه مرگته ؟ چرا سر و صدا می« :گفت من و به

به  ضربهابلش هفت هشت تا و با ک برد توی حیاط راو م م وبلند ش گفت ،حرفی بزنم

 وقتی دیدو  »ها تو بیار باال دست«:  ادامه دادو ) البته از روی چادر (  هایم زدزانو باالی 

کمی باال گرفتم، با  ام ریها وقتی دست .تکرار کرد احرفش ر ام، متوجه منظورش نشده

اعتراض کشیدم و  که پس می ام ریها دست. میها چند تا کوبید روی دست محکم کابلش

میدون شوشه، هر چی تا حاال باهات   جا این«: گفت ،شومکردم که چرا باید تنبیه  می

دوباره بگیرم باال و  اخواست دستم ر و دوباره  »دیگه باید آدم بشی. مدارا کردم بسه

 ...تکرار

 

از  باید ،دشده بو ها آن هویت با  سان و همتوبه کرده و هم حقیقتًاکه  ای زندانیدر نگاه بازجویان، 

بایستی با نفرت از دیگران و از گذشته خویش توأم  این فاصله می. گرفت می "فاصله"ی خود  گذشته
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داشت که  میدر دل دیده از شکنجه   آسیب زندانی نسبت بهای را  همان کینه دبای او می. بود می

نشانگر  ،شکنجه شده دفر نسبت به جا، کوچکترین ترحم در این .از او داشتند انگر و شکنجه هابازجو

 .عدم بازگشت واقعی زندانی بود

نیز مسئوالن سابق تشکیالت بند چهار را به شکل نفوذی در  برای چند روز در ماه نهم تشکیل واحد

با سرموضعی نشان دادن خود، اطالعات الزم را از  ها آن تا  جا دادند واحد مسکونی زندانیانمیان 

 .کسب کرده و به بازجویان انتقال دهندزندانیان 

دیده بسته شده بود، صدای  در حالی که روی تخت بازجویی و با پاهایی به شدت آسیب "د -ف "

شنود که از پشت پرده با صدایی آهسته و   چهار را می یکی از مسئوالن تشکیالت بند ۲۱۵عفت خلیلی

تو ... ای تو بریده«ها، با تکرار نام او و با گفتن این که  در فیلم "رواحا"ل نجوای کشیده، به شک

او را افزایش  بری فشارهای روحی  کند این موضوع را به او القاء کند تا دامنه سعی می »...ای بریده

 . دهد

آگاه بوده د خو سقوط و انحطاط عمقدادند، بر  که به پستی تن می یی توابین دانم که همه بعید می

 .باشند

و چند نفر از  )سهیال( ، زهراشد اعمال می زندانیان واحد مسکونی بردر دورانی که حداکثر فشار 

ر منتقل شده بودند تا با خواندن حصا کردند نیز به قزل کار می های بازجویی اوین توابینی که در شعبه

یکی از زنانی  "الف -م". را نزد بازجویان فاش کنند ها آن ها، میزان و عیار واقعی بودن  ازجوییبمتن 

 :  گوید که چهارده ماه در واحد مسکونی بوده می

 

: کرد، وقتی من را دید، گفت ها همکاری می یکی از کسانی که در بازخوانی متن بازجویی

هایت فهمیدم که صاحب  از نوشته: گفت ؟پرسیدم از کجا فهمیدی! النی باشیتو باید ف

 .آن باید قیافه تو را داشته باشد

 

کردند و به  همکاری می های اوین ویژه توابینی که در شعبه هچهار و ب مسئوالن سابق تشکیالت بند

آمد به  ا، مواردی را که به نظرشان مهم میه ر منتقل شده بودند، با خواندن متن بازجوییحصا قزل

. دادند و تحویل بازجوها می کردند میاین افراد گاه مسائل را بزرگ . درساندن اطالع بازجویان می

                                                 
پدر وی عزت خلیلی نیز . اعدام شده بودند ۶۳و  ۶۰های  های طیبه و علی در سال یک خواهر و یک برادر او به نام  ۲۱۵

وی در ارتباط با هیئت مؤتلفه به زندان افتاده بود؛ ولی بعدها به . بوددرضا پهلوی محمیکی از زندانیان سیاسی دوران 

 .جنبش مسلمانان مبارز پیوست



 دوزخ روی زمین

 

١٣٠

حتا  ها آن . شد به بازجویان داده می ها آن های برخورد با افراد نیز از طریق  بسیاری از خط و ربط

تر نشان دهند تا عالوه بر کسب  فوذ خود را هرچه گستردهی تشکیالت و ن کردند دایره تالش می

، به لحاظ روانی ها آن  از پا آفتادن و  زندانیاناعتبار برای خود، با زیر فشار رفتن تعداد بیشتری از 

در  ،ی انسانی اولیهنیازهای طبیعی و ی ما به تناسب   چرا که همه. توجیهی برای ضعف خود بتراشند

 . عمال خود توجیهات و دالیلی دست و پا کنیمپی آنیم که برای ا

ی کارکرد توابین  در مورد نحوهبه واحد مسکونی انتقال یافته  ۶۳اردیبهشت  که در ییکی از زنان

 : گوید  می

 

آمد  ولی آنقدر خوابم می. به یک راهرو برده شدم. یک شب صدایم کردند برای بازجویی

ریزند و  ه هوش آمدم دیدم دارند رویم آب میوقتی ب. که همان جا افتادم و بیهوش شدم

امشب «: بازجو گفت. به هر زوری بود بلند شدم. کنند با لگد زدن به پهلوهایم صدایم می

حرفی ندارم، من سال «: گفتم. »هیباید همه را جواب بد ،کنم  یک تعدادی سؤال می

ین را گفتم دو نفر ه اهمین ک. »ام و بعد از آن از هیچ چیز خبر ندارم دستگیر شده ۶۰

دانم چقدر گذشت یا بعد از آن  نمی. آنقدر زدند که دوباره بیهوش شدم ریختند سرم؛

] ستشویی و توالتد[ی یک سرویس  چه شد، اما وقتی چشم باز کردم دیدم گوشه

باالی  ،نقاب زده ۲۱۶ها بند نداشتم، دو نفر را دیدم که مثل کوکلس کالن چشم. ام افتاده

داشتند . گویند  خودم را به بیهوشی زدم و گوش کردم ببینم چه می .اند سرم نشسته

بعد از نیم ساعتی یک نفر دیگر را با . کردند ی یک بازجویی را با هم مرور می نحوه

. او را شناختم. »بگو«  :بندش را برداشتند و با اشاره به من گفتند چشم .بند آوردند چشم

ها و  او شروع کرد به گفتن زندگی، فعالیت. اختشن ها بود که من را می  یکی از بریده

 ۲۱۷ ...که او را بردند، آمدند سراغ من بعد. روند تشکیالتیم

 

در آن ها امکان دسترسی به اطالعات زندانیان  ها در بازجویی بدون حضور توابین و نقش مستمر آن

  .مقیاس، وجود نداشت

 

                                                 
ای ضربه خورده و به میزان اطالعات لو رفته پی نبرد با  توابین به خاطر آن که زندانی متوجه نشود از چه ناحیه  ۲۱۶

ها به عنوان کوکالس کالن نام برده  همین دلیل در زندان از آن شدند و به صورت پوشیده در مقابل زندانی حاضر می

 . شد می

 .۳۴۳، ص ۱۳۷۹قهرمانان در زنجیر، انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، سال   ۲۱۷
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 توابین واحد مسکونی و چگونگی عملکردشان

کردند، چنان در سیستم حاکم بر  زندگی می که همراه با زندانیان واحد مسکونی یتوابین تعدادی از

و در نقش نگهبان  کردند می و گوش بازجویان عمل  واحد مسکونی حل شده بودند که به عنوان چشم

ه واحد سه به واحد مسکونی این افراد که غالبًا از بند س. و اهرم فشار روی دیگر زندانیان فعال بودند

نیز در شرایط نابسامانی به سر  ها آن که  با این. گاه دوباره بازجویی نشدند هیچمنتقل شده بودند، 

 .بردند، اما از روابط نسبتًا آزادتری در میان خود برخوردار بودند می

این  ها آن ی   دادند، وظیفه تاق قرار میدر یک ا و ساکنان اصلی واحد مسکونی را ها آن که  هرگاه

را نیز زیر  ها آنی ها ی حرکت که عالوه بر مراقبت از کسانی که زیر بیشترین فشار بودند، کلیه شد می

 ۲۱۸.به لحظه به بازجویان گزارش دهند  و لحظه بگیرندنظر 

 ،کردند گونه وانمود می یا این  خود نزدیک شده "فطرت انسانی"توابینی که به قول بازجوها زودتر به 

و  فحش ایرادهمچنین با انجام کارهای ایذایی،  ها آن . آورند وارد میبر زندانیان بیشترین فشارها را 

موردی . دادند ی فشار را افزایش می اتهامات مختلف، دامنه وارد آوردنو  افرادو تحقیر  تمسخر، ناسزا

اتهام دزدی به زندانیانی که تحت فشار بودند،  یرادادر اقدامی هماهنگ، با  ها آن پیش آمده بود که 

بازجویان نیز برای . اند را برداشته ها آن  شخصی )مربا( مدعی شده بودند که این زندانیان اجناس

تا  بردند میبازجویی و ضرب و شتم  ر های رذیالنه را زیر فشا این حیلهفشار بیشتر، قربانیان  عمالا

 . ی توابین استفاده کرده استمشخص سازند چه کسی از مربا

واحد  ی فریده و دیگر مسئوالن گرداننده ،)سهیال(معصومه اسدی خامنه ی بازجویان، گاه با اجازه

ناسزا و  نثاربا  ها آن. کردند می مبادرت زندانیانبا برگزاری جلسات عمومی، به تحقیر روحی  مسکونی،

آمد بر روح و جان زندانیان واحد  ن وارد میخودشابر های گوناگون، فشاری را که  آزار و اذیت

شد و گفتگوهای رد  ه میجلسات که به صورت رسمی ادارگونه  گزارش این. کردند مسکونی خالی می

ها  وابدر این جلسات ت. شد به بازجویان ارائه می تنظیمتندنویسی و بعد از  توسط سهیال، و بدل شده

با انتخاب و دست گذاشتن روی یک نفر او را چون صیدی خسته و رنجور به میان گرفته و آماج 

ها  "محاکمه"در جریان این نوع  ها آن دیگران موظف بودند همراه . دادند حمالت لفظی خود قرار می

در واقع این فرد . را که از نفس افتاده بود مورد آزار و اذیت روحی قرار دهند و قربانیکنند شرکت 

از اعتقاد و اندیشه اندیشند،  ای بود تا دیگران با له کردنش ثابت کنند دیگر چون گذشته نمی وسیله

                                                 
فرسا زندانیان اجازه یافتند که در اتاق قدم بزنند و به صورت محدودی با دیگران صحبت  پس از هشت ماه فشار طاقت  ۲۱۸

اعتمادی و حضور  اش قرار داشتند و رعایت شرط احتیاط، وجود بی ی عماًل به خاطر بازجویی مداومی که در معرضول. کنند

 . شد شان نمی توابین، صحبت چندانی میان
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 ۲۱۹ .اند  های جدیدی رسیده بریده و به ارزششان  گذشته

دادند تا  در موارد بسیار، ناظرانی را که در جلسه حضور داشتند تحت فشار شدیدی قرار میتوابین 

شد  گیری نمی حال غالبًا کسی حاضر به موضع با این .بگیرند  موضعبه میان کشیده شده  نیزنداعلیه 

کردند؛ سکوتی که در آن شرایط بسیار شرافتمندانه و  های توابین سکوت می و افراد در مقابل پرسش

با دادن  ،گرفتند ای مواقع زندانیان تحت فشار که در تنگنا قرار می  در پاره. آمیز بود گاه مخاطره

من خیلی از «مثاًل  ؛تحت فشار بشتابند زندانیکردند به یاری  می های انحرافی اما مثبت، سعی  جواب

 »...دانم نه سر موضع است و نه آید اما می او خوشم نمی

 

 ماهیت غیرانسانی محاکمات

راه خودت، یعنی فردی که ما او تو به دوست و هم راگ :کرد که حکم می نظام جبارانه واحد مسکونی

هم دست کمی از او  تای که خود داده  دانیم، وفادار بمانی، نشان می "سرموضعی"و  "منافق"را 

قدم او نیستی، پس باید نشان  اما اگر همراه و هم! نداری؛ بنابر این تو نیز چون او سزاوار مجازاتی

اش شهادت بدهی  رویگردانی و حاضری علیه ،دهاش برمالء ش و نقش منافقانه   دهی از فردی که چهره

 .و حتا اطالعاتی که به ضرر اوست، در اختیار ما بگذاری

دشمن کسی نبود . شد که دشمنی را در ذهن افراد تحت فشار جا بیندازند در این مرحله تالش می

رتت را به او و نف شدی می روز؛ دوستی که باید از وی بیزارترین دوست، همراه و همرزم دی جز نزدیک

جمع، خود باید به مجازات فرد پرداخته و «ها این بود که  توجیه بازجویان و تواب. دادی نشان می

شد از طریق وارد کردن فشار جمعی، فرد را به  به این ترتیب تالش می. »ی او را مشخص سازد چهره

 .لحاظ روانی به مرحله فروپاشی برسانند

ترین موضوعات، فردی را به میان  راد، با دستاویز قرار دادن سادهدر این جلسات، ابتدا یکی از اف

سپس دیگری آن  .ای تو این حرف را در فالن روز و در چنین موقعیتی زده: گفت می مثاًل و کشید می

حتا شیوه راه رفتن و یا غذا خوردن . شد کرد و حمله و هجوم به فرد از همه سو آغاز می را تأیید می

ی غذا خوردن  تو نحوه: شد در این حالت گفته می. دستاویزی برای حمله به وی باشدتوانست  فرد می

و از . کنی عمل می جاو یا راه رفتنت شبیه مجاهدین است و بر اساس رهنمود رجوی در این 

                                                 
آید، کسانی که  هنگامی که سگی به مسجد می. "سگ در مسجد افتاده"المثلی است به نام  ها ضرب در میان شمالی  ۲۱۹

این کار را به . کنند با زدن لگد و یا دادن دشنام، سگ را به بیرون از مسجد هدایت کنند ند، تالش میدر مسجد حضور دار

خواهد ثابت کند من پاکم، من مسلمانم، سگ را  بلکه هر کس که می. دهند که سگ واقعًا نجس است این دلیل انجام نمی

کرد  را پیدا می "سگ در مسجد افتاده"افتاد، حالت  ، آن کس که در میان میبه تعبیر یکی از ساکنان واحد مسکونی. زند می

 . و هجوم دیگران به او، تداعی تهاجم نمازگزاران به سگ بخت برگشته را داشت
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افراد . تحقیر، آزار و اذیت و کیفر حقاست و مست "سر موضع"گرفتند که فرد  جا نتیجه می همین

 .را مطرح کنند "هایی فاکت"، ه فردی که به میان آورده شده بودجبور بودند علیحاضر در نشست م

ی نشست  مورد تحقیر توابین گردانندهگاه کوبیدند نیز   حتا کسانی که فرد به میان آورده شده را می

ن و با مطرح کرد اند شدند که فرد را به درستی زیر سؤال نبرده نیز متهم می ها آن . گرفتند قرار می

 ۲۲۰.مسئوالن زندان را فریب دهند اند داشتهموارد غیرجدی سعی 

او در حالی که از همه سو . شود غیر قابل تصور است بر فرد وارد میفشاری که در این شرایط 

دوستان و همراهان او از گیرد که تا چندی قبل  محاصره شده است، مورد هجوم کسانی قرار می

در میان نیست و همین، فشار را به شکل . ..تواب و  و بازجو و جا دیگر پاسدار در این. اند بوده

بازجویان مورد چنین تنبیهی یکی از کسانی است که در حضور  فریده. دهد ای افزایش می سابقه یب

او  بهبر روی صندلی اتهام، به خاطر استرس و فشار عصبی که  های اول و در همان لحظه گرفتقرار 

  .رفتو از حال  گشت، دچار غش و ضعف شدوارد 

بودند، تشکیل   ی بازجویان به آن دست زده از دیگر مواردی که توابین، برای تحقیر زندانیان، با اجازه

 ."ها مدرسه موش"ای بود به نام   جلسه

ادای ... و "نارنجی"، "آقا خپله"، "آقا خرسه"خواستند که در نقش   در این جلسه، از زندانیان  ها آن

ی  ها گرداننده ترین تواب سن یکی از کم. آورندرا در "ها مدرسه موش" نمایش عروسکیهای  کاراکتر

و یا رو به کرد  میمواردی را به او گوشزد  کوبید در حالی که بر سر یکی از زندانیان میاو . نمایش بود

 زه بگیرم؟دادی تا انگی بردی و طلوع آفتاب را نشانم می فالنی یادته منو می: گفت و می کرد میفردی 

 : گوید در این مورد می "ب -م"

 

دهد، توی سر شما  وقتی تواب کم سن و سالی که خود زندانی است شما را هل می

  ۲۲۱. بسیار دردناک است ،دهد می تانزند و یا با لحنی گزنده مورد تحقیر قرار می

                                                 
این امر . شد ی فحاشی به دیگران را داشتند و این نوعی امتیاز محسوب می اجازه های واحد مسکونی تنها سوگلی  ۲۲۰

خواست به بازجوها بقبوالند که اطالعاتش سوخته  گرفت و می افتاد که فرد خط انفعال در پیش می معمواًل زمانی اتفاق می

 .گذاشت شد و وضعیت رو به وخامت می در این حالت گستاخی توابین بیشتر می. است

آنان در استیصال و . تزای واحد مسکونی بودندتوابان خود نیز قربانی رفتار خشونت آمیز بازجویان و محیط دهش  ۲۲۱

این ناتوانی و . رفتارشان چیزی نبود جز تقلید از رفتار بازجویان. هویتی با بازجویان رسیده بودند ناتوانی مطلق به هم

) ریاکب(در یک مورد یکی از بازجویان . زد درماندگی، به تمایل آنان در به کار بستن خشونت نسبت به دیگران دامن می

در واکنش به تهدید او یکی . زندانیان واحد مسکونی اعم از تواب و غیرتواب را تهدید به اعدام در همان روز کرده بود  تمامی

 " .چی رو گفتیم  برادر ما که همه": از توابان از روی استیصال و یأس گفته بود



 دوزخ روی زمین

 

١٣۴

ی فشارها را    دامنه "جبر جو"ایجاد از طریق ابزارهایی که در دست داشتند با کردند  توابین تالش می

 ۲۲۲.جا که ممکن است افزایش دهند تا آن

 

 دالیل طوالنی شدن دوران واحد مسکونی

و با اندازی شده  راه ۶۲اوایل اردیبهشت با انتقال زندانیان تنبیهی از گوهردشت در این واحد که 

در  ،بود سعه دادهکار خود تو به ۶۳حصار در اردیبهشت  ها تن از زندانیان بندهای قزل  انتقال ده

و پیش از فرا رسیدن تغییر و تحوالت در سطح زندان  روزهای مسئولیت حاج داوود رحمانیآخرین 

در  برچیده شد و زندانیان منتظریالله  آیتمنصوب از سوی  تأهی، پس از حضور ۶۳در تیرماه 

فرستاده  رحصا قزلواحد سه  هفتو  چهارو سپس به بند  هشتبند اوین و نیز  به گروهای مختلف

 ۲۲۳.شدند

بعضی به اوین (جا بودند  که هنوز آن ی زندانیانی همه ، ابتدا ازشدن واحد مسکونی  قبل از برچیده

یص هویت، مبادرت به گرفتن تشخی  ثبت در اداره تشکیل پرونده و به منظور) منتقل شده بودند

، های واحد مسکونی سپس در یکی از اتاق ۲۲۴.نگاری کردند ی زندان و انگشت عکس همراه با شماره

کردن مجاهدین، از  ضمن محکومبرداری قرار بگیرند و  فیلم مقابل دوربینرا واداشتند  ها آنیک یک 

  ۲۲۵.ی خویش ابراز انزجار کنند گذشته

در  ها آن ریزان و تصمیم گیرندگان نبود و  ای تا این حد طوالنی مد نظر برنامه ید در ابتدا پروژهشا

حتا تمایل بازجویان و گردانندگان . ی آن شدند عمل و پس از بررسی نتایج این طرح، مصمم به ادامه

                                                 
و پابند و دستبند هم فضای هولناک و  تواند حتا بدون شالق ای است که می ، جو خشن و ناشناخته"جبر جو"  ۲۲۲

ی سردمداران را با های و هوی و جار و جنجال پیش  مریدان پرشور و شر پروژه "جبر جو"با . احساس فشار به وجود آورد

. دبرن که خود در همان فضای پر از جبر البته نامرئی به سر می شوند با این ها می برند و عماًل بلندگو و عامل اجرای نقشه می

 . خواهد همه را مثل خودش ببیند و چشم دیدن غیر خودش را ندارد در این حالت هر عاملی دلش می

یافتند و یا اگر  کمتر حضور می شدند، هاى قدیمی واحد مسکونی نگهدارى می اتاقی که زندانیها در  بازجو ۶۳در بهار   ۲۲۳

ها ظاهرًا مشغول بازجویی از زندانیان جدیدی بودند که از بندها  آن. کردند ترک می آمدند، به سرعت محل را به این اتاق می

 . شدند به محل واحد مسکونی آورده می

اما در مورد اکثریت قریب به . شد این کار بایستی در بدو ورود به زندان یا در همان روزهای اول دستگیری انجام می  ۲۲۴

این اقدام ساده و مرسوم نیز به خاطر ضربه . حصار انجام شد از دستگیری در زندان قزلها پس  اتفاق زندانیان، این امر سال

، تأثیر بسیار ناگوار و مخربی بر بعضی از آنان گذاشته و العاده روانی زندانیان واحد مسکونی پذیر شدن و حساسیت فوق

 .اند جنایتکاران و مجرمین درآمده ی گویی که در زمره. داد چون کابوسی آنان را رنج می

شناسم که از او  چنانچه شخصًا موردی را می. نگرفته باشند "مصاحبه"بنا به دالیل مختلف احتمال دارد که از همه   ۲۲۵

 .به هنگام آزادی نیز مصاحبه خواسته نشد
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های   حتا در شعبه - کجا   در هیچ ها آنچرا که . توانست در تداوم آن مؤثر باشد واحد مسکونی نیز می

 .قدرتی برخوردار نبودندچنین نیز از   - بازجویی اوین

که زندانی را به صورت موقت و تنها برای  های بازجویی اوین برخالف شعبهواحد مسکونی بازجویان 

ندانی، از خواب، کارها و رفتار ز  ی چند ساعت در اختیار داشتند، به صورت دائم و مستمر، همه

، احساس قدرت و برتری امر این. او را تحت نظر و اختیار داشتند روحیات و خلقیاتتا  ...خوراک و 

 . یلی به پایان این پروژه نداشتندبخشید و شاید به همین خاطر تما می ها آن عجیبی به 

رد پرسش نویسنده و مو اند ی واحد مسکونی را پشت سرگذاشته هزنانی که تجربخود  دیگراز سوی 

 ها آن  دختر جوان و زندگی در میان تعدادیتسلط به مقدرات اند که  غالبًا بر این عقیدهقرار گرفتند، 

این واقعیت را هم . کرد که خواهان اتمامش نبودند  ایجاد میبازجویان برای شرایطی را  به لحاظ روانی

در میان برخی از نوعی از روابط عاطفی ط، خو کردن به محی که عالوه براز نظر دور داشت توان  نمی

 .ایجاد شده بود ها آن

دیده خواهر و همسرشان  مادر و ی خود و از چیزی بود که در خانواده از زن و دختر آن  ها آن برداشت 

 الگویی را نیز به سطح همان ها آن کردند و تالش داشتند  حاال نوع جدیدی از زن را تجربه می؛ بودند

 ).مطیع و فرمانبر(خود پیش از این دیده بودند که برسانند

ها و استفتائات  که گاه در طرح پرسش - شان های بیمارگونه فرهنگ حاکم بر بازجویان و کنجکاوی

تواند یکی از دالیل تمایل بازجویان به ادامه پروژه  می -شود شان نیز دیده می فقهی از مراجع مذهبی

ویژه در خلوت خود، چه  هنند در بند زنان چه خبر است؟ زنان، بخواستند بدا می ها آن . بوده باشد

چه ... کنند و راجع به بازجویان و پاسداران و ها در مورد چه چیزهایی صحبت می  کنند؟ زندانی می

 ؟ ...و ؟ کند شان به چه شکل عمل می احساسات و عواطف؟ گویند می

   ۲۲۶.شد شدن مدت برقراری واحد مسکونی و موجب طوالنی ی این عوامل دست به دست هم داد ههم 

 

 عوارض روحی واحد مسکونی

الت و معضالت د دچار مشکتوان می محیطبه خاطر شرایط حاکم بر  هر یک از زندانیان واحد مسکونی

تاب تحمل از دست  این واقعیت دارد که وقتی درجریان شکنجه و بازجویی،. دروانی خاصی شده باش

 عوارض. تان شل خواهند شد دادید و شروع به نوشتن و گفتن کردید، بندهای دیگری نیز در درون

و یا حتا  ها آناز  برخیصادق نبوده و تنها مختص به  زندانیاندر ارتباط با بعضی از  چه بسازیر 

                                                 
و یا به هنگام برخورد با های فوق بر اساس سؤاالتی است که بازجویان در حین بازجویی  گیری برداشت و نتیجه  ۲۲۶

 .کردند زندانی مطرح می
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عبارت بودند  واحد مسکونی و عوارض پدید آمده برای ساکنان ترین مشکالت شایع. باشدتوابین بوده 

 : از

ترین شرایط راهگشا باشد، در  توانست در بحرانی حس اعتماد که می :از بین رفتن حس اعتماد

که امکانی برای سوزاندن  حالیدر زیر فشار و در . رفتاز بین  اندازی واحد مسکونی اولین روزهای راه

العات از آن گونه نیست که سوزانده شود، دست یافتن بازجویان به اطالعات وجود ندارد و یا نوع اط

دنبال چه هستند و زندانی نیز  ستنددان می بازجویان ویژه که هب ؛پذیر است اطالعات به سادگی امکان

به . یابی بازجویان به اطالعات زندانی، در چنین شرایطی دور از انتظار نیست دست. راه گریزی ندارد

ریزی یک چهارچوب مشخص  ک، پذیرش و تجزیه و تحلیل آن از سوی زندانی و پیدر همین لحاظ

کردند   زندانیان واحد مسکونی مشاهده می. پذیر نیست های آن به سادگی امکان برای برخورد با پیامد

از همه چیز و گاه کم و بیش  ها آن . هیچ چیزی از روابط بند برای بازجویان پوشیده نیست

 ۲۲۷. ئل نیز اطالع داشتندترین مسا خصوصی

یافت که باعث ایجاد هراس و ترس دائمی در  جا گسترش می این عدم اعتماد به دوستان و رفقا تا آن

ی بالفصل این ترس  نتیجه. قابل قیاس است پارانویاهای  حالتحالتی که تنها با . شد قربانی می

ها  و ذخایر روحی او را برای تحمل شکنجه ربود که آرام و قرار زندانی را از او می بوددائمی، اضطرابی 

 ۲۲۸.داد و فشارهای بعدی تقلیل می

 

گیرد که هیچ  ه میشود و این احساس ریش سلب می توقتی اعتماد :حس فراموش شدگی

ترکیب احساس عدم اعتماد با احساس . شود شدگی غالب می ، حس فراموشپناهگاهی نداری

در این . دهد دانی را در موقعیت بسیار خطیری قرار میشدگی، زن درماندگی و از همه بدتر فراموش

، تنها بازجو بود که تن داده بودندشرایط، در ذهن تعدادی از زندانیان که به همکاری با بازجویان 

ای به  بیمارگونه به صورت ها آن به این ترتیب، . را به دنیای بیرون وصل کند ها آن توانست  می

و هر طور  کنندکردند با بازجوی خود ارتباط برقرار   تالش می ها آن . دشدن بازجویان خود وابسته می

                                                 
کارشان را نیز در اختیار  چهار، زیر فشار تن به همکاری با بازجویان دادند و اطالعات و سبک مسئوالن تشکیالت بند  ۲۲۷

ه در بند اتفاق افتاده بود، های افراد راجع به موارد مختلفی ک نویسی ی تک بازجویان از مقابله. آنان قرار گذاشتند

های گوناگون در مقاطع مختلف به تکمیل آن  توانستند به یک مجموعه اطالعات دسترسی پیدا کنند و با پرسش می

 . بپردازند

بسیاری از قربانیان جنگ جهانی دوم به خاطر تحمل گرسنگی، فقر و فالکت و تیره روزی ناشی از جنگ، دچار چنان   ۲۲۸

گاه به  کردند که هیچ آوری چیزهایی مبادرت می اختیار به جمع ها بعد نیز بی ی شده بودند که تا سالاحساس عدم امنیت

 .خورد  دردشان نمی
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که به  ها آن حتا . اند رسیدههای او  ارزش بهکه  نماینداعتماد او را جلب کرده و وانمود که شده 

رفتارهای متفاوت و ناهمگون  گاه، در مواقعی از، تن نداده بودندهمراهی و همکاری با بازحویان خود 

تردید و دو دلی و عدم اطمینان  حسدر این شرایط . شدند میدچار حیرت و سرگردانی  شان یبازجو

ها  خواهند؟ جواب سؤال خواهند و یا چرا می چه می ها آن دانستند که از  و نمیکرد  رشد می ها آندر 

تر  ستهبه بازجوی خود واب ها آن گذشت  از سوی دیگر هر چه زمان می. دانست و بس را فقط بازجو می

زد و او را در موقعیت  دامن می زندانیوابستگی به بازجو احساس خجالت و شرمندگی را در . شدند می

متنفر و  شوندهای او نزدیک  که به بازجو و ارزشاین از احساس  ها آن . داد به مراتب بدتری قرار می

. زننددست و پا  ،دیدشیك احساس گناه  در شد که ی متناقض باعث می و این مجموعهمنزجر بودند 

 . هایشان همراه بود ارزشو  اعتقاداتدرباره  در یبا یك تردید اساس ها در عین حالاین دست و پا زدن

 

از جمله زندانیان مقاومی بودند که  زنان تحت شکنجه در واحد مسکونی :شدنارزش  احساس بی

را نه بر اساس توان و   این معیارها انسان. ن افتاده بودندبه زندا باوری با معیارهای چریکی و قهرمان

. کند گرایانه تعریف می که بر اساس یک استاندارد از پیش تعیین شده و به شکلی آرمان ،ظرفیت

 ؛رود مطابق چنین دیدگاهی، زندانی مبارزی است که سرودخوان و دست افشان به زیر شکنجه می

چیزی  کارگرانجز خدا و خلق یا زحمتکشان و  ؛و هیجان است یکپارچه شور ؛گشاید لب از لب نمی

  ۲۲۹.بیند و ضعف و سستی در او راهی ندارد نمی

کردند،  که واقعیت شکنجه را با پوست و گوشت و روح و جان خود لمس می زندانیان واحد مسکونی

آمد و دست  گاه می ز میدان تیر و شکنجهبردند که مجبور بودند با بازجویی که ا در شرایطی به سر می

 .داد، زندگی کنند ترین وجه مورد شکنجه قرار می در خون همرزمانشان داشت و خودشان را به شدید

از مواضع سیاسی و یا انسانی خود  از دفاعبه منظور پرهیز از برانگیختن حساسیت بازجویان،  ها آن

لحنی آکنده از ترس و با و  گزیدند را بر می رها سکوتو در برابر فشارها و تحقیکردند  صرف نظر می

 .خواندند می ۲۳۰ "برادر" بازجو را با صدایی خفیف

                                                 
اش آشکار  مدت فشار و عوامل گوناگون دیگر نادرستی تعریفی که در بسیاری موارد با توجه به میزان شکنجه،   ۲۲۹

 .بخشد ا شدت میی خود فشار روحی بر زندانی ر شود و به نوبه می

و  "خواهر"ی  واژه جایی که زندان جمهوری اسالمی، رنگ و بوی ایدئولوژیک داشت، زندانیان مجبور بودند از از آن ۲۳۰

بنفشه یکی از زندانیان چپ که . گران و زندانبانان زن و مرد استفاده کنند به جای آقا و خانم برای بازجوها، شکنجه "برادر"

ها، تعدادی از ما را برای بردن  ها و تابوت ، بعد از جریان جعبه۶۳در سال : گوید یامت به سر برده، میماه در بند ق ۹به مدت 

در آن زمان من مسموم شده بودم و . ابتدا ما را در زیر هشت بند سه نگه داشتند. به بند قرنطینه و گوهردشت، جدا کردند

خواست از ما سؤال و جواب کند، صدا زدم و  یار زندان را که میناصریان داد. شدم بایست در بهداری زندان بستری می می
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شد که زندانیان با بازجویی که  شرایط سخت و دهشتبار حاصل از سکوت و تنهایی مطلق، موجب می

صدایش خوشحال کرد، ناخواسته درد دل کرده و یا از شنیدن  تر از دیگر بازجویان برخورد می مالیم

 ها آن هویتی شدید در  بی حسطبیعی است، منجر به  تا حدودی بروز چنین گرایشی، که. شوند

مرز بین  گویی کردند که به این ترتیب زندانیان پس از مدتی خود را در وضعیتی احساس می. شد می

احترامی را ه شد ک باعث می نیریشه گرفتن این احساس در زندا. مخدوش شده استو بازجو  ها آن 

 . بسپردخود را به دست حوادث کم و بیش د و آهسته از دست بده -که برای خود قائل بود آهسته

 

بارها اعترافات خود را هر از گاه و زندانیان واحد مسکونی مجبور بودند  :احساس نفرت از خود

 . و به سؤاالت پاسخ داده شده دوباره جواب دهند کنندتکرار 

 : گوید ینه میزم در این مهتاب

 

بار  یکه برا" برادر سعید"به اسم  یاز بازجوی ۶۳اواسط اردیبهشت  یاز روزها یدر یک

 محل یام با اسم و رسم و کروک  گیزندی خواست که از ابتدا یهزارم آمده بود و از من م

 ،جا بمانم اینباید  ی، پرسیدم که کجا هستم و تا کبنویسمرا ... و مدرسه و  یزندگ های

 . »استی جا واحد مسکون این«  : تگف

 
 زندانی بازجویان در پی مطرح کردن سؤاالت یکسان در مقاطع مختلف و با توجه به تغییراتی که

از سوی دیگر یکنواختی سؤاالت و . را ارزیابی کننداو توانستند تأثیرات و منحنی تغییر  کرده بود، می

کسانی که در واحد مسکونی به این شیوه . رساند می حد جنون ، فرد را به سرها آن ی  تکرار هر روزه

 : گوید در این باره می "ب -م" .اند، احساس مشترکی دارند شکنجه شده

 

خستگی و افسردگی ناشی از  ،ها به یک سری سؤاالت یکسان جواب دهید وقتی مدت

خواهید از شر آن خالص  دهد که فقط می آن شما را در موقعیت دردناکی قرار می

 ۲۳۱.دشوی

                                                                                                               
های ما آقا و  در زندان: او بدون این که چیزی بشنود، محکم بر سرم کوبید و گفت. من باید به دستشویی بروم! آقا: گفتم

 . »آقا صاحب زمان است«. خانمی وجود ندارد

این شکنجه چیزی نیست جز قرار دادن فرد در یک . تفرسا اس های سخت و طاقت چکان یکی از شکنجه قطره  ۲۳۱

هاست  ترین پدیده آب که لطیف. قطره آب به روی یک نقطه از سر قربانی برای مدت طوالنی -موقعیت ثابت و چکاندن قطره

 . شود ای هولناک می  در اثر ریزش یکنواخت و الینقطع تبدیل به ابزاری برای شکنجه



حصار زندان قزل  

 

١٣٩

. مجبور به نوشتن بودند آمیزیتحقیر صورتکه خود بخواهند به   بدون آن زندانیان واحد مسکونی

دارای این احساس بودند که به ماشینی برای  ها آن . به دنبال داشتنفرت از خود را   این نوشتن

 .  اند نوشتن تبدیل شده

اش رو به تحلیل  ونی، ذخیره روحی و توانایی جسمیزیر فشارهای شدید واحد مسک که "ب -م"

های دوستانش که در زیر شکنجه بودند، چنین  رفت، احساسش را از شنیدن صدای فریاد و ناله می

 :دهد توضیح می

 

رسد، دردی که در خود احساس  روید که به زودی نوبت شما می به این فکر فرو می

پس از مدتی . ر سرنوشت خویش استکنید به خاطر دوستتان نیست، نالیدن ب می

در این شرایط عواطف تا . اندیشی رسد و تو فقط به خود می های او به گوش تو نمی ناله

داشتن را  رود؛ دوستی و دوست رود؛ حس نوع دوستی از بین می حدودی از بین می

وقتی بعدها به این . خورد دوستت کتک میکه کنی و حتا برایت مهم نیست  فراموش می

 . یابی اندیشی، احساسی جز نفرت از خود نمی وضوع میم

 

 . گذارد بر اساس تحقیقات روانشناسانه، غالبًا تهدید درد بیش از خود درد روی فرد تأثیر منفی می

 

 وحی و جسمی و در اثر تغییربر اثر فشارهای ر بسیاری از زندانیان واحد مسکونی :احساس گناه

ای به  همچون خوره کردن خود و حس سرزنش شدند میتگی مفرط، دچار احساس گناه و خس حالت

د، ش میتر  هرچه این احساس در افراد قوی. برد و جسم و جانشان را به تحلیل می افتاد می ها آن جان 

 .کرد و مقاومت فرد را تضعیف می شد میها نیز بیشتر  عمق و دامنه و تأثیر شکنجه

تشکیالتی به   زندانیان واحد مسکونی که دیگر در روابط و چارچوب: با شرایط سردرگمی در مواجهه

ها حضور در زندان و تجربیاتی که کسب کرده بودند،  بردند، در شرایط جدید و به خاطر سال سر نمی

گاه یادآوری و تجزیه و تحلیل . ای از رژیم و عوامل آن شده بودند دارای تلقی و برداشت تازه

غیر  های رکز بر تحلیلتمهای سیاسی و به تبع آن  ی گروه و شتابزده  اندیشانه ی سادهها ارزیابی

ای، شقاوت و  ، پایگاه تودهسیاسی کشور، قدرت رژیم تحوالتاز رویدادها و  بینانه خودشان واقع

داد که منجر به سردرگمی و افزایش فشارهای  زندانی را در تنگنای عجیبی قرار می... رحمی آن و بی

تری از زندان، شکنجه، مبارزه،  در چنین موقعیتی که گاه زندانی به شناخت عینی .شد روانی می

به تنهایی  بایدگیری جمعی،  و تصمیم  امکانرسیده بود، به خاطر نبودن ... های فردی و توانایی

 . گرفت؛ کاری که در آن شرایط به سادگی مقدور نبود تصمیم می
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زندانی که از یک سو در زیر فشارهای روحی و  :گرفتن انتقام احساس فنا شدن و تالش برای

را تا حدودی از جسمی به استیصال رسیده بود و از سوی دیگر قدرت برابری و مقابله با بازجویان 

احساس  حکومت و عوامل بالفصل آنکینه و نفرت عجیبی که نسبت به  ی در نتیجه، دست داده بود

. بود ها آن ی  رفت که خود قربانی اولیه هایی می حل ردی به دنبال راهکرد، بدون توجه به منافع ف می

 :گوید یکی از زندانیان واحد مسکونی در این مورد می "د -ف"

 

یکی از دوستانم بعد از گذشت پنج یا شش ماه از شروع فشارها در واحد مسکونی به ...

وقتی به او گفتم مگر . مکن قبول می ،از من تقاضای ازدواج کند... اگر بازجو: من گفت

این در ! کشم کنم و بعد او را می با او ازدواج می: ای؟ بالفاصله جواب داد شده  دیوانه

 ۶۷حالی بود که او دارای نامزدی بود که بعدها در کشتار زندانیان سیاسی در سال 

 ۲۳۲.اعدام شد

 

بیشتر و   ذشت، افسردگیگ اشاره شد، هر چه زمان می آن که به  وضعیتیدر مجموع به خاطر وجود 

شد و این خود به فضای دلمرده  بیشتر شنیده می ۲۳۳ها شد و به همین دلیل صدای گریه تر می عمیق

چه که از سرگذرانده بودند، به نوعی از  آن اثردر  زندانیان .زد دامن میاندوهناک واحد مسکونی و 

 . کردند ش پیدا میکه گاه پیامدهای اسفبار به همراه داشت گرایدرونگرایی مذهبی 

 

 وجوه زیبای انسانی 

های  ها و یا بعضی رفتارها وعادت ها از این امکان برخوردارند که در شرایط عادی ضعف همیشه انسان

به همین  .پوشیده نگاه دارند شان ترین دوستان و همراهان خاص خود را از دید دیگران، حتا نزدیک

 . جز در شرایط خاص قابل رؤیت نیستندها  های منفی انسان دلیل خصوصیات و خصلت

 

از افرادی که تحت فشار واحد مسکونی،   در موقعیت ویژه :ها ماندن زیبایی پوشاندن و پوشیده

به سادگی در معرض  زندانینقاط ضعف جا  در آن. شد گرفته میشان  های امکان پوشاندن ضعف بودند

شد که زندانیان تالش  ز سبب میانگی ط دهشتشرای با این حال. گرفت دید و قضاوت دیگران قرار می

                                                 
 .یم و یا غیرمستقیم به  زندانیان واحد مسکونی پیشنهاد ازدواج داده بودندبازجویان در مواردی مستق  ۲۳۲

تواند در میان جشن، در  گریستن می این . گریند زندانیان واحد مسکونی هنوز هم در مواقع مختلف به سختی می  ۲۳۳

 .کالس درس و یا هر جای دیگر باشد
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نیز شان را  ها و یا نقاط قوت و مثبت ایجاد یک تور دفاعی برای محافظت از خود، زیبایی کنند با

 .بپوشانند و از دیگران دور نگهدارند

گاه روی پای ) شدند می جا دادهویژه کسانی که در میان توابین  هب( افرادی که شکنجه شده بودند 

در . اند را شکنجه کرده ها آن پوشاندند تا دیگران متوجه نشوند که  شان را با جوراب می جه شدهشکن

چرا که حرف از شکنجه شدن نیز . شد بین افراد صحبتی نمیهیچ وقت مورد این گونه مسائل 

نشان از آن داشت که بازجویان روی  ،آن کس که شکنجه شده بود. توانست تولید حساسیت کند می

خواستند دوستانشان با دیدن وضعیت وخیم  از سوی دیگر گاه زندانیان نمی .حساس هستنداو 

 ۲۳۴. دچار درد و حرمان بیشتری شوند ها آنجسمی 

و حجم اطالعات لو رفته،  به دیگریدر بسیاری موارد احساس دائمی ترس و عدم اعتماد به خود و 

  .شخصیت یکدیگر را ببینندهای مثبت  ها و جنبه داد که افراد زیبایی اجازه نمی

دارای هنوز ی وحشتناکی که پشت سر گذاشته بودند،  رغم تجربه زندانیان تحت شکنجه، علی

همه فقط از آنچه لو . شد میشان در بیرون از زندان  ای بودند که غالبُا مربوط به روابط اطالعات زنده

ت زنده و دست نخورده دارد و برای دانست دوستش تا کجا اطالعا کسی نمی. رفته بود اطالع داشتند

 . ها پوشیده ها عریان بود و زیبایی کند و به این ترتیب زشتی تالش می ها آن حفاظت از 

به خوبی از زندانیان واحد مسکونی که از پس فشارهای طاقت فرسای واحد مسکونی " الف -م"

 ۶۷کونی که عاقبت در کشتار نزدیکی با شکر محمد زاده یکی از ساکنان واحد مس  برآمده و رابطه

 : گوید  اعدام شده داشت، می

 

بعد از تحمل آن همه فشار، در آخرین روزهای واحد مسکونی در موقعیتی که پیش 

آمده بود، شکر بعد از آن که خیالش راحت شد من حرفی راجع به موضوع ارتباطمان با 

حرفی در این مورد زده و  ترسم مبادا عفت خلیلی می: ام، به من گفت نزده ۲۳۵دکترها 

 . کنددردسرتولید  ها آنبرای 

                                                 
از روی احساس مسئولیت برای این که  مقاوم واحد مسکونی، یکی از افرادحتا پس از انتقال به بندهای عمومی نیز   ۲۳۴

کرد که غرق  ی عملیه خمینی را به دست گرفته و وانمود می مانع نزدیک شدن دیگران به خودش شود، به عمد رساله

 . شود ها دچار ها این بود که مبادا دیگری هم به سرنوشت آن هراس اغلب آن. مطالعه آن کتاب است

زندانیان واحد مسکونی قبل از انتقال به . کردند پزشکان مزبور، زندانیانی بودند که در  بهداری گوهردشت کار می  ۲۳۵

. پرداختند گرفتند و به رد و بدل کردن اخبار می ها ارتباط می حصار در گوهردشت به هنگام رفتن به بهداری با آن قزل

در همان . ها تولید دردسر کند توانست برای آن ود اما در صورت اطالع بازجویان میپا افتاده ب موضوع بسیار ساده و پیش

 . دوران، یکی از پزشکانی که در بهداری گوهردشت مشغول به کار بود به نام دکتر شیری اعدام شد
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 ترین شرایط دوستی و محبت در غیرانسانی

نفرت از یکدیگر را رشد حس دادند تا در میان زندانیان  شان را به خرج می بازجویان تمامی تالش

را مجبور به  ها آن نمانده بود، رمقی باقی  دیگر در حالی که به لحاظ جسمی و روانی برای افراد. دهند

ها  هرگاه کسی در انجام این فرمان. کردند می متوالیهایی مانند نشستن یا برخاستن  انجام حرکت

 ،کردند تا افراد  جمع را تنبیه می) افتاد اتفاق می دفعات هبکه در آن شرایط ( شد مرتکب اشتباهی می

 .اننداشتباه کرده بود مقصر تنبیه خود بد کسی را که

جا که در توان داشتند  ، بازهم زندانیان واحد مسکونی تا آنها ها و رنج ی این سختی ا وجود همهاما ب

کردند به  خود، تالش میفردی انداختن منافع   با فداکاری و از خودگذشتگی و با به مخاطره

 : ویدگ ی خود می یکی از زندانیان واحد مسکونی در مورد تجربه. شان کمک کنند دوستان

 

و  یمیکدیگر را دید، گذشت هفت ماه انفرادی در گوهردشتمن و دوستم پس از   وقتی

ف زدن کردیم، بازجو متوجه شد و ما را برای تنبیه بیرون ربا هم آهسته شروع به ح

تنهایی تنبیه   به عهده گرفتم و به حرف زدن راجا من عمدًا مسئولیت  در آن. کشیدند

توانست  کنم و این می نست که من این کار را به خاطر او میدا حداقل دوستم می. شدم

تا صبح روی یک من به خاطر یک سالم و علیک و احوالپرسی شب . به او روحیه بدهد

به اتاق پخش شده بودم و وقتی از شدت خستگی بیهوش روی زمین  پا نگاه داشته 

 .قرار گرفتم  شکنجه برده شدم و تحت شکنجه

 

 : گوید  یم در جای دیگریو 

 

این بود که به خود و ... بازجویی و ام از مقاومت در برابر شکنجه، نگرفتن برگه  انگیزه

ترین  ترین و حیاتی چیزی که به نظرم در آن شرایط مهم ؛دیگران روحیه مقاومت بدهم

 . کار بود

 

گرفت، فرد  دیگری مورد تنبیه قرار میاما کس ، شد اشتباهی مرتکب می فردیدر بعضی موارد اگر 

 .گرفت را به عهده می اشتباه و مسئولیت آن شدهخاطی خود پیشقدم 

و به  شود متوجه می اکبری . پرسد که ساعت چند است میاز دوستش  یکی از ساکنان واحد مسکونی

. شود اش می برد و مشغول شکنجه د به اتاق شکنجه میاشتباه، فردی را که مورد سؤال قرار گرفته بو
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و در  افتد می که دوستش را نجات دهد، به راه را پرسیده بود برای آنساعت در این میان فردی که 

گیرد و در میان بهت بازجویان،  را به عهده می ساعتکند و مسئولیت پرسیدن  اتاق شکنجه را باز می

 .گیرد ابد و مورد شکنجه قرار میخو به جای او روی تخت شکنجه می

آمد که فرد دوستی و محبت خود را به دوستانش نشان  که بندرت فرصت آشکارى پیش می با آن

ها، دوستی و  ها، با پذیرش مسئولیت که کسی متوجه شود، در بازجویی دهد، اما تعدادی، بدون آن

توانست  شود؛ عملی که میبرده به زیر تیغ  گذاشتند دیگری و نمی کردند ثابت میمحبت خود را 

 .تنبیه و مجازات سختی را در پی داشته باشد

انجام  در واحد مسکونی بهترین کاری که ی هباردر بود   که معلم و بیست و هشت ساله "الف -م"

 : گوید داده، چنین می

 

وقتی در اولین روزهای تشکیل واحد مسکونی بازجو از من پرسید نظرت راجع به 

بعد نظرم را راجع به جمهوری اسالمی . را قبول ندارم ها آن گفتم  یست؟ مجاهدین چ

ماه فشار مداوم دوباره از من  سیزدهبعد از . شما را هم قبول ندارم :گفتم .پرسید

ی هدفم در واحد  همه. ها را دادم پاسخ  پرسیدند که نظرت چیست؟ من دوباره همان

ار مؤثر نیست و به این ترتیب عقیده مردم را ثابت کنم فش ها آن مسکونی این بود که به 

جا  ها را نیز به آن ی بچه ترسیدم بقیه که می برای این. د با شکنجه تغییر دهیدتوانی نمی

 .و تحت فشار قرار دهند بیاورند

 

 عذاب پایانی ندارد

وانستند خالصی از آن جهنم را ت هم نمی های خودشان که حتا در رؤیا بیشتر زندانیان واحد مسکونی

ای که در واحد مسکونی داشتند،  چیزی به عنوان پایان نوع زندگی ها آندر ذهن . تصور کنند

ی جدیدی مواجه  کننده ، با مشکالت خردتغییر شرایطبه هنگام بازگشت به بند و  ها آن. معنی بود بی

نهایت دردکشیدن را کردند  خیال می که  کسانی .شدند که گاه پذیرش آن از تحمل آدمی خارج بود 

آثار فشارهایی که . شدند که هنوز باید بسا بیشتر از قبل درد بکشند اند، تازه متوجه می کرده  تجربه

به خاطر  ها آن . داد ماه گذشته متحمل شده بودند، در شرایط جدید خود را نشان می چهاردهدر 

به واحد مسکونی منتقل  ها آن که  و پیش از آن های گذشته آوردند که حاج داوود در طول سال می

زهری کنم که در جمع هم تنها  خواهم شما را تبدیل به مارهای بی می«: شوند، بارها گفته بود

 ».باشید
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در جمع  ها آن  ۲۳۶.و به مقصود خود رسیده بود بود در این نبرد نابرابر، ظاهرًا حاج داوود پیروز شده

بود و نه  ها آن در حالی به بند بازگشته بودند که نه جمع پذیرای  ها آن . هابودند؛ تنهای تن ماندهتنها 

دهنده  حاج داوود حرفش را به کرسی نشانده بود و این بیش از هر چیز عذاب .پذیرای جمع ها آن 

 ها آندر ی شکست و سرخوردگی شدید  کننده باعث به وجود آمدن احساس خرد واقعیت  این. بود

 . شده بود

صورت گرفته در   ی و تغییرات فکر عدم درک معیارها ؛ها همبندیو عدم اعتماد به  ییساس تنهااح 

زندانیانی با  ها آن ی عمیق بین تفکرات و عقاید  به وجود آمدن فاصلهزندانیان و  دیگر از سوی ها آن 

پشت سر  ای که از تجربه ها آن داد اجازه نمی ،را از سر نگذرانده بودند واحد مسکونیی  که تجربه

 ی تحمل وضعیت جدید بسیار دردناک و گاه خارج از آستانه .به میان آورند سخنیگذاشته بودند 

توانستند  توانستند با دوستان سابق و سرموضع خود صحبت کنند؛ نه می نه می ها آن . بود ها آن تحمل 

هنوز در میان جمع نیز  ها نآ .با توابین بند سر کنند و نه از توابین واحد مسکونی خالصی داشتند

کردند و   بازجوها را در باالی سر خود احساس می  ی دیدند و سایه می خود را در جهنم واحد مسکونی

 .توانستند رفتاری معمولی و طبیعی با دیگر زندانیان داشته باشند نمی

 :گویند ی جهنم می آنچه در باره ؛ درست مانند شکنجه و عذاب پایانی نداشت ها آنگویی برای 

شود  شود و دوباره شکنجه و عذاب از سر گرفته می پوست و گوشت سوخته و بریان شده دوباره نو می

 .و این دور تسلسل پایانی ندارد

گ و نه به لحاظ قیافه و رن ؛هیچ شباهتی به زندانیان بندها نداشتند زنان بازگشته از واحد مسکونی

به کلی تغییر یافته بود و دیگر با  ها آن های  ارزش .رفتار اعمال و رو و نه به لحاظ روانی و نه در

ا کسی در اش ر ای را از سر گذرانده بودند که نمونه تجربه ها آن . کردند معیارهای گذشته زندگی نمی

با  ها آن . ابق خود بازنگشتنددیگر به باورهای سیاسی و ایدئولوژیک س ها آن  اکثر. جایی سراغ نداشت

همچون بیماران یک آسایشگاه  ها آن .ورزیدند عناد می کس و تنها با خود نیز روانی متالشی شده، بی

هایی پریده و نگاهی سرد و خاموش  رنگهایی الغر و تکیده،  صورتعجیب و غریب،  ظاهریروانی با 

مسکونی از این که به چنین موفقیتی دست بازجویان و گردانندگان واحد . به بند بازگشته بودند

 ۲۳۷.کردند احساس غرور می ،یافته بودند

                                                 
رغم شکست از  نداشتند که علی ی مهم توجهی به این نکته متأسفانه در آن لحظات سخت زندانیان واحد مسکونی  ۲۳۶

شان را که هر لحظه مورد تهاجم  ی مبارزه تعلق داشتند، و توانسته بودند عنصر درخشان انسانیت جا که به جریان زنده آن

 . ها بودند ترین شرایط حفظ کنند، پیروز نهایی آن بود در سخت

سـازنـد،  سوزند و مـی برند، می به سر می ی جسمی و روحی دوزخیان همان گونه که همواره در عذاب و شکنجه  ۲۳۷

ی  چنانکه در سوره. شود دوزخیان، نوعی شکنجه محسوب می هـاى وحـشتناکی نیز دارند که خود براى دیگر قـیـافـه
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شدند و   ای خیره می بردند، در سکوتی مطلق به نقطه رنج می عمیقکه از افسردگی زنان زجر دیده 

و در  نشستند میها رو به دیوار  این و آن، ساعت وگو با به دیگران و یا گفتکردن برای پرهیز از نگاه 

گریختند و در   در نمازخانه و بر سجاده، چادر بر سر خویش کشیده و از جمع می یا رفته و ود فرو خ

 .ریختند تنهایی اشک می

  یکی از مسئوالن تشکیالت بند چهار زنان را که تحت ۲۳۸سوادبه اردوان، وضعیت فرزانه عمویی

 :  کند چنین توصیف می ۶۵ های شدیدی قرار گرفته و مشاعرش را از دست داده بود در سال شکنجه

 

ندازد و با آن سر و صورت کثیف و بوی زننده به وسط اتاق ا چادر سیاهی روی سرش می

کشد که ته چادر به  جا روی صورت می چادرش را تا آن. ایستد رود و به نماز می می

. نمازش رکوع و سجود ندارد. مهرش یک تکه کاغذ است. نزدیک کمرش رسیده است

خواند که از  فرزانه آنقدر نماز می... یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت. شود یتمام هم نم

بعد . یک روز، دو روز، سه روز در خواب است. اما خوابش هم تمامی ندارد. آفتد پای می

به این ترتیب دوران بیداری آغاز .... خورد هرآنچه خوردنی است را می. شود بلند می

حال شود و به خواب سنگینی فرو رود  تا دوباره بیچند روز و شب بیدار است . شود می

. از حمام رفتن و شستشو نیز گریزان است. ... کشد که حدود سه تا هفت روز به درازا می

اش  در ایام عادت ماهانه. هایش بلند موهایش ژولیده و ناخن. سر و صورتش کثیف است

رزاد در وسط اتاق دراز کند و لخت ماد هایش را از تن می لباس. تحمل ناپذیرتر است

 ۲۳۹کشد می

 

                                                                                                               
 ».ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفی النَّاِر ، روزى که چهره هایشان در دوزخ دگرگون شود یْوَم«: آمده است ۶۶احزاب آیه 

فرزانه با . انه کارمند و متأهل بود و همسرش یکی از مسئوالن مجاهدین که از دست نیروهای رژیم گریخته بودفرز  ۲۳۸

آزاد شده و در زمستان همان سال دوباره دستگیر و به  ۶۰و بازجویان دادستانی، یک بار در سال  داوود فریب دادن حاج

ی  رسمی به دروغ اعالم کرده بودند که وی زنده در خانه  مقامات دادستانی طی اطالعیه. رد شکنجه قرار گرفتسختی مو

او به دالیل مختلف مورد نفرت و . ای دیگر دستگیر شده است به همراه عده موسی خیابانی رهبر نظامی سازمان مجاهدین

. و به همین دلیل عاقبت بعد از فشارهای گوناگون او را در واحد مسکونی به بند کشیدند ی شدید بازجویان قرار داشت کینه

او .  زندانیان فرزانه را در روزهای آخر برقراری واحد مسکونی دیده بودند که همچنان به صورت تنبیهی سرپا ایستاده بود

 . شد آباد بستری در آسایشگاه روانی امین ۶۹پس از آزادی از زندان در سال 

و  ۸۱، صص ۱۳۸۰کتاب زندان جلد دوم، ویراستار ناصر مهاجر، مقاله روان پریشی، سودابه اردوان، چاپ اول، آمریکا،  ۲۳۹

۸۲ . 



 دوزخ روی زمین

 

١۴۶

 ۲۴۰. برند و به انفرادی می کنند میبلکه تنبیه  ،دهند زندانبانان نه تنها او را مورد درمان قرار نمی

 : دهد  پس از بازگشت از انفرادی چنین شرح میرا سودابه اردوان وضعیت او 

 

های زیادی بر  دهد و مگس بوی گند می. رسد حال و روزش بدتر از گذشته به نظر می

این بار، در . رود کند و زود به خواب می دم در هواخوری اتراق می. سر و صورتش نشسته

هایی که در هواخوری بسته  ساعت..... کند کند، ادرار هم می همان جا که زندگی می

ها  بچه. اش محل خواب فرزانه است رسد که منشاء است، بوی وحشتناکی به مشام می

گذارد که  نمی. را به حمام ببرند تا جایش را نظافت کنندکنند او  کوشش می

  ۲۴۱.تشویش دهندسش

 

 : کند چنین روایت می هایش  سلولی مرفتار منصوره یکی از قربانیان واحد مسکونی را یکی از ه

 

وقتی در قرنطینه مدت دو ماه در کنارش بودم، جرأت  ،بعد از آمدن از واحد مسکونی

و ماه فقط یک بار در یک در تمام این مدت د. رف بزندنداشت که یک کالم با من ح

بقیه این دو ماه را به خواندن نماز قضا و » دیدی با خودت چه کردی؟«: جمله گفت

 ۲۴۲. مفاتیح و نماز شب و گریه کردن مشغول بود

 

و  دانستند ای از سوی بازجویان می حضور خود در بند و همراه شدن با دیگران را موقت و توطئه ها آن 

 ها آن . و تمایل شدیدی به تنهایی داشتند جستند دوری میبه همین دلیل به شدت از جمع 

اند و عنقریب برای به دست آوردن  پنداشتند که برای درس عبرت به میان جمع بازگردانده شده می

 حتا. به همین خاطر، دچار تالطم روحی دائم بودند. اطالعات جدید به زیر فشار برده خواهند شد

                                                 
این دسته از زندانیان که به تدریج و بر اثر تحمل سوء رفتارهای زندانبانان، به درجاتی از روانپریشی و گاه جنون   ۲۴۰

رو نبودند بلکه فشارهای مضاعفی را نیز متحمل  ا مساعدتی از سوی مسئوالن زندان روبهشدند نه تنها ب ادواری دچار می

شان  شوند، یکی ها که روانی می چرا این: گفتند داشتند و همواره می ها بر نمی آن مسئوالن زندان دست از سر . شدند می

 ! کند ن خوب کار میشا گویند و عقل گویند؟ پس دروغ می آید؟ چرا به ما ناسزا می طرف ما نمی

 .۸۳و  ۸۲، صص ۱۳۸۰کتاب زندان جلد دوم، ویراستار ناصر مهاجر، مقاله روان پریشی، سودابه اردوان، آمریکا،  ۲۴۱

 .۳۴۰، ص ۱۳۷۹قهرمانان در زنجیر، انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران،   ۲۴۲



حصار زندان قزل  

 

١۴٧

دست به گریبان با شک و تردید  نیز ۲۴۳منتظری "الله آیت"منصوب از سوی  تهیأهنگام برخورد با 

و برای ارزیابی وضعیت و  از سوی بازجویان اوین مزبور تهیأاین بود که  ها آن ی  تصور اولیه .بودند

 . آمده است ها آن موقعیت 

  :گوید می ،در یک بند بوده  -یکی از قربانیان واحد مسکونی - "شیوا"ماه با  یکی از زنانی که بعدها دو

 

یک . او را طوری روانی کرده بودند که مطلقًا حاضر نبود با یک نفر یک کالم حرف بزند

کارتون کوچک به طول پنجاه سانتیمتر داشت که در آن یک قرآن، یک مفاتیح، یک 

در تمام مدت دو ماه در کنج اتاق نشسته بود و . ودقاشق و لیوان و یک بشقاب گذاشته ب

از صبح تا شب . کرد های زیر خودش را جمع می فقط با دست آشغال. خورد تکان نمی

 ۲۴۴.گفت که شما منافق و نجس هستید ها می ی بچه خواند و به من و بقیه نماز می

 

عامدانه یا غیرعامدانه خود را نسبت به خود  پیدا کرده بودند به خاطر بیزاری و نفرتی که   تعدادی

داد و فریاد و ناسزا گویی به دیگران، . گفتند  با داد و فریاد به خود و دیگران ناسزا می زدند و کتک می

فریادهایی که در گلو خفه . انعکاس طبیعی فشاری بود که در واحد مسکونی به آنان وارد شده بود

حرف ماه در زیر بیشترین فشارها امکان  چهاردهی که کس. داد به این شکل خود را بروز می شده بود،

 .کرد خود را اثبات کند پیدا نکرده بود، حاال با فریادهایش تالش می زدن

و در ا .اش تشدید شد برد، در اثر فشارهای وارده، بیماری رنج مینیز از ناراحتی وسواس فریده که 

 . زد میکتک موقع وضو و یا شستن دست و روی، خود را شدیدًا 

 : گوید هنگامه حاج حسن که خود پنج ماه در بند قیامت و در قبرها بوده در مورد فریده می

 

ها رو به دیوار  کرد و ساعت داد و گریه می فریده فقط به خودش فحش می

 ۲۴۵.نشست می

 

زیادی از بدنش به خاطر شرایط اسفناک روحی  عالوه بر مواردی که بر شمرده شد قسمتفریده 

                                                 
، قبر و قیامت و بهبود شرایط وحشتناک نیالله منتظری را در برچیدن واحد مسکو توان نقش آیت وجه نمی به هیچ  ۲۴۳

و دو معمم دیگر که ) ناصری(آبادی  االسالم انصاری نجف  هیئت مزبور متشکل بود از حجت. های رژیم نادیده گرفت زندان

 ) احتمااًل نام یکی خلخالی بود. (شان را به خاطر ندارم نام

 . ۳۴۰، ص ۱۳۷۹ازمان مجاهدین خلق ایران، قهرمانان در زنجیر، انتشارات س   ۲۴۴

 .۱۵۶، ص ۸۲حاج حسن، انتشارات انجمن هما، چاپ اول، اسفند   چشم در چشم هیوال، هنگامه   ۲۴۵
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خود را هوادار مجاهدین معرفی  او یکی از زندانیانی بود که در واحد مسکونی. خم شده بودعصبی ز و

ی محاکمه توابین در  در جلسه او را. تحت بیشترین فشارها قرار داشتکرده بود و به همین خاطر 

ای از  هنوز چند دقیقه. تا تحت فشار و تحقیر قرار گیرد نشاندندحضور بازجویان روی صندلی اتهام 

  ۲۴۶.نقش زمین شد و شروع جلسه نگذشته بود که او به خاطر فشار روحی و جسمی بیهوش

و گاه آنان بی  در نزد زندانیان واحد مسکونی، بسیاری از احساسات معانی خود را از دست داده بود

 .سعی در سرکوب آن داشتند آن که خود بخواهند ،

 :گوید می مورد، در این هبودبرخوردار بهترین وضعیت روانی  جمع از نآ که در میان " الف -م " 

  

کردند،  صدا می... ها را برای بازجویی و وقتی بچه. بودم  عاطفی و احساساتی یقباًل آدم

یکی از . کردم عشق و محبت در من مرده است اما حاال احساس می. گریستم می

ولی حاال . یدن دوستان و آشنایانم بودبردم، د از آن لذت می زندگیدر چیزهایی که 

اند در آغوش  شان را که از بندهای دیگر آمده دیدم که دوستان قدیمی ها را می وقتی بچه

دانم چه احساسی بود که به من  نمی. آمد بوسند به نظرم مسخره می گیرند و می می

برسد به این که چه  ؛ دیدم بغل کنم توانستم دوستی را که می اصاًل نمی. دست داده بود

 . از دیدنش خوشحال شوم

 

در شرایط جدید، در یک برخورد واکنشی، از موضع یک  برخی از زنان بازگشته از واحد مسکونی

به  ها آن . بقبوالنند ها آن و نظراتشان را به وارد بحث شوند کردند با دیگران  ، سعی می"بریده"زندانی 

 ها آن چیزهایی که به خاطرش تحقیر شده بودند و بازجویان   افته بودند؛ همانفرصتی طالیی دست ی

نیستند و یا  "منافق"ر کردند که دیگ ثابت می ها آن . نمودند ، اثبات میکرده بودندشان منع  را از گفتن

یا از و  کنندحق نداشتند خود را نادم و تواب معرفی  ها آن در واحد مسکونی ! گذشته را قبول ندارند

د حق ابرازش را در آنان شکل گرفته بو گرایشیحتا اگر چنین . اظهار ندامت کنندگذشته خود 

ده، با بازجویان در چنین مواقعی، ضمن نپذیرفتن ادعای زندانی درهم شکسته و تحقیر ش. نداشتند

 .دادند را تحت فشار مضاعفی قرار می او زندانی خطاب کردن "دروغگو"تمسخر و 

ایجاد کرده بود که قادر به تشخیص زمان و  ها آن در  حالت روانی خاصی ،ماهه چهارده فشار شدید

 .های خود نداشتند و درک درستی نیز از گفته ندمکان نبود

                                                 
های جدی روحی و روانی شد، دوران مزبور  رغم همه فشارهایی که تحمل کرد و با آن که دچار آسیب او علی  ۲۴۶

 .با زندانبانان همکاری نکرد و علیه کسی گزارش ندادرا شرافتمندانه پشت سر گذاشت و هرگز 
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ترین حقوقشان از سوی رژیم نیز با بدبینی و  ی ابتدایی به خاطر شرایط نامناسبی که داشتند اعاده

الله منتظری به جای آن که  منصوب از سوی آیت تأهیرای مثال ب. شد رو می روبه ها آن  واکنش منفی

و آزار و  اذیت زنان زندانی را مورد تنبیه و   آمرین راه اندازی واحد مسکونی و مباشرین در شکنجه

 ،هایی که این دسته از زنان متحمل شده بودند بپردازد ها و ستم مجازات قرار دهد و یا به جبران رنج

زندانیان مزبور این امکان را . صادر شده بود ها آنکه علیه دهد  میاحکام جدیدی را تنها دستور لغو 

 همین آزادی و اجرا نشدن احکام اما. آزاد شوند شان از زندان  یافتند که پس از پایان محکومیت

از خود  ها آن  .شدافراد  برنیز در بعضی موارد باعث ایجاد فشار روحی  ها آنتشدید مجازات 

  ...و اند که عفو شامل حالشان شده اند؟ شاید کاری انجام داده سیدند که چرا آزاد شدهپر می

 

 زندگی قربانی درآمیختگی بازجو با

با روح و  ها آن؛ سکونی تمام نشدبا بیرون آمدن از جهنم واحد م ،برای زنان دردمند، زندگی با بازجو

 .اند روان زندانی عجین شده

 : گوید   می است،ا که چهارده ماه فشار واحد مسکونی را تحمل کرده های شیو سلولی یکی از هم

 

امیدوارم تو هم بروی روزی هزار ضربه شالق بخوری تا بفهمی «: یک بار به من گفت... 

ع وضو گرفتن از قیک مرتبه کنار روشویی مو» که آیا هنوز سر موضع هستی یا نه؟

. ساعت و نیم تمام خودش را زد یک. دست من چند قطره آب به دست او پاشیده شد

زد و نیشگون  گرفت و مشت می زد توی سرش و خودش را گاز می یعنی مستمر می

تو نجس «: گفت در اغما به من می. گرفت، تا این که غش کرد و روی زمین افتاد می

هستی، بازجویم گفته که اگر حتا با یک نفر حرف بزنی یعنی منافق هستی و تشکیالت 

 ۲۴۷» ت اعدام استداری و حکم

 

و روزگار سختی را بود مشاعرش را از دست داده به کلی فرزانه عمویی که ی  بارهسودابه اردوان در

 : نویسد می ،گذراند می

 

. کنند سلولش می برای تنبیه بیشتر، فرزانه را هم. فرخنده را برای تنبیه به انفرادی بردند

و به دیوار بنشیند، از جایش تکان نخورد و دارد که شبانه روز ر فرزانه، فرخنده را وا می

                                                 
 . ۳۴۰، ص ۱۳۷۹قهرمانان در زنجیر، انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ   ۲۴۷
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کند  زند و مجبورش می به تقلید از بازجوها، فرخنده را کتک می. بازجویی پس دهد

 ۲۴۸. ها روی یک پا بایستد و رو به دیوار درجا بزند ساعت

 

ی ی فشارها ای نادر که نتیجه که به هنگام حضور در واحد مسکونی نوزده ساله بود از پدیده "ب - م"

  :گوید می ،بی حد و حصر است

 

بازجویی را سال با کوچکترین فشاری خواب شکنجه و   بیستبعد از گذشت بیش از 

 بیست و سهاو دیگر یک جوان . هایم بازجویم نیز حضور دارد بینم و در اغلب خواب می

چنان حضور  او آنقدر آمیخته به زندگی من است و آن. ساله که آن روز بود نیست

اش نیز  رود و همواره خشونت ام دارد که همراه من سن او نیز باال می در زندگی پررنگی

 .شود می بیشتر

 

 دردناک تأثیرات .ایم را دیده ها آنبینیم که آخرین بار  ای می ما در خواب افراد را به سن و قیافه

 . مانند خود آن منحصر به فرد است ،ی واحد مسکونی پدیده

 

 جو پس از آزادیمواجهه زندانی با باز

سخت واحد مسکونی و قبر و  وضعیتدر هفده سالگی به زندان افتاده و در نوزده سالگی  بیتا که

یکی از  - ها وقتی اسماعیل پس از گذشت سالپشت سر گذاشته  صورت شایستهقیامت را به 

بیان  بیند، احساس خود را چنین بند می بدون چشم - بازجویان و گردانندگان واحد مسکونی را

 : کند می

 

آدم کردم این  باور نمی دیدمش، و بدون ذهنیت قبلی در خیابان میهمینطوری  راگ

اش بدون این که قصد  قیافه !بازجو بوده و دارای قدرت و هیمنه و شوکت و جاه روزی

تصادف  شان اتومبیلخورد که  می ییها راننده کامیون ، بیشتر بهمقایسه داشته باشم

یک قیافه و با . اند هو به خاک سیاه نشست هاز دست داد ان راو ندارشکرده و همه دار 

نگاهی به من کرد که  .لمپن مابانه رفتاری کاماًل و البته  معمولی شمایل کاماًل و شکل

هیچ  اما دیگر .هاش دید با تمام قدرت توی چشم اشد نفرت کور قدیمی ر هنوز می

                                                 
 .۸۳و  ۸۲، صص ۱۳۸۰کتاب زندان جلد دوم، ویراستار ناصر مهاجر، مقاله روان پریشی، سودابه اردوان، آمریکا،   ۲۴۸
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ها  اینبا دیدنش فکر کردم . رو ریخته بوداش برایم  به تمامی ف هیمنه .ابهتی نداشت

 ان رازدند و خودش بندهایی گرفته بودند که به چشم ما می از چشم ار انش همه ابهت

های بسته و  پشت چشم هایی که از کردند؛ حقارت می مخفین اش یها پشت حقارت

ه برای قائل بودیم ک ها آنشد و ما شوکت و قدرتی برای  تجربه و جوان ما دیده نمی بی

مثل آدمی بودند که پشت میز ریاست، برای خودش . ن هم تصور کردنی نبوداخودش

میزش  رو اگ ودش ن پشت میزش خالصه میاهمه دنیا به هم درو امپراتوریش  است شاه

، که انش هم نه کابل توی دستا ها ر این .خواهد شد ، بی هویت و محوندبگیر ار

 دشدن گرفتی، تبدیل می ن میاازش راگ رده بود کهشان به وجود آو برای ندهای ماب چشم

 . آنبه هیچ و نه چیزی بیشتر از 

 

  داد ،آن که رنج برد، برد و آن که رنج داد
چه در چیده شدن واحد مسکونی در مورد آنامروز پس از گذشت بیش از دو دهه از بر "د -ف"

 : گوید  می ،جا اتفاق افتاده آن

 

درکی که . دیدی از حیات و هستی انسان آشنا نمودواحد مسکونی ما را با درک ج

ی  ریزد و زندانبان و زندانی هر دو قربانی تفکرات بسته در آن مرز قربانی در هم می

بازجو، اسیرى است . تواب و زندانی مقاوم هر دو در رنجند. شوند ضدانسانی می

مست  نادان در دست نظام دیکتاتورى و زندانی عاشق، اسیر دست این زنگیان

 .قدرت

کند اگر همه بدانند که در واحد مسکونی کی شالق  ه راستی چه چیز تغییر میب

گویی وقایع تنها یك مقصود خورد یا کی رنج بیشترى را متحمل گشت؟ براى من باز

 .آن که رنج برد، برد و آن که رنج داد، داد. را در بر دارد یا معنا

. دوخته شود ،کنند ی که حتا فکرش را نمییها آناین جامه ممکن است بر تن هر یك از 

فرق ندارد، در کجاى این . را نیز روزى بزند ها آنی  این قاصد ممکن است در خانه

بازیگران این . بازجو باشی یا تواب، زندانی باشی یا زندانبان. داستان نقش بازى کنی

ارى را با ارزش نگ چه که این وقایع آن. ای روح خود را باختند تراژدی هر یک به گونه

براى شناخت . کند شناخت این پدیده به منظور جلوگیری از تکرار آن در آینده است می

براى این . ها ادامه یافت وجود آمد، و چگونه تا نابودى انسان هاین که چگونه این پدیده ب
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 . که انسان از این پدیده بیاموزد

. گر زمان خمینی کرد کنجهی زمان شاه را بازجو و ش قدرت، زندانی و شکنجه شده

هاى بسیار در آستین خود دارد تا ما را در  و این کارگردان کارکشته هنوز بازی

 . ....ى جدیدى بیازماید ها نقش

مان کرد زود باز  ها نگوییم تا هرگاه رو به سوی  حیف که از زمستان، داستان

با ... تان سرد استزمس... در هر لباسی... شناسیمش و داد بر آورده و رسوایش کنیم

حتا بر  ...آن را بر هیچکس روا نداریم... فرقی ندارد. هر اسمی زمستان سخت است

 . آن که با ما دشمنی کرد



 

 جدول مشخصات زندانیان واحد مسکونی

 

 ۲۴۹کردند و خود عامل فشاری علیه دیگر زندانیان بودند افرادی که با بازجویان همکاری می

 . 

 فردی سن میزان تحصیالت

 ۱ ۱۶ دانش آموز
 ۲ ۲۳ دانشجو

 ۳ ۱۸ دانش آموز
 ۴ ۱۸ دانش آموز
 ۵ ۱۹ دانش آموز
 ۶ ۱۶ دانش آموز
 ۷ ۱۸ دانش آموز
 ۸ ۲۰ دانش آموز
 ۹ ۲۰ دانش آموز

 

 مسئوالن تشکیالت بند چهار عمومی که گاهی در واحد مسکونی حضور داشتند

 

 ردیف سن میزان تحصیالت
 ۱ ۲۹ کارمند
 ۲ ۲۳ دانشجو

 ۳ ۲۴ معلم -دانشجو
 ۴ ۲۳ دانشجو
 ۵ ۲۳ دانشجو
 ۶ ۲۴ پزشکی دانشجو
 ۷ ۲۴ ی فنیدانشجو

 ۸ ۲۴  دانشجوی فنی

                                                 
 .احد مسکونی نزد من محفوظ استاسامی کامل کلیه زندانیان و  ۲۴۹
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 ماهه واحد مسکونی تحت بیشترین فشارها بودند چهاردهافرادی که در دوران 

 

  ردیف سن میزان تحصیالت
 ۱ ۲۱ دیپلمه
 ۲ ۲۲ دیپلمه

 ۳ ۲۶ دانشجو فنی
 ۴ ۲۶ پرستار

 ۵ ۲۵ یسانس حسابداریل
 ۶ ۲۰ دانش آموز

 ۷ ۲۴ معلم
 ۸ ۲۱ دانش آموز

 ۹ ۲۰ احتمااًل دیپلمه
 ۱۰ ۱۹ دانش آموز

 ۱۱ ۲۴ معلم
 ۱۲ ۲۲ دانشجو
 ۱۳ ۲۰ دیپلمه
 ۱۴ ۲۲ دانشجو

 ۱۵ ۲۸ معلم
 ۱۶ ۲۲ دیپلمه و یا دانشجو

 ۱۷ ۱۸ دانش آموز
 ۱۸ ۲۳ دانشجو

 ۱۹ ۳۱ فوق لیسانس فیزیک
 ۲۰ ۱۸ موزدانش آ

 ۲۱ ۱۹ دانش آموز
 ۲۲ ۲۱ دانش آموز

 ۲۳ ۲۲ دانشجو
 ۲۴ ۲۲ دانشجو

 ۲۵ ۱۵ دانش آموز



 

 

 یروان یها و آشوب یگور هب زنده

 ،زمینه کیفیت عذاب؛؛ یات مذهبیامت، شب اول قبر در روایق ح قبر،یتوض؛ قبر

روز، یرزان دشدن؛ مبا ؛ مسخ یروان یفروپاشتشکیل قبر؛ و چگونی هدف 

؛ دیو ام  میب ؛ مصاحبه؛ انطباق فعال؛های آن توبه و ویژگیگران امروز؛  شکنجه

 ...و های جسمی و روانی آسیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک انسان خوب کسی است 

 اند که چشمانش را بسته

 تا آفتاب را نبیند

 سازد دانند که چراغ خورشید را او روشن می و نمی

 کور  ی زنجیرهاست و مثل ساکن کوچه

 برند دور اند و می دستش را گرفته

 فان خاک و باد توو او بر 

 !نه  :زند ایستد و فریاد می و بر دریای آتش می

 افتد ای سینه سرخ به خاک می و مثل پرنده

 

 )ی کنف ی تابیده از مجموعه شعر بر ساقه(
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 جا قیامت است خوب فکر کنید؛ این

های متفاوتی است برای  نام   ۲۵۰... و" دستگاه"، "جهنم"، "جعبه"، "قفس"، "تابوت"، "امتیق"، "قبر"

مختلف تالش  یجا با به کار بستن فشارها حصار که در آن مشخص در زندان قزلتوضیح یک مکان 

 .در آورند جمهوری اسالمی و به خدمت اندهفروپاش یشد افراد را به لحاظ روان یم

ها و در سراسر جهان مرسوم بوده  از زندان یاریخ و در بسین نوع شکنجه در طول تاریه از ااستفاد

را مورد استفاده قرار داده  یا ن شکنجهیست که چنین ین نظامیاول یاسالم یم جمهوریرژ. است

 یو شکل رفتک به خود گیدئولوژیا یرنگ و بو یاسالم ین نوع شکنجه در نظام جمهوریاما ا. است

 ۲۵۱. دیآفرشکنجه را  ی ر عرصهنو د

ان یزندان ی امت همهیده قبر و قیکه تنها به زنان مجاهد اختصاص داشت، پد یبر خالف واحد مسکون

ک یو مجاهد به  ستیرمسلمان، کمونیمسلمان، غان زن و مرد، یدر قبرها زندان. گرفت یرا در بر م

 . کردند یرا تجربه م یکسانیط یاندازه تحت فشار بودند و شرا

. بودند  اختصاص داده ،ده شده بودندیکه در آن به بند کش ینام را به محل چهار یاسیان سیزندان

تابوت،  :بود که در آن قرار گرفته بودند یان مزبور از محلیاز احساس و برداشت زندان ینام ها ناش نیا

 .س، تختقف ،جعبه

 .ساخت یس و جعبه او را محدود مگرفت و چون قف یمحل مزبور همچون تابوت انسان را در خود م

                                                 
ها و فعاالن سیاسی که از دور   اند و گروه متأسفانه تعدادی از زندانیان سیاسی سابق که شرایط فوق را تجربه نکرده  ۲۵۰

های غیرواقعی و گاه مضحکی به آن  اند، صورت شنیده  های متفاوتی که از این پدیده نام اند، بر اساس  دستی بر آتش داشته

 . ام  ، به این موارد اشاره کرده)ها اندوه ققنوس(، "نه زیستن نه مرگ"در جلد دوم کتاب . اند داده

ها که ابعادش دو  در این سلول. شدند ی دیگری مدفون می نیز افراد به گونه) تنبیهی( های بندهای مجرد  در سلول  ۲۵۱

و در شرایط سخت تر، گاه بیش از سی ( یست نفر به طور معمول بیش از ب متر و نیم در یک متر و شصت سانتیمتر بود، 

ای در هر  تخت سه طبقه. شد برای جا دادن افراد، به جای سطح سلول از تمام فضای آن استفاده می. محبوس بودند) نفر

دور آن  تخت با فاصله از دیوار قرار داده شده بود و زندانیان. ی اول آن را از جا کنده بودند  سلول قرار داشت که کف طبقه

. گرفت ها قرار می ی دومی ها جلو صورت طبقه ی سومی کردند؛ به طوری که پای طبقه نشستند و پاهایشان را آویزان می می

شان را  های وسایل شخصی در این فضای کوچک زندانیان باید ساک. زدند بقیه زندانیان هم روی سطح زمین چمباتمه می

ی بی معنایی مبنی بر این   شدن تعداد زندانیان در یک سلول، مسئولین زندان ضابطهگاه با کم . دادند نیز به نوعی جا می

کردند تا بدین ترتیب همان شرایط قبلی را که تحمیل  ی سوم بنشیند وضع می تواند روی تخت طبقه که تنها یک نفر می

ها را نیز دیوار کشیده  ی این سلول نجرهدر یک برهه جلو پ. تنگنای هر چه بیشتر علیه زندانی بود، به مرحله اجرا درآورند

حصار هر یک دارای چهار  واحدهای یک و سه قزل. شدند بودند و زندانیان در طول شبانه روز قادر به دیدن نور آفتاب نمی

 . بند مجرد بودند
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 ی ساخته  قیامتآن  در ،الزمان چون آخرهمبود و  "امتیق"محل مزبور  ،از نظر مسئوالن زنداناما 

 یپاسخگو یستیبا یمزندانی شد و  یسته مینگر زندانیانبه اعمال  دست بازجویان جمهوری اسالمی

 ،بود "عذاب"ط و اعمال مأموران یحط میاز شرا یرا که ناش "جهنم"و عذاب  شد میاعمال خود 

ساخت و  یکه فرد را در خود مدفون م چرا؛ دندینام یمهم  "قبر"ده را ین پدیا. کرد یتحمل م

. عه، فشار شب اول قبر و عالم برزخ را به افراد نشان دهندیات شیخواستند طبق روا یم مأموران نظام

 یانسان را به موجود ،دهیچیپ یندیفراق یطر از بنا بود "یدستگاه" و "کارخانه" همچونده ین پدیا

 .داشته باشدبه گذشته خود  یشباهتنباید که  یموجود ؛دنل کیتبد دیگر

 

 قیامتآغاز 

در زندان  وضعیتو وخامت  زان فشاریش میو مقارن با افزا یواحد مسکون یانداز پنج ماه پس از راه

ن یاول ؛شد ۲۵۲رانهیگختد و سین جدیقوانها و وضع  سلول هایحصار که منجر به بسته شدن در ل قز

 . افتیش یگشا ۶۲ در مهرماه سالدر بند قیامت قبرها ردیف 

 یحتا سرپا نگهداشتن افراد برا .دار شدیپد یاز دل واحد مسکون ای به گونه زین بند قیامتدر واقع 

 . افتیت یحصار عموم در قزل یواحد مسکون ی ز پس از تجربهین یطوالن  مدت

مورد ش از مردان یش و پیسرکوب بودند و ب ی هیز زنان هدف اولیامت نیقبر و ق ی پروژه یندازا در راه

رات یتأث ی و زندان پس از مشاهده یمقامات دادستان. فرسا قرار گرفتند طاقت ی  ن شکنجهیش ایآزما

آنان  درآمدنم یو به خدمت رژ ها آن  یروان یاز زنان که منجر به فروپاش یتعداد بر  ن پروژهیمخرب ا

با  ۶۲ماه  و در بهمن ندوه را توسعه دادین شیان ای، به منظور درهم شکستن مقاومت زندانشد

خ به ین تاریاز ا. دندیفوق به بند کش یها را در محل یزندان یشترید، تعداد بیجد یها محل  یانداز راه

                                                 
ر سلول جای مشخصی د هرکس : شد این قوانین چیزی نبود جز ممنوعیت زندگی جمعی که موارد زیر را شامل می  ۲۵۲

به تنهایی باید فهرست خرید از فروشگاه را که شامل چند قلم کاالی محدود . داد داشت و نبایست جایش را تغییر می

زندانی اجازه تعارف کردن به دیگری را . نوشت داد و اسمش را روی اجناسش می شد، به تواب مسئول این کار تحویل می می

کسی حق کمک به بیماران . ها ممنوع بود آن ی مشترک از  به دیگران یا استفاده ی اضافی دادن هر گونه وسیله. نیز نداشت

کشیدن سیگار . کرد از لباس گرم دیگری استفاده کند کسی حق نداشت حتا اگر احساس سرمای سخت می. را نداشت

باید شخصًا برای شد و هرکس  غذا به شکل شخصی پخش می. اشتراکی یا روشن کردن سیگار از یک شعله آتش ممنوع بود

تمامی افراد یک سلول . استفاده مشترک از یک مایع ظرفشویی و شستن ظرف دیگری ممنوع بود. کرد گرفتن غذا اقدام می

گونه یاری  هر. بودند می... برای نگهداری میوه و   های جداگانه بایست دارای قندان، ظرف پنیر، جا صابونی، شامپو، ظرف می

توابین مسئول اجرای قوانین، تنبیه خاطیان و . ی عقوبت دردناکی بود و هر گونه شفقتی شایستهبه دیگری در حکم گناه 

 . گزارش به مقامات زندان بودند
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به مردان  آنان به همراه از  یشتریو شمار ب ۲۵۳شدت یافتبعد بود که انتقال زنان مجاهد به قبرها 

 . افتندیقبرها انتقال 

  :دیگو یمهتاب م

 

 آمد کنار حاج داوود  روزک ی، انتقالم به تابوتبعد از گذشت حدود دو ماه از  زمان 

 یو وقت »دستگاه؟ یتو یآمد یاز ک«: دیازم پرس با صدای خیلی پایین  گوشم و 

 یآمد یاز ک«: ، اضافه کرد از دستگاه متوجه نشدم اد من درست منظورش ریفهم

پس « :د و گفتیاو هم با تمسخر خند. »آذر هیجدهماز « : من جواب دادم  »جا؟ نیا

  »!یدار کار هاحاال حاال! یزه هستییترم پا یدانشجو

 

بودند که به برنامه  یزنان ،م درآمده بودندیکه در اثر فشارها به خدمت رژ یشتر افرادیکه ب ییجا از آن

ش گرفته بودند، معتقد بودند و یدر زندان پ ها آن که  یا  وهیو ش )سهند( "ستیرزان کموناتحاد مبا"

ن زنان یاز ا یبه انتقال تعداد ۶۲قرار داشتند، مقامات زندان در بهمن  ها آن ر یتحت تأث یا به نوعی

مقامات  که یانیا زندانیبردند و  ین به سر میو دادگاه در او ییل مراحل بازجویکه به خاطر تکم

 . دندیکش را هم در قبرها به بند ها آنو  کردندمبادرت هستند  یدادند سر موضع یص میتشخ

 

 ین ضرورت سرکوب، شکنجه و فرهنگ مذهبیب یکیالکتید  ی رابطه

ضرورت و  یکه بر مبنا ک،یدئولوژیا ین نوع شکنجه نه بر اساس الگویقبرها و ا ییبرپا هرچند فکر

ق آن و از یگسترش و تعم یبرا  اما در ادامه ؛ان طرح شکل گرفتیذهن مجر قدم به قدم در ی تجربه

جاد فشار ین ایاندرکاران طرح و همچن ه دستیبه آن و توج عافیتلباس  پوشاندن یهمه مهمتر برا

به  جانیان .دست به دامان مذهب و فرهنگ حاکم بر جامعه شدند ،انیقربان یشتر بر رویهرچه ب

 توجیهاز  یستیبا ،شان دچار وقفه و رکود نشود ینیآفر تیکه دستگاه جنا آن یبراد افته بودنیدر  تجربه

 یها هرچه شکنجه و تر عیفج شان تیهرچه جناشان،  اعمال یر زشتیتطه یبرا. استفاده کنند یمذهب

  ۲۵۴.شد  یظ تر میز غلیشان ن یهات مذهبیتوج، بود تر سخت انیاعمال شده توسط بازجو

                                                 
 .   زنان مجاهد یک ماه پس از انتقال زنان چپ به بند قیامت، به قبرها آورده شدند  ۲۵۳

 ۵۹۸شکست در جنگ با عراق و پذیرش قطعنامه  که پس از ۶۷در جریان کشتار وسیع زندانیان سیاسی در تابستان   ۲۵۴

محارب با "به اتهام  ،گذراندند زندانی که دوران محکومیت خود را میحدود چهار هزار به دستور خمینی صورت گرفت، 

جنایتکاران برای شرعی جلوه دادن جنایت خود، از اعدام زنان . ی مرگ سپرده شدند ، به جوخه"ارتداد از دین خدا"و  "خدا

 .شود، خودداری کردند ارکسیست با استناد به فتوای شرعی که زن مرتده اعدام نمیم



حصار زندان قزل  

 

١۵٩

شبرد یخود و به منظور پ ماهیتبراساس  در طول این سه دهه ثابت کرده که یاسالم ینظام جمهور

 ۲۵۵.دهد یم داده و ز قراریرا دستاو باورهای مذهبی مردم وستهیپ ،اهدافش

سخن  ی"دستگاه"و  "کارخانه" یانداز از راه یبه روشن یحاج داوود رحمان ،اول یها در روزها و هفته

 .بود یدیجد یها نسانآورد که هدفش ساختن ا یان میبه م

چون  یلینام وسا. است که قرار است داشته باشد یانگر عمل و کارکردیله، بیا وسیده یک پدینام 

 . دده یرا نشان م ها آنت و کارکرد یز هویقبل از هرچ... ون ویزیزر، تلویخچال، فری، یبخار

افتند که یآن شده و در یها نقصسرعت متوجه  هخود ب ی تبهکارانه پروژه یانداز زندانبانان پس از راه

ست و یا نیرسا و گو یکه مد نظر داشتند به اندازه کاف یا  دهیان پدیب یا دستگاه، براینام کارخانه 

 یات مذهبیروا یبر مبناآن را  ده،ین پدیص ایرفع نقا یبرا ها آن . گذارد ت آن را به نمایش نمییماه

 "امتیق"و  "قبر"ز به ینام آن را ن و کردندستوار ا ،ف شدهیز آن توصیکه از قبل همه چ یو ماکت

 توجیهسرکوب و  ی ت، تجربهیل به جناین میمتقابل ب یکیالکتید ی  ب رابطهین ترتیبه ا. ر دادندییتغ

 .جاد شدیا یمذهب

کند؛ در حالی  نام کارخانه و یا دستگاه، مفهوم مدرنی را به ذهن زندانی به بند کشیده شده، القاء می

زندانی را پس از مدتی ی مذهبی را به او القاء کرده و  قیامت و شب اول قبر، مضامین کهنه که قبر،

 . کند در خود مدفون می

کنندگان   انگر روح حاکم بر تفکر ادارهیکه ب یدستورات مذهب یو اجرا یدئولوژیحضور پر رنگ ا

در . وع شکنجه شدن نیشتر ایب تأثیر گذاری هرچهمنجر به  ،است یاسالم یزندان در جمهور

ک خود را محق پنداشتندکه با مرده یدئولوژیزندانبانان به لحاظ اتحول تغییر و ن یای  نتیجه

چرا که اعتقاد داشتند در  ؛او وارد کنند بررا  یهر فشار یقبر مجازیک جاد یو ا یتن زندانشپندا

متحمل را  یشتریار بیبس یان فشارهایک از قربانیخداوند هر ی پس از مرگ و به اذن و اراده یایدن

 .خواهند شد

ق را ین توفیبودند که ا یخوشبخت یها گران آدم ان نگونبخت در نگاه زندانبانان و شکنجهیزندان

ط برزخ را به چشم یو شرا "ضغطه القبر"ا ی "فشار شب اول قبر"محدود  یمدت یتا برایافتند  می

                                                 
  مسئوالن جمهوری اسالمی در یک اقدام تبلیغی پشت اسکناس پنج هزارتومانی  که اخیرًا انتشار یافته است، نقشه  ۲۵۵

و به زبان فارسی روی آن از ستعلیق نو با خط شکسته   ایران را همراه با آرم انرژی اتمی و تصویر یک ماهواره چاپ کرده

ها به این  آن» .دانش اگر در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت«: اند قول پیامبر اسالم نوشته

بینی و خواست  ای، سالح اتمی و رقابت تسلیحاتی را پاسخگویی به پیش شان برای دست یابی به انرژی هسته ترتیب تالش

، به "نمادهای ملی"گیری از  و در عین حال، با بهره. بخشند شان می سالم جا زده و رنگ و لعابی مذهبی به سیاستپیامبر ا

  .پردازند ها نیز می ی هم زمان از ان سوء استفاده



 دوزخ روی زمین

 

١۶٠

 یستیبا ین بابت میاز ا ها آن . ندیشان برآ اتنند و ضمن توبه به درگاه خداوند به جبران اشتباهیبب

شان فراهم کرده بودند تا  یامکان را برا اینکه  پنداشتند می یاسالم یون مقامات جمهوریخود را مد

ده عمل ین عقیبر اساس هم نیزون یسیزیسا و انگیدر دوران تسلط کل! در امان بمانند یاز عذاب اخرو

با  درست است که مجرم: مفتشان و مأموران عذاب معتقد بودند ،ان یسا، بازجویمقامات کل. شد یم

گردد خود را با حس  ین باعث میکشد اما هم یُصاّلبه، درد م کشیده شدن به هات مقدس ویتنب

 !ابد و آزاد کندیح بازیمس یسایع رنج های کردن

پاک کردن از  یزجر دادن مردم را نوع ،شوند یش درونیکه دچار تشو ن شکل بدون آنیبه ا ها آن

آشنا  ،ه بوددیح دیمس یسیکه ع یاز زجر یا را با گوشه ها آن گر ید یگناهان دانسته و از سو

  .کردند یم

تحت  یکه زندان یطیدر شرا یامت، فشار شب اول قبر، جهنم و عذاب اخرویقبر، ق یفضا یالقا

 ی نهیو زم گذاشت برجای می یار مخربیر بسیبرد، تأث یبه سر م یدیشد یو جسم یروح یفشارها

 . کرد یرا فراهم م یشکستن و

 

 یات مذهبیدر رواوحشت قبر و  قبر

را مورد یجاودان و نام ی دهین پدیگوناگون ا یایرباز به مسئله مرگ پرداخته شده و از زوایاگر چه از د

از  دائمًا  انسان شیعه، یو مذهب یشمندان قرار گرفته است اما در فرهنگ سنتیتوجه فالسفه و اند

که در آن شب از جانب فرشتگان خدا صورت  یژه پرسش و پاسخیو هو ب "فشار شب اول قبر"مرگ، 

مؤمنان در . رسد از راه میمرگ همراه با ترس و وحشت ، ن فرهنگیدر ا. شود یترسانده م ،ردیگ یم

 شان یامرگ را بر خواهند که یوند مخدا ازو  دارند می خود، روز و شب دست به دعا بر یطول زندگ

د و از آتش جهنم و عذاب کن یاریبرزخ  عالم قبر و مرگ و یها یرا در سخت ها آن  مبارك گرداند و

 . بدارد شانمصون یاله

 ،آن بر بنیادبعدها  که است ییالگو ییاز به شناسایحصار، ن قزل  قبر در زندان ی دهیشناخت پد یبرا

ان آن متحمل یکه قربان یاز رنج یا ن به گوشهتوا یق مین طریاز ا. استوار شد یامت مجازیقبر و ق

 . برد یز پیاند ن شده

 یدارا یامت در نگاه مذهبی، برزخ و ق"فشار شب اول قبر"که قبر،  یادآوری کنیماست  الزمدر ابتدا 

توان به درون  ینم رشن نگین اییو بدون تب ها پرسشن یبدون پاسخ به ا. هستند ییها یژگیچه و

ع یافت و فجایحصار راه  امت در زندان قزلین حال شوم و هولناک قبر و قیدر عده و یچیپ ی دهیپد

و  ه شدهیتوج یاعتقادات مذهب ی  هیات بر پاین جنایچرا که ا ؛صورت گرفته در آن را درک کرد
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 . دانستند یندگان خدا و بندگان مقرب و خاص درگاه او میان و گردانندگان آن خود را نمایمجر

طالب امام اول شیعیان و خلیفه چهارم مسلمین در توصیف قبر و وضعیت اهل قبور ابو  ابن  علی 

 : گوید می

 

َواِل، هْفِزُعُهْم ُورُوُد ااْلی اَل وَجُدوَن،یْنُموَن َوِضمارًااَل یاَل  َفَجَواِتُقُبوِرِهْم َجَمادًا یَفَأْصَبُحوا ِف

ْنَتَظُروَن، یبًا اَل یُغ ْأَذُنوَنِلْلَقَواِصِفیوَن ِبالرََّواِجِف َواَل ْحِفُلیااْلْحَواِل، َواَل  ْحُزُنُهْم َتَنکُُّریَواَل 

َوَما َعْن ُطوِل َعْهِدِهْم، َواَل  عًا َفَتَشتَُّتوا، َوآاَلفًافاْفَتَرُقوا،یَوِإنََّما َکاُنوا َجِم ْحُضروَن،یَوُشُهودًا اَل 

َخَرسًا،  اُرُهْم، َولِکنَُّهْم ُسُقوا َکْأسًا َبدََّلْتُهْم ِبالنُّْطِقیَوَصمَّْتِد ْت أْخَباُرُهْم،یُبْعِد َمَحلِِّهْم، َعِم

  اْرِتَجاِل الصَِّفِةَصْرَعیُسَباٍت یَوِبالسَّْمِع َصَممًا، َوِباْلَحَرَکاِت ُسُکونًا، َفَکَأنَُّهْم ِف
 .قرار گرفتند ،ستیشدن آن هرگز ن افتید یکه ام !دایرشد و ناپ به صورت جمادی بی

را  ها آنها  یو دگرگون اندازد نمی  را به وحشت ها آنز یانگ وقوع حوادث هراسگر ید

د یو صداهای شد ها و اضطرابات اعتنائی ندارند، و به سر به زلزله .سازد محزون نمی

و حاضرانی هستند ! شودیده نمیغائبانی هستند که انتظارشان کش. دهند گوش فرا نمی

و جدا  گر الفت داشتندیکدیبه  پراکنده شدند،جمع بودند و  !ابندی که حضور نمی

ارشان در سکوت فرو یاگر اخبارشان به دست فراموشی سپرده شده و د دند،یگرد

 ها آنبلکه جامی به  ست،یبر اثر طول زمان و بعد محل سکونت آنان ن است، رفته

ه شان ب به جای سخن گفتن گنگ و به جای شنوائی کر شدند و حرکات  اند که نوشانده

گانی یهمسا اند، پنداری که به خواب رفته د نخست،یافته است و در دیل یسکون تبد

 روند، گر نمییکدیدار یرند، دوستانی هستند که به دیگ یگر انس نمیکدیهستند که با 

. دهیو اسباب برادری قطع گرد دهیگرائ  به کهنگی ها آنان یوندهای شناسائی در میپ

نه برای شب  گر دورند،یکدی که دوستند از نیو با ا! ندیتنها ،که جمعند نیبا ا همه،

 ۲۵۶!شناسند و نه برای روز شامگاهی صحبگاهی می

 

و  "فشار شب اول قبر"از  مباحث مفصلیان یعیات مختص به شیژه در روایو هو ب یات مذهبیدر روا

بن محمد عفر جشود  یات گفته مین دسته روایدر ا. ان آمده استیبه م ،گذرد  یچه که در قبر م آن

برزخ ، »اْلَبْرَزُخ؟ َو َما« :در پاسخ سؤال یعیگذار فقه ش هیان و پایعیامام ششم ش "صادق"ملقب به 

                                                 
 . ، ترجمه و شرح ناصر مکارم شیرازی۲۲۱ی  البالغه، خطبه نهج  ۲۵۶
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 ۲۵۷.همان قبر است از هنگام مرگ تا قیامت .»اْلَقْبُر ُمْنُذ ِحیَن َمْوِتِه إَلی َیْوِم اْلِقَیَمِة« :گفت کجاست؟

چرا که در دوزخ امکان . ر شده استیاز دوزخ تصو تر ان، گاه برزخ هولناکیعیش یات مذهبیدر روا

 یدر دوران برزخ به سخت رن امیا یول، هستامبر و امامان و مقربان درگاه خداوند یپ یشفاعت از سو

 : شود یت میچنانکه از جعفر بن محمد امام صادق روا. ر استیپذ امکان

 

النَِّبیِّ، َوَلِکنِّی َوالَلِه َأَتَخوَُّف  اَعِة النَِّبیِّ اْلُمَطاِع َأْو َوِصیَِّفُکلُُّکْم ِفی اْلَجنَِّة ِبَشَف َأمَّا ِفی اْلِقَیاَمِة

 .َعَلْیُکْم ِفی اْلَبْرَزِخ
رفته یه وآله وسلم که شفاعتش پذیامبر صلی الله علیامت همه شما با شفاعت پیاما در ق

ر مورد عالم ولی سوگند به خدا د .دیامبر در بهشت هستیا با شفاعت وصی پیشود  می

 ۲۵۸.برزخ در رابطه با شما ترس دارم 

 

  یو کشندگ یو هولناک اشدت برزخ بیفیط و کیشرا ی رندهیدر برگ دیبا یم ساخته شدهکه  یپس قبر

 . انده شودینما ین شکل به قربانیا به ایو  ان سازدیآن را نما

 یا دهیپد "قبر"شته شده، بن ابوبکر نو ابن ابوطالب که خطاب به محمد  یمنصوب به عل ی در نامه

 : زند  یاد میف قبر هر روز فرین توصیدر ا. کند  یخ میس یشود که مو بر بدن آدم یر میهولناک تصو

 

 .ُت الّدوِدیأنا َب، ُت الَوْحَشِةیانا ب ، ُت الْغرَبِةیأنا َب ومیقوُل ُکلَّ یإنَّ الَقبَر 

مارها و  ی وحشت، منم خانه ی هغربت، منم خان ی منم خانه زند، یاد میقبر هر روز فر

 ۲۵۹ .ها کرم

 

 » البالء تیب أنا«و  )ی خاک  خانه(  »التراب  تیب أنا«ف باال یگر به توصید یتیدر روا ینیخ کلیش

 .کند یز اضافه میرا ن )بال ی خانه(

کوفه  ی ن وقتی که به قبرستان پشت دروازهیدر مراجعت از جنگ صف ابن ابوطالب یند علیگو یم

 :ن کلمات با ارواح مردگان سخن گفتیستاد و با ایا ،دیرس

 

                                                 
 .۲۴۲ص  دار الکتب االسالمیه، ،۳جلد کلینی، یعقوب  محمد بنفروع کافی، شیخ   ۲۵۷

 . پیشین  ۲۵۸

مؤّسسة النشر االسالمی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المشّرفة، شیخ عباس قمی، ، والمطالب الفاخرةمنازل اآلخره   ۲۵۹

 .۱۳۷ص 



حصار زندان قزل  

 

١۶٣

َیا َأْهَل التُّْرَبِة، َیا َأْهَل اْلُغْرَبِة، . اْلُمْظِلَمِة َیا َأْهَل الدَِّیاِر اْلُموِحَشِة َواْلـَمَحالِّ اْلُمْقِفَرِة َواْلُقُبوِر

 اْلَوْحَدِة، َیا َأْهَل اْلَوْحَشِة، َیا َأْهَل

، اى در خاك غنودگان هاى تهی و گورهاى تاریك، حشتزا و محلههاى و اى ساکنان خانه

 ۲۶۰....ى ترسندگان،ا غریبان، اى

 
  :دیگو ین میابن ابوطالب همچن یعل

 

 اْلَقبِر َعَذاُبلُه ِمنها َعُدوَُّه َحذََّر ال یَشَة الضَّنِك الَّتیَوإنَّ َمع

 ین اعرض عن ذکرم[که خداوند در قرآن دشمن خود را ترسانده  یسخت یهمانا زندگ

 ۲۶۱.عذاب قبر است ]شتًا ضنکًایفاءن له مع

 

 : کند یف میتوصن یچنگذرد،  یبر کافر م "خانه"ن یاز آنچه را که در ا یا و شمه

 

کِسرَن عظمُه ینهشَن لحَمُه وینًا َفین تنیَقبِره ِتسعًة وتسع یسّلُط علی الکافِر فیإنَّه 

 . األرض َلْم ُتنِبت َزرعًا ینًا ِمنها َنَفَخ فیتن َلو انَّ; بعثیوم یه کذلك الی یتردَّدَن علی
کشند و  یش میگوشت او را به ن. شوند یمار بزرگ بر کافر مسّلط م ۹۹همانا در قبر 

ن کار ادامه یشوند و ا ین او میز همنشیشکنند و تا روز رستاخ یاستخوانش را درهم م

در  یاهیگر گیارت و آتش دهانش ددر اثر حر ،بدمد ینیاز آن مارها به زم یکیاگر . دارد

   ۲۶۲. د ین نرویآن زم

 

گونه  نیرانده، هراس از مرگ و قبر را ا یکه بر زبان م ییدر دعاصادق جعفر امام شود  یگفته م

 :دیجو یم یاریکند و از خدا طلب  یف میتوص

 

                                                 
 . ابوطالب، ترجمه دکتر مهدی آیتی ابن البالغه، علی نهج ۱۳۰حکمت   ۲۶۰

مؤّسسة النشر االسالمی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المشّرفة، یخ عباس قمی، ش، والمطالب الفاخرةمنازل اآلخره   ۲۶۱

  .۱۳۷ص 

 . پیشین  ۲۶۲



 دوزخ روی زمین

 

١۶۴

، َالّلُهّم ِة القبرُظلَم یَعل یَاِعّن َالّلُهّم القبر، قیض یَعل یَغم القبر،  َالّلُهّم َاِعّن یَعل یَاِعّن َلّلُهّم

 ۲۶۳....َوحشِة القبر ، یَعل یَاِعّن

ا کمک کن مرا از یقبر، خدا یا کمک کن مرا از تنگیخداخدایا کمک کن مرا از غم قبر، 

 .ا کمک کن مرا از وحشت قبریقبر، خدا یکیتار

 

ای که اهل خانه بشنوند،  هبا صدای بلند به گون، خاست یدر آخر شب که از خواب بر م او همچنین

 :گفت می
  

 ... الَمضَجِع َقیض یََّو َوسِّع َعل ۲۶۴َهوِل الُمطَِّلِع یَعل یَالّلُهمَّ َاِعّن

 ۲۶۵. خدایا کمک کن مرا از هول و وحشت قیامت و فراخ گردان بر من تنگی گور را

 

 "ییتنها"و  "شتوح"، "یکیتار"، "یتنگ"، "غم"چون  ییها یژگیو ازز ین قبر بنا شده در زندان

 درون کرد که واقعًا در می القائات زندانبانان احساس در اثر ،و فرد مدفون شده در آنبود  برخوردار 

 .شد یم ییایخولیو گاه دچار تصورات مال قرار گرفتهقبر 

را به دندان کشند و  یز گوشت کسیمار به طور مداوم تا روز رستاخ ۹۹قرار است در قبر موعود  یوقت

راه  یاسالم یساخته شده توسط جمهور یمجاز یها پس در قبر ،او را درهم شکنند یها اناستخو

ه یبرعل یا یدئولوژین ایخداوند و معتقدان به چن بندگانتوسط  یو فشار  اعمال هرگونه شکنجه یبرا

 . ن باز استیکفار و منافق

از  یکی - "هیالفق رهحضیمن ال"انده شده که در کتاب یچنان نما یات مذهبیوحشت قبر در روا

  :شده است ین معرفیاز مستحبات دفن چن یکی  -عهیفقه ش یا  هیپا یها کتاب

 

تعوذ حامله بالله یو. مةیه القبر ألّن للقبر أهواال عظفاجأ بیت الی قبره فال یوإذا حمل الم

 صبریال ویقّدمه قلیئة ثّم یه هنیصبر علیو.  ر القبریضعه قرب شفیو. ْن هول المطلعِم

 ۲۶۶ر القبریقدمه الی شفیأخذ اهبته، ثّم یئة لیه هنیعل

                                                 
 .  ۳، ح  ۷، باب  ۱۳۵، ص  ۹۸ج : بحاراالنوار . ۱۷۸سید ابن طاووس، اقبال األعمال، ص   ۲۶۳

عد از مرگ با اطالع نسبت یعنی هراس و دلهره و اضطراب و نگرانی و ترس و وحشتی که هر فردی ب" هول مطَّلع "  ۲۶۴

 .به قبر و برزخ و قیامت و عرضه اعمال به خداوند پیدا می کند

 . ۱۳، ح  ۵۳۸، ص  ۲اصول کافی،  جلد   ۲۶۵



حصار زندان قزل  

 

١۶۵

 .ردیگ یدارد و وحشت مرده را م یادیچون قبر هول ز؛ ک مرتبه وارد قبر نکنندیت را یم

صبر کنند و  یک قبر آورند و اندکیت را نزدیت مستحّب است میلذا حمل کنندگان م

  .قبر برند آنگاه او را به ،ند تا او آماده دخول شودیکم کم جلوتر آ

 

الله  ه روحیعمل ی رسالهو عه ید شیه مراجع تقلیعمل یها وحشت شب اول قبر چنان است که در رساله

کان یکه نزدمستحب است « :ن آمده استیکاهش آن چن یبرا یاسالم یانگذار جمهوریبن ینیخم

و زمان  یها چگونگ در رساله۲۶۷ ».بخوانند اوبراى  "وحشت"شب اول قبر دو رکعت نماز ت در یم

ط یتر شدن شرا که منجر به وحشتناک یپس هر تالش. ح داده شده استیز توضین نماز نیخواندن ا

 ،شود یکه از قبر ارائه م ای یفقه الگویش بر اساس یشاپیپ ،م شودیرژ یها در زندان یقبر ابداع

 . ه شده استیتوج

 

 عهیات شیفشار شب اول قبر در روا

ار مشکل که تصورش یاست بس یگذر ذشتن از فشار شب اول قبرند گیگو یست؟ میفشار قبر چ -

قبر به محض در بر گرفتن کافر و  شود یگفته م یات مذهبیدر روا .کند یرا بر انسان تنگ م یزندگ

 : دیگو یم و بانگ بلند کرده ،که قدر نعمات خدا را ندانسته یملعون و کس

 

. سترى ذلك یاذا دخلت بطنف ی، فک یعلی ظهر یوالله لقد کنت ابغضك وأنت تمش

 ۲۶۸... عاد کما کانیو مًایه ، فتجعله رمیفتضمَّ عل: قال 

 و پنداشتم یدشمن م یرفت یمن راه م یکه بر رو ی، تو را از هنگامخداوند سوگند به

ن جسد تو را چنا .دید یمرا خواه یدشمن یبه زود یا همن قرار گرفتان یماکنون که در 

 ... خرد شودت یها فشار دهم که استخوان

 

 ،شد یتوسط زندانبانان به قبر منتقل م یفرد یاست وقت یعیدر ذهن، طب الگویین یبا داشتن چن

ب و یب، تعذیتأد ی ها نقشه زندانبانان که مدت. بود یم یمنتظر اعمال هرگونه فشار یستیبا یم

                                                                                                               
مؤّسسة النشر شیخ عباس قمی، ، والمطالب الفاخرةمنازل اآلخره . ۱۷۰، ص۱َمن الیحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج  ۲۶۶

 .۱۲۸ص قم المشّرفة، االسالمی، التابعة لجماعة المدرسین ب

 . ۱۱۲، ص۱۳۸۱، انتشارات هاتف، مشهد، ۶۳۸ی  الله خمینی، مسئله ی روح ی عملیه رساله  ۲۶۷

 .۲۴۱ص  دارالکتب االسالمیه،، ۳جلد فروع کافی، شیخ کلینی،   ۲۶۸



 دوزخ روی زمین

 

١۶۶

مت یفرصت را غن ،دندده بویکش ،نبودش یب یدگاه آنان کافر و ملعونیرا که در د یدادن زندان  عقوبت

 .دهند  یم  خود را نشان "یدشمن" شمرده و

خته شده یکه بر دار آو یت آن چنان است که حتا فردین نگاه فشار شب اول قبر و لزوم و حتمیدر ا

. از آن ندارد یزیز گرینگاه داشته شده ن یدار باق یق بر باالیچشم گرفتن از خال زهر یو جسدش برا

بزرگ  یاز فقها یکی یمجلسمحمدباقر  "عالمه". ر استیزناپذیاول قبر گر ن نگاه فشار شبیدر ا

 : دیگو ین باره میدر ا یدر دوران صفوعه یش

 

ه السالم سوال یحضرت رضا عل شود از یخته میکه به دار آو یدرباره فشار قبر کس یراو

را  او کند که یخدا هوا را امر م او هم فشار قبر دارد،« دیفرما یحضرت م کند و یم

 ۲۶۹».بفشارد

 

  : دمیه السالم پرسیاز امام صادق عل: دیگو یمر یابو بصن یهمچن

 

َنُعوُذ ِبالَلِه ِمْنَها ؛ َما َأَقلَّ َمْن َیْفِلُت ِمْن َضْغَطِة  :َفَقاَل: َقاَل َأ َیْفِلُت ِمْن َضْغَطِة اْلَقْبِر َأَحٌد؟

 ؛!اْلَقْبِر
 ابد؟ ی چکس از عذاب قبر نجات مییا هیآ

م به خدا از عذاب قبر، چقدر اندکند که از عذاب قبر در امان یبر ضرت فرمود پناه میح

 ۲۷۰.باشند

 

 "عالمه" .شود یاست که از مرده در قبر م یپرسش و پاسخ "فشار شب اول قبر"گر قبر و ید یژگیو

پرسش و پاسخ در قبر را  ی فهیکه وظ یدو ملک یف شکل ظاهریدر توص رامون بحث معادیپ یمجلس

 : دهد ین شرح میان شده، چنیاز اصحابش ب یکیامبر اسالم که خطاب به یبه عهده دارند از زبان پ

 

 ؟ ف أنت اذا أتاك فّتانا القبریک
 بر تو وارد شوند؟) دو ملک از مالئک(قبر ) فتان(بود آنگاه که دو  یچگونه خواه

 ؟ارسول الله وما فّتانا القبری:  فقال

                                                 
 .  ۶بحار االنوار، عالمه محمدباقر مجلسی، جلد   ۲۶۹

 .۲۳۶ص  ارالکتب االسالمیه،د، ۳جلد کلینی، محمد بن یعقوب فروع کافی، شیخ   ۲۷۰



حصار زندان قزل  

 

١۶٧

  ستند؟یچ لله فتانان قبرا رسول ای: صحابه عرض کرد

 أبصارهماو ،ظان، أصواتهما کالرعد القاصفیان غلملکان فّظ : )ه وآلهیصلی الله عل(قال

  )...، سأالنكیابهما فیأن یحفران فی، وأشعارهما یطآن فیکالبرق الخاطف 

شان  یصدا ؛ار خشن و بد خلقندیدو ملک هستند که بس« :فرمود) ص(رسول اکرم 

است در ) کور کننده(نده یشان مانند برق ربا سر و صدا و چشمانو پر  مانند رعد

شان  یها ش دندانین را با نیکنند و زم یشان حرکت م یانبوه موها انیکه در م یحال

 ۲۷۱ »...دکنن یال مؤاز تو س که) ند یها نیا( .شکافند یم

 

 ت در پاسخ دادن به سؤاالتیم یپس از ناتوان ،ت عذابیفیک

بر او وارد پس از ناتوانی میت از پاسخ دادن به سؤاالت نکیر و منکر که  ینوع عذاب ،در روایات مذهبی

   :امام صادق چنین بیان شده استاز زبان  ،شود می

 

هستند تشییع کنند تا  اگر کافری وفات کند او را هفتاد هزار ملک زبانیّه که از جهّنم …

و مردم از دور او کنار روند و مفارقت قرار دهند  و چون او را در میان قبر... کنار قبرش 

صورتی به نزد او آیند و او را بنشانند و سپس از  نمایند، نکیر و منکر در وحشتناکترین

خدای تو کیست؟ و دین تو چیست؟ [» َمْن َنِبیَُّک؟ َمْن َربَُّک؟ َو َما ِدیُنَک؟ َو«: داو بپرسن

آن  د و قدرت بر جواب نیاورد؛زبانش در ادا کردن پاسخ سنگین شو ]و نبی تو کیست؟

دهشت  ای بر او زنند از عذاب خدا، که تمام اشیاء از آن ضربه به دو فرشته چنان ضربه

پس » یاَل َأْدِر: َمْن َنِبیَُّک؟ َفَیُقوُل َمْن َربَُّک؟ َو َما ِدیُنَک؟ َو« :ددو باره از او پرسن. افتند

نفهمیدی و راه  اَل ُهِدْیَت َو اَل َأْفَلْحَت؛ ْیَت َواَل َدَر«: گویند می و به او» دانم گوید که نمی

 از آن دری از آتش به روی او بگشایند و از َحمیِم دوزخ ، و پس»نیافتی و رستگار نشدی

 ۲۷۲. است گفتار خداوند برای او فرود آورند؛ و این

 

 تن حالیه بدترب« شود که شود که در این موقع به میت امر می ابن ابوطالب روایت می علیقول از 

، ردیگ یخود قرار م یزه درون نوك آهنیرد که نیگ یقبر قرار م فشار یدر تنگنا یا بخواب، او به گونه

 ».شود می ش خارجیگوشت و ناخن ها حتا مغزش از درون

                                                 
 .۲۱۵، ص ۶ج:  االنوار روایت الحسین بن سعید االهوازی الکوفی فی الزهد، نقل از او توسط عالمه مجلسی در بحار  ۲۷۱

 . ۱۷۴و ۱۷۵ صامالی، شیخ صدوق، طبع سنگی ص  ۲۷۲
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از جمله  یفات فراوانیکه صاحب تأل یاز محدثان به نام قرن چهاردهم هجر یخ عباس قمیش

 :  دیگو یمأموران خداوند م یت از سویبه کار م یدگیرس ی ارهبدر ،الجنان است حیمفات

 

 یاشرف رفتم که ناگهان از دور صدا نجف السالم یقبور به واد ارت اهلیز یبرا یروز

 یا د و نالهیکش یم یا حهیاو ص .او را داغ کنند بلند شد ستندخوا یکه م یشتر نعره

دم یطرف صدا رفتم ده سرعت ب  هبد، من یلرز یالسالم م ین وادیزم ییگو کرد که یم

ها از اوست  ن نعرهیاند و ا دفن آورده یاست که برا یا بلکه جنازه ستیدر کار ن یشتر

ن یبود که در اول یو ظالم ین جنازه، مرد متعدیا .ستندیمتوجه ن ان اصاًلیاطراف یول

 ۲۷۳.شده بود دچار ین عقوبتیبه چن وهله از ارتحالش

 

 "الله تیآ" ی و همدرس و هم مباحثهد نجف یاز مراجع تقل یگانیگلپا نیالد جمالدیس "الله تیآ"

ن آنان به یب ییاه و رد و بدل شتدا یبه سرو کاریبا ارواح ط«شاگردانش  ی که به گفته یبروجرد

عبادت و تفکر در عالم « یبرااش  یان و مرشدان اخالقیبه دستور مرب ، هر هفته»وستیپ یوقوع م

 : دیگو یم نیاو از مشاهدات خود چن. رفت یرستان مبه قب» مرگ و ارواح

 

ها رفتم، خواستم  حجره از یکیآمد، آمدم و در  یزمستان که برف م یها از شب یشب

مقبره را زدند و  حال در نیغدا بخورم که در ا یا دستمالم را باز کنم و چند لقمه

صبح  ها آن و  خواندآن مقبره تا صبح قرآن ب یرا آوردند و گفتند که متصد یا جنازه

دم مالئکه یکمرتبه دی همراهان، جنازه را گذاشتند و رفتند و .ندیایدفن جنازه ب یبرا

د یکش یآسمان زبانه م زنند که آتش به ین بر سر او میآتش یعذاب آمدند و چنان گرزها

  .متزلزل شده بود تمام قبرستان ییخواست که گو ین مرده بر میاز ا ییادهایو فر
ن منظره از حال رفتم، بدنم یمن از مشاهده ا ... بود؟ یتینم اهل چه معصدا ینم

ردم که در را باز ک یاشاره م) قرآن یقار( د و هر چه به صاحب مقبره ید، رنگم پریرزل یم

زبانم قفل  ،میخواستم به او بگو ید، هر چه میفهم یرون بروم، او نمیخواهم ب یکن من م

 ۲۷۴.کرد حرکت نمیشده بود و 

                                                 
 ۱۴۰ن، مشهد، صص ، چاپ دهم، انتشارات نور ملکوت قرآ۱محمد حسین حسینی طهرانی، جلد سید معاد شناسی،   ۲۷۳

 .  ۱۴۱و 

 .   ۱۴۴و ۱۴۳صص  پیشین،  ۲۷۴
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که استاد  یقاض یآقا یرزا علیم "الله تیآ"از مرحوم  یلسوف بزرگ اسالمیف ییطباطبا "المهع"

 :کند ین نقل میچنشان بوده یا

 

بودند  یعثمان یها یها سّن یها فوت کرد، افند یاز افند یمنزل ما در نجف زن یکینزد

به رد ک یاد مین زن ضجه و ناله زیاشتغال داشتند، دختر ا یکه به مشاغل حکومت

خواستند مادر را داخل قبر بگذارند، دختر گفت  یکه همه را منقلب کرده بود، وقتیطور

شوم، هر چه خواستند او را آرام کنند نشد باالخره بنا شد دختر را  یمن از مادرم جدا نم

درست کنند که هر وقت خواست  یبگذارند و سوراخ یا هم کنار مادر بخوابانند و تخته

فردا که آمدند و تخته را  .دختر در شب اول قبر نزد مادر ماند. دیایرون بیاز آن ب

من : گفت ؟دند چه شدهیپرس ؛د شدهیسرش سف یدختر تمام موها ،دندید ،برداشتند

آن دو  .هم آمد یک شخص محترمیدم دو ملک آمدند و یده بودم دیکه کنار مادر خواب

دند امام تو یپرس یاما وقت، داداو جواب  ،دندیغمبر پرسیفرشته از مادرم از خدا و پ

من : فرمود -ه السالم بوده است ین علیرالمؤمنیموال ام -آن شخص محترم که ؟ ستیک

بر سر مادرم زدند که آتش به  ین حال آن دو فرشته چنان گرزیدر ا .ستمیامام او ن

ه بودند ب یفه آن دختر که همه سنیتمام طا: فرمودند یمرحوم قاض . دیآسمان زبانه کش

 ۲۷۵.شدندعه ین دختر شیبرکت ا

 

 : فرمود که می شیخ مفید روایت کرده است که شنیدم از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم

 

چون به  در وقتی که من با پدرم عازم تشرف به مکه بودیم و پدرم در جلوی من بود،

سلسله  موضعی رسیدیم که آنرا َضَجنان گویند، ناگهان مردی پدیدار شد که به گردنش

مرا آب  ،مرا آب بده: من آورد و گفتروی به . کشید ها را با خود می و زنجیر بود و آن

مرد دیگری بود  و در پی او! ، خدا او را آب ندهددرم فریاد به من آورد که آبش ندهپ! بده

ترین نقطه از  پائین که پیوسته دنبال او بود؛ زنجیرش را کشید و با آن زنجیر او را در

 ۲۷۶آتش انداختنقاط 
 

                                                 
۲۷۵  daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=۴١  

 .۸۰و ۸۱صص  قمری، ۱۲۸۵، تهران، طبع سنگی ،ابوجعفر محمدبن حسن بن فرخ صفار قمی، بصائرالدرجات  ۲۷۶
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کندند؛ او در  اش به محلی رسید که قبر می شود که پیامبر اسالم روزی به همراه صحابه روایت می

و سپس رو کرد به همراهانش » از اشک چشم خود خاک را تر کرد«ای گریست که  کنار قبر به اندازه

 ۲۷۷.  دیو آماده شو دینیبب هیمکان ته نیبرادرانم مثل ا» لمثل هذا فأِعّدوا  یإخوان« : و گفت

ها به  ها و افسانه امت آمده است که داستانیدر رابطه با قبر و برزخ و ق یات مذهبیف روایتوص در

ها و  ن دسته داستانیکه ا یاند در حال درست شده ها آن دن به افراد و خواباندن یمنظور آرامش بخش

 !ندین مردمان بربااند که خواب از چشما ده شدهیرآفن منظور یات برعکس به ایروا

 

 یر تنعس واسطورتیع األساطیجم

 !ا عجبًا من اسطورةی، فینیتسلب النوم من ع

 من ی ها همه خواب آورد، فسانه فسانه

 است یفسانه عجب ،دیشم، خواب رباچ ز

 

ی  رویهرا که با ترنم زندگی همراه است و  مرگبا تهی کردن مذهب از معنویت، ، متأسفانه این نگاه

باشد به  ی انسانتواند آرامبخشی برای دردها میهستی موجود زنده است، و چه بسا  دیگری از

و هراسی دائمی را به جان  دهد میالشعاع خود قرار  را تحت او  زندگی که کند میکابوسی سخت بدل 

 . اندازد او می

 

 ل قبرهاینه تشکیزم

ده یان زن به بند کشیده بود و زندانش یانداز راه یگاه واحد مسکون ها بود شکنجه که مدت یطیدر شرا

نداشتند، مقامات زندان  یادرسیبه سر برده و فر یو روح یجسم ین فشارهایدتریر شدیدر آن در ز

اشاعه سرکوب  یبرا یدیجد ی از طرح و برنامه یدر سطح زندان زدند که حاک یا دست به ابتکار تازه

ست یان زن مارکسیزندان یآور با جمع یت دادستانمقاما. ژه در ارتباط با زنان بودیو هدر زندان و ب

گر را در یکدیان مزبور که یزندان. حصار منتقل کردند به قزل ۶۲را در تابستان  ها آن ن، یمقاوم در او

خبر از  یکرد و ب  ید میرا تهد ها آن که  یافته بودند بدون توجه به مخاطراتیحصار در کنار هم  قزل

کرده و قدم در  یابیارزدر قبال خود  م ینقطه ضعف رژ کوتاه آمدن و رن حرکت را دال بیهمه جا ا

 یعواقب. داشت  یزنان در پ یژه بندهایزندان و بو یرا برا یخطرناک گذاشتند که عواقب ناگوار یراه

 یدر سطح زندان از خود باق یرات مخربید و تأثیانجام یاریبس یو روان یروح ینابودشکست و که به 

                                                 
 . ۲۴۷۶، ح  ۷۴، ب  ۴۶۵، ص  ۲ج  ، درک الوسائلمست  ۲۷۷
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 . گذاشت

با  ،ست بودندین زنان کمونیفعال و مقاوم در ب یروهاین یابیو ارز ییات زندان که به دنبال شناسامقام

 یتا در قدم بعد کردندا یمه ها آن ت یفعال یالزم را برا ی نهیان تازه وارد، زمیبازگذاشتن دست زندان

 .بپردازند ها آن به سرکوب 

ط و روابط یاز شرا یبدون آن که درک درست سهحد وا هشتان تازه وارد پس از انتقال به بند یزندان

م و روابط یخام از رژ یلیتحل ی هیبر پا ،م داشته باشندیرژ یها ا توطئهیحصار و  حاکم بر زندان قزل

ط بود، به شکل یآنان نسبت به شرا یو ذهن یستیاز درک آنارش یحاکم بر زندان که ناش

در  -بود ها آن  یعیحق طب البته که –ک یدئولوژیو ا یاسیت سیکسب هو یتالش برا یا انگارانه ساده

م با مقامات یمستق ییرودررو ها آن شعار . خود قرار دادند همته هزندان را وج ین روزهایاه تریس

 .آنان بود ین وضع شده از سویزندان و قوان

 : دیگو  ین میچن ،)سهند(ستیاتحاد مبارزان کمون سابق یاز اعضا یکی یبا معمارنوبریس

 

آورند و  ین میسرموضع را از او یها از بچه یک سریم یدیم که شنیبود هشتدر بند 

در ابتدا . بودند یسهند  عمدتًا ها آن . کنند یروانه شان م یهیتنب یمًا به بندهایمستق

سهند در زندان به  ۶۳-۶۲ یها در سال نبود اما کم کم  یان مطرحیجر  سهند اصاًل

 .ها مطرح بود چپ نیدر ب یان قویک جریعنوان 

شده بود و طرفداران  یقدرت ،خودش یگر براید) ستیاتحاد مبارزان کمون(گروه سهند 

] ن زندانیبه قوان یتن دادن ظاهر[ یکیسهند مشخصُا با رد توبه تاکت. داشت یادیز

ن بند یخود، از قوان یستیحًا با دفاع از مواضع کمونیخط داده بود که طرفدارانش صر

 ۲۷۸.و تن به سازش ندهندت نکنند یتبع

 

 ی طلبانه به ظاهر مبارزه یز جذب شعارهاین یا عده سهواحد  هشتدر جو به وجود آمده در بند 

. م افتادندیخود به دام رژ یپرداختند و با پا ها آن با  یان مزبور شدند و با شور و شوق به همراهیزندان

  -یاسیس یها بحران یا در پیبودند و  "ستیکمون اتحاد مبارزان"ان مزبور غالبُا وابسته به گروه یزندان

را  ها آن  ی ل و برنامهی، تحلخرداد یسبعد از  ،۲۷۹" سهخط " ژه یو هچپ و ب یها گروه یالتیتشک

                                                 
 . ۸۳، ص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا   ۲۷۸

ها از  این نامگذاری بر اساس تحلیل این گروه. تا پنج معروف هستند ۱های سیاسی چپ در ایران به خطوط   گروه  ۲۷۹

شد که شوروی  هایی اطالق می خط سه به گروه. یالیسم واقعًا موجود انجام گرفته بوداتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه سوس

 . کردند  را سوسیال امپریالیسم معرفی می
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داشته باشند دچار  ها آن به  یشیکه گرا به وجود آمده و بدون آن یر فضایا تحت تأثیو  رفته بودندیپذ

ن یب از بیست و عنقریم قادر به حکومت نین معتقد بودند که رژاین دسته زندانیا . شدند یچپ رو

ه تهران را که به خاطر مشکل آب در منطقه به وجود یدر افسر یزش مردمیخ ها آن . خواهد رفت

بر  فشرده و ینظر خود پا یکرده و بر درست یم تلقیاز وخامت اوضاع رژ یا آمده بود به عنوان نشانه

  ۲۸۰. کردند ین مییخود تع یرا برا یفیوظا، طیشرا ل نادرست ازین تحلیاساس ا

زندان دوران شاه را کوتاه سابقه که شناسی دانشگاه تهران  التحصیل رشته جامعه فارغره برادران یمن

در ارتباط با  ،ها بوده ن گونه بحثیان ایک در جریکه خود از نزددارد به عنوان یکی از زندانیانی هم 

  :دیگو ین میق چنفو یاسیان سیدگاه زندانید

 

داشتند که حکومت قادر  یلین نظر و تحلیموجود در زندان چن یاسیاز نظرات س یفیط

. سرنگون خواهد شد ییبورژوا یک شبه کودتایب با یست و عنقریش نیبه تداوم خو

ها در  ستین مقاومت کمونیتر ین نظر را داشتند، معتقد بودند که اصلیکه ا یکسان

تا آن زمان . سازند یک خود را در زندان علنیدئولوژینظرات ازندان در آن است که 

م و حتا اکثرمان در یم اعالم نکرده بودیآن را به رژ  علنًا یم ولیخواند یگرچه ما نماز نم

از  ییم، چرا که آن جزیشده بود] خواندن[سابق مجبور به نماز یعموم یبندها یبعض

جا وجود نداشت، خود  ز در آنین یتواب تهشاما در بند . حصار بود قزل یمقررات بندها

 یدیجد ی ن بار زمزمهیاما ا. میدید یبه تظاهر نماز و روزه نم یلیم و دلیدید یرا آزادتر م

ت ما یها شروع شده بود، خواندن نماز را به عنوان نقض آشکار هو یزندان یا ن پارهیکه ب

ش را در زندان یخو یواقع تید هویکرد که با  یشمرد و عنوان م یما م یبرا یریو تحق

ش یم حقوق خویفه داریشد وظ یضمنًا گفته م. میت آن عمل کنیاعالم و در جهت تثب

. میت آن مبارزه کنیک اعالم و در جهت تثبیدئولوژیا – یاسیس یرا به عنوان زندان

ن منتقل شده یاز او یکه به تازگ یانینفر از زندان ۷۰ده با آمدن حدود ین ایاشاعه ا

کرده و به قزل  یآور ن جمعیاو یها ین عده را به عنوان سر موضعیا. همراه بود بودند،

 ۶۲ما، بودند و در تابستان  ی، بند کنارهفتدر بند  ها آن یمدت کوتاه. فرستاده بودند

. جاد شده بودیدر بند ا یجنب و جوش خاص ها آن با آمدن . به بند ما آورده شدند

                                                 
چرا که هدف  ،کردند ها از چنین روند و رویکردی استقبال می گفت که آن منداوود رحمانی شخصًا به  بعدها حاج  ۲۸۰

ی سرکوب در زندان  ها و بهانه داشتن برای اشاعه اختن زندانیان مقاوم و شکستن آنشان از وضع قوانین فوق به تله اند اصلی

 . بود

 



حصار زندان قزل  

 

١٧٣

. ح بودیار صریبس ]داوود[یار تند و با حاجیبند بس ن مسئولیبا تواب ها آن برخورد 

برد،  یر سؤال میت ما را زیداد که هو یلید تن به مقررات تحمیوجه نبا چیگفتند به ه یم

گر ید یلیتحم یها زندان، گوش دادن به مصاحبه یآموزش یها مثل شرکت در برنامه

اگر چه ما هم در آن زمان . میکن میتحر  ها را علنًا نید همه ایبا. ان و نماز خواندنیزندان

م بلکه از خود در ین بود که نه تنها آن را اعالم کنیا ها آن بحث  یم ولیخواند ینماز نم

 یلیمنفعل و تحم  کاماًل یضمنًا ما تا آن زمان در شکل. میشه دفاع کنیداشتن فکر و اند

ن بود که ید ایجداما موضع . مینشست یم یآموزش اجبار یها ها و برنامه  مصاحبه یپا

 ۲۸۱. م شوندیتحر  فوق کاماًل یها برنامه

 

 : دیگو یدر بند زنان دست گذاشته و م ین خط انحرافیشرفت ایل پیدال یرو یره برادران به درستیمن

 

مبارزه  ینوع یو مقاومت یت دفاعیخفقان و رکود زندان، در آمدن از موقع یدر آن فضا

 یضمنًا نوع. ما را با خود برد یداشت که تمام ییرایشد و آنقدر گ یز محسوب مین یطلب

م، در یش داشتیرا که در پ یراه ینده مانع از آن بود که سختینسبت به آ ینیب خوش

چکس یله هیبر ما رفت که در مخ ییها چنان فشار و شکنجه ن راه آنیدر ا. میرینظر بگ

. ماندند) ار معدودیبس(معدود  یان راه تنها تعدادیآن شد که در پا  جهید و نتیگنج ینم

 ۲۸۲. درهم شکستند و چه دهشتناک درهم شکستند یه را چون بلوریبق

 

که مبتنی بر عدم آگاهی از شرایط دهشتناکی بود که در آن قدم شان   بنفشه در مورد تصمیم اولیه

 : گوید میگذاشتند،  می

 

 انه وی وحشی ها های بند هشت اولین گروهی بودیم که تحت شکنجه ما بچه

تصمیم گرفته بودیم که هیچگونه پاسخی به حاج . سیستماتیک بند قیامت قرار گرفتیم

 . داوود ندهیم

   

  :دیگو  یم انیزندان یاز سو یک قبلیکنار گذاشتن تاکت یدر مورد چگونگ یبا معمار نوبریس

                                                 
 .۱۰۹و  ۱۰۸، صص ۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، نشر نیما، آلمان، سال   ۲۸۱

 .۱۱۰ص  پیشین،   ۲۸۲
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که در  یاز کسان. شده بود یاجبار ها کم کم یل و مراسم سخنرانیکم یشرکت در دعا

تعداد نماز . بًا نماز خوان شده بودندیهمه تقر. شد یکردند گزارش رد م یشرکت نم ها آن 

ها ما را به  کین تاکتیکم کم تناقض در ا. ها انگشت شمار و به چشم خورنده بود نخوان

 . میخود را نشان ده یم و مرزبندیها را کنار بگذار کین تاکتیجه رساندند که این نتیا

 یدر دعا. دیمکم کم نماز نخوان. ها آغاز شد ن روشیدادن به ابا تن ن یحرکات اعتراض

. میخود را ادامه داد یو کمون یاشتراک یزندگ. میشرکت نکرد یل و مراسم اجباریکم

 ۲۸۳. ما بودند یکه از جمله مبارزات منف ، م و امثالهمیسر نکرد یچادر مشک

 

 یریم دیبا رژ یعلن ییارویرو و اتخاذ یت دفاعیرون آمدن از موقعیو ب هشتخوش بند  یروزها

 . داد یخود را به شکل دهشتناک ی د که ثمرهیینپا

 : دیگو  ی، م فوق را از سر گذرانده ی ره برادران که تجربهیمن

 

ل شد و در آخر به یبزرگ تبد یها بود، به جنجال ما چپ یکه نوبت سرکارگر یروز

ا یل یکم یوقت دعا. دیداوود انجام یحاج یها ن شکنجهیتر انهین و وحشیتر خشن

 یهر بند موظف بود موکت داخل بند خود را تو ی، کارگریآموزش یها مصاحبه و برنامه

م یم گرفتیآن شب ما تصم. نندیآن بنش یان رویواحد جلو بند پهن کند تا زندان یراهرو

خواست موکت را  یمسئول بند از کارگر . سرکارگر الهه بود. میدر برنامه شرکت نکن

 ی فهیبلکه وظ. ستیما ن  فهین کار وظیالهه گفت ا. رکت در برنامه به راهرو ببردش یبرا

ن موضع یچن. است که شرکت در برنامه را قبول دارد یگریا هر کس دیمسئول بند 

سرد  یفضا. جلو بند ما نبود یبرنامه شروع شده و موکت. در آن زمان سخت بود یحیصر

گروه . تنها نبود. آمد یان برنامه حاجیبعد از پا. بودجاد شده یدر بند ا یا و نگران کننده

ان چپ را با مشت و لگد از یزندان. کرد یم یزد و فحاش یم. کرد یم یضربت او را همراه

وانه وار با تمام توان به ما ید. رون برد و در وسط راهرو بزرگ واحد به صف کردیبند ب

و » ؟!یزن ی؛ چرا م نزن نزن«م یزد یاد میاعتراض فر یبرا. زدند یمشت و لگد و چوب م

تر  انهیها وحش اما ضربه بود، دهیچیادمان در فضا پیفر. میکرد یهمه با هم آن را تکرار م

خت و در یآم یما م یادهایها با فر مشت و لگد و شکستن چوب یصدا. ادامه داشت

. شکست یها بر سرمان م م اما همچنان چوبینداشت یگر رمقید. انداخت ین میراهرو طن

                                                 
 .۸۰، ص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا   ۲۸۳
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 .در آخر ما را با مشت و لگد به بند فرستادند

 یحاج. ر هشت بردند و تا صبح کتک زدندیرا ز یها بسته شد و تعداد گر در سلولیبار د

ها  چند نفر از بچه. مان اعدام است به ما اتهام شورش در زندان زد و اعالم کرد که حکم

ده بود و یب دیش آسیپا یکی. شان ورم کرده بودیها صورت. مجددًا صدمه خوردند

. برد یپرده گوشش پاره شده و از درد و عفونت آن رنج م یگرید. توانست راه برود ینم

 ۲۸۴. ...ک سلول انداختندیتا نفره در  و پنج ستیست تا بیب یها آن شب ما را در گروه

 

 یورنظام جمه یها نبود و در زندان ید توخالیک تهدی یکردین رویچن یصدور حکم اعدام برا

کشور  یها در زندان یمتعدد یها نمونه. اجرا گذاشته شود ی توانست به مرحله یم  یبه سادگ یاسالم

  ۲۸۵. موارد مشابه به مورد اجرا گذاشته شده بود یحصار بود که حکم اعدام برا و از جمله قزل

به دنبال  ان باشندیزندان یکیزیکه به دنبال حذف ف ش از آنیم بید مقامات رژیط جدیاما در شرا

تر  نهیهز کرد هم کمین رویا. منافعشان بودند یدر راستا ها آن و به خدمت درآوردن  یروان یفروپاش

 .بود و هم کارسازتر

 

 ل قبر یهدف از تشک

کس زنده باز  چ یجا ه م که از آنیفرست یم یم، بلکه به بازداشتگاهیکن یرباران نمیشما را ت«

                                                 
، استکهلم، سایت ۸۲در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال ) منیره برادران(بهاره  سخنرانی  ۲۸۴

 . کانون زندانیان سیاسی در تبعید

پس از اختصاص واحد سه  به زندانیان سیاسی، مقامات دادستانی تصمیم به انتقال زندانیان محبوس در  ۶۰در مرداد   ۲۸۵

زندانیان مجاهد به غلط و بدون آن که درک درستی از شرایط جدید داشته . گیرند واحد را می واحد دو به این ۱۰بند 

شوند که  انگارانه از برخوردهای سازمان مجاهدین با رژیم در فاز سیاسی مدعی می سازی ساده باشند، بر اساس یک شبیه

در حین اعتراض و مقاومت ظاهرًا یکی از مأموران . نبایستی بدون اعتراض و مقابله با رژیم به خواست زندانبانان تن داد

به . خورد برد می در زندان به سر می ۵۸ای از سعید متحدین یکی از زندانیان هوادار مجاهدین که از سال  شهربانی سیلی

ند به دستگیر شده بود ۵۹-۵۸های  دنبال این واقعه رژیم تعدادی از زندانیان سیاسی مجاهد از جمله سعید را که در سال

 . کند ها به طور رسمی اعالم می سپرد و خبر آن را در روزنامه ی اعدام می جرم شورش در زندان به جوخه

های غیرواقعی  حصار و هچنین گزارش ترین روابط بین نیروهای چپ در قزل با دستاویز قرار دادن ساده ۶۰ماه  در دی

های اعدام سپرده  ها به جوخه منتقل شده و حداقل هشت نفر از آن حصار به اوین ها بیست نفر از زندانیان چپ از قزل تواب

 . های هولناکی برده شدند شده و بقیه به زیر شکنجه
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 ۲۸۶».گردد ینم

از بازماندگان  یکی "تیژان الف"به  در جریان جنگ جهانی دوم یافسر آلمان یک است که یامین پیا

  .دهد یمرگ م یها هولوکاست به هنگام اعزامش به اردوگاه ی فاجعه

ها قبرا یو  امتیبند قم از فرستادن افراد به یرژ یتیو امن ییو مقامات قضا که حاج داوود یانتظار

تفاوت در . مرگ داشتند یها ان به اردوگاهیاز اعزام قربان یبود که افسران آلمان یهمان قًایداشتند، دق

فرد را تا مرز  یجا مرگ روح نیافراد را مد نظر داشتند، اما در ا یکیزیجا مرِگ ف ن بود که در آنیا

که  یاز زنان یکی .تر رحمانه یتر است و ب عیکه فج یمرگ. شدن کامل، هدف گرفته بودند  مسخ

 : دیگو یو قبر را توأمان دارد م یواحد مسکون ی تجربه

 

 یمده بود باالآک روز که حاج داوود ی .تابوت بودم یماه دوم بود که تواواخر  بًایتقر
 :ر بهم گفتیام، با تحق نشسته است در آنجا کرد که چند وقت یسرم و پرس و جو م

 ر ران کای، ایود بشیجاهد شهم و میمت و اعدامت کنیکه ببر ای هجا نشست نیا راگ«

 .»میذارگ یبه دلت م اشدن ر دیحسرت مجاهد شه. میکن ینم

 

 : دیگو  یامت میجاد قبر و قیدر رابطه با هدف از ا ینیمب ی شکوفه

 

ک یده شده بود که هر یمشابه محفظه من چ ینیچوب یها دور تا دور تاالر، محفظه

نه تنها به . گفتند یم "تابوت"ا ی "تخت" ها ن محفظهیبه ا. بود یک زن زندانیستگاه یز

ن علت که ینبود؛ بلکه به ا یواقع یها خاطر ابعادش که چندان بزرگتر از تخت و تابوت

ها  ن دستگاهیکار ا .گفتند  یهم م "دستگاه" ها آن به . ش مرگیبود و زا یمحل دفن زندگ

ها،  انشکستن انس ها نبود؛ درهم التیتشک ی گرفتن اطالعات و کشف شبکه

شان به  مبدل ساختن له کردن و. بود یت انسانیت و شخصیشان از هو کردن یته

ن یاز ب. ان بودیگر زندانیار و ابزار سرکوب دیاخت یب یها گانه، مهرهیموجودات از خود ب

را در درون خود  یبود که نوزادان عشق و زندگ یبردن تک تک دختران و زنان

 ۲۸۷. ندهیگذشته و آ یچ، بیپوچ و ه یوجوداتپروراندند؛ و به بار آوردن م یم

 

                                                 
 . آند، ژان الفیت، ترجمه احمد صادق ها که زنده آن  ۲۸۶

 .۱۳۲و  ۱۳۱ای به زندگی، شکوفه مبینی، کتاب زندان، ویراستار ناصر مهاجر،  جلد اول، صص  ی تک پنجره مقاله  ۲۸۷
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ده شده یان به بند کشیه با زندانهسخنان مقامات زندان در مواج ییموجود و بازگو ینبا توجه به قرا

توان با  ی، میاسالم یجمهور یها ک حاکم بر زندانیدئولوژیدگاه ایاز د یدر قبرها و شناخت کل

در   ان و به خدمتیزندان یروان ینبود جز فروپاش یزیز چیل قبر نینان گفت که هدف از تشکیاطم

 . ها آن   آوردن

  :دیگو یم یدریاعظم حاج ح

 

 "داوود  یحاج". ما ناشناخته بود یبردند که برا ییگر را به جایمن و چهار نفر د

برم که مثل جهنم است، االن روز  یم ییگفت شما را به جا یحصار م م قزلیسردژخ

د یمان یجا م قدر آن آن. جا جواب بدهد د به اعمال خودش در آنیامت است، هر کس بایق

. دیخود اظهار ندامت کن ی د و از کردهیرا انتخاب کن ید و زندگیا عاقل شوید یریکه بم
۲۸۸ 

 

 : گوید می ،حصار منتقل شده بود پروانه که جزو زندانیان سرموضعی اوین به قزل

 

... رسه ردم که به مغز هیچ کس نمیاختراعی ک«حاج داوود شروع به سخنرانی کرد، 

براتون قبرستون . تون رو از رو زمین بکنم خوام نسل می. دوای درد شما پیش منه

 ۲۸۹»...دییآ ازین قبرستون دیگه کمونیست بیرون نمی. ساختم تا راحت بشید

 

 این بند در مورد هدف راه اندازی، بود به بند قیامت منتقل شده زندانیان گروهکه جزو اولین بنفشه 

  :گوید می

 

: گفت حاج داوود می. هدف این بود که ما را از همدیگر جدا کنند و هر کس تنها باشد

جا دیگر تنهای تنها  این. گوی اعمال خود ب  جا دیگر قیامت است و هر کس جوا این

دوران کمون و همبستگی و اتحاد و با هم بودن . صدایی هم ندارید هستید و هیچ 

 .کس باید خود را از این جهنم نجات داده و رها سازد حاال هر. گذشت

 

                                                 
 .۱۱۳، ص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج ۲۸۸

 .حاج داوود رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندان  شکنجه در تابوت ها به وسیله  ۲۸۹
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برشمرده  یل واحد مسکونیتشک یاست که برا یا  زهیز مشابه همان انگیل قبرها نیتشک یاصل ی زهیانگ

 یجمهور ییوسطا که به مقاومت در برابر دستگاه عقب مانده و قرون یک با زنانیستریت هیشد؛ ضد

 یرات مخرب قبرها بر رویتأث ی م پس از مشاهدهیفاوت که مقامات رژن تیبا ا .برآمده بودند یاسالم

 .آغاز کردند زین ان مردیزندان یروبار  نیافوق را  ی ان زن، تجربهیزندان

 یکسب کرده بود به عنوان مولود یم در واحد مسکونیکه رژ یا در واقع قبرها با توجه به تجربه

و بدون حضور  ینه و انرژین هزیشد تا با صرف کمتر دهیرون کشیب ینامشروع از زهدان واحد مسکون

 ،شد یاعمال م یکه در واحد مسکون یاز فشار یمحدود ی اندازه یریبا به کارگ ،ان کارکشتهیبازجو

 . ابندیدست  یبًا مشابهیج تقریدر دراز مدت به نتا

 

 امت یقبر و ق یانداز راه یچگونگ

 : دیگو یم ،منتقل شدهسالگی به قبرها  ۲۹در سن  کهره برادران یمن

 

ستاد و دوازده نفر را یمقابل سلول اول ا. ان وارد بند شدیاالله گوی یچند روز بعد حاج

آن . کسره کنمیام کارتان را  با خشم گفت آمده. ن بار حالت تمسخر نداشتیا. جدا کرد

 ها آن م که یدیبعدها فهم. م کجاستیدانست یبرد که نم ییدوازده نفر را با خود به جا

شب . در انتظارمان هست یم سرنوشت مبهمیدانست یم. ها بودند ان جعبهین قربانیاول

ان او و مسئول بند یم. ه از رفتن به سلول امتناع کردیکل یبعد الهه بخاطر ناراحت

غ یمسئول بند از ترس ج. ان مجاهد به دفاع از الهه پرداختندیشد و زندان یریدرگ

 یبعد حاج یلحظات. د از بند خارج شدیکوب یسر خود مکه به  ید و در حالیکش یبلند

. خارج کردها  ما را از سلول یهمگ. من در سلول دوم بودم. ها را باز کرد آمد و در سلول

رون برده و یما را از بند ب... ر هشت ید زیگفت برو. ز بودیآمدیشه نگاهش تهدیمثل هم

چ کس یه. ن براه افتادویکام. کردند که مخصوص حمل گوشت بود یونیسوار کام

م ما را به گوهردشت یکرد یفکر م. زد یم یهر کس حدس. میرو یدانست به کجا م ینم

اده یستاد و ما را پیک پسران ایون در مقابل واحد یقه کامیپس از چند دق. برند یم

نگهبان . گر نگه داشتندیکدیک متر از یما را به فاصله . مه شب بودیک نیساعت . کردند

هر کس . که در دست داشت به سر تک تکمان زد یف اول تا آخر با چماقیاز رد

بند سرپا  ک بعد از ظهر با چادر و چشمیمه شب تا یک نیاز . زد یشتر میگفت نزن ب یم

 ...میهمه خسته، مضطرب و نگران بود. بردند یک اتاقیبعد از ظهر ما را به . میستادیا
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حتا  یچ امکاناتیار کوچک بود و هیم بسینفر بود چهلت ما که یاتاق نسبت به جمع

داد با لگد به داخل اتاق  یغذا که تنها کفاف چهار تا پنج نفر را م. نشستن نداشت یبرا

آمد و  یم یا ک بار به بهانهی یروز یحاج. میگذراند یرا م یسخت یروزها. شد یپرت م

ها  مالقات. ل قطع شدک به طورخارج  یایرابطه ما با دن. گرفت یر شالق و کابل میما را ز

 ۲۹۰...دروزنامه ندادن. را قطع کردند

 

 :ح داده استیز توضین دانشجوی پزشکی یبا معمار نوبریس

 

بسته را به  یها ن سلولیافراد ا] نفر یسحدودًا [ک روز همه ما یک ماه، یبعد از حدود 

 یا جایت؟ ر هشید گوهردشت؟ زیشا. برند یمعلوم نبود ما را به کجا م. جلو بند خواندند

 ین بار حاج آقا و الجوردیکه ا گذشت، غافل از آن یمختلف از سر ما م یفکر ها...گر؟ ید

اند و آن  دا کردهیان پین عاصیبرگرداندن و رام کردن ا یرا برا یدیبه اتفاق نقشه جد

 .ها بود ا به قول معروف تابوتیها  همان جعبه

بعد از . میگر بودیبند و با فاصله از همدهمه با چشم . در راهرو نگه داشتند یما را مدت

م که حداقل با یخوشحال بود. رفت و آمد در آن نبود. بردند یما را به سالن خلوت یمدت

حاج آقا و . میستادیا یوار مید همه رو به دیبا. میاجازه نشستن نداشت. میهم هست

. زدند یما را م با چوب و لگد و مشت مرتب. کردند یپاسدارها با خشونت با ما رفتار م

خورد و  یم یشترینشست کتک ب یکه م یکس. شد یفحش و ناسزا بود که نثار ما م

 یم بگذار کمیم خسته شدیگفت یهرچه م. زدیبرخ »!بلند شو«اد یشد که با فر یمجبور م

 . بود»  !دیخفه شو«نم، پاسخ ما، یبنش

م غذا یکرد  یم یسع. میفقط موقع غذا خوردن و نماز خواندن اجازه نشستن داشت

ا ینماز خواند  یدانم کس ینم. داشت یتیآن هم محدود یول. میخوردنمان را طول بده

م یم نماز بخوانیخواه یند مین شدند که بگویناچار به ا یها از خستگ ید هم بعضیشا. نه

 . نندیبنش ید کمیتا شا

هر از . ودنب یاز خواب و استراحت خبر. میستاده بودیگذشت و ما همچنان ا یزمان م

 یآخر تا ک. شد ین نثارمان مید و توهیمشت، لگد و چوب به همراه فحش، تهد یچند

                                                 
، استکهلم، سایت ۸۲ در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال) منیره برادران(سخنرانی بهاره   ۲۹۰

 .۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، نشر نیما، آلمان، سال . کانون زندانیان سیاسی
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 و سه یسستادن ما یا. ک ساعت، دو ساعت، سه ساعت هم نبودیم؟ یستادیا ید میبا

دن، بدون استراحت، بدون یستادن، بدون خوابیساعت ا و سه یس. دیساعت طول کش

م یکرد یم یسع. میحال شده بود یب. ت داده بودبه ما دس یجیف و گحالت ضع. ننشست

 .بود یط سختیشرا. میه دهیوار تکیبه د یواشکی

. ما بسته شد یدر به رو. بردند یا ک محوطهیبه  یباالخره ما را بعد از مدت

ن فرش و یاز آن چند یدر قسمت. بود نسبتا بزرگ یسالن. میمان را برداشت یبندها چشم

  ۲۹۱.میجا ماند سه چهار روز آن. هم داشت ییت و دستشوتوال. پتو انداخته بودند

 

 : دیگو ین میقبرها چن یانداز راه یره برادران در ارتباط با چگونگیمن

 

و  یسرباز یل را که شامل چند پتویبه ما گفتند وسا. ک ماه در اتاق باز شدیبعد از 

 یم پاسداریشد یم ا خارجیکه وارد  یاز هر در. میظرف غذا بود جمع کرده و با خود ببر

ما را به . ماند یب نمینص یها ب ن چوبیچ کس از ایه. دیکوب یبا چوب به سرمان م

بعد  یلحظات. حق حرف زدن ندارد یگفتند کس. وار نشاندندیبرده و رو به د یا محوطه

. ستیجا ن در آن یگرید یر از ما کسیغ م بهیمتوجه شد. در بسته شد و پاسدارها رفتند

از  یم تعدادیدیها را کنار زده و با تعجب د بند چشم. ها بلند شد بچه پچ  پچ یصدا

گر را در آغوش یکدی. جا هستند رون رفته بودند آنیدوستانمان که هفته قبل از بند ب

سه هفته با همان . کرده بودند یم طیکرد یرا که ما ط یریهمان مس ها آن . میدیکش

. نبود یهنوز از دوازده نفر سلول اول خبر. حبس شده بودند یگریط ما در اتاق دیشرا

معروف  یار بزرگ، سرد، نمور و به گاودانیم بسیبرد یکه ما در آن به سر م یا محوطه

. بزرگ بود یها داشت که پر کرم ییک حمام و دستشوی. ف تر بودیله کثیک طویاز . بود

 یبا نگاه آمد و یچند روز بعد حاج. ف پهن بودیاه و کثیس یچند پتو یا در گوشه

چند . زد یشد قلبمان به شدت م یوارد م یوقت. ز همه را دوباره ورانداز کردیارعاب آم

. کرد ها آن از همان جا با کابل و مشت و لگد شروع به زدن . نفر را جدا کرد و با خود برد

آمدند، چند  یابل به دست مو چند پاسدار ک یحاج. ن وضع تا چند روز ادامه داشتیا

چکس یه. بردند یزدند با خود م یکه م یرا در حال ها آن کردند و  یه جدا میز بقا نفر را

داود با چند پاسدار آمد و  یک روز حاجین که یتا ا. برند یرا به کجا م ها آن دانست  ینم

                                                 
 .۸۹-۸۸، صص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا   ۲۹۱
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شه که یوار بر خالف همیگر رو به دیک متر از همدیما را با چشم بند و چادر به فاصله 

م بدون آن که اجازه تکان یوار نشستیتمام روز به روبه د. ندندم نشایستادیا یسرپا م

شب . تمام وقت پشت سرمان بود ینیشاه حس تواب، زهره  یزندان. میخوردن داشته باش

ن منوال یروزها و روزها وضع به هم. دیخود خواب یبند سرجا هر کس با چادر و چشم

 ۲۹۲.افتیادامه 

 

ار یو در اختر روان یبا تسخاستند خو یم ،شد یاداره م ها نآ ر نظر یکه زندان ز یمقامات دادستان

ل کرده یتبد یآموز اراده و دست یرا مسخ کرده و به موجودات ب ها آن ان یزندان ی گرفتن ذهن و اراده

گر را یکدیافراد . کند یاریرا در اهدافشان  ها آن توانست  ین شکل از کار نمیاما ا. رندیو به خدمت بگ

افتند و ی یکردند و چون خود را تنها نم یده و حضور دوستانشان در محل را حس میند دب ر چشمیاز ز

فرد تحت فشار، . کردند یدا میمقاومت پ یبرا یشتریب ی زهیدند، انگید یز همراه خود میگران را نید

در  اند، دچار شده یرا که به سرنوشت و یگرانیند و دیب یبت وارده، تنها نمین که خود را در مصیهم

 .شود یاش دوچندان م هیند، روحیب یکنار خود م

 

 : کند یان مین بیاحساس خود را چن یبا معمار نوبریس

 

گر را یا همدیم یم با هم حرف بزنیتوانست ینم. میجا شب و روز چشم بند داشت نیا

ها و رنگ  ییص دوستانمان از دمپایبند، تشخ ر چشمیما از ز ییتنها شناسا. مینیبب

مان را  یبندها م چشمیحق نداشت یم ولیدیخواب یها بغل هم م شب. ان بودش یچادرها

 یکردند ول یم یپاسدارها فقط سرکش. ما بود سر یها باال پاسدارها و تواب. میبردار

جا هنوز کنار هم  نیا. ت کنترل و مراقبت از ما را به عهده داشتندیمسئول یها تمام تواب

گر را یچادر همد. میداد یدستمان را به هم م. میکرد یگر را حس میوجود همد. میبود

 ۲۹۳.بود یک ارتباطکیباالخره . میداد یبه هم عالمت م ییبا سرفه و صدا. میدیکش یم

 

که اگر چه قبورشان در کنار هم  در آورند یمردگان أتهیکردند زندگان را به  یزندانبانان تالش م

                                                 
، استکهلم، سایت ۸۲، سال در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی) منیره برادران(سخنرانی بهاره   ۲۹۲

 . ۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، نشر نیما، آلمان، سال . کانون زندانیان سیاسی در تبعید

 .۹۰ -۸۹، صص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا   ۲۹۳
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ن یبا مرگ از ب ها آن  یویچون ارتباطات دن یول در کنار هم قرار دارند یواقع شده و به لحاظ مکان

در قدم  ن مقصودیل به این یبرا ها آن . دارندگر نیکدینسبت به  یالعمل چ احساس و عکسیرفته، ه

. نندیگر را ببیکدیشدند که  یم آن  د آورده و مانع ازیط فوق را پدیبا محصور کردن افراد شرا یبعد

و  بردند ین میاز ب یکیگر داشتند به طور مکانیکدیان در بندها با ینرا که زندا یب ارتباطین ترتیبه ا

 .ردیان صورت نگین زندانیب ین تماسیکردند کوچکتر یتالش م یگر با کنترل دائمید یاز سو

و  رفتهن یاز بان تحت فشار یزندانشد انس و الفت و محبت در  ین ترفندها تالش میا یریبا به کارگ

گر یکدینسبت به  یالعمل چ احساس و عکسیکه ه یمردگان. ک شوندمتحر یل به مردگانیتبد

 ۲۹۴.ندارند

 

 در آمدند ییچگونه قبرها به شکل نها

چ شده ین پیاز جنس نئوپان که به زم ییها محدود که با کمک تخته یینبودند جز فضا یزیقبرها چ

ن خود یب یرا در فضا یزندانن بود که یها کارشان ا  تخته. ستاده بودند، به وجود آمده بودندیو سرپا ا

ن یا. کردند یکه در آن محوطه بودند، محروم م یانیگر زندانیدن و تماس با دیمحصور کرده و از د

هر قبر . نشست یان آن میدر م یگرفتند و زندان یرو، سه سمت را در بر م وار روبهیها به همراه د تخته

ن جعبه در حدود یطول ا. و بدون سقفک سمت آن باز بود یبزرگ را داشت که  ی ک جعبهیشکل 

 .ک متر بودیز کمتر از یمتر و ارتفاع آن ن یسانتهفتاد متر و عرض آن  دو

نصب  یافته بود در رابطه با چگونگیبه قبرها انتقال  ین سریکه جزو اول یاز کسان یکیره برادران یمن

                                                 
و ایجاد ممنوعیت برای هر نوع   رانهوضع قوانین سختگی. شد در بندهای مجرد و عمومی هم همین هدف دنبال می  ۲۹۴

ها  آن   هدف. کردن و شکستن زندانیان پیش گرفته بود ایی بود که رژیم برای منفعل ی فرساینده ضابطه زندگی جمعی، شیوه

سرپوش گذاردن بر هر روزنه ناچیز و کوچکی بود که زندانی را اندکی به روح انسانی خویش نزدیکتر و قلب او را آکنده از 

تالش و کوشش مسئوالن زندان، از بین بردن احساس مسئولیت افراد در قبال یکدیگر و از بین . کرد بت به دیگری میمح

بر اساس این قوانین هرگونه برخوردی که باعث ایجاد کشش و . های انسانی بود بردن حس نوعدوستی و نابودی ارزش

حتا یک سالم ساده . های سنگین و هولناک بود ب مجازاتشد، از اساس ممنوع و مستوج ی عاطفی بین افراد می رابطه

ی  شدند تا همه عواطف و احساسات باید به دور افکنده می. توانست خطرهای جدی برای زندانی به همراه داشته باشد می

ه من ربطی ب«رسید که بگوید  زندانی باید به جایی می. ی اصلی یعنی بازگشت به دامان رژیم معطوف شوند ها به نقطه نگاه

خواستند به زندانی بقبوالنند که هیچ  مسئوالن زندان از این طریق می. سلولم گرسنه است یا بیمار و نیازمند ندارد، اگر هم

ها هستی، با آن که وضعیت تو  آن کننده و فریادرسی نیست، حتا نزدیکترین دوستانت، وقتی که نیازمند کمک و یاری  یاری

زندانبانان . کنند کنند، باز هم از گرفتن دستت خودداری می اری را که در آن قرار داری لمس میبینند و شرایط دشو را می

ها کاشته و به لحاظ روانی  آن وجود آورده و بذر کینه و نفرت در دل  خواستند بین افراد گسست عاطفی به بدین گونه می

 .ی الزم برای ایجاد کشش به سمت مقابل را فراهم کنند زمینه
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  :دیگو یها م ن تختهیا

 

م یتان خواه تک تک یبرا یگفت که تخت یم. کرد یضمنًا صحبت از تخت م ]حاج داوود[

 ».تخت خود راحت و آرام خواهد بود یهرکس رو« :ادامه داد یطانیش یآورد و با لحن

 یا چند ساعت پس از رفتن او چند پاسدار آمدند ما را با کتک از جا بلند کرده در گوشه

ا را جدا تک تک م ها آن . میدیشن یخ به تخته را میدن میکوب یصدا. به صف کردند

ز یمن ن. ن کار ادامه داشتیا یچند ساعت. انداختند یها م درون تخته یکرده و با لگد

 ۲۹۵.افتمی یا پرتاب شدم خود را درون جعبه یا با چند لگد و مشت به گوشه یوقت

 

 : سدینو ین میچن ،ن قبرها به سر بردهیدر ا یکه مدت یرانیسنده ایپور نو یشهرنوش پارس

 

آن  یابر "قبر"ا ی "گور" ی بردند که به نظرم واژه "دستگاه" یعاقبت مرا به سو

 یها  کناره یفضاها. بود یاتاق بزرگ. بند به اطراف نگاه کردم ر چشمیاز ز. تر باشد مناسب

افتد و سطح آن  یزندان جا م یها که در وسط تختخواب ییها اتاق را با استفاده از تخته

 یک زندانیدر هر گور . م کرده بودندیگور تقس ی به اندازه یاددهد به ابع یل میرا تشک

وار نشسته یاز د یا ن با فاصلهینخست یزندان. وار نشسته بودیبند رو به د با چادر و چشم

گور، با  یدر انتها یبعد یمتر از آن فاصله داشت و زندان یست سانتیبود که حدود ب

ن یبد. وار ادامه داشتید یان تا انتهایجر نیوار نشسته بود و همیدو متر از د ی فاصله

ن یاز ا یکیمرا هم در . دادند یل میگزاگ تشکیک زیان نسبت به هم یب زندانیترت

 ۲۹۶. گورها نشاندند

به اما  به وجود آمده بودند ییابتدا یساده و با امکانات یحصار اگرچه به شکل برپا شده در قزل یقبرها

ان ین زندانیب یقطع ارتباطات حس ینه الزم برایو زمده بودند یچیپ یا هیدرونما یلحاظ کارکرد دارا

 . کردند  یرا فراهم م

 

 قبرها ییمحل برپا

ر برپا شده حصا زندان قزل کیرهشت و سالن ورزش واحد یک اتاق بزرگ در زیها ابتدا در "قبر"

                                                 
 .۱۳۱، ص ۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، نشر نیما، سال   ۲۹۵

 .۲۹۸، ص ۱۹۹۶خاطرات زندان، شهرنوش پارسی پور، انتشارات باران، سوئد،   ۲۹۶
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در  یدیجد یها ش سرکوب محلیع شکنجه و افزان نویبودند و سپس به منظور گسترش استفاده از ا

مجرد در  پنجبند  ،در دو مقطعحتا . ن پروژه اختصاص دادندیارا به  سهو  کی یهار هشت واحدیز

 . افتین امر اختصاص یز به این کیواحد 

 ین قبرها به سر برده در مورد دو محلیاز ا یکیماه در  که پنج یانیاز زندان یکیحسن  جهنگامه حا

 : دهد یح مین توضیافته بود چنیل قبرها اختصاص یتشک یبراکه 

 

ل یجا بود تحو که آن یکردند و به زن یا اتاقیل راهرو در سمت چپ وارد سالن یدر اوا

م متر از هم به ین دو تا تخته که با قاصله حدود نیب ییآن زن مرا برد در جا. دادند

  ۲۹۷ .قرار داده بودند، نشاند یحالت عمود

 

 : دهد یح مین توضیچن محل در مورد آن .شود یبرده م یگریبه محل د یاز مدتاو پس 

 

... ن واحد بودیا ی محل ورزش و زورخانه یعنیک زورخانه بود و گود هم داشت یجا  نیا

ده بودند، تعداد یها که کنار هم چ ن تختهیم متر با همیوار را هر نیاطراف و دورتادور د

  ۲۹۸.قفس درست کرده بوند یادیز

 

 : دهد یح مین توضیپور چن یشهرنوش پارس

 

ام را به دستم دادند و  بار و بنه. زاندندیبرخ یمرا از جا] ۶۳[بهشت یروز دوم ارد

دم همان یمنتقل شدم که بعدها فهم یگرید] واحد[بسته به بند یها همانطور با چشم

بردند که به همان شکل  یبه اتاق جا مرا دوباره نیدر ا. ر استحصا قزل سه] واحد[بند

 ۲۹۹.بود ین اتاق کاشیا یوارهایدادند، د یاز قبرها جا یکیده شده بود و دوباره در یچ

 

ان یها را آماده کرده و زندان ک از مجموعه از آنیشد  یم یقبرها در هر مکان  ی با توجه به شکل ساده

 . دیجا به بند کش نگون بخت را در آن

                                                 
 . ۱۴۰، ص ۸۲چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، فرانسه، اسفند   ۲۹۷

 .۱۴۳، ص پیشین  ۲۹۸

 .۳۰۱، ص ۱۹۹۶انتشارات باران، سوئد،   خاطرات زندان، شهرنوش پارسی پور،  ۲۹۹
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 ر ورود به قب ی نحوه

را با  ها آنان یجاد شوک در زندانیجاد جو رعب و وحشت و ایکردند به منظور ا یها تالش م زندانبان

 . د به قبرها منتقل کنندین شکل ممکن و بعد از ضرب و شتم شدیبارتر خشونت

 

 ینگهبان. گر نگه داشتندیکدیک متر از ی یها کرده و در فاصله یما را در داخل ساختمان

شتر ی، او ب»؟یزن یچرا م  !نزن»  :گفت یم یاگر کس. غ تک تک مان آمدسرا یبا چماق

 ۳۰۰. قطع شود یاعتراض زندان یزد که صدا یآنقدر م. زد یم

 

 یک چوبدستیستاده بود با یجا ا که آن یم پاسداریشد یا خارج میکه وارد  یاز هر در

 ۳۰۱.زد یبه سرمان م

 

  :گوید چگونگی انتقال به بند قیامت می ی بنفشه درباره

 

تعدادی فریاد . زدند وار با مشت و لگد و چوب می غریدند و دیوانه مثل حیوان می ها آن

خوردن و  تعدادی در اعتراض به کتک. زدند، نزن چرا میزنی؟ دو نظر در بین ما بود

. اما این اعتراض موضع همگی نبود. کردند شکنجه، اعتراض خودشان را اعالم می

در  ! نزن  !ها صدای نزن تا ساعت. زدند پاسداران بیشتر می. ، نزنگفتند می ها آنهرچقدر 

: گفت  حاجی می. صدای فریاد در راهروی زندان انعکاس پیدا کرده بود. فضا پیچیده بود

شما را له . اید خواهید با صدای فریاد به بقیه بندها نشان دهید که شورش کرده می«

تقریبًا بعد از مدتی همه ساکت  .»اندازیم میتان را جلوی بندها  های کنیم و تفاله می

 . رسید ها هنوز به گوش می اما صدای شکسته شدن چوب. شدند

 

 :دیگو یم، ند کشیده شده بودیک زن کرد که در قبرها به ب ،یارغوان آزاد

 

ک یر هشت واحد سه و واحد یرم حدود سه روز در زیامت قرار بگینکه در قیقبل از ا

و ) زىیه دادن به چیبدون تک(وار یستاده روبه دیبند، ا زندانی با چشمر هشت یدر ز. بودم

                                                 
 .۱۲۲، ص ۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، نشر نیما، آلمان، سال   ۳۰۰

 .۱۲۸ص  پیشین،   ۳۰۱
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جا  گرى منتقل کردند و آنیبعداز گذشت سه روز مرا به جاى د. براى ساعتهاى متمادى

ن توام بود با فحش و یر رگبار کابل بر روى سر و صورتم قرار گرفتم که ایبناگاه ز

ا یها و  له دو نفر به تابوتیها به وس شکنجهن همه یاز ا بعد. ناسزاى حاج داود رحمانی

 ۳۰۲.امت منتقل شدمیق

 

 : گوید و یا هنگامه حاج حسن می

 

ستاده نگه یوار به حالت ایجا رو به د دانم چند ساعت همان یما را به صورت جداگانه نم

که در دستش بود،  ینیبا کابل سنگ. ... آمد و شروع کرد "یحاج"بعد باالخره . داشتند

داشتم . فتم و ضعف نشان ندهمیکردم ن یسع یج رفت ولید، سرم گیه سرم کوبمحکم ب

بعد  یکین یسنگ یها اما ضربه. خورم یست که دارم با آن کتک مین چیکردم ا یفکر م

و سرم به شدت درد  مج شده بودیداد، گ یآمد و امکان تمرکز نم یفرود م یگریاز د

شاندم که ضربات به صورت نخورد، چون پو یفقط ناخودآگاه صورتم را م . گرفته بود

 یوقت. کند که درست هم بود یصورتم که بخورد داغان م یکردم به هرجا یاحساس م

 ۳۰۳.دشید و گفت ببریداوود جالد دست کش ام در آمد حاج ناله

 

ات قرآن آمده یات و حتا آیدر روا. استعذاب  ی ادآور عملکرد مالئکهیان به قبر یانتقال زندان ی نحوه

شان ن بر سریعذاب در برزخ و به هنگام مواجهه با گناهکاران با چوب و گرز آتش ی ست که مالئکها

به  یعذاب به هنگام انتقال زندان ی ر و منکر و مالئکهیاز نک یزندانبانان با الگوبردار ظاهرًا. زنند یم

 . نددیکوب یبا چماق بر سرش م ییچ محابایبدون ه ،او  پرسش ازا به هنگام یقبر و 

ی ورود خود به قبر را چنین  لحظهجا انتقال یافته،  که سه ماه بعد از تشکیل بند قیامت به آنپروانه 

 : کند توصیف می

 

در سالنی باز شد و چند تواب به جلو درآمدند و تمام . ما در بهت به قربانگاه برده شدیم

تواب تمام شدیم و به دستور  یکی یکی داخل اتاقی می. مان را گرفتند وسایل

ساعت، گل سر و تمام . آور بود گشتی بسیار چندش. آوردیم مان را در می های لباس

                                                 
۳۰۲  http://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htm 

 . ۱۴۰-۱۳۹، صص ۸۲چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، اسفند   ۳۰۳
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ترین چیزی  بند نگاهی به سالن کردم، عجیب و غریب از زیر چشم. مان را گرفتند وسایل

بند و چادر در جایی مثل قبر دراز کشیده  زنانی با چشم. دیدم بود که در عمرم می

 ۳۰۴. اکی بودی ترسن منظره. بودند

 

ی نتایج آن، با اعتماد به نفس  اندازی بند قیامت و با مشاهده پس از گذشت سه ماه از راهزندانبانان 

ی انتقال زنان به بند قیامت را نیز تغییر  برخورد و نحوه  ی شیوه  ها آن. کردند بیشتری برخورد می

 . داده بودند

 

 مسئول پروژه ؛یین سطوح قضایباالتر

ز به عهده داشت یها را ن ت زندانیریمد یانقالب اسالم یدادستان ی ت ادارهیوه بر مسئولعال یالجورد

برخورد با  چگونگیها و   زندان ی اداره یاو شخصًا در چگونگ. به انتخاب او بودند ها ان و مسئوالن زند

 . کرد  یان دخالت میزندان

 

 یصدا. دار شدمیوب باز خ ها آن آهسته  یچند مرد و گفتگو یپا یک شب با صدای

 یم خودسرانه حاجیگذشت، تصم یچه بر ما م روشن بود که آن. را شناختم یالجورد

 ۳۰۵. ع بودیفج یها شین نمایا یکارگردان اصل یاحتمااًل الجورد. نبود

 

او شروع به فحاشی کرد که خوب . یک بار الجوردی با تعدادی پاسدار برای بازدید آمد

بعد از رفتن الجوردی، . کنیم شورش در زندان اعدام می ما شما را به جرم. ماندید

. گفت او برای اعدام آماده بود اما من مانع شدم و گفتم این کار الزم نیست حاجی می

 ۳۰۶. جا طوری است که این ها همه خواهند برید جو این

 

ان زن یزنداناز  یدستور انتقال تعداد  ز بودن پروژه،یآم تیموفق ی از مشاهده پس ۶۲در بهمن ماه 

 . داده شد حصار قزل ین به قبرهایمقاوم در او

 

                                                 
 .حاج داوود رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندان  بوت ها به وسیلهشکنجه در تا  ۳۰۴

 . ۱۳۳، ص ۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، نشر نیما، آلمان، سال   ۳۰۵

 .، سایت گفتگوهای زندان»ها  تخت«: فریده ثابتی، مقاله بازنویسی یک جنایت  ۳۰۶
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  :دیگو  یم یپرتو ینازل

 

. مًا در تابوت نشاندندیحصار منتقل کردند و مستق ن به قزلیگر را از اویمن و چند نفر د

 ۳۰۷.شدند یآور ها جمع پنج ماه در آن جا ماندم تا تابوت

 

 یان سرموضعیاز زندان یساخته شد، تعدادها  که جعبه ماه بعد از آن پنجا ی چهارحدود 

 ۳۰۸.ها آوردند ن به جعبهیرا از او

 

 ۳۰۹ها منتقل شدم م به تابوتیحصار و مستق ن به قزلیمن از او

 

حصار و  در سطح زندان قزل یهیک اقدام تنبین پروژه تنها یانشانگر آن است که ها  ن نقل و انتقالیا

م در یرژ مقامات قضایی و امنیتین یباالتر، بلکه استنبوده  جا ن آنیمسئول در سطح  یریگ میتصم

  .کردند یم ین پروژه بوده و با آن همکاریان ایجر

 

  یتحت نظر بودن دائم زندان

ان همه یساعته داشتند و با قدم زدن در پشت سر زندان و چهار ستیب یحضور نیتواب امتیبند قدر 

. کردند یرا به مقامات زندان گزارش م ها آن  ی ز را تحت نظر داشتند و اعمال لحظه به لحظهیچ

 : دیگو  یم ینیمب ی شکوفه

 

. از تابوت نداشت یگذاشتند که دست کم یکوچک یلیک محل خی یهر کداممان را تو... 

، و در ضمن، البته اگر تابوت بود، چون تابوت سر و ینیبنش یتوانست یبود که فقط م ییجا

 ی، ولیش بخوابیتو یتوانست یخواست م یدلت م ش بسته است، هر وقتیاش و همه جا ته

ا یدن یدن و دراز کشیخواب ی کردند، اجازه  یها چون سرش باز بود و مدام کنترلمان م  نیا

                                                 
چهاردهمین ساللگرد یادمان کشتار زندانیان سیاسی، سال ها در زندان اسالمی، متن سخنرانی نازلی پرتوی در  تابوت  ۳۰۷

 . ، استکهلم، سایت کانون زندانیان سیاسی در تبعید۸۱

، استکهلم، سایت ۸۲در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال ) منیره برادران(سخنرانی بهاره   ۳۰۸

 .کانون زندانیان سیاسی در تبعید

، استکهلم، سایت کانون ۸۲وانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال متن سخنرانی پر  ۳۰۹

 . زندانیان سیاسی در تبعید
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ن یبدون ا ینشست یت میسر جا یخکید سیجه بایدر نت. مینداشت ییچ جایه دادن به هیتک

زه دارد اگر دلش خواست تابوت دربسته آدم اجا ی، در ضمن، تویه بدهیتک ییکه به جا

 یوقت یول. بکند یگریا هر کار دیه کند، بخندد، حرف بزند، زمزمه کند یخودش گر یبرا

چ یکنند و مراقبت هستند اجازه ه یسر نگاهت م یدرش باز است و مدام دارند از باال

 ۳۱۰. یه کنیکه با خودت گر نی، حتا اجازه ایندار یکار

 

 : گوید می  تفاوت بین سلول انفرادی و تابوت در مورد پروانه که شش ماه در تابوت بوده

 

 ؛انداختندت انفرادی معمولی، وقتی می. های معمولی فرق داشت با انفرادی خیلی تابوت

ها بود، کوچکی جات بود، نداشتن هواخوری بود، نداشتن مالقات بود،  بچه ات از جدایی

توانستی هر  یعنی می. رو داشتیآزادی بر غرایزت . ات رو داشتی فردی های ولی آزادی

خواد ورزش  دلت می. بخوری، هر موقع دلت بخواد دستشویی بری موقع دلت بخواد آب

خواد زمزمه یك آواز رو بکنی، یك شعر برای  دلت می بکنی توی همون جای کوچك،

ای که  ولی از نظر من شکنجه. دیوار نقاشی بکشی خودت بخونی، با یك تکه سنگ روی

ی بود که میشه توی تاریخ ا شکنجه.ترین وحشیانه حصار اعمال شد، ها در قزل توی تابوت

 ۳۱۱.دثبتش کر

 

 ی که تجربه یل کسانین دلیبه هم. کرد یفرد وارد م یرا رو یفشار مضاعف ین تحت نظر بودن دائمیا

 . دانند یم یقیاند آن را بدتر از قرار گرفتن در قبر و تابوت حق گذاشته فوق را پشت سر

 

 یگورستان یوت و فضاسک

کس  چ یامکان تماس با ه. کرده بودند یجا بازساز گورستان و سکوت حاکم بر آن را در آن یفضا

چ یبرد و ه یجا به سر م در آن ییهر فرد به تنها ییبودند که گو  جاد کردهیا یا ط را به گونهیشرا. نبود

  .دیفس افراد را شنتن یشد صدا یقدر سکوت بود که م گاه آن. ستیدر کار ن یجنبش

 

                                                 
 . ۱۸۷- ۱۸۶، صص ۱۹۹۷های زنان ایران، شماره هشتم، تابستان  شکوفه مبینی، هشتمین سمینار بنیاد پژوهش  ۳۱۰

 . سایت کانون زندانیان سیاسی در تبعید  ۳۱۱
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تنهایی در قبرها آن گونه بود . ها هیچ ارتباطی ممکن نبود به دلیل راه رفتن مداوم تواب

در یک سالن نزدیک به صد نفر . کردی کسی در کنارت وجود دارد که احساس نمی

ای بود که احساس  اما فضای ساخته شده به دست حاجی به گونه. نشسته بودیم

 ۳۱۲. هستیم و خودکردیم فقط خود  می

 

  :گوید بنفشه که نه ماه شرایط دهشتناک بند قیامت را از سر گذارنده می

 

این سکوت تنها با ورود حاج . اوایل حدود دو ماه سکوت مرگبار در آن جا حااکم بود

کوبید و همچنین صدای اذان و دعای کمیل شکسته  داوود و شالقی که بر زمین می

 .  شد می

 

گذاشت  یان میپشت سر زندان ۳۱۳ار کم بود،یها غذا را که معمواًل بس از نگهبان یکی، م غذایهنگام تقس

داشت  ید آهسته آن را بر میبا یم یزندان. داد که آن را بردارد یعالمت م یزندان ی  شانه یو با زدن رو

 یجا بدهند، برا به آن یکه حالت مخوف نیا یبرا. شد یو بدون سرو صدا به خوردن آن مشغول م

ار آهسته در گوشش یا بسیزدند و  یم یزندان ی  شانه یز تنها رویو توالت ن ییبردن به دستشو

 ! ییدستشو یآماده شو برا: گفتند یم

 

دیگر برای . برای ایجاد فشار روانی بیشتر اندک امکان حرف زدن را هم محدود تر کردند

بدون رد و بدل کردن  ؛ یدشد که بیا بردن توالت با تلنگر دست به پشت زندانی اعالم می

 ۳۱۴. ای کلمه

                                                 
 .حاج داوود رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندان  ها به وسیله ه در تابوتشکنج  ۳۱۲

ی زندانیان چه به لحاظ کمی و چه کیفی اسفبار بود و صرفًا مختص زندانیان محبوس در   وضعیت غذایی برای همه  ۳۱۳

ده گرم کره و دو قاشق آب مربا و  شد به طور معمول عبارت بود از غذایی که به عنوان شام به زندانیان داده می. قبرها نبود

برای .  معروف بود" آش علف " شد ، به  هایی که در آن پیدا می چند خالل هویج شناور در آن و یا آشی که به خاطر علف

ناهار، چهار روز در هفته آبگوشت لپه توزیع میشد که شامل چند عدد لپه، مقداری آب به همراه یک بند انگشت چربی و 

اگر مردم "با این حال و در چنین شرایطی حاج داوود رحمانی معتقد بود . وچک سیب زمینی سیاه شده بودی ک یک تکه

ریزند و مرا قیمه قیمه  دهیم، می بفهمند در شرایط جنگ و مشکالت اقتصادی چنین غذاهای با کیفیتی به زندانیان می

 " ! کنند می

 .، سایت گفتگوهای زندان»ها  تخت«: فریده ثابتی، مقاله بازنویسی یک جنایت  ۳۱۴
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 : دیگو یم یپرتو یر چنان بود که نازلین سکوت همراه با تحقیا

 

نه . ر بودینطور سرازیام هم ینیآب ب. ت داشتمیادم هست سرما خورده بودم و حساسی

ر با لباس یناگز. داد یدادند و نه حق داشتم دماغم را باال بکشم چون صدا م یدستمال م

 ۳۱۵.کردم یر و فشار میاحساس تحق. کردم یام را پاک م ینیب خودم آب

 

 یبرا ییدم که چه کارایفهم ینم یعنیداد  ینشان نم یلین سکوت اول خودش را خیا

مؤثر شکنجه و فشار دائم است که  ی وهیک شیدم که یبه مرور فهم یمان دارد، ولیدژخ

د ییاید تا سر عقل بیکر کنب فگفت خو یآمد و م یم "یحاج". کند یمغز آدم را مختل م

 ۳۱۶.امت استیجا ق نیا

 

هر . میحرف زدن نداشت ی به طور مطلق اجازه. قانون سکوت مطلق حاکم بود ،در قفس

قدر باال نگه  م و آنیبرد ید دستمان را باال میم، بایخواست یم یزیا اگر چیم یداشت یکار

دهان  آمد، یاو م. دیایمان بند و خودش سر وقتیبب] تواب[ا خائن یم تا پاسدار یداشت یم

مان بلند یک ذره صدایاگر ! گفت آرام بگو  یآورد و م یم یفش را دم گوش زندانیکث

 ۳۱۷.افتادند یشد، با مشت و لگد به جانت م یم

 یگران تلقیناخواسته، عالمت دادن به د ی ا سرفهین صدا، حتا عطسه یجاد کمتریا

انت یو پاسداران و عوامل خ "یجحا"ن مشت و لگد یشد و فرود آمدن ضربات سنگ یم

 ۳۱۸. را به همراه داشت ها آن ا ضربات شالق ی ها آن شه یپ

 

   :گوید می ،هبنفشه که فرد پرتحرک و فعالی بود

 

ویژه برای من که فردی فعال و پرتحرک  هجا بسیار وحشتناک بود؛ ب سکوت مرگبار آن

ابتدا فکر . کرد فرسا می تجا را برایم دو چندان سخت و طاق این تحمل آن.  بودم

                                                 
، استکهلم، سایت کانون ۸۱عام زندانیان سیاسی، سال  متن سخنرانی نازلی پرتوی در چهاردهمین سالگرد قتل  ۳۱۵

 . زندانیان سیاسی در تبعید

 .۱۴۵، ص  ۸۲چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، فرانسه، اسفند   ۳۱۶

 . ۱۲۳و  ۱۲۲، صص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  عظم حاجبهای انسان بودن، ا  ۳۱۷

 . ۱۲۵ص  پیشین،  ۳۱۸
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های حاج داوود برای ترساندن ما است و سه  ها و شیوه کردم این هم یکی از تاکتیک می

چهار روز و یا حداکثر بیش از یک هفته ادامه نخواهد داشت و دوباره ما را به بند باز  -

 . دو هفته، معنی شرایط جدید را فهمیدم -اما بعد از گذشت یکی. گردانند می

 

ن قرار گرفته بود یها بر ا تالش ی همه .شده بود یزیر فرد طرح ی هیخرد کردن روح یز برایهمه چ

 . شتر در خود فرو رودیفرد هرچه بتا  جا شکسته نشود سکوت مطلق آنکه 

 

 ...و یرات آن و مجازات سهل انگاریتأث ،چشم بند

بند در طول شبانه  کردند با زدن چشم یمپنداشتند تالش   یان قبرها را مردگان میزندانبانان که قربان

کنند که تفاوت شب و روز از هم شناخته نشود تا بلکه احساس قبر و مرگ را در فرد زنده  یروز کار

 . کنند

ز ین یبلکه جسم ینه تنها روانمدت  یدر طول شبانه روز و در طوالنبند  آثار مخرب داشتن چشم

سوز شده و سوزش  ها عرق پشت پلک یپس از مدتبند  از چشم یاستفاده اجباربه علت . هست

 یها دن به بافتیب رسیآس تواند باعث عفونت و  ینطور میهم. شود یدر محل احساس م یدیشد

 . شود چشم 

 یر روانیتأث یشود، پس از مدت یدارد و به پشت سر بسته م یچشم نگاه م یرا رو  بند که آن بند چشم

، دهند یقرار داده و فشار م یا رهیان گیند که سرش را در مک یتصور م یخود را گذاشته و زندان

 .ن مسئله حساس شودیبخصوص اگر به ا

 .شود یفرد م یینایبند باعث اختالل در کارکرد چشم و ب چشم یر روانیگاه تأث

نه ینه بعد از گذشت چهارماه به منظور معایس ی هید در ناحیو درد شد یقلب یماریبه خاطر ب مهتاب

را  یسؤاالت های برگه سپس نگهبان ۳۱۹.شود یک منتقل میر هشت واحد یدر ز یک به اتاقتوسط پزش

نه توسط پزشک را منوط به پاسخ دادن او به سؤاالت یش معاید بازجویگو یاو گذاشته و م یش رویپ

   :کند یح مین تشریخود از آن شب را چن ی او خاطره. کرده است

 

                                                 
در . بایستی توجه داشت که تنها در شرایط خطیر و بحرانی ممکن بود کسی را نزد پزشک یا دندانپزشک ببرند  ۳۱۹

. بردند ماران را به نزد پزشک زندان میتنها روز مشخصی در ماه بی. شد بندهای مجرد و عمومی هم این قاعده رعایت می

بایست آن کس را که نیاز بیشتری به  این خود زندانیان بودند که می. ی بیماران را، بلکه از هر سلول یک نفر هم نه همه آن

 .  کردند درمان داشت معرفی می
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جا  بند منتقلم کردند و گفتند آن یراهرو وروددر گوشه  یقه به اتاقیبعد از چند دق

 .ن حال اجازه دارم چشم بندم را بردارمیمنتظر بمانم و در ع

موقع . ستادم به نمازیا ، چون وضو داشتم ،مغرب اذان یدن صدایشن با. موقع نماز بود

لوف همه أو رسم م یشگیمهر، به عادت هم یکه خم کردم و گذاشتم رو ا، سرم رسجود

. ندشد یم بسته نمیها ببندم؛ اما چشم ام ریها خوانند، خواستم چشم یکه نماز م یکسان

. ببندم ام ریها شدم چشم یمهر بود و موفق نم یباز، سرم رو یها با چشم. تعجب کردم

دم دوباره یاز سجده که سر بلند کردم، به نماز ادامه دادم و دوباره که رفتم سجود، د

 یخلوص و تمرکز ذهنم برا تا ببندم را  ها آن خواستم یم .وندش یم بسته نمیها چشم

با تمام قدرت  یکیانگار . شدند یها بسته نم چشم ده بود ؛یفا یب ی، ولشودشتر ینماز ب

. ونده داشته بود تا بسته نشانگ محکمم گرفته ویها ن چشمییاز باال و پا ام ریپلکها

بند به چشم  ها چشم د از مدتبع. است اتفاق افتاده یبیز غریچ کردم یحس م. دمیترس

 . دشدن یم بسته نمیها ن، حاال چشمآ یناگهان برداشتنداشتن و 

بدنم در پاسخ به  یرارادیغ م، رفتاریها دم واکنش چشمیفهم یدرد داشتم و نم هنوز

 یناراحت ریثتأا ی است دور و برم یروان یط و فشارهایت نامناسب محیها و وضع استرس

در تالطم  انمازم ر. دمیفهم ینم اها ر نیا. کنم یتحمل م که دارم است یدار سابقه یقلب

 یم شد نشستم و سعاکه تم نمازم .ندمام آمده خویها سر چشم بر یین فکر که چه بالیا

. مضاعف شد ترسم. شدند یبسته نم. ببندم ام ریها کردم در حالت نشسته چشم

قلب  درد. ه رخ داده بود نداشتماز آنچ یچ درک روشنیه. افتاده یه اتفاقنستم چاد ینم

. ناش بستم ه وسد کرد ام ریها م جلو چشمیها با دست .ادم رفته بودی از ام نهیو قفسه س

ک واکنش یم در یها ، چشمبرداشتم ان که دستم ریبه محض ا .راحت شد یالم کمیخ

لم عقبه . تند تند پلک زدم. کردم با همه ابعاد هم یدوباره باز شدند و حس م یزیغر

م فعال یهاچشم صورتم و دور و بر یتو ا، گردش خون رد که با پلک زدن مدامیرس یم

ا م دوباره بیها ، چشمداشتم یبرم ام ریها تا دست. ندبرگرد یت عادیکنم تا دوباره به وضع

 . نگار از کنترل من خارج شده بودندا  .شدند یقدرت هر چه تمامتر باز م

م بسته یها چشم .برداشتم و زدم به چشمم آن را. دمبند افتا اد چشمین موقع یدر هم

 اتن لحظآد من در یشا .ستین یام گفتن ن لحظهآحس  .ند آرام گرفتب ر چشمیشد و ز

در اج دارم و چقدر یبند احت کردم چقدر به چشم یا بودم که حس میدن یتنها زندان

و  زده بودم به چشمم ابند ر چشم. رندیاز من بگ آن راک موقع یکه مبادا  نیهراسم از ا

از دست  ابسته شدن ر ییم توانایها الم راحت شده بود که چشمین که خیضمن ا
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 اگربود که  اتاق در یحواسم هم به صدا .ختمیر یاشک م یبه آهستگاند،  نداده

 ینستم برااتو ینم. کنم یه میدارم گر دذارم بفهمنگپاک کنم و ن ام ریها مد، اشکآ یکس

، بردارم ابند ر چشم اند هکه بهم گفت یو در حال ییتنها یچرا توم هح دیتوض چ کسیه

 یرگین بار ترسم از جنس دیا. ده بودمیترس .ام به چشم زده را نآبه اراده خودم دوباره 

 دببر یپ )میها بسته نشدن چشم( ن که مبادا حاج داوود به راز منیدم از ایترس یم. بود

 .کند وادار به توبه رابندم، م گرفتن چشم ن، باآد با مستمسک قرار دادن هو بخوا

 مهم که کنار دست ییبازجو یها ن برگهآحضور گر یاز طرف د. نستم چکار کنماد ینم

آن کرده  یرا منوط به جواب دادن به پرسشها یم بردنم به بهداریو بازجو( افتاده بود

بلند شدم و .  خودم بکنم یبرا یم گرفتم کاریکهو تصمی. شده بود عذاب مضاعفم، )بود

تکرار   را کار نیچند بار ا »؟ستینجا نیا یکس«: بلند گفتم یرفتم زدم به در و با صدا

 »؟یگیم ی؟ چهیچ« :دیپرس یعصب یر و لحنیاز پشت در با تغ یکردم تا کس

 . »یخوام برم بهدار یخوام برگردم سر جام، حالم خوب شده، نم یم« :گفتم

: ، گفتحضور من در آن اتاق نبود انیه در جرسکوت کرد و انگار ک یصاحب صدا کم

. و بعد سکوت شد »نمین جا بمون ببیهم! ؟یو کجا نر یمگه دست خودته که کجا بر«

ف یو کسب تکل صحبت همکاران خودفکر کردم رفته با . منتظر شدم یا قهیدق  چند

ه بند همچنان ب که چشم یدوباره در حال. نشد یدم خبریدقه یبعد از چند دق .کند

 یبه من جواب بده، کس یکی«: دمیاد کشیچشمم بود، با مشت محکم زدم به در و فر

خورد به من محکم  ستاده بودمیز شد و چون من پشتش اشدت با در با  کهوی »ست؟ین

 . ..ستادم یجمع و جور کردم و بلند شدم ا اع خودم ریسر. نیو افتادم زم

 .در آن نشسته بودم برگرداندندکه  یقه مرا به تابوتیباالخره بعد از چند دق

ام  را پر نکرده ییبازجو یها ن که چرا برگهیا هیتنب. امدین به سراغم درد رگیشب د آن

 اسرم ر خواب، یبرا که نوبت من بود که ی، در حالیشب موقع خاموش. هم در کار نبود

 اتو رپ. دمیخوابتابوت دراز کنم،  یبه سمت خروج ام ریذارم و پاهاگوار بیاز سمت د

باور کرده . حرکت یصدا و ب یب ؛ه کردمیر پتو گریبند در ز دم و با چشمیکش سرم یرو

زنده به گور  یبرا است ییا بند، مقدمه ازم به چشمیو ن میها واکنش چشم آنبودم که 

 ییا قهوه ییم به سمت دمپایوارش بود و پاهایکه سرم به سمت د یتابوت یشدن تو

رنگ  که دهم داراخودش نگ ینقدر تویا است قرار که یوتب؛ تاشیدر کناره خروج یرنگ

 ید و به رنگ کفنیسف ییها اه به رنگ دندانیس ییموها شود،م یها نابه رنگ دند میموها

 . نستم چند تکه استاد یموقع هنوز نم آنکه 
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١٩۵

 : گوید و یا پروانه می

 

وجود . ه بودمبند عادت کرد به چشم. هایم نسبت به نور بسیار حساس شده بودند چشم

 ۳۲۰. ای بود نور در دستشویی و حمام خود برایم شکنجه

 

 : ندیگو یب مبند هنگام خوا بودن چشم یز اجبارره، پروانه، ارغوان و بنفشه ایمن

 

ها که پشت  اد توابیصبح با فر. دمیبند و چادرم را در آوردم و خواب شب اول چشم

جا هتل  نیا یدادند که فکر کرد یمدام فحش م. دمیرفتند از خواب پر یسرمان راه م

ها به حاج  ام را تواب رهی؟ بعد از آن که گناه کبیبندت را در آورد چرا چادر و چشم. است

 یبند در تابوت د با چادر و چشمیاد گرفتم بای. خوردم یداوود گزارش دادند و کتک مفصل

م را یها و گونه ینیکه به چشم داشتم ب یبند چشم. کنم یگدبودند زن  م ساختهیکه برا

 ۳۲۱.م را از دست داده بودمیها چشم یواقع یبه معنا. دمید یز نمیچ چیه. پوشانده بود

 

م که حتا در خواب هم حجابمان ید مواظب بودیبند و چادر با ما بود با ز چشمیها ن شب

. نداشت ییشان صدایها کفش. آمدند یها مردان پاسدار به داخل م مه شبین. حفظ شود

 ۳۲۲.یشد یبه هوا پرت م یکه به ناگهان با لگد ید مگر موقعیشد فهم یا نمآمدنشان ر

 

داود رحمانی قرار   ر باران مشت و لگد حاجیفرسا بناگاه ز در دل آن سکوت طاقت 

بندم اندکی به کنار رفته بود و  گرفتم چرا که شب قبل و آنهم توى خواب چشم می

 ۳۲۳. بودم  کنار برده به] را[ بندم مزدور نگهبان پنداشته بود که عمدَا چشم

 

 یچشم بندم کم یین خواب گویها بودم در ح که در جعبه یماه نهم یها از شب یشب

در جلو . دمید یرا م یکابوس. دمیکباره با لگد زهره از خواب پریباال رفته بود که به 

                                                 
 .حاج داوود رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندان  شکنجه در تابوت ها به وسیله  ۳۲۰

، استکهلم، سایت کانون ۸۲متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال   ۳۲۱

 . زندانیان سیاسی در تبعید
 .۱۳۲، ص ۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، نشر نیما، آلمان،  سال   ۳۲۲

 http://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htmارغوان آزادی   ۳۲۳
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١٩۶

دانستم در کجا  یقه نمیمدت چند دق ید برایشا. گذشت یمختلف م یها م رنگیها چشم

خانم  ینه، نه و بعد صدا :گفت یدم که میخود را شن یابتدا صدا یبعد از مدت. ستمه

 یباال که با جعبه کنار یبندت را زد گفت کثافت چشم یرا که م ینیحس زهره شاه

 ۳۲۴. یریتماس بگ
 

 : دیگو یرات چشم بند میهنگامه حاج حسن در مورد تأث

 

ر را در ین تأثیشتریبند ب چشم... داد یمم آزارم نیها ز به اندازه بسته بودن چشمیچ چیه

خودش  درونکرد که به  یشتر آدم را وادار میرون داشت و بیب یایقطع کردن آدم از دن

ن اعمال ارتباط یو مهمتر یینایب یعنین حس، یما را از مهمتر ها آن ب ین ترتیبه ا. برود

ن چشم بند نبود، یاگفتم اگر  یبه خودم م. خارج از خود محروم کرده بودند یایبا دن

 ۳۲۵.اعصابم را خرد کرده بود ین لعنتیا. جا را صد سال هم تحمل کرد نیط ایشد شرا یم

 

  :ایو 

رود، دلم  یم فرو میها م در چشمیها کردم مژه یاحساس م! یبند لعنت ن چشمیا ]از[ آخ

 ۳۲۶. خواست چشم نداشتم تا احساسشان نکنم  یم

 

امت دچار یهاى ق ارى از بچهیمداوم، بس طوربه بند بر روى چشم  بخاطر وجود چشم

که خود را   یامت وقتیخود من بعدها پس از بودن شش ماه در ق. درد شده بودند چشم

در . که مردمک چشمم کوچکتر شده بود، وحشت کردم نیدن ایدم از دینه دیدر آ

ه به ش مژیر جهت روییها دچار عفونت چشم، تغ ارى از بچهیبند مداوم بس ى چشم جهینت

ز یکی از دوستان نیش مو در درون چشم مبتال شدند که یت به رویدرون چشم و در نها

 ۳۲۷.بعد از آزادى مجبور به عمل جراحی چشم شد

 

                                                 
 http://www.dialogt.org/index.html نفشه ب   ۳۲۴

 ۱۴۶، ص ۸۲چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، اسفند  ۳۲۵

 .۱۵۰ص پیشین،   ۳۲۶

 http://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htmارغوان آزادی  ۳۲۷
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دادم به  یح میترج ییم آنقدر به نور حساس شده بودند که در وقت دستشویها چشم

 ۳۲۸. آن را باال بزنم یدر آوردن چشم بند کم یجا

 

  :دیگو  یط بر خود میبند و چادر و حجاب در آن شرا کارکرد چشم یاز چگونگ یبا معمار نوبریس

 

نما شده یک صفحه سیک در برابر چشمانم به مانند یاه و تاریبند س ها چشم در تابوت

من تماشاگر آن . گذشتند یم مین خاطراتم از جلویزتریام با ر یزندگ یایتمام زوا. بود

ن حجاب و یا. وقفه یق و بیعم یابیک ارزی. ها آن گر  لیها شده بودم و نقاد و تحل صحنه

که  یبه درون و عمق. درونم فرو برده بود یایره خود و دنیبند مرا در دا چادر وچشم

 ۳۲۹.با آن بود ییارویداده نشده بود و امروز فرصت رو یتیسال به آن اهم یها د سالیشا

 

که در تمام عمر  یانسان. استجاد رابطه یابه کار افتادن احساسات و  یله براین وسیتر دن، مهمید

 ین امکانیکباره از داشتن چنیرامون خود پرداخته به یپ یایجاد رابطه با دنیق به این طریخود از ا

 . انتظار است  ت فراتر از حدین محرومیآثار مخرب ا. شود یمحروم م

 

 و مشکالت آن  یرفتن زندان ییدستشو

رفتن به  یبار در روز آن هم برا تنها سه . به نشستن بودند ان در تمام طول روز مجبوریزندان

ن یار کم بود و ایزمان توالت رفتن بس. خاستند یخود بر م یو توالت و خواندن نماز از جا ییدستشو

 یبوست مزاج دچار شده و در زمان کمیان به یبود که به خاطر عدم تحرک و استرس، زندان یدر حال

 : ع حاجت نبودندشت، قادر به رفوجود دا ییدستشو یکه برا

 

ن که یبه محض ا . دادند یقه هم فرصت نمیک دقیبردند، حتا  یهم که م ییدستشو

از ! گفتند منافق وقتت تمام شد یکردند و م یت و آزار، در را باز میاذ یم برایشد یوارد م

                                                 
، سایت کانون هلم، استک۸۲سی، سال متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیا  ۳۲۸

 . زندانیان سیاسی در تبعید
 .۹۸، ص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا   ۳۲۹
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 یتوانستم کار یقه هم نمیک دقیض شده بودم و در همان یفرط فشار و استرس مر

 ۳۳۰.جه دچار تشنج شده بودمیدر نت. بکنم

 

قه طول یک دقیشتر از یاگر ب. میرفت یم ییقه به دستشویک دقیدر روز سه بار و هر بار 

 ۳۳۱.زد یف بود کنار میاه و کثیس یک پتوید زهره پرده توالت را که یکش یم

 

 یکه گاه یکرد طور یم خشک شده بود و درد میها روده یبه خاطر غذا نخوردن طوالن

 ۳۳۲. افتادم یه میکردم و از شدت درد شکم به گر یدر توالت، فقط خون دفع م

 

ز ادامه یدر توالت ن یاند فشارها، نظارت بر اعمال زندیو تشد یش از زندانیبه منظور سلب آسا

ه شده یتعب یزان بود که وسط آن سوراخیک پتو آویدر توالت  یبه جا شاهدان ی به گفته .افتی یم

  . ر نظر داشتندیق سوراخ داخل توالت را زینگهبان از طر نیتواب. بود

 

 نشستن و مشکالت آن

ساعت در طول روز بدون آن که بشود پاها را دراز کرد،  شانزدهش از یچمباتمه زدن بدون تحرک ب

بنفشه که جزو اولین گروه به بند قیامت . آورد یمخود را به همراه  یادیمشکالت ز یپس از مدت

  :گوید یم ،منتقل شده

  

دست و پایم چنان خواب . ها، پاها و کمرم را فرا گرفته بود درد جانکاهی عضالت دست

اما افسوس که امکان فریاد . خواست فریاد بزنم رفت که گاهی از شدت درد دلم می می

کردم تمامی اعضای بدنم به زنجیر کشیده  احساس می. زدن را هم از ما گرفته بودند

ای بود برای حاج داوود که ما را زیر کتک  کوچکترین حرکت بهانه .شده و در قفس است

 . ببرد

 

                                                 
 . ۱۲۷و  ۱۲۶، صص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۳۳۰

، استکهلم، ۸۲عام زندانیان سیاسی، سال  در شب یادمان پانزدهمین سالگرد قتل )منیره برادران(سخنرانی بهاره   ۳۳۱

 .سایت کانون زندانیان سیاسی در تبعید

 . ۱۳۸، ص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۳۳۲
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 :کنند اعظم نیز مشکالت مشابهی را مطرح میهنگامه و پروانه، 

 

به  یید در جاین ساعت را بایدارباش بود و تمام طول ایشب ب دهصبح تا  هفتاز ساعت 

. مینشست یم ،مینیرا بب ییآن که جا یو ب یچ حرفیه ی، بیچ تکانیه یک قبر بیاندازه 

م چنان خواب یدست و پاها. مان را گرفته بود ی ها و پاها درد تمام عضالت کمر، دست

هم از من گرفته  اد رایاما فر. اد بزنمیخواست فر یاز شدت درد دلم م یرفت که گاه یم

اج ح یبود برا یا بهانه یین حرکت و صدایکوچکتر. ممکن نبود یچ حرکتیه. بودند

  ۳۳۳ .انه کتک بزندید که ما را وحشوداو

 

ور طچ. کرد یم درد میام، همه جا هاست که نشسته م مشکل شده بود، ماهینشستن برا

خته و ین ریزم یچرخم انگار سوزن رو ینم که درد نداشته باشم؟ به هر طرف که میبنش

مور رفت و مور یزود خواب م یگذاشتم، ول یرم میم را زیها دست. رود یبه تنم فرو م

 ۳۳۴.شد یم

 

چمباتمبه زدن چنان بود که  یمتوال یها مختلف بدنم، در اثر ساعت یشدت درد اعضا

م زخم شده ی، پاهایبخصوص که در اثر نشستن طوالن. نمیم بنشیپا یتوانستم رو ینم

ها کمتر  م و زخمیایباال ب یگذاشتم که کم یرم میز یم را مثل صندلیدو پا یبود و گاه

شتر یب یاگر قدر. دا کندیتوانست ادامه پ یقه نمیش از چند دقین بیتم کند، اما ایاذ

: گفتند یزدند و م یسرم م یت بدهم، آن مزدورها تویر وضعییخوردم تا تغ یتکان م

؟ بعد هم گزارش !خارد ی؟ تنت میخور ین قدر وول میچه مرگت است که ا  !منافق

 یآمد و درد یکه بر سرم فرود مدادند و شب دوباره کابل و شالق و مشت و لگد بود  یم

 ۳۳۵. افزود یبر دردها م

 

به هر . است یانگار تمام بدنم زخم. عضالتم مثل چوب سفت و دردناک شد یبعد از مدت

در . را حرکت بدهم ها آن توانستم  یگر راحت نمیزدم دردناک بود و د یجا دست م

                                                 
، استکهلم، کانون زندانیان ۸۲ن سیاسی، سال متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیا  ۳۳۳

 . سیاسی در تبعید
 .۱۵۱، ص ۸۲چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، فرانسه، اسفند   ۳۳۴

 . ۱۲۷و  ۱۲۶، صص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۳۳۵
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٢٠٠

وب خشک و انگار عضالتم مثل چ ،خوردم یمشت و لگد م یآخر وقت یها هفته

خصوص کف  هتمام بدنم ب. ن ضربات خواهد شکستیر ایم پوک شده و زیها استخوان

م بود و یر پایرا که ز یینند، پتویها نب میکه دژخ یطور یواشکی. گرفت یم گر میپاها

شد، کم کم از  یام م یرفت و باعث گرما و گر گرفتگ یم فرو میخ به پایش مثل سیپرزها

که مثل  ییچون از گرما. ردیک خنک قرار بگییموزا یم رویپاها تازدم  یم کنار میر پایز

 ۳۳۶.افتادم یم یکردم، به حالت خفگ یتب در بدنم احساس م

 

. دچار ضعف عضالنی شدیدی شده بودم. شد ام روز به روز بدتر می  وضعیت جسمی

ساعت نشستن در یک حالت و عدم  ۱۷روزی . کرد عضالت کمر و گردنم شدیدًا درد می

با گذاشتن یک قاشق غذا در . رک باعث یبوست شدید و کم اشتهایی نیز شده بودتح

رفت که  پاهایم چنان خواب می ها دست و گاهی وقت. شدم تهوع می دهان دچار حالت

قیقه وقت دستشویی و حمام تالش در چند د. کردم مال خودم نیستند احساس می

 ۳۳۷. ها عدم تحرک نداشت ماهکردم طناب بزنم ولی آن چند دقیقه تأثیری در  می

 

ز یآن ن یابعاد روان کند، ینم یکیزیتنها دچار مشکالت ف ک جا و عدم تحرک انسان راینشستن در 

است که معمواًل از خود نشان  یراه رفتن رفتار ،دبریگ یسلول قرار م ییدر تنها یوقت. محسوس است

موظف به  این که یعنی ؛ دیدهحرکت ن را تایحتا دست و پاار خود ید به اختیتوان ینم یوقت. دیده یم

ت یو دچار محروم ز بسته استیان نت ن ژه که چشمایو هب. دیالت خود هستین تمایتر ییسرکوب ابتدا

 . دیا هم شده یحس

 در روزچرت زدن ت یممنوعو  خواب شب

ر یثأفراد تخواب بر ادراک و عملکرد ا به اندازه کمبودز یچ چیه یو روانپزشک یقات پزشکیبنا به تحق

طبیعی  ل مختلف  امکان خواب یدر قبرها نه تنها بنا به دال هده شدیان به بند کشیزندان. گذارد ینم

 یتا حدود ستتوان یمکه  -نیز  در طول روز زدن استراحت و چرتبلکه از  را نداشتند، شبانه

 .محروم بودند - باشد بخش آرام

                                                 
 . ۱۳۸ص  پیشین،  ۳۳۶

 .حاج داوود رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندان  در تابوت ها به وسیله شکنجه  ۳۳۷
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توان فرد  ،متوالی و یکنواخت هم به صورت آن ،روز نشستن در طول داریاز ب یناش یو کوفتگ یخستگ

ش یزانوها یحتا حق نداشت سرش را رو یزندان. دهد یکاهش م یزان محسوسیبه م رامقاومت  یبرا

به منظور  یریگ ن همه سختیا. شد یهات مواجه مین تنبیدتریبا شد ین تخلفیکوچکتر. قرار دهد

 :  گرفت یصورت م زندانیمستأصل کردن 

 

ممنوع بود و به  دوازدهچرت زدن در طول روز و شب قبل از ساعت  حتادن و یخواب

 ۳۳۸.ن شوک بودین بدتریو ا یخورد یهوا کتک م یک مرتبه و بین جرم، یهم

 

از  ین عالمتیکمتر. میزد ید میم و چرت هم نبایرفت ید به خواب میدر طول روز نبا

و پاسداران و  "یحاج"گد ن مشت و لیا چرت زدن، فرود آمدن ضربات سنگیدن یخواب

 ۳۳۹.را به همراه داشت ها آن ا ضربات شالق ی ها آن شه یانت پیعوامل خ

 

به خود  فراوانیکرد و مشکالت  انرژی زیادی صرف می دیباشب هم در دن یخواب یحتا برا یزندان

به  دنی، خوابیجسم یو دردها ید عصبیهاش شد تنش جا که به خاطر از آن ۳۴۰.داشت هموار می

  :دستنب یرا به کار م یمختلف یترفندها دیبادن یخواب یافراد برا  ،ر نبودیپذ امکان یگساد

 

ن فکر کن که یفقط به ا  !مم گرفتم شب که شد بخوابم و گفتم فکر کردن تمایتصم

ها و  مان تا پنجره محل یها خودم شماره کردن، از درخت شروع کردم با  !یبخواب

و بعد  ییخوابگاه دانشجو یها م بود و بعد تعداد پنجرهادیکه ]را[مان  خانه یها شهیش

شمردم و  یفقط م. جاها کار کرده بودم مارستان که از اول در آنیب یها تعداد بخش

                                                 
 .۱۴۸، ص ۸۲چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، فرانسه، اسفند   ۳۳۸

 . ۱۲۵، ص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۳۳۹

که ابعادش دو متر و نیم در یک متر و شصت سانتیمتر بود هم وضعیت خوابیدن ) تنبیهی  (های مجرد  در سلول  ۳۴۰

زندانیان یک . خوابیدند می" کتابی"ی سوم، هفت نفر کنار هم به شکل  ها در عرض تخت طبقه در این سلول. ای بود مسئله

ی اتاق  های حفاظ جلو پنجره گر آن را به نردهدر سلول و سر دی  های جلو ی طناب به نرده سر پتویی لوله شده را به وسیله

سر، . گرفت ی سوم و به طور موازی با آن قرار می در واقع بدین ترتیب، پتوی لوله شده، در راستای تخت طبقه. بستند می

در . گرفت ی جلو تخت قرار می گردن و کمر زندانیان روی تخت؛ باسن، ران و زانو روی هوا، و ساق پا روی پتوی لوله شده

توانست از جای خود تکان بخورد؛ زیرا بالفاصله فضای خالی ناشی از جا به شدن در  پشت سرش پر  طول شب کسی نمی

 !شده بودند" ههم چسبید هفت قلوهای به"مقامات زندان قادر به خلق . شد می
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روز شده یپ. دیکشنده به اتمام رس یخوابیخوابم برد و ب یدانم که ک ینمشمردم و  یم

 ۳۴۱ !بودم

 

 .ک بدن را بر عهده داردیولوژیزیف یندهایفرا میتنظ وابخ بنا به تحقیقات پزشکی و روانپزشکی،

دچار  امت،یقان بند یزندان یتمام .فرد دارد یو روح یسالمت جسم م بریر مستقیتأث ،آن در اختالل

  .استو استرس  یافسردگیکی از آثار آن، در خواب بودند که  اختالل

ی شکنجه و فشار  وع چرخهترین زمان در قبر و واحد مسکونی موقع بیدار شدن از خواب و شر سخت

خواند، از جای برخیزد و در قبر خود  زندانی مجبور بود با لگد توابی که او را به برخاستن می. بود

 . بنشیند

 

 آن  یمدهاایمشکالت غذا خوردن و پ

 یزندان فشار برشکنجه و  یبرا یدن را به ابزاریچون غذا خوردن و آشام یذ زندگیشد لذا یتالش م

 :کنندل یتبد

   

 ،»!بخور!... غذا«ن بود که یاش ا یمعن. زدند یسرمان م یک ضربه تویع غذا یش از توزیپ

و  و آمدها و سر  شدند و من تنها از رفت یدادند و رد م یاما اکثر اوقات به من غذا نم

شد،  یع غذا تمام میبعد که توز. کنند یع میدم که غذا توزیفهم یظروف م یصدا

کردم،  یو من چون دست باال نم. رده؟ دستش را بلند کندغذا نخو یک: گفتند یم

ک روز به ما یسرانجام ، منافق یا«گفتند  یدادند و م یاز روزها به من غذا نم یاریبس

ن کار یاورند و من هم ایخواستند مرا به زانو در ب  یغذا م ی لهیبه وس »!یشو یازمند مین

 ...کردم یرا نم

آمدند  یم یف شده بودم که وقتیقدر ضع نآخر آ یروزها ، دریو گرسنگ ییغذا یدر اثر ب

م بلند شوم و یتوانستم از جا یگرفتند که بلند شوم نم ینماز ببرند چادرم را م یمرا برا

. ، خشک شده بود و رمق نداشتییغذا یو ب یل نشستن طوالنیم به دلیدست و پا

ستادم با صورت به یا یم یقتو. کردند یبه زور بلندم م. م بلند شومیپا یتوانستم رو ینم

                                                 
 .۱۴۸و  ۱۴۷، صص ۸۲جمن هما، اسفند چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات ان  ۳۴۱
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گفتند قهرمان در هم  یزدند و م یآن وقت خائنان و پاسدارها قهقهه م. افتادم  ین میزم

 ۳۴۲!شکند یم

 

 آمده است بند قیامتهای  آمیختن خوردن غذا با خوردن کتک در بسیاری از روایت

 

م یداد یمح یم که ترجیمان کتک خورده بود یها آنقدر به جرم خوردن قاشق به بشقاب

ن که مبادا قاشق به بشقاب بخورد بدنم یبه هنگام خوردن غذا از ترس ا. میغذا نخور

 ۳۴۳ .دیلرز یم

 

 یستیمثل برخورد قاشق به بشقاب نبا ییگونه صدا چیطور موقع غذا خوردن ه نیهم

ق مورس زدن یاز طر یمتهم به ارتباط با قفس بغل ]زندانی[ شد، یده شود، اگر میشن

دم در انتظار اتفاق و آشه و در هر لحظه، یهم. شکنجه در راه بود شده و کتک و

ر منتظره حالت اضطراب یک خظر غیت و ترس از یبود و احساس عدم امن یا حادثه

فکر . شد یل میها به ساعت تبد هیط، ثانین شرایدر ا. کرد یجاد میدر فرد ا یدائم

 ۳۴۴. اورمیتوانم طاقت ب یم یا تا کیکردم خدا یم

 

ى  مساوى بود با کتک روزانه) اتفاقی احت(ق خوردن قاشق به بشقاب یاز طرصدا  جادیا

ا خوردن قاشق به یل سرفه و یاز قب ییجاد هر گونه صدایکه ا ود رحمانی، چراودا حاج

 ۳۴۵ .گر بود و جرم داشتیهاى د ه دادن به زندانییبشقاب به معنی روح

 

شد که  یتالش م ،است  ز همراه با شکنجهیران ندن گناهکایکه خوردن و آشام جهنم الگویبر اساس 

 یروان یفروپاش ی زودتر به نقطهزندانی تا  شودز با زجر و شکنجه توأم یان نیدن زندانیخوردن و آشام

 . برسد

 

                                                 
 .۱۲۳، ص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۳۴۲

 ، استکهلم، ۸۲سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال   ۳۴۳
 .۱۴۹، ص  ۸۲ما، فرانسه، اسفند چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن ه  ۳۴۴

 http://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htm. مصاحبه با ارغوان آزادی   ۳۴۵
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 شکنجه با قرآن و نوحه و دعا

مسئوالن  یو شرع یفقه یها بحث ،کیدئولوژیا یها یسخنران ، نوحه ،قرآن، دعا قرائت پخش مدام

 یجا بود که گاه پخش قرآن برا ن فشار تا آنیا .آورد می انیروان زندان بر یفشار مداوم... ونظام 

که بر سرشان کوفته  کرد پیدا میرا  یپتک یها ز حکم ضربهیان مجاهد که خود مسلمان بودند نیزندان

 :شد توانست دوچندان با یم یرمذهبیان غیزندان ین فشار برایا. شد یم

 : گفت  یداشت با تمسخر م ین فشارها آگاهیر مخرب ایه از تأثحاج داوود ک

 

 ۳۴۶خوانند  یتان قرآن مید و دارند برایا تابوت خود نشسته یتو

 

  :گوید ها پروانه می خوانی ی تأثیر مخرب قرآن در باره

 

هم  یدستگاه شکنجه او شکنجه روح. قانع نبود یحاج داوود تنها به شکنجه جسم

قرآن به  یدن صدایشن. بود یجسم یها من دهشتناک تر از شکنجه ین برایا. داد یم

مان را خسته و مغزمان را فرسوده کرده  یها طور روزانه به مدت چند ساعت، گوش

 ۳۴۷. بودند

 

 : ی دیگری از این شکنجه توجه کرده است شکوفه مبینی به جنبه

 

ش یپاکه ما  یکیدئولوژیا یها ست و چهار ساعت، تمام آن کالسیدر طول ب

 یش پا شویاز پا یتوانست یجا نم کردند، چون آن یمغز ما م یجا تو م، در آنینشست ینم

 ۳۴۸.یبرو

 

 : ها بود و این زمینه ساز بریدن

                                                 
، استکهلم، سایت کانون ۸۱زندانیان سیاسی، سال  کشتارسخنرانی نازلی در شب یادمان چهاردهمین سالگرد   ۳۴۶

 .زندانیان سیاسی در تبعید

، استکهلم، سایت کانون زندانیان ۸۲زدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال سخنرانی پروانه در شب یادمان پان  ۳۴۷

 . سیاسی در تبعید
، ۱۹۹۷های زنان ایران، ویراستار گلناز امین، شماره هشتم، تابستان  شکوفه مبینی، هشتمین سمینار بنیاد پژوهش  ۳۴۸

 .۱۸۹-۱۸۸صص 
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ها و عدم آگاهی از  خوردن قرآن و کتک نوای حرکتی و شنیدن مداوم سکوت مطلق و بی

به این طریق بود  شکست و این که چه پیش خواهد آمد، تدریجًا مقاومت را در هم می

 ۳۴۹. ها آغاز شد که بریدن
 

 : گوید در همین زمینه می سر برده، هکه شش ماه در بند قیامت بپروانه 

 

حاجی  ی وسیله  هدوران، شکنجه روحی بود که ب های فیزیکی این تر از شکنجه سخت

 شدیم، از صبح که بلند می .شده بود ریزی برنامه این دقیقًا. شد روی ما اعمال می

حتا اگر یك نواری . العاده زیاد فوق با صدای. شد نوارهای قرآن بود که برامون گذاشته می

ات خسته  بلند تکرار کنی، گوش که دوست داری یا یك موسیقی رو چند بار با صدای

العاده زیاد، نوارها گذاشته  فوق با صدای. حالت شکنجه رو داشت این دقیقًا. میشه

معنای داغون شده بودند و به  هایی که واقعًا ، مصاحبه بچهشد شد، نوارها قطع می می

 ۳۵۰.شد می واقعی شکسته شده بودند به طور مرتب از بلندگو پخش

 

 : افزاید در ادامه میاو 

 

روزهای اول آنقدر از شنیدن قرآن . صدای مداوم قرآن خسته کننده و فرسایشی بود

اما از . خاموشش کنید. بسه خواست فریاد بزنم که دیگه شدم که دلم می خسته می

 ۳۵۱.ی رژیم برای شستشوی مغزی ماست ها فهمیدم که این خود نقشه تواب  مصاحبه

 

ن یجدا از ا ،شکسته زندانیان درهم های و مصاحبه کیدئولوژیان به گوش دادن مباحث ایاجبار زندان

ز به حساب یفرسا ن طاقت یفشار روان یداد، نوع یم قرار میرژ یغاتیرا در معرض بمباران تبل ها آنکه 

 . آمد یم

 

                                                 
 . ، سایت گفتگوهای زندان»ها  تخت«: فریده ثابتی، مقاله بازنویسی یک جنایت  ۳۴۹

۳۵۰  http://www.kanoon-zendanian.org/witnesses.html 

 .حاج داوود رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندان  شکنجه در تابوت ها به وسیله  ۳۵۱
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 ر مداومیتحق

را  یدر زندان یشکست روح ی   نهیر مداوم زمیکردند با تحق یها تالش م زندانبانان و توابداوود،  حاج

مایه تمسخر و  توانست دست حتا انجام فرایض دینی از سوی زندانیان مذهبی نیز می. به وجود آورند

 .یا تحقیر آنان قرار گیرد

 : کند چنین توصیف میرفتار پاسداران با زندانیان مذهبی نمازخوان  در مورد را مشاهدات خود ابمهت

 

سر شب بود که با نجوای . ها نشسته بودم سه ماه بود که در تابوت. بود ۶۲اوایل اسفند 

که برای بازجویی فرا خوانده  بهناز، توابی که در گوشم کلماتی را زمزمه کرد، فهمیدم

رو به دیوار . بهناز مرا به راهرو برد و به دست پاسداری که آنجا بود سپرد. ام شده

رفت و آمدهای پراکنده   مهمه وصداهای ه. هوا سرد بود و زمین سردتر از آن. نشستم

  .رسید در راهرو به گوش می ای

خیلی زود . حواسم را جمع و گوشم را تیز کردم تا ببینم موضوع از چه قرار است

ها  تابوت به   ها را از بندهای مختلف و برای انتقال یک سری جدید از بچه فهمیدم که

 .اند آورده آنجابه 

ها بلند شد  نگذشته بود که صدای پسر جوانی از صف رو به دیوار ایستاده ای چند دقیقه

ها با  یکی از نگهبان. اند و باید نمازشان را به جا بیاورند گفت هنوز نماز نخوانده که می

به خواسته زندانی از راه رسیده بی توجه   »شه، صبر کنین نماز دیر نمی«م این که اعال

بلند شد و تقاضای  -این بار یک زندانی دیگر  -دوباره صدایی   بعد از چند دقیقه. ماند

ها  بعد از چند لحظه سکوت و پچ پچ خفیف و نامفهوم نگهبان .همراه خود را تکرار کرد

خیلی خب، اگه همگی وضو «: ها گفت دایی خطاب به زندانی، سرانجام صبا یکدیگر

و بعد اضافه  »جا توی راهرو موکت هست، نمازتون رو بخونین دارین، آماده بشین همین

 .»دم میام به همه تون جهت قبله رو نشون می« :کرد

های کوتاه دور و بر و سکوتی که بعد از آن  بعد از آن از صدای جا به جایی و حرکت

رو به دیوار، منتظر و . ر شد احساس کردم که بچه ها در حال برپایی نماز هستندبرقرا

نگاهی توانم  ببینم می سرمازده نشسته بودم که ناگهان به ذهنم خطور کرد تالش کنم

از زنان هم کسی هست  ها آن تازه وارد بیندازم و ببینم بین  های بند به بچه از زیر چشم

در حالی . چند نفر نگهبان در آن لحظه مراقب همه ما هستند ًادانستم اساس نمی. یا نه

ها را  عت نگاهی به سمت چپم که صدای بچهکه کمی چشم بندم را باال زده بودم، بسر
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. ای که دیده بودم، متحیر ماندم از دیدن منظره ...از آن سوی شنیده بودم انداختم و 

. ر حرکتی از من گرفته شده بودام آنقدر بود که انگار قدرت ه میزان بهت و ناباوری

ودند، به نظر حدود ده نفر و همگی مرد بکه تا جایی که در معرض دید من  -ها  بچه

در حال نماز خواندن بودند؛ اما هر کدام به سوی یک قبله خاص؛ جنوب و   -بودند 

 ...! و   شمال و غرب و شرق و شمال غربی و جنوب شرقی

 -ها  رو به جهات مختلف هدایت کرده بودند و بچه  را ها آن یعنی در واقع پاسدارها 

به تصور این که همگی رو به قبله هستند، در حال انجام آیین و  -بند به چشم شمچ

ها  بودند که ظاهرا مقدس بودنش برای آنان، اسباب استهزا و تفریح زندانبان ای فریضه

دانستند و هر تکبیر خود  می" مؤمن و متشرع"هایی که خود را  قرار گرفته بود؛ زندانبان

آغشتند، ادعای مسلمانی  نمی" مرگ بر منافق، مرگ بر کمونیست"را تا به پسوند 

  .دانستند خویش را مورد قبول درگاه خدا نمی
 

 زندانیمادامی که تلقی . زندانبانان و بازجوها حرمتی برای زندانیان مذهبی و اعتقاداتشان قائل نبودند

او را دشمن دانسته و مورد  متفاوت و مغایر بود،  نمبانی اعتقادی آنابا  ،ذهبیاز مذهب و شعائر م

 . دادند تمسخر قرار می

 . کردند  یفروگذار نم تحقیراز  ،ه در کار نبودیکه قصد تنب یو هنگام یو لودگ یحتا در زمان سرخوش

 : دیگو یم ،هساله بود هفده یریکه هنگام دستگ یاز زنان یکییتا ب

 

ها بود همه  ما که ماه ید البته برایع. ده بودیفرا نرس ۶۳د نوروز سال یهنوز ع

مان بسته شده  م که به چشمیگرفت یاندازه م ییها ا را در قاب تکه پارچهیدن یها ییبایز

اط  درندشت یرشان در حیش ناگزیشد که رو یمحدود م ییها معطر جوانه یبود، به بو

 . میدییبو یم نیتوابباز و گاه بسته اتاق استراحت  گاه یها پنجره یقزلحصار را  از ورا

هنوز آنقدر سرد بود  زمستان هم ین روزهای، در آخرحصار ن که  آب و هوا  در قزلیبا ا

، اما میبه خواب رفته مان حس کن یکه برودت آن را با تمام پوست و گوشت پاها

د که  یرس یبا فرا ممحا یب آنقدر نزدیک عید یروزها یسبکسرانه هوا یلطافت و خنکا

 .  کرد یل میرحم زمستان تحم یب یحضورش را به سرما

بود که حاج داوود در اوج   ییاز معدود روزها و ۶۲ اسفند ین روزهایآخر از یکی

. نان آمده بودیتابوت نش یها به سرکش دادن بچهه و شکست یقصد تنب یو ب یخوشسر

 یجمع سخنران یرا که با افتخار برا شیم؛ صدایدیشن ید و ما او را مید یرا ماو ما 
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ان یاک کردن زندانپ«اش در جبهه  اکبر و مبارزهگفت در جهاد یکرد و از فتوحاتش م یم

 .»ینینش ها  تابوت ها و ماه تواب از چرک کفر و نفاق  پس از تحمل روزها و هفته

 یسعش را که تا آن لحظه یغرا یدانم چه شد که سخنران یش نمیها حرف ی انهیدر م

، مؤثر جلوه دهد، قطع کرد و با لحن یمذهب یها واژه یریبه کارگ یکرد با چاشن یم

 ینجورین، اینیجا بش نیها، هم چارهیب«: اش گفت یشگیز و لومپن مابانه همیآم ریتحق

د فرودگاه یجا شد نیشماها ا.. .م یها راحت گه از دست مگسی، ما هم دخوبه یلیخ

آن  یکه انگار ط یا قهیچند دق یپس از سکوت و »...۳۵۲ایشیلیم یها بدبخت ،ها مگس

، سالن را کرد یم یابیارز ان خاموش رایبر زندان شیها ر حرفیثزان تأیداشت با نگاه، م

 . ترک کرد

م منظور حاج یدیفهم یهمگ ،که تواب حاضر در سالن داد یا نهدباؤر میح غیبا توض

حجاب و چادر و  بوده که چون ما بان یا" ها فرودگاه مگس"ر یتعب یریگکار هداوود از ب

محافظت خود از  یبرا م و عمومًایا ها نشسته حرکت در تابوت یب بند و لباس کامل، چشم

 یکه برا ییها ، مگسمیا کرده یمان پنهان م یهاچادر ریمان را ز یها دست حتا، سرما

ا به لحاظ م و ما نشسته یبه سر و رواند،  آمده یرون به داخل سالن میب یاز سرما فرار

شان را  یها بال زدن ی، چه بسا صدامیدید یرا نم ها آن پوشش کامل، نه تنها استفاده از

ن یم و همیشد ینم همسر و شانه و چادرمان  یرو ها آننشستن  ده و متوجهیز نشنین

حه ی، قرمان بدن یر اجزایسر و شانه و سا یها رو و آرام گرفتن مگس حرکت بودن ما یب

 !خته بود یبر انگ" ها فرودگاه مگس"ر یتعب  یریگکار هوود را با بحاج دا یادب

 

 : گوید  می ناپذیر ی پایانها پروانه از توهین

 

ها را از لحاظ روحی  گرفت و بچه هایش،  او همه چیز ما را به مسخره می گذشته از کتک

» ...ات اینه یلیتو چرا فام«برد  یکی را با صدای بلند زیر سؤال می. داد تحت فشار قرار می

ای  تو زیادی گنده«گفت  به دیگری می. کتک باز جای خود بود ،در صورت جواب ندادن

                                                 
حاج داوود . نامیدند آموز خود را میلیشیا می مجاهدین هواداران دانش. ملیشیا به معنای چریک نیمه وقت است  ۳۵۲

 . کرد های شاه خطاب می ها را میلیشیا و گاه میله حمانی نیز برای تحقیر کردن، آنر
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ها تمامی نداشت و  توهین... »قدر آب رفتی چرا این«گفت  به یکی می. »باید الغرت کنم

 ۳۵۳. ساخت  روح و جسم خسته ما را خسته تر می

 

ان یر زندانیامت به منظور تحقین بند قیاز قوان یاریبس .نداشت یکالم ی تنها جنبه یر زندانیتحق

را مد نظر  یر زندانیز در ذات خود تحقیان نیزندان یهات اعمال شده بر رویتنب. وضع شده بود

 ۳۵۴. داشتند

 

 و اعدام  ییبازجو یفضا تولید و بازتولید

 قیامتول بند معم یرهاعالوه بر تحمل فشا ،بردند یها به سر م که در تابوت یاز زنان مجاهد یبخش

 ،ییبودند، مورد بازجومشغول شکنجه و آزار و اذیت زندانیان  یکه در واحد مسکون یانیتوسط بازجو

 .گرفتند یو آزار مضاعف هم قرار مشکنجه 

 ینگاه تا زندانزنده نگهدارند و اعدام را  ییبازجو یفضاکردند  یها تالش م  ا زندانبانه نیعالوه بر ا

 . فرو رود یو سردرگم شتر در التهابیهرچه ب

  :نویسد  حیدری می در این باره اعظم حاج

 

ر عنوان یک بار ما را زیجاد رعب و وحشت، هر چند وقت یا یز برایدر دوره قفس ن

. بردند یگر میا به واحد دیگرداندند و  یکردند و دور واحد م یاز واحد خارج م ییبازجو

گفتند  یساختند و م یاعدام م یو فضا چرخاندند یکردند و م یهم سوار خودرو م یگاه

ن بود یگر ایکار د! یشو یابد راحت م یا برای یشو یا آدم می  !ریات را بگ ییم نهایتصم

ستاده نگه یجا چند ساعت به حالت ا بردند و همان یرهشت میکه ما را روزانه ز

                                                 
 . حاج داوود رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندان  شکنجه در تابوت ها به وسیله  ۳۵۳

ضع یکی از قوانین تحقیرآمیز و .شد ترین مقررات دیده می حتا در بندهای غیرتنبیهی نیز چنین رویکردی در ساده ۳۵۴

. شان بود ی زندانی برای تحویل سیگار به فرزند برای زندانیان، امضای اجازه نامه از سوی خانواده شده از سوی حاج داوود

شدند، حق کشیدن  مدت محکوم می النیهای طو که اعدام و یا به حبس زندانیان زن و نوجوانان زیر هیجده سال درحالی

فراد بین هیجده تا بیست و پنج سال نیز در صورتی مجاز به خریدن و کشیدن سیگار بودند که از پدر، ا! سیگار نداشتند

توانست به  زنی که خودش اجازه سیگار کشیدن نداشت، می! کردند ی کتبی دریافت می مادر و یا همسرشان اجازه نامه

 !همسرش  اجازه دهد که سیگار بکشد
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. نگهدارند ییدوران بازجو یرا در هراس و نگران یوسته زندانیخواستند پ یم. داشتند یم
۳۵۵ 

 : و این که

 

به واحد  کیما را از واحد . ... رون بردندیگر را خواندند و بینفر د پنجک شب اسم من و ی

وادارمان کردند . رآهن بود، بردندیت یک سریوار آن یکه کنار د یا و به نقطه یگرید

ج یبعد از چند ساعت، احساس کردم سرم گ. میستین ساعت کنار آن راهرو بایچند

 ۳۵۶.ستادن ندارمیا یگر تعادل و رمق برایرود و د یم

 

 : دیگو یم شود، میرون برده یو شکنجه از قبرها ب ییبازجو یکه برابیتا 

 

؛ چون دسبز دار ییهستم که انگار فضا ییک جاینستم نزداد یبه بعد م یک مقطعیاز 

بسته  یضارون از فیبرد ب یم یچند متر راکرد، م ییکه ازم بازجو یل چند باریاسماع

در همان بود و  یم آجریوار رو به روید که اطیه حیشب ییجا دروار یرو به د ندانش یم و

محکم که  یامد، با لگدیها خوشش ن از سوال یکیک بار که از جوابم به ی اط،یح یفضا

 .ن شدمیپخش زم جگاهم،یو گ  یشانیزد به پ

 

پیوسته  ئم  در معرض آن شرایط قرار داردکه دا یاز توان فرد،  در شرایط بازجویی و شکنجه مداوم

 مقدار ،است ینیمدت مع یکه برا و شکنجه ییبازجواز فضا و فشار محسوس  یجدا. شود یکاسته م

ن یشود و ا یان میبازجو یاحتمال یها پرسش یافتن و به هم بافتن پاسخ بهفرد صرف  یاز انرژ یادیز

  .انجامد جسمی زندانی می شدید توان ذهنی وبه کاهش  است که عامل ناگواری

 

 یاحساس زنده به گور

مشترک در  یاحساسی احساس زنده به گور. شدن خود بود گور به  هر فرد شاهد زندهها  در تابوت

ن ین احساس همراه با ایا. اند کرده   حصار تجربه زندان قزلامت را در یکه قبر و ق است  یانیان زندانیم

ط یدر آن شرا. ن بود و هم نامحدودیهم نامع ،یگور به ط زندهیرادردناک بود که مدت و ش ی نشانه

                                                 
 . ۱۴۵و  ۱۴۴، صص ۸۳یدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان ح بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۳۵۵

 . ۱۴۴   ص پیشین،  ۳۵۶
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خواهد  یانیا هرگز پاید و آیان خواهد رسیبه پا یک ین نوع زندگیممکن نبود انسان حدس بزند که ا

 . آن را نداشتند یانتها ی قرار گرفته بودند که امکان مشاهده یکیان در تونل تاریزندان ؟یا نه داشت

ی حبس در بند قیامت با کوچک بودن محیط قبر، زندانی را به لحاظ  بودن دورهترکیب نامحدود 

زندگی . رساند که هیچ درکی از محیط و زندگی بیرون از قبر نداشت ای می زمانی و مکانی به نقطه

 . ای بر آن از دنیای دیگر نگاه کند خارج از محیط تابوت در نظر او چنان بود که مرده
خود و تمام شدن  یدردها یبرا یانینقطه پا ین بود که زندانیز بر ایان قبرها نتمام تالش گردانندگ

 .تر بود ط به مراتب آسانین صورت تحمل شرایر ایدر غ. ابدین، هکه در آن قرار گرفت یبتیرنج و مص

  :دیگو یم یبا معمار نوبریس

 

شنود، ش را نیصدا یکرد کس یم یکه سع یش من آمد و در حالیکبار حاج داوود پی

 یلیتو خ یها ین که پارتیمثل ا. ت دارمیبرا یک خبری«: جوا کردآرام در گوشم ن

با معمار یبه اسم س یا ما فردیسراغ تو را گرفتند که آ ییقضا یعال یاز شورا. کلفتند

ک یبعد نام » .جاست نیا ین شخصیمن حاشا کردم که چن. میحصار دار در قزل ینوبر

 : ادالله را برد و ادامه د تیآ

؟ ینیجا بنش نیا یخواه یم  ی؟ تا کینجات خودت بکن یبرا یک فکری یخواه ینم

  !ایبه خودت ب. یجا هست نیچکس خبر ندارد که تو ایه. تواند به دادت برسد ینم یکس

 ۳۵۷!فکر کن

 

 : گوید حسن می هنگامه حاج

 

چ یدون هان را بیپا یک بیدم همان تونل تاریچرخ یتوانستم بخوابم به هر طرف م ینم

گر شروع ید یدم صبح شده و روزید یک مرتبه میدم و ید ی، در مقابل خودم میا  روزنه

 ۳۵۸چطور به شب برسانم؟ ین همه خستگین روز را با ایا، حاال ایشده، خدا

 

 یها قبرها را از سر گذرانده در مورد صحبت یط طاقت فرسایماه شرا نهتحمل  ی که تجربه  شکوفه

 :دیگو  یم یحاج داوود رحمان

                                                 
 .۱۰۰-۹۹، صص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلماِن، شهریور  -سیبا   ۳۵۷

 .۱۴۷، ص  ۸۲چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، فرانسه، اسفند   ۳۵۸
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ک تکه یمثل . کنم یتان م خودم له یها ن دستیبا هم ]گفت حاج داوود به ما می[

 یکار. دندتونیچیزرورق پ ید که الیهست ییها شماها کثافت. کنم  یتان م آشغال مجاله

ا ی، یما کار بکن یو برا یا تواب شده باشی ،ییایرون بیب "دستگاه"از  یکنم که وقت یم

د یمون یجا م نایآنقدر . یگن دستگاه تواب سازیها م ن تختیبه ا. اروین گوشه دیاو یبر

لومتر یکنم؛ بعد ازتان تواب صفر ک یک تکه کثافت لهتان میاول مثل . دیتا خرد بش

جا  نی، ایفهم یم. ها هم هستند ن تختیجا هستم، ا نیحواست باشه تا من ا. سازم یم

 ۳۵۹آخر خطه

 

جا هست  نیها هم ا ها و تابوت ن دستگاهیمن هستم ا هک یتا وقت: گفت   یم ]حاج داوود[

 ۳۶۰!دیو شما هم هست

 

 : کند و در ادامه تأکید می

 

پنج سال، دو سال،  یمهم نبود که برا. انتها وجود نداشت یاسالم یدر زندان جمهور

منتظر [ یهست ی، مهم نبود که آزادیا ابد حکم داریماه، دهسال و   ک سال، ششی

 ۳۶۱.جا بودن بود که مهم بود همان یزی، چیهست یکه اعدام ، مهم نبود]آزادی

 

 :در مواردی یک خبر خوش بودکه ، هولناکده یک پدیمرگ نه  یطین شرایک چنیدر 

 : دیگو یمهتاب م 

 

بعد . دارم یقلب یگفته بودم که ناراحت ها آن به. درد داشتم. ستمینستم بااتو یدرست نم

، بلند اند اجازه ندادهتا  دو گفتن اندندوار نشیرو به د راهروکنار مرا بردند  قهیاز چند دق

ندارد که  یتیم اهمیکردم برا یحس م .سردم شده بود. نمیشنب جا انم و همونش

م هم، با یمت اعدامت کنیم ببریخواه یا میب دگفتن یم راگ .خواهند با من چه کنند یم

                                                 
، انتشارات ۱۳۲ی مبینی، ص  ای به زندگی، شکوفه ی تک پنجره ان جلد اول، ویراستار ناصر مهاجر، مقالهکتاب زند  ۳۵۹

 . ۱۳۷۷نقطه، چاپ اول 

، ۱۹۹۷های زنان ایران، ویراستار گلناز امین، شماره هشتم، تابستان  شکوفه مبینی، هشتمین سمینار بنیاد پژوهش  ۳۶۰

 .۱۸۷ص

 .۱۸۸   ص پیشین،  ۳۶۱
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 یها یبستگ از همه دلدن یبه دست کش و مرگبه  یلیروزها خ آن. رفتم یب خاطر میط

  .کردم یم  فکر ما یزندگ

 

د خورد، یضربه شالق خواه صد دیهستند که اگر بدان  رأی هم اند ر شکنجه قرار گرفتهیکه در ز یکسان

چرا که  .را تحمل کنیدضربه شالق  پنجاهتا ندانید و قرار باشد تر است  آسان یتحملش به لحاظ روان

بلکه  ؛است مانده یک ضربه باقید که تنها یدان ینم یبه لحاظ روان ،دیا دهیرس چهل و نهبه عدد  یوقت

و  دینده ناامین شما را نسبت به آیو همآمد  فرود خواهند  ها، نامحدود است که ضربه  نیتصورتان ا

ضربه  ده پس از تحمل، جیره داریدضربه شالق  صدد یدان یم یکه وقت یدر حال. کند یم بیمناک

ک قدم از ید که یکن یاحساس م یا گر در راه است و با هر ضربهید ی ضربه نودد که یدان یشالق م

که در  ها آن از  یاریبس. دهد یش میدر شما افزارا ن استقامت و مقاومت ید و همی ا جهنم دورتر شده

اد مقاومت یشان هست، به احتمال ز یبرا ینده راه نجاتیدانستند در چندماه آ یاگر م ،قبرها شکستند

 . کردند یم

 

 ستین یادرسیتنهاست و فر یزندان

شد  یتالش م .کردند القاء میاست که قبرها  یامین پیا. ستین یادرسیفر  چیتنهاست و او را ه یزندان

  .یابدق یدر فرد تعم ،ر استیپذ ن احساس تا آنجا که امکانیا

 : دیگو یشکوفه م

 

وجود  یگریچ کس دیو ه یهستکه تنها  ین بود که تو باور کنیبر ا ها آن تمام تالش 

بار  یید به تنهاین است؛ تو بایا همیو دن یا ثابت تنها نشسته ی ن نقطهیندارد؛ تو در ا

ت یوجود ندارد که از تو حما ییچ جایچ کس در هیو ه یها را به دوش بکش نیا ی همه

 ۳۶۲....وجود ندارد که به تو فکر کند ییچ جایکس در ه چیه. کند

 

  :گوید  یحیدری م اعظم حاج

 

ن جا یاد بشود، ایاگر تمام وجودتان هم فر ید ولیک بزنیجا ج نیم که شما ایگذار ینم

جا  نیا. دیچ کس به داد شما نخواهد رسیشنود و ه یچ کس نمیاد شما را هیفر یصدا

                                                 
 .۱۸۹   فحهص پیشین،  ۳۶۲
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ن است سرنوشت یا. دیشو ین که آدم میا اید قبرستان یرو یا مین جا یاز ا. استیآخر دن

 ۳۶۳.شوم شما

 

 : شنویم میمبینی از از شکوفه و ب

  

ها آدم واقعًا فراموش  بعد از ماه یهست، ول یکیمن  یتابوت بغل یدانستم که تو یم

توانست باورش بشود  یطرف وجود دارد و کم کم م در تابوت آن یگریکرد که کس د یم

ه ستاده بود کیسرمان ا یما باال یداوود که به عنوان ناج یاجحکه به جز خودش و آن 

 ۳۶۴. وجود ندارد یگریخردمان کند، کس د یم برمان دارد فوریم بشکنیهر وقت خواست

 

 یکه حتا زندگ یاحساس.  زد دامن میرا در فرد  یبه گور  ز احساس زندهیش از هرچیب یین تنهایا

 . دهد یر خود قرار میشدت تحت تأث هز بینده فرد را نیآ

هر روزه  های فرسایشمنظم،  یها یان را با آزاررسانیدانزن ی هیفرسودن روحب ین ترتیزندانبانان به ا

 .گرفتند یم  یهر ساعته پ یها یافکن و هراس

 

 یروان زندان یریگبه کار یچگونگ

 یل شکلیتحم یبرا ابزارن یتر ید قویبا - اش یژه از نوع مذهبیو هب - یکتاتورید یها میزندان در رژ

کنند  یاحساس م یوقت. باشد یمذهب ی بسته ی امعهج یارهایاز اصول و مع" منحرف"د به فرد یجد

ل یشتر جهت تحمیو اعمال فشار ب  احاطه یگاه برا اند، آن ن کار به شکل معمول آن موفق نبودهیدر ا

 . کنند یم منزویکه امکان دارد،  ییجان ا آشکل دلخواه، فرد را ت

جهان های سیاسی  مام نظامکته بدیهی است که در تاین ن. کردن کامل بود   زولهیدر واقع ا "امتیق"

قدرت ، اختیارات و شود ف برای سرکوب مخالفان استفاده میای متعار که از زندان به عنوان پدیده

را در  یزندان کیفیت و برنامه زندگینند توا یم شود که بر اساس آن عملی به زندانبانان داده می

ها و  ت و استراحت، نوبتی، زمان فعالیداریخواب و ب موعدن راه یااز  ها آن . ار خود داشته باشندیاخت

م یتنظ زندانی یدار افراد خانواده را برایو نوبت د وقتغذا،  ی رهیت و جیفیمدت غذاخوردن، ک

                                                 
 .۱۱۴و  ۱۱۳، صص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۳۶۳

، ۱۹۹۷های زنان ایران، ویراستار گلناز امین، شماره هشتم، تابستان  شکوفه مبینی، هشتمین سمینار بنیاد پژوهش  ۳۶۴

 .۱۸۹ص 
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 هر نوع ، قدرتهای اعمال شده علیه زندانیان محدودیت  نیا ی د بر همهیمز" امتیق"اما . نندک یم

الزم و  امری موجود زنده هر یکه برا یزیکرد؛ چ یز از انسان سلب میا نر  -ولو جزیی - تحرک 

کامل قرار  محظور، انسان را در ییایو گو یینایچون ب یت استفاده از حواسیمحروم. است یضرور

تا روان و کردند   یتالش م،  توسط گردانندگان آن ابزار جهنمی ها و در تابوت بین ترتیبد. دهد یم

ه و برای بهره ، دچار پریشانی شدمعیوب و ناقص ی چرخه در یک یان با قرار گرفتنزندان ی شهیاند

 .آماده گرددو در راستای منافع آنان  برداری زندانبانان

د، از شما سلب یپرداز یم یکیزیف یها را که با آن به حرکت  ا مرحله، آن بخش از ارادهین گام یدر اول

است،  یشناخت و آگاه یها برا لهین وسیاز بهتر یکیکه  ،دنید شما را از ،بند با زدن چشم. کردند یم

ستادن، نشستن، دراز کردن پاها، یشما را در ا یآزاد .دید راه برویتوانست ینم. کردند یمحروم م

د که هر گاه اراده ین امکان محروم بودیاز ا. گرفتند یار خود میدن و استراحت کردن در اختیخواب

کردن، حمام  ورزش. دیاد بزنیا فرید و ید، بخندید، قدم بزنید، آب بخوریبرو یید به دستشوید بتوانیکن

 .خود دارد یکه جا  زدن با دوستان رفتن و حرف

  :گوید  می در این شرایط بنفشه در مورد چگونگی شکستن زندانی

 

حق شنوایی، حق بینایی، حق . تمامی احساسات و غرایز ما به زنجیر کشیده شده بود

را از ما سلب ... حق خوردن، حق نشستن، حق راه رفتن، حق توالت رفتن و  خوابیدن،

 .کرده بودند

ی جعبه،  اندازهه بایستی ب جسم می. ای توأمان برای روح و جسم بودند  ها، شکنجه جعبه

هر فرد موظف بود اندیشه و روح خود را در چهارچوب . شد کوچک، محدود و ساکن می

کوچک و کوچکتر تا بتواند جسم خود را رها . د و محدود کندپایین بیاور ها آنموازین 

آنان رهایی جسم زندانی از قبر را موکول به خدمت در آمدن روح و اندیشه زندانی . کند

کردند  به همین علت بود که سعی در شکستن روح افراد داشتند و تبلیغ می. کرده بودند

 . شود یتان نیز رها م تان شکست، جسم وقتی روح و اندیشه

 

  :و پروانه نیز تعبیر مشابهی دارندشکوفه 

 

ت بسته است، یها نشانند، چشم یم ییک جایساعت،  ست و چهاریرا تمام مدت بو ت

 یچون مدام باال یاستفاده کن یتوان یات نم ، از قوه المسهیشنو یو نم ینیب ینم یچیه

: خورد که  یت مسر ی، ضربه است که تویک نخ پتو بزنیاگر دست به . سرت هستند
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. ی، حق حرف زدن ندار»!یجا بشکن نیتو قرار است ا! فکر نکن! نکن یبا دستت باز«

 ۳۶۵.کنند  یتو مغزت فرو م ها آن است که  یتمام مطالب یشنو یکه م یزیتنها چ

 

. ها، جمهوری اسالمی فقط دست روی عقاید ما نگذاشته بود در جایی چون تابوت

به . مان را نیز به زنجیر کشید مان، غرایز انسانی عتقاداتجمهوری اسالمی برای گرفتن ا

ی شنیدن و  اراده. حق خسته شدن نداری. راه نرو. نبین. انسانی بگویند حرف نزن

 ۳۶۶.خوابیدن و دستشویی رفتن تو با ماست

 

را  یزندان ی بخش از اراده کردند آن یتالش م ها آن شد،  یت اجرا میبا موفقاز برنامه ن بخش یا یوقت

و  ا حاج داوودیو  نیتواب یسون از یتلق کار با نیا. ردسر و کار دا یورند که با روان و ر درآیبه تسخ

از  یا چ ارادهیتو ه: خواندند یم یدر گوش زندان ها آن . گرفت یکردند، انجام م یکه مصاحبه م یکسان

است که  "یفطرت خداجو"و  "شتنیازگشت به خوب" ،"امتیق"تنها راه نجات از . یخود ندار

نداشت جز  اییچ معنیه ییکذا "نشتیبازگشت به خو" .یو الجورد است مظهرش حاج داوود

چه  آن هراحساسات و ان یات و حتا بیجزئ ی ران، با ذکر همهیدوستان و همزنج ی  بارهدر یسینو تک

 . که فرد در چند سال گذشته از آن آگاه بوده است

  :گوید  فریده ثابتی می

 

هیچ کس با . ها قطع گردید زدن کتک. ها جو آرامش بیشتری پیدا کرد در اوج بریدن

همه به خود مشغول بودند و در حال تصمیم . ها قطع شد تماس. دیگری کاری نداشت

مهربان . برد اره سیاست شیرینی را بعد از شالق به کار میحاجی رحمانی دوب. گیری

با دوستان سابق خود صحبت . توابان هم وارد عمل شدند. کرد شده بود و نصحیت می

بیا الکی  ، کاری ندارد. جا بمانی و بر خود جفا کنی گفتند حیف است این کردند و می می

 ۳۶۷. چیزهایی بگو و خود را خالص کن

 

                                                 
 .۱۸۹-۱۸۸صص  پیشین،  ۳۶۵

 .حاج داوود رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندان  ه وسیلهشکنجه در تابوت ها ب  ۳۶۶

 .، سایت گفتگوهای زندان»ها  تخت«: فریده ثابتی، مقاله بازنویسی یک جنایت  ۳۶۷
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مسئول  - ۳۶۸یموسومناظره با  یبرا .شود یک مین مرحله نزدیابه  یوقت را یبا معمار نوبریس

 : کند یف مین توصیخود را چن ی تجربه یو. کنند یخارج مموقتًا از قبر   -زندان یدئولوژیو ا یفرهنگ

 

. ن نشده بودیچنان باال نبود و روح علم با وجودش عج آن یموسو یآقا یه علمیبن

به از  یمن کاچ یمغزش شده بودند، اما برا  نها محفوظهاز مسائل ت یاریبس ییگو

زش مغز من سرعت یاو در موضع مخالف و با طرح سؤاالتش به حرکت و خ. بود یچیه

 ی قوه. دمیام را سست د یستیالیدگاه ماترید یربناین جلسه بحث زیدر دوم. داد یم

ن یحال با ا. بودرانده شده  یا و انزوا به گوشه ییها در تنها درونم سال یاحساس

. کرد یم یه گاهینه دردها و فشارها طلب تکیها و پرسش و پاسخ با آن زم کنکاش

شعورمند و آگاهمند حاکم بر جهان را داشت، که خود را  یرویه به نیتک یوجودم تمنا

م برجسته شده یا برایاز وصل به دریا، حال نیبودم دور از در یآب  قطره. نمیوصل به آن بب

ن قدرت، تا باز خود را زنده احساس کنم، معنا داشته یحتاج بودم، محتاج امن م. بود

زم و بعد از یرون بریم را با صدا کردنش به بیگلو یادهایم، فریباشم تا با او سخن بگو

 یموقع خروج از اتاق آقا. سازم یم را جاریچشمانم، آبشار اشکها یها خشکسال سال

شرکت در کالس  یبرا ها آن . دمیها را د عبهبرگشته از ج یها از بچه ی، چندیموسو

ما و یدن من خوشحال شده و با ایبا د. آمده بودند و در آن طرف اتاق نشسته بودند

 »! ش مایا پیب  !بایس! برگرد  !بایس«: اشاره از دور به من گفتند

برگردانده ها  به جعبه .جا اینم یک پایجاست  م آنیک پای!  توانم یاالن نم  !توانم ینم! نه -

 ۳۶۹.آغاز شد ییشدم و آن شب استثنا

 

آن  برز یکه خود ن چنان ؛دانست یبا هم مین را سیا. نته نداشتچدر  یزیچ یدر حالت عاد یموسو

دا یپ یزیدستاو ،از نشستن در قبر ییرها یاز داشت برایبود که ن یا اما او در مرحله .کند ید میتأک

گیرند   تحت فشارهای روحی و جسمی قرار میکه  یافراددهد   ینشان م یروانشناسقات یتحق. کند

ن یا .شوند یگران مید یها گفته یرایو پذ دهند میص خود را از دست یقدرت تشخ یپس از مدت

                                                 
حصار را به صورت توأم به عهده  های اوین، گوهردشت و قزل  فرهنگی زندان  سوادی بود که مسئولیت وی آخوند کم  ۳۶۸

خردانه مدعی بود که  او با آوردن دالیل واهی و بی. ن پست مسئول جهاد سازندگی زنجان بودوی قبل از تصدی ای. داشت

 . تناقض در مارکسیسم یافته است ۲۰۰

 .۱۰۷، ص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، شهریور  -سیبا   ۳۶۹
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شده است؛ اما در ده یز دین ،اند محبوس بوده یدر سلول انفراد یکه مدت یعارضه حتا در افراد

 . شدیدتر بوداین عارضه ها  تابوت

 

 یر روح زندانیتسخ یاتالش بر

دن آن، یبسازند که با نوش یخواستند معجون ی، میو روح یو فشار جسم ییب انزوا و تنهایاز ترک

 یشناس ن روانینو یها از آموزش ایو  بودند افتهیرا به تجربه در آنکه  نیا. رندیبگ زندانیرا از  یزندگ

 .کرد یحاصل نم یرییتغشد،  یده میکه به چشم د یتیاستفاده کرده بودند، در واقع

زد و با یانگ یکه در انسان بر م ی، با تأملیی، انزوا و تنهامیرژ گزارانکارگر یو د د حاج داوودیاز د

 یبدشانس یزندان "به راه آوردن"و  "اصالح"شد جهت  یم ید ابزاریبا  د،یآ یکه از پس آن م یندامت

 ییکه در تنها یا یزندان: ن بود کهیا ها آن استدالل . افتاد یبه نامش م "امتیق" ی تجربه ی که قرعه

ن یرد و ایگ یدفاع قرار م یش تنها و بیها شد و در مقابل گناهان و بزهیاند یشود، م یرها م "قبر"

استدالل . دیجو یتبر ها آن و تالش کند که از  ودزار شیکند که از گناهانش ب یاو را وادار م ییتنها

شتر قادر به تأمل و ی، ببداندمسئول ارتکاب گناهانش بیشتر ن بود که هرچه فرد خود را یا ها آن 

. شود میتر  ش دردناکیبرا "قبر"و فشار  ییتر و تنها قیدتر و عمیز شدین یو ندامت و شود میشه یاند

 ینازل .باشد یاحساسات بشر نیتر یعیتوانست طب یمورد نظر م "گناه" که توجه داشت یستیبا

 :دیگو یها م  نین گونه تلقیر ایدر ارتباط با تأث یپرتو

 

م، دو سه روز یم و تا آخر با هم گذراندیها آمده بود از دوستانم که با هم به تابوت یکی

هم حق داشتند چرا که  یها کم اون ینازل یول«: ها به من گفت افتن تابوتیان یبعد از پا

 ۳۷۰».ام را دوست داشتم ز زندان پسرخالهرون ایمن در ب

 

 : گوید فریده ثابتی می

های بهشتی و مطهری پخش  های مذهبی از جمله سخنرانی گو سخنرانیاما دائمًا از بلند

گذاشت و  ها تأثیر می فشار شدید روانی و فضای ایجاد شده روی بعضی از بچه. شد می

گفتند که واقعًا در آن مقطع مذهبی   بعدها بعضی می. کردند مصاحبه را قبول می ها آن

                                                 
، استکهلم، سایت کانون ۸۱سیاسی، سال  عام زندانیان سخنرانی نازلی پرتوی در شب یادمان چهاردهمین سالگرد قتل  ۳۷۰

 .زندانیان سیاسی در تبعید
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. دنبال جو راه افتادند ها آندانند چه اتفاق افتاد ولی  گفتند نمی بعضی می. شده بودند

 ۳۷۱. کند مثل اپیدمی یک بیماری که گسترش پیدا می

 

  :دیگو یم ،دیپاش که در قبرها شکست و فرو یانیاز زندان یکی ،یبا معمار نوبریس

 

ها  همه آرام و ساکت در آن جعبه. از ما نبود یا اعتراض و مبارزه گریبه مرور زمان د

 یب یل فحش و ناسزا و کتک از طرف حاجیاوا. میخود شده بود یمنتظر سرنوشت بعد

 یلگد، مشت و کتک یکیآمد از هر دو، سه نفر  یسرزدن م یاو برا یوقت. چون و چرا بود

 ین کم شده و سکوت و آرامیا و تواببه مرور فشارها از طرف حاج آق یشد ول ینثارش م

تحرک، در  یره بسته و بیمحض، در آن دا یخواستند ما در آن انزوا یم ها آن . حاکم شد

م، یمان، به خود بازگرد یبندها ر چشمیاز ز ییل روشنایک با قلیتار یایآن حجاب و دن

امر کم  نیم که در ایبشو ها آن رش یت آماده پذیو در نها !یجبر یبازگشت به خود

 ۳۷۲. ناموفق نبودند

 

 یایبا خود و دن زندانی یوقت. کرد یشناسانه عمل م و روان یق، علمیدق ها آن  یستم ابتکاریس

شد،  یداد و منفعل م یوارده مقاومتش را از دست م یدر اثر فشارها یشد، وقت یاطرافش تنها م

ه قرار ین پایتالش بر ا یتمام. کردند یت میهدابه سمت دلخواه ، او را شان پیچیده غاتیوقت با تبل آن

افتاد غافل شده و  یاتفاق م پیرامونشتا از آنچه در  ت کنندیش هدایگرفت که فرد را به درون خو یم

 . رون از خود ببنددیب یایت دنیچشمانش را بر واقع

 

 ینگاه به درون و گناهان جنس

ر قرآن یتفس ۱۱در جلد  ،ر و سلوکیس یو عمل یدر بخش موانع نظر یآمل یجواد عبدالله "الله آیت"

 :دیگو یم

رون از یالله آن است که ما همواره به ب ر و سلوك الییب نفس و سیکی از موانع مهم تهذی

 " فضول"فرق ; "عقول"م نه یهست " فضول"قت یم و در حقیم و از خود غافلینگر خود می

                                                 
 .، سایت گفتگوهای زندان»ها  تخت«: فریده ثابتی، مقاله بازنویسی یک جنایت  ۳۷۱

 .۹۷-۹۶، صص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا   ۳۷۲



 دوزخ روی زمین

 

٢٢٠

رون، ولی انسان فضول، یه بن است که انسان عقول، ابتدا به درون و آنگاه بیا " عقول"و 

 ۳۷۳.نگرد رون از خود مییهمواره به ب

 
. استیبه دن اوه ها در ذهن و نگا ینابسامان ی همه  شهیشد که ر ین مینشسته در قبر تلق زندانیبه 

 ی و هر لحظه خود و گذشته دبه درون خود فرو رو یستیبا دو رستگار شو ددا کنیآن که شفا پ یبرا

اد یبرد به  یرا که در فشار قبر به سر م یب قربانین ترتیبه ا ها آن . دقرار دهخود را مورد سرزنش 

اگر . انداختند ید، منباش یو عاد یعیار طبیبس ندتوانست یش که میها لغزشها و  و ضعف "ها گناه"

ل یتبد یکه به غول کردند  یرا چنان در ذهن او بزرگ م  نیانداخته بود، ا یاز سر هوس به کس ینگاه

 .شد یم

، ابعاد آن هرچه بزرگتر متبوعش انجام داده بود یاسیان سیاز جر ین عمل را به هنگام هواداریاگر ا

  . کرد جلوه می

ا یو نداشتن دانش  "ها ها و وسوسه هوس"، به خاطر آوردن یاخالق  ی"ها ضعف ها و انحراف" یادآوری

. رساند یفرد را به انزجار از خود مگاه ، ها آن و درست با  ی، اصولیعیبرخورد طب یالزم برا ییتوانا

و دار  مسئله با خودششدت  ه، او را بزندانیآن به  یادآورین نقاط و یا یبا دست گذاشتن رو ها آن 

. کاشتند یم روانشدر جان و  شخص خودش رانه نسبت به یدر واقع تخم ک. دکردن یمدچار تناقض 

عمل  یکیزیجا فشار ف نیا. زد یخود دست م یروانانتحار  به که اراده کند و بدون آن او گاه ناخواسته

 .شکست یفرد را م یکرد، بلکه فشار روان ینم

ل یرا بر فرد تحم ای یکیزیفشار فآن چنان وقت،  تمام یها حرکت بودن و نشستن یبسته و ب چشم

و  ییو دوران بازجو جسمی یفرسا  طاقت یها سه با شکنجهیدر مقا(کرد که نتواند تحملش کند ینم

و  یشخص یو کمبودهاکوچک  یجنس "گناهان"ن بزرگ کردن یبلکه ا .)یخواب  یستادن و بیسرپا ا

. آورد یدر م یپااز  بود که زندانی را یو حتا ضرور ی، عادیعیالت طبیتماناشی از  یها  ینابسامان

بود که فرد را به  "هان کبیرهگنا"و  یاخالق یها ن فاجعهیبه بزرگتر خطاهای احتمالی کوچکل یتبد

  .دارد یرا در پ یمذهب یها ت ن مجازایدتریشد ها آن که ارتکاب  یکشاند؛ گناهان یشکست م

وضع  ها آنعی که از طرف خداوند برای مرتکبین فجیسخت و های  د گناهان جنسی و مجازاتهرچن

ر گرفت و بخشی از اسالمی قرااما بعدها مورد تأیید شریعت  ۳۷۴؛در تورات آمده استاولین بار شده، 

                                                 
 http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm ۳۷۳ 

و کسی . ی خود زنا نماید زانی و زانیه البته کشته شوند کسی که با زن دیگری زنا کند، یعنی هر که با زن همسایه«  ۳۷۴

و اگر . یشان بر خود ایشان استخون ا. که با زن پدر خود بخوابد، و عورت پدر خود را کشف نماید هر دو البته کشته شوند

و اگر مردی . خون ایشان بر خود ایشان است. اند کسی با عروس خود بخوابد، هر دو ایشان البته کشته شوند؛ فاحشگی کرده
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 ۳۷۵ فرهنگ جامعه شد

م، ین ترفندها بود که واعظان و مداحان رژیدر دوران جنگ هشت ساله با عراق با استفاده از هم

قبل از  یها در شب. کردند ین میم یها دانیم یرفتن رو ی دسته کودکان و نوجوانان را آماده -دسته

ها خاموش بودند، تالش  که چراغ یو در حال ندشد یها روانه م جبهه یبه سو ها آن بزرگ،  یها اتیعمل

گوناگون و با سرگرفتن قرآن و  یبا خواندن دعاها ها آن . فرو برند یروح ی کردند افراد را در خلسه یم

حساس  شا دهیفرد را در ارتباط با گناهان عد یستم عصبیمغفرت از خداوند، سکردن طلب 

که  یگناهان؛ کردند یم یز جزو گناهان بزرگ تلقین امور را نیتر  جام سادهبًا انیتقر ها آن . کردند یم

ن یافتن از ای ییگاه تنها راه رها آن .آن کند  ارتکابد را مبرا از تواند خو ینم یکس در طول زندگ چ یه

ا حمله به قلب ین یم یو رفتن رو یات انتحاریرا شرکت در انجام عملو بهشتی شدن  گناهان

از آداب  یکیرا که " حنابندان"ات، مراسم ین، در شب عملیبه جز ا ۳۷۶.کردند یم دادقلمدشمن، 

ل مشتاقان یق، خین طریبه ا. دادند یها انجام م ازدواج و به حجله رفتن افراد است، در جبهه یسنت

                                                                                                               
خون ایشان بر خود ایشان . اند؛ هر دوی ایشان البته کشته شوند هر دو فجور کرده) لواط کند(با مردی مثل با زن بخوابد 

او و ایشان به آتش سوخته شوند تا در میان شما قباحتی . گر کسی زنی و مادرش را بگیرد، این قباحت استو ا. است

ای  و زنی که به بهیمه. ان بهیمه را نیز بکشید. جماع کند، البته کشته شود) چهارپایی(ای  و مردی که با بهیمه. نباشد

، ۱۶تا  ۱۰، آیات ۲۰کتاب مقدس، عهد عتیق، سفرالویان، باب  ».نزدیک شود تا با آن جماع کند، آن زن و بهیمه را بکش

 . ۱۸۵انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل، ص 

ترین نوع  به نص صریح قرآن، باالترین گناه در اسالم شرک به خداوند است؛ اما در شریعت اسالمی نیز سخت   ۳۷۵

ر و نیز لواط یا عمل همجنسگرایانه مردان در نظر مجازات برای گناهان جنسی و به ویژه آمیزش با زن یا مرد همسردا

هرچند مجازات سنگسار در قرآن وجود ندارد، اما در متون فقهی اولیه و منابع تاریخی آمده است، پیامبر . گرفته شده است

 . اسالم خود دستور سنگسار را در چند مورد صادر کرده بود

بنا به . اند های سخت جنسی دانسته را یکی از عوامل تعیین مجازات برخی از تاریخنگاران مسلمان دالیل سیاسی و نظامی

شرایط مستمر جنگی و . تعریف آنان، مسلمانان در دوران نزول ایات به طور دائم در نبرد و مبارزه با دشمنان اسالم بودند

اطمینان حاصل کنند تا با  ها نسبت به وفاداری جنسی زنان خود کرد که آن دوری رزمندگان از خانه و خانواده ایجاب می

 . خیالی آسوده در جنگ شرکت کنند

زن زناکار پس از شهادت چهار نفر بایستی تا مرگ در خانه حبس : ی نسا آمده است سوره ۱۵در مجازات ابتدایی زنا در آیه 

الزَّاِنیُة َوالزَّاِنی « سوره نور آمده نسخ شد  ۲این دستور با مجازات تازیانه برای مرد و زن زناکار که در آیه » لُّه َلُهنَّ َسِبیاًل

ْلیْوِم اْلآِخِر َوْلیْشَهْد َعَذاَبُهَما َواِحٍد مِّْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َوَلا َتْأُخْذُکم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفی ِدیِن اللَِّه ِإن ُکنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوا َفاْجِلُدوا ُکلَّ

الواح "رسد که بر روی پیش می سال ۴۴۰۰ترین قوانین مربوط به مجازات زنا به  قدمت قدیمی. »َطاِئَفٌة مَِّن اْلُمْؤِمِنیَن

. کسی را که دزدی کرده و زنی را که با دو مرد زناشویی کرده، باید سنگسار کرد: "آن آمده است حک شده و در " سومری

 . "  ها بر روی آن حک شده، سنگسار کرد هایی که نیت شیطانی آن ها را باید با سنگ آن

انجام عملیات انتحاری را در عراق، لبنان و افغانستان به وجود همین دیدگاه و نگرش است که سیل مشتاقان   ۳۷۶

 . روند  شوند و به بهشت موعود می افراد با کشیدن یک ضامن و انفجار خود، از گناهان دنیوی فارغ می. آورد می
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گناهان انجام  ی وسال چنان خود را در چنبره سن ان کم یقربان! شد یفراهم م یات انتحاریانجام عمل

ت یو به ن یات انتحاریرا تنها در انجام عمل یکار و نجات و رستگار ی دند که چارهید یر میداده اس

 .ردیگ یرا فرا م یاریوجود بس ،عروج ی شبهه یطین شرایدر چن. دندید یم" الله یقربتًا ال"

 

 مسخ شده یانسانبه  یل زندانیتبد

، بر آن بودند ح داده شدیکه توض یروح و یجسم یبا تمسک به فشارها "قبر"و  "امتیق" مخترعان

کرد با  ید که فکر میرس یم ییبه جا یزندان. دکننل یاراده تبد یب ییها ان خود را به عروسکیقربان که

  . رسد شده و به امنیت و آرامش می یخواهند، خال یچه که از او م اعتراف به آن

زندانی متزلزل را به ، نیتوابگر یو د حاج داوود یها ژه صحبتیو هب ،یبعد یلیتکم یبرخوردها

اش قلبًا طلب  خواستند که از خداوند به خاطر گذشته یاز او م ها آن  .ساخت ی راه دلگرم می ادامه

 . ابدیب یاستغفار و بخشش کند تا راه نجات

ن یدتریشد تواند درک کند که تحت یسال هنوز نم ست و سهیبپس از گذشت  یما معمار نوبریس

 : القائات و فشارها بوده است

 

. ش خود خواند و شروع به صحبت با من کردین بار مرا پین مدت حاج آقا چندیدر ا

او و روش  یرو ها آن د و برگشت ین جدیتواب. شده بود یآرام و منطق یرفتار او کم

رال و بیل  کرد از خود چهره یم یاو سع. ر گذشته بودندیان تأثیبرخوردش با زندان

خود  یان را به سویز و گفتگو زندانیآم مسالمت  را نشان دهد و به روش یا شهیاند با

سواد، معروف به  یحاج داوود ب یبرا ین قدم بزرگیبکشاند نه با زور و کتک و فشار و ا

ل، القاء و فشار یز  او تحمیمسالمت آم یها ن روشیگر بود، هرچند در ا جالد و شکنجه

 ۳۷۷. دادند ید را نشان مخو یپا یهنوز جا

 

مجرم در چنگال  :کردند  یغ میون تبلیسیزیامت همچون دوران انگیگردانندگان قحاج داوود و 

 .کند یچون به خودش توکل م. تواند بر نفس خود غلبه کند یر است و نمیطان اسیش

 یمردم براکمک به «د یش عقایکردند هدف تفت یان اعالم میون مفتشان و بازجویسیزیدر دوران انگ

 ».ده شوندید بخشیگناهکاران با اعتراف به گناهان خود و توبه کردن شا. پاک شدن است

                                                 
 .۹۹، ص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا   ۳۷۷
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  :دیگو یم ،بود شدهوابسته گر خود  به شکنجه عمیقًاکه  یبا معمارنوبریس

 

 یط عادیافت که من در شراید دریدگرگون د یمرا با آن حاالت روح یوقت یحاج

نگاه . جاد شدیا ین من و حاجیب یا ژهیو  آن موقع رابطه از. ب بودیاو هم غر یبرا. ستمین

م یها به حرف. زد یمرتب به من سر م یحاج. ... شدند یگریش طور دیها و رفتار و حرف

 یسع. به من نرسد یمراقب بود آزار. کرد یم یها و حاالتم همراه هیبا گر. داد یگوش م

حال نه . کردم  یصانه او را احساس ممهر و محبت خال...  ردم را برآویها کرد خواسته یم

احساس . نه نداشتم بلکه به او واقعًا عالقمند شده و دوستش داشتمیتنها از او نفرت و ک

رش آن به من دست یاز پذ یادیهم نداشتم و شوق ز یاسالم ینفرت و مبارزه با جمهور

 ۳۷۸....داده بود

 

 :دیگو  یم یاسالم یرش جمهوریخدا و پذ ین از بازگشت به سویاو همچن

 

 یآن قبول جممهور یخدا و مذهب و در پ یبازگشت بسو. گر برگشته بودمیمن د! بله

اد و یتمام مدت با فر. ام را فراهم کرد با خانواده یامکان تماس تلفن یحاج. یاسالم

من ! ام ام، مسلمان شده مامان من مسلمان شده«: گفتم یه به پدر و مادرم میو گر یشاد

 ۳۷۹.ام مان آوردهیمن به خدا ا. ستمینست یگر کمونید

 

 : گیرد می  و فریده ثابتی چنین نتیجه

 

را درهم  ها آنخواست  می. اش مسلمان شدن یا قبول مقررات نبود دیگر رژیم مسأله

هویت و  و به موجودی بی. چنان شکستنی که دیگر امکان ترمیم پیدا نکند. بشکند

 ۳۸۰. انگیزه تبدیل گردد بی

 

                                                 
 .۱۰۹ص  پیشین،  ۳۷۸

 .۱۱۰ص پیشین،  ۳۷۹

 .، سایت گفتگوهای زندان»ها  تخت«: فریده ثابتی، مقاله بازنویسی یک جنایت  ۳۸۰
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 رزه با نفسجهاد اکبر مبا

به که  یا زمانیگرفت و  یبه دست مکروفون را یکه م یها و در زمان داوود به هنگام پخش مصاحبه حاج

مبارزه با  بر شدیتأک یمعلمان و واعظان مذهب ی مانند همه ،کرد یصحبت م زندانیانجداگانه با  طور

و اعتراف  یکالت جنسنبود جز داشتن مش یزیز چینفس ن ین شکل هوایبارزتر. بود "نفس یهوا"

ده یسه کشیرا ک روانش یها"چرک"ب فرد ین ترتیف حاج داوود به ایطبق تعر. ان جمعیبه آن در م

   ۳۸۱.شد یم "پاک و مطهر"و 

را  "نفس یهوا"با   مبارزه ،یو عرفان یم اخالقیمفاه یبا سوار شدن بر روش شبرد مقاصدیپ یاو برا

رود و  یم یا به راه عارفان و مصلحان اخالقیکرد گو یفکر مفرد تحت فشار هم . دینام یم "اکبرجهاد"

 .گذارد یکشف و شهود م یایآورد و البد پا به دن یت میرو به انسان

با ( ها ن لباسیاد و ایوجودت بشود فر ی همه. یک گلوله آتش بشوید یبا: کرد یموعظه م حاج داوود 

 یتا ک: زد یاد میگاه فر. و رها یو آزاد شو یاوریرون بیتنت ب را از) تنش یها اشاره به لباس

ن یا. د قدم بگذاریجد یایز دور و به دنیبَکن، بر! بلند شو. یر باشین و آن اسیدر بند ا یخواه یم

 یستینور خدا با! قت روشن شودیت به نور حقیها اند بزن کنار تا چشم ر کردهیکه تو را اس ییها پرده

 . شود نروشتان  یها در دل

خود را ! حرف بزن: کردند یغ می، به طور هماهنگ تبلکنندگان و حاج داوود امت، مصاحبهینگهبانان ق

. گفتند یخود م ی از تجربه ها آن! دید یباتر خواهیا را بهتر و زیمطمئن باش دن! شو یبشکن و خال

 ! شود یباتر میز زی، همه چیشو ی، سبک میفارغ از گناه شو یوقت

                                                 
هایی بود که مقامات کلیسا برای تحکیم مواضع  در قرون وسطی ، برای اعتراف به گناه، یکی از حربه "دوره مهلت"  ۳۸۱

ی دستگاه تفتیش عقاید معمواًل هنگامی آغاز شد که کار تحقیق از سودر این دوران . خود در اروپای التین خلق کرده بودند

 . رفت پناهگاه تعداد زیادی از بدعتگذاران باشد مأموران تفتیش عقاید وارد ناحیه ای می شدند که گمان می
به میدان اصلی ) همٔه زنان و مردان، پسران باالی چهارده سال و دختران باالی دوازده سال(تمام ساکنان آن ناحیه 

داشت که او  سپس مأمور تفتیش عقاید برای مردم وعظ می کرد و به عنوان یک حکم دینی اعالم می. ده می شدندفراخوان

همٔه کسانی که به . یک ماهه یا شاید چهل روزه اعترافات آن ها را بشنوند "دورٔه مهلت"و همکارانش آماده اند در یک 

. اصول ایمانی کلیسا غیر قابل قبول بود، بایست اعتراف می کردنددیدگاه های مذهبی ای اعتقاد پیدا کرده بودند که مطابق 

از آن گذشته، مأمور تفتیش از مردم انتظار داشت کسانی را که دیدگاه های بدعتگذارانه داشتند یا مرتکب گناهان کوچک 

داد  آن ها اطالع میهنگامی که مردم گرد می آمدند، مأمور تفتیش به . تری برخالف مشی کلیسا شده بودند، معرفی کنند

. ، داوطلبانه حاضر به اعتراف شوند یا دیگران را لو دهند، مجازاتشان نسبتًا سبک خواهد بود"دورٔه مهلت "که اگر آن ها در 

برای  کسب . شود اما هر کس که مرتکب گناه شده یا اطالعات خود را در مورد دیگران پنهان دارد به شدت مجازات می

روش های تفتیش عقاید از «و » ریموند پنافورتی«تألیف ) راهنمای بازجویی(» رهنمودنامه«شود به اطالعات بیشتر رجوع 

 .»برنارد کوکسی«تألیف ) Procesus inquisitionis(» متهمان
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از . شدند های روانی دچار می ها به شوک تحت تأثیر فضای ایجاد شده بسیاری از بچه

تیمارداری این . انجامید حال شدن می های هیستریک که به بی ها و خنده قبیل گریه

شان  ها تبدیل شد تا با کار بیشتر روی این افراد روند بریدن افراد به امتیازی برای تواب

 ۳۸۲. یع کنند و آن را به نام خود به ثبت برسانندرا تسر

 

 یکرد از ژرفا یاالنه تصور میخ او خام. شد یم ین احساسید دچار چنیشا یمدت کوتاه یبرا یقربان

 . ردیگ  یم یرون آمده و در دل آسمان جایتابناک ب یو قعر ظلمت چون اخگر یرگیت

بود که عارفان در  یمانند مراحل کم و بیشکرد  ین مییتع "جهاد اکبر" یداوود برا را که حاج یمراحل

که به خدمت قدرت و  یر و سلوکینبود جز عرفان و س یزین چیا. کنند یم یر و سلوک خود طیس

 . ت در آمده بودیجنا

 . خود ی د روزمرهیکردار و رفتار و حتا عقا پیرامونفکر؛ تفکر ت -

  .رفتار کندته شود که چگونه م گرفیقبل تصم ی با توجه به مرحله یعنیعزم؛ عزم  -

 . که صورت گرفته عمل کند یعمل؛ بر اساس تفکر و عزم -

 . کند یبر ها آن نگردد و خود را از  یبا خود شرط کند که گرد گناهان قبل یعنیمشارطه؛  -

 .ر استیاضت امکان پذیبا توسل به ر ین مراحل همگیاطی 

ر و یمراحل س ی در باره ۶۰سال  ین روزهایتر اهیدر س ییقضا یعال یشورا یاز اعضا یآمل یجواد

 :دیگو یم میقرآن کر یر موضوعیازدهم تفسیدر جلد  یو اخالق یسلوک معنو

 

گر امر به یع عقل عملی او شود و دیاضت، وقتی نفس اماره انسان، مطیبعد از مرحله ر

 ۳۸۳. کند دا مییسوء نکند، او فراغتی براى مراقبت و محاسبه پ

 
چه که شرط کرده  شود؛ فرد به طور دائم از خود مراقبت کند که بر آن ین معنا مینچ ؛مراقبت -

. سلوک و جهاد با نفس است ی ن مرحلهیمراقبت مهمتر. بند باشد و قول و قرار خود را اجرا کندیپا

د انجام یشه و هر لحظه بایراه هم ین امر تا انتهایکردن فرد است و ا نهیو واکس یریشگیقت پیدر حق

  .ردیگ

 :دیگو ینه مین زمیدر ا یآمل یجواد

                                                 
 .، سایت گفتگوهای زندان»ها  تخت«: فریده ثابتی، مقاله بازنویسی یک جنایت  ۳۸۲

۳۸۳  http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm 
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) گردن( "رقبه"عنی کسی که ی " بیرق". باشد " بیرق"ن است که انسان کامال یمراقبت ا

ب و مراقب خود باشد و بر ید رقیانسان با. ر نظر داشته باشدیکشد تا اوضاع را ز می

م گرفت کار یتصمن معنا که، اگر یبه ا; کند اعمال خود، اشراف داشته باشد که چه می

م گرفت کار بدى انجام دهد، یم را اجرا کند و اگر تصمین تصمیخوبی انجام بدهد، زود ا

می را هم که گرفت و هر کارى را انجام داد، ثبت یفورا از آن برگردد و البته هر تصم

 .کند تا در محاسبه سودمند باشد

ك دارد، اهل حساب است ر و سلویانسانی که س. مطرح است "محاسبه"در کنار مراقبت، 

ن و ین که انسان را در روز توزیقبل از ا ... کند شده خود را حسابرسی می و اعمال ثبت

ن و به حسابرسی، ید خود را توزیا او را به محاسبه فرا خوانند او بایحساب، وزن کنند 

ند، یبوقتی بدهکار ب; ندیب انسانی که اهل محاسبه باشد، خود را بدهکار می ...دعوت کند

که  کسی. شود ست و خاضع و خاشع میینها نیهرگز اهل تمرد، غرور، تکبر و مانند ا

. مواظب صحنه نفس خواهد بود نًایقیش بداند، یخو " اعمال"خود را جزو  " خاطرات"

ش است مواظب نشستن و یجه آن که سالك محاسب همان طور که مواظب زبان خوینت

 ۳۸۴.ز هستیدن خود نیشیردن و انددن، امضا کیبرخاستن، خوردن و آشام

 

  و آن را مبارزه پوشاندند می تیلباس عاف ،فرد یبه انتحار روان ،پیروان این قبیل تفکرات بین ترتیبه ا

 .کردند یم قلمداداد اکبر با نفس و جه

ن یبه ا "عمل"خود پشت کنند، و در مقام  ی به راه گذشته کردند می "عزم"، "تفکر"که پس از  ها آن

 "شرط"با خود  دیبادادند،  یار مقامات زندان قرار میاطالعات خود را در اخت ی هی، کل"عزم"و  "کرتف"

مان یباشند که بر عهد و ا "مراقب"با گذشته را قطع کرده و  شان یوندهایپ یکردند که تمام یم

به طور مستمر  دیبال ین دلیبه هم. بپردازندک خود یاعمال ن "محاسبه"و به  ماننددار بید خود پایجد

و در اعمال انواع و اقسام کردند  تهیه میه دوستان و همفکران سابق خود گزارش یو روزانه بر عل

  . بکوشند ها آن ه یها عل  تیو محدود هافشار

 

 ها برای تحت فشار قرار دادن زندانی استفاده از زیبایی

دیگری   ی پیچیده ت به حربهها نتیجه بخش نبود، آن وق فشارها و دسیسه  یک از این  اگر هیچ

های زییای زندگی  کردند ذهن زندانی را به جلوه های گوناگون سعی می با شیوه. شدند متوسل می

                                                 
 .پیشین  ۳۸۴
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 . در او دو چندان شود ها آنمعطوف کنند تا حسرت از دست دادن 

 : گوید ها می پروانه از این گونه تالش

 

روی یک  هجای من قباًل روب. آمدحاجی به وجود   ی یک جا به جایی در سالن به  وسیله

فهمیدم که . دیوار بود و حاال جلو یک پنجره مشرف به حیاطی پر از گل و درخت

بند بیرون را نگاه  ها بگذارند از زیر چشم حاجی به طور غیرمستقیم اجازه داده که تواب

 ۳۸۵.کنم تا شاید باعث خستگی بیشتر در ادامه نشستن شود

 

 : گوید  او همچنین می

 

. ماهه را داخل سالن آورد نهخوشگل  ی وزی دیگر ترفندی دیگر، حاجی یک بچهر

من . های بچه و تالشش برای حرف زدن تمام وجودم را شاد کرده بود صدای خنده

حاجی بچه را گذاشت کنارم و . ی کوچولو آن جا بود  ها هستم و حاال یک بچه عاشق بچه

. آمد به نظر دختر می. د به بچه نگاه کردمبن از زیر چشم. بندت را بزن باال گفت چشم

دونم چرا  است قشنگه نه؟ نمی هماه نهتواب با شادی گفت . دستی به سرش کشیدم

کند که هیچ وقت  ها،  انسان احساس می در جایی مثل تابوت. فشرد بغض گلویم را می

تیزها را من همه س. بیند ست که یک بچه را می بیرون را نخواهد دید و این آخرین باری

کس  هیچ. پذیرم دانستم شرایط حاجی را هیچ وقت نمی با خود کرده بودم و می

آیا ما واقعًا ذره ذره به استقبال مرگ . ها به کجا ختم خواهد شد دانست واحد تخت نمی

بند  دانست و به همین دلیل من آن بچه را با نگاهم از زیر چشم کسی نمی. رفتیم می

دار بشی، تو خیلی جوونی  ازدواج کنی، بچه. تونی بری بیرون حاجی گفت می. بلعیدم می

و من ترفند جدید حاجی را مثل ضربه کابلی بر پاهایم چنان شدید درک کردم که ... و 

این بازی جدید چند مشت و لگد از جانب  ی و ثمره. را به عقب هل دادم  با خشونت بچه

 ۳۸۶. حاجی بود

 

  :گوید   می ،زندگی شودهای  ترسد اسیر زیبایی که میبیتا 

                                                 
 .حاج داوود رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندان  شکنجه در تابوت ها به وسیله  ۳۸۵

 .د رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندانحاج داوو  شکنجه در تابوت ها به وسیله  ۳۸۶
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امیدوار بودن به  به رامد و مآ به یادم می ۳۸۷رؤیاهای زیبای کودکی بارها توی آسایشگاه

خاطره  و پشت کردن به و به لبخند زدن دفردایی که قرار بود از راه برس

. م فاکتور بگیرمیکردم از این بخش از رویاها ها سعی می توی تابوت. داشت وامی ها تابوت

دام زندگی و فریب  بهم متصور نیست، یایی برا هیچ آینده واستم در حالی کهخ نمی

خواستم تحت هیچ عنوانی دلم یاد بیرون و آرزوهای  نمی. بیفتم دنیا های یخواستن

ترسیدم دلم هوای  می .بیفتدمحروم شده بودیم  ها آن که از را هایی بیرون و زیبایی

. طور نبود اما توی آسایشگاه این. کرد ان دور میواقعیات زند از راکه م ا کندچیزهایی ر

دادم  می اام و به خودم این حق ر فهمیده بودم از دام مرگی تدریجی توی تابوت رهیده

ها  آن خاطره .م ببرما بچگی نی خاطرات و رویاهای دورانامهم به ا، قلبم راکه دلم ر

های اسماعیل و  یدر برابر سیاهکار ار خودم به نوعینم اکرد که بتو کمکم می

محفوظ نگه همه عناصر تبهکار آن ماتمسرا ها و  های آسایشگاه و شعبه و تواب نگهبان

به  دنناش باید بتویها جنگیم که بچه کردم ما برای دنیایی می ودم فکر میخبا . دارم

تالش  یاهاؤر آن برای رسیدن به دننابتوباید  شیو بزرگترها ددل ببندن شان یرویاها

 .دکنن

 

  :گوید ی برخوردش با حاج داوود می  دهنده ی تکان نفشه در مورد خاطرهب

 

: ام آمده و پچ پچ کنان گفت بعد از گذشت شش ماه روزی حاجی به داخل جعبه

. رحم جواب سالم مرا بده بی«: او ادامه داد. من سکوت کردم و پاسخی ندادم! »سالم«

رفقای . ای تنهای تنها در این جعبه نشستهقافله رفت و تو ! ای؟ تو هنوز مرا بایکوت کرده

بلند شو و چشم بندت را در . برند کنند و از امکانات لذت می سابق تو در بند عشق می

خودش چشم بند . من همچنان نشسته بودم» .ها نگاه کن بیاور و به هر دو ردیف جعبه

او راست  .»نگاه کن«: گفت. مرا کشید و مثل همیشه با لگدی مرا از جا بلند کرد

اما فکر کردم که حیله و نیرنگی را به کار . ها خالی بودند در ردیف ما جعبه. گفت می

کردم آنان را به قسمت دیگری انتقال داده است تا به من وانمود  تصور می. برده است

 . اند اند و به بند رفته کند همگی توبه کرده

                                                 
به دست زندانیان نادم و تواب  ۶۲-۶۰های  ها در سال این سلول. های انفرادی که در شمال اوین قرار گرفته بود سلول  ۳۸۷

 . ساخته شد
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ی شده بودند و به همین دلیل مرا به ها و قبرهایی که در گاودانی قرار داشتند، خال جعبه

کردند، انتقال  ها نشسته بودند و مقاومت می قسمت دیگری که هنوز زندانیانش در جعبه

 .  دادند

 

دست از همه چیز بشوید؛ مجبور بود زندانی برای ایستادن و مقاومت گاه  ،در گورستان بند قیامت

 . خرید ود به جان میاو برای ماندن، محرومیت را برای خ. ها حتا زیبایی

 

   ض لباسیمراسم غسل توبه و تعو

شده و حمام فرستاده  به ،کرد ید و عزم توبه میپاش یفرو م یشکست و به لحاظ روان یفرد م یوقت

و  یدرون یپوشاندند تا شتشو یز را به او میشسته شده و تم یها لباس گاه آن. شد یغسل داده م

 . همراه شود یظاهر  یتشو و پاکساو با ش یباطن

  :دیگو یخود م ی خدا و غسل توبه یاز بازگشت به سو یبا معمار نوبریس

 

با گذشت زمان کم کم احساس . کردم یش آمده فکر میع پیم بودم و به تمام وقایجاسر 

 ... شتریشتر و باز هم بیشتر و بیشود، ب یشتر میشتر و بیکردم سرعت حرکت مغز من ب

زم هم هول و هراس برم اد مغیشد اما از سرعت ز یتر مام لحظه به لحظه فزون یشاد

 ییبردن من به دستشو یآرام و مهربان بود، برا یتواب مراقب که دختر...  داشته بود

به من دست  یک دفعه حالت خاصی. حدودًا سه متر بود ییدستشو یدرازا. سراغم آمد

از قطرات اشک که با یبخش و ز فرح یآبشار. خود شدمیداد که از شدت آن از خود ب

در آن محوطه . بر آن باشد یچ مانعیخواستم ه یبر آن نبود و نم یاریاراده و اخت

ن طرف و آن یختم و ایر یزدم، اشک م یرفتم، با خود حرف م ینور و آنور میا ییدستشو

به او  یا با اشاره. بکند یدخترک تواب عاجز و ناتوان خواست کار. رفتم یطرف م

با . کرد یستاده بود و نگاهم میا یاو بهت زده و با ترحم کنار» !بگذارم یرها«: فهماندم

! خواهم توبه کنم یم! خواهم توبه کنم یم«: کردم یزان تکرار میل اشک افتان و خیس

 .»خواهم غسل توبه کنم یاو، م یاو، به سو یبه سو! خدا برگردم یخواهم به سو یم

 ینیبار گناه عالم بر دوشم سنگ ییگو. به من دست داده بود یدیاحساس گناه شد

د یشا. نداشتم ،دبه ما آموخته بودن یکه از کوچک یجز به خدا و مذهب یتوسل. کرد یم

ا هندوها ی ییا بودای ییبرهما یمشابه به خدا یطیاگر در هند زاده شده بودم، در شرا
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 اراتمشده بود که خودآگاه و ناخودآگاه بار فش یه گاهیمذهب من، تک. شدم یمتوسل م

و ضد خدا بودنم احساس گناه به من دست  ینید یاز زمان ب. کرد یرا کم م ]فشارهایم[

 ۳۸۸.کرد یرش آن از طرف خدا آرامم مید به پذیو توبه و ام یه و زاریگر. داده بود

 

 : دیگو  یاش م گذشته یها ن در مورد لباسیاو همچن

 

پنداشتم که با  یف مین نجس و کثرا چنا ها آن . ام را دور انداختم یقبل یها همه لباس

دًا فاصله گرفته یام بود شد با هر چه مربوط به گذشته. دمید یقابل رفع نم یچ شستنیه

 ۳۸۹. بودم

 

 : دهد عمل غسل را نازلی پرتوی هم شهادت می

 

: زد یناگهان داد م یکس. شد یش برگزار مینما ی باور کند، صحنه ین که حاجیا یبرا

آمدند و او را  یم. شد یگزارش م یبه حاج. ده استیخدا را د یعنی. دمینور د  نور، یآ

کرد و غسل  یبعد خودش حمام م .دادند یشستند و غسل م یرا م سشلبا. بردند یم

زد و   یش را میها د و حرفیکش یلش را آب میه وسایبعد بق. شد یکرد و مسلمان م یم

 ۳۹۰.کرد یمصاحبه م

 

شد در  یتالش م. شرکت کرده است یمذهب ینییتصور کند در آبود که فرد  یا به گونه ییآرا صحنه

است که  یبلکه انسان ،ده و درهم شکستهیک عنصر برین احساس را به وجود آورند که او نه یفرد ا

ای که کسب کرده به  گام گذاشته است تا بعدًا بتواند با انرژیو طهارت  یراه پاکدر رستگار شده و 

   . خدمت کند ها آن

 

                                                 
 .۱۰۹-۱۰۸، صص ۱۳۸۶آلمان، شهریور  زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما،  -سیبا   ۳۸۸

 ۱۲۶ص  پیشین،  ۳۸۹

، استکهلم، سایت کانون ۸۱عام زندانیان سیاسی، سال  سخنرانی نازلی پرتوی در شب یادمان چهاردهمین سالگرد قتل  ۳۹۰

 .زندانیان سیاسی در تبعید
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 راهی برای برخورد با تناقضات درونی ،آوردن به اوراد و ادعیهپناه 

به طور موقت سرپوشی بر روی پناه بردن به ادعیه و اوراد مذهبی با  ،پس از رهایی از قبرها توابین

به انتحار روحی و روانی خود دست زده بودند و این تنها راه  ها آن. گذاشتند شان می تناقضات درونی

قرآن  ،جستند میشرکت  در مراسم مختلف مذهبی ها آن. بود آنتحار امدهای ناگزیر آنبرای فرار از پی

و دعای کمیل و توسل برگزار  رفتند از این سو به آن سو میو دائمًا مفاتیح به دست  گرفتند میبر سر 

ایی سر و به نوحه دندمالی ِگل به سر و روی خویش می ماه محرم زنی در مراسم سینه ها آن. کردند می

 .پرداختند می

دعا خواندن خود شکست و به بند سه انتقال یافت از در قبرها  این کهسیبا معمار نوبری پس از 

  :گوید  چنین می

 

گویی او نیز از . از توابین فعال بند در ارتباط بودم ۳۹۱در این بند با حوریه ذاکر،

ی حاالت احساس نزدیکی در بعض .من حوری را دوست داشتم. مسئولین بند بود

یک روز از او خواستم این امکان را برایم فراهم کند که من در . کردم ام با او می روحی

النور "دعای . او این موقعیت به من داده شد کبه کم. بند از پشت بلندگو دعا بخوانم

موقعی که شروع به خواندن دعای النور . الجنان انتخاب کرده بودم را از مفاتیح "النور

چنان صدایم آهنگ خاصی بخود گرفت که موج روح بخش آن  م، بی اراده آنالنور کرد

انگار همه . تمام بند یکدفعه در سکوت عمیقی فرو رفت. به کل بند طنین انداخت

 ۳۹۲. متوجه آنرمال بودن این دعاخوانی شده بودند

 

 :  گوید آمیز خود می های سرزنش سیبا همچنین در مورد گریه

 

جا  جا آن اشتباه را کردم، این عفو کن، من آن دم که خدایا من راکر نشستم گریه می می

                                                 
ماه  کرد، در دی  خوانی ویژه زنان را اداره می محمدی اردهالی که در تهران، جلسات قرآن و دعا  مادر وی خانم سکینه  ۳۹۱

های  چهار برادر حوریه، به نام. اطر مخالفت با خمینی و جنایاتش در سن شصت سالگی اعدام شده بودصرفًا به خ ۶۰

برادر دیگرش ابراهیم به همراه همسر و فرزندان خود و . بردند باقر، محمدجواد و جالل در زندان به سر می محمود، محمد

صدیقه خواهر کوچک او به همراه پدرش نیز مدتی  .همسر و فرزندان برادرش محمود به خارج از کشور گریخته بودند

های جعفر از مقامات دادستانی  دو برادر دیگر حوریه به نام. ها همسر محمدجواد نیز در زندان بود عالوه بر این. زندانی بودند

 . بود ۶۸-۶۰های  و از فرماندهان سپاه پاسداران و محمدعلی، معاون وزارت صنایع در سال

 .۱۲۷و ۱۲۶، صص ۱۳۸۶، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور زینب -سیبا   ۳۹۲
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که انسان خودش را مقصر   ی سرزنش کردن خود من و این گناه را کردم، این مرحله این

خودش را و چه دیگران را، این سیر خیلی طوالنی طی شد تا من بتوانم از آن  بداند، چه

 ۳۹۳...بیرون بیایم

 

عملی و  جز خمودی و بی دعاخواندن کهاز صبح تا شب . ات دیگری هم داشتخواندن این دعاها تأثیر

پناهی تبدل  قربانی را به موجود ضعیف و بی در برنداشت،حاصلی   نفرت از خود و زندگی گذشته

 .شد اش افزوده می پناهی که هر روز بر دایره ضعف و بی ردک می

 

 ن در قبرهایتوابآشنایی با 

یر زندانیان در هیچکدام از بر سا ط سخت و دشواریل شرای، اداره و تحمییا، برپنیتواببدون حضور 

را  ها آن و کارکردشان،  نیتواب  شناخت بهتر یبرا .میسر نبود های جمهوری اسالمی اساسًا زندان

 .م کردیتقس توان به دو دسته می

گذشته و غالبًا از بدو  یها گسترده خود در طول سال یبودند که با همکار یکسان نیتواباز  یبخش -۱

انجام هر  یبرا ۳۹۴"کاپوها"مسئوالن زندان را کسب کرده و همچون  ی ژهیاعتماد و ، یریدستگ

 ی در اداره ،داشت یو مخف یحالت سرتقریبًاامت یکه قبرها و ق ییجا از آن ۳۹۵.آماده بودند یتیجنا

ن یتر از شاخص یکی ینیحس زهره شاه. شد یاستفاده م ،که جزو محارم نظام بودند توابینیمحل از 

مادر و پدرش را فراهم کرده  یریموجبات دستگ یریک سال پس از دستگی یو. بود های محرم تواب 

ک یاو بعدها به همراه مادرش در . اقدام کرده بود ها آن  یریدستگ یو خود به همراه پاسداران برا

                                                 
۳۹۳  http://www.radiozamaneh.org/special/٢٠٠٧/٠٣/post_١٧٣.html 

در واقع، کاپو، که خود از . کردند ها همکاری می مرگ، با نازی های ای بودند که در اردوگاه کاپوها افراد بازداشت شده  ۳۹۴

رحمی را به پنهان ترین زوایای زندگی قربانیان در اردوگاه های مرگ انتقال  میان قربانیان انتخاب شده بود ، وحشت و بی

 .ها داشتند های مرگ، چهره ای منفور تر از خود نازی ها در ذهن زندانیان اردوگاه آن. داد می

توابین به . کردند رحم جلوه می هایی دل رحمی برخی توابین، سنگدل ترین پاسداران، انسان گاه در برابر شقاوت و بی  ۳۹۵

شان نیز دچار  های گویی قیافه. ای مبدل شده بودند که دیگر هیچ شباهتی به انسان نداشتند چنان موجودات مسخ شده

آوردند و در  های چندین ده نفره به بندها هجوم می قات توابین در دستههای مردان، بعضی او در بند. دگردیسی شده بود

گن  به ما می«: زدند شان از حدقه در آمده بود، فریاد می های کوبیدند و چشم شان می وار بر سر و سینه حالی که دیوانه

های  ها در حالی که میله آن » ها ا، سنگر شدن در جبههی گناه م کفاره«و » ی خمینی ی حسینی، دیوونه دیوونه، دیوونه

آمیز جو رعب و وحشت  کردند با دادن شعارهای تهدید می کوبیدند، سعی دادند و با لگد به در و دیوار می سلول را تکان می

 . ایجاد کنند   در بند
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 . برد یسلول به سر م

 دلیلبه  او. بود ها این گونه تواب گر ازید یکی یشکدندانپز یدانشجو یلمید یله اعتمادشع

در مراسم مذهبی و  و عمومًا ز شده بودیخوان زندان ن نوحه ،برخورداری از صدایی رسا و زیبا

  .پرداخت خوانی می ها به روضه و نوحه سوگواری

و   و شتم و شرکت در ضربدهی   ان، گزارشیت زندانی، آزار و اذیدر امر نگهبان نیتوابن دسته از یا

 ی   ر و شکنجهیتحق یبرا کاری هیچاز  ها آن . کوشا بودند یا  العاده ت خارقیجد زندانیان بار یتحق

  :نداشتندشان ابا  سابق و دوستان همفکران

 

کرد،  یدرست م یخودش چا یزهره برا یوقت. نزده بودم یشد که لب به چا یدو ماه م

ام اضافه مانده، اگر  یاز چا  :بلند گفت یاک بار با صدی! میدینوش یرا م یما عطر چا

ک نفر دستش را بلند کرده یا یگو ... زد یخواهد دستش را بلند کند، کلک م یم یکس

 ۳۹۶.کرد یاش م سرش رفته بود و مسخره یدم که باالیشن یچون م. بود

 

 : دیگو یم ،ودشناخت و مورد عالقه و محبت او ب یرا م یلمید یشعله اعتماد ،یریدستگکه قبل از  بیتا

 

. م داددست سرم به یاز باال ار ییظرف غذا شعله. دوم غذا بیموقع تقس. شب شده بود

که  ظرف را به من داد یشعله طور. ستیادم نیاالن . ودب یآبک. غذا به نظرم سوپ بود

ر، غذاتو یبگ«: ر گفتیبعد با تحق. چادرم یخت رویر آب غذااز  یشد و کم یکوریظرف 

 ی اشاره[» !شهیداره ورشکست م یاز نظر اقتصاد یاسالم یبگو که جمهورر بخور و یبگ

ده بود و یبند هشت به گوشش رس یتو یها لیتحل ]ت غذا بودیفین بودن کییاو به پا

 .داد یلم میداشت تحو

 

 : دیگو یم یواحد مسکون یها از تواب یکیمهتاب در مورد 

 

 یکلفت و جوراب و روسر یبا مانتو مرا نگهبان تواب ،۶۳ان تابست آخر بهار و یگرما در

ند کنار شوفاژ روشن و در اعتراض من انش یم ،برد یه میتنب یبرا میو چادر و شلوار ضخ

امت و در ید در روز قیبا ینین تا ببیست، بشیجا از آتش جهنم گرمتر ن نیا« : گفت یم

                                                 
 .۱۳۲، ص  ۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، انتشارات نیما، آلمان،  سال   ۳۹۶



 دوزخ روی زمین

 

٢٣۴

 یات روزهابا خاطر انشستم و سر خودم ر یم من هم . »یتحمل کن ار یجهنم چه عذاب

و  امپشت ب یدرست کردن رو یکوچه و آدم برف یتو یو باز یدوران بچگ یبرف

کمتر حس  اشوفاژ روشن ر یهوا و داغ یکردم تا گرما یگرم م لین قبیاز ا ییزهایچ

 .کنم

 

 :دیگو یمبوده،  یماه در قبر و واحد مسکون هفتکه  بیتا

 

بود  یجنوب چهرهبا  ه چردهیس کلیک زن درشت هیکه  است ادمیها  در دوران تابوت

 یها مهی، نلیک بار که اسماعی .ها بود تابوت یها مه شبیفت نینگهبان ش معمواًل که

 یتو ، آن زن آمد و مرا بردکیر هشت واحد یرا صدا کرده بود زم ییبازجو یشب برا

حس « :گفت یم مدامن فاصله یادر د و یایل بیوار تا اسماعیند کنار داراهرو و نش

 »!از آتش جهنم راحت کن ابده و خودت ر ااطالعاتت ر؟ یسوز یم یکه دار یکن ینم

داشت که  ر هشتیبا دو پاسدار ز یو در همان فاصله چنان رفتار دوستانه و بگو بخند

  .از کادر و پرسنل زندان است کردم قطعًا ی، فکر ماست یدانستم او هم زندان یاگر نم

 

 :دیگو ین میحصار چن فعال زندان قزل نیتواباز  یکیسن معمار دا برزگر در مورد معصومه حاج حیو

  

که من را هم  نیتا ا. در آن حاکم بود یشده بود و سکوت مرگبار یخال بًایند تقرب ...

 یداود رحمان یصدا .میر هشت با چشم بند بودیز. امت بردندیبه ق گرید یا همراه عده

. ستادیک لحظه قلبم از حرکت ای یبرا. ا ببرشیب ۳۹۷ -حاج معمار حسن  -بود که گفت 

 یزیر یزود صدا یلیخ. ن فشردمیزم یم را رویدم و پاهایار خود را عقب کشیاخت یب

تا . معصومه، تواب مسؤل بندمان بود یصدا. (میا بریب :گوشه چادرم را گرفت و گفت

دا لش حاج معمار حسن است، چون افراد را با اسم کوچک صیدانستم که فام یروز نم آن

ح یرون برود و ترجید به بیترس یم یبود که حکمش تمام شده بود ول یاو تواب. زدند یم

در  یمودن راهرو طوالنیبعد از پ) جا مانده و در خدمت زندان باشد داده بود که در آن

او هم . »...قانون را بهش بگو«: خشن خود گفت یبا صدا یداود رحمان. میستادیا ییجا

                                                 
وی در ارتباط با مجاهدین دستگیر شد؛ در یک مصاحبه تلویزیونی . نام دقیق وی معصومه حاج حسن معمار است  ۳۹۷

 . شرکت کرده که گزارش آن در مطبوعات جمهوری اسالمی نیز درج شد



حصار زندان قزل  

 

٢٣۵

، با انگشت دست صدا در یزن یقاشقت را به بشقاب نم« :تگرفت و گف مرا یبازو

، چشم بندت را یچرخان ی، سرت را نمیکن یدستت را بلند م ییدستشو ی، برایآور ینم

 ۳۹۸... و »یزن یباال نم

 

 یبا معمار نوبریس .کردند استفاده میشان  یمیدوستان قد یشار روفاد یازد یبرا یاز هر راه نیتواب

  :دیگو یم ،وستیپ نیتواب ی هکه خود بعد به جرگ

 

او از . مرا بلند کرد ینیدار کردن ما از خواب، زهره شاه حسین روز بعد از بیدوم

اش  مغرضانه یمهر که برخوردها یخشن و ب یت بود و توابیطرفداران سابق گروه اقل

او در  یگذراند از آزارها یش را م تیز که دوره محکومیمادرش ن. کرد یت میهمه را اذ

 .امان نبود

نشاند که  ییگفت و مرا در جا یزهره در حال جا به جا کردن من مرتب فحش و ناسزا م

اما . ... نبود یا چاره یناراحت بودم ول. حاج آقا باشم یدرست در معرض مشت و لگدها

تو . گفت یآمد و ناسزا م یرفت و م یمرتب م. نداشت یزهره تمام یو ناسزاها  انگار فحش

کم کم . نبود یمن عاد ین همه تمرکز رویگر اید. هم اضافه شده بودها  زدن یسر

مثل ضد انقالب  ییحرفها. ندارد یاسیست و جنبه سیرعادیراهش غیمتوجه شدم بد و ب

او . داشتند یگرید یها رنگ و بو فحش. ره نبودین، کافر و غید یانتکار بیست، خیکمون

ها؟  یکار ن کثافتیجا و ا نیا. میاج آقا بگوئد به حیآره ما با«: گفت یها م از تواب یکیبه 

 یعنیکم کم حساس شده بودم » !د بشهیر بایتعز. اعمالش برسه ید به سزاین زن بایا

 ست؟یربط چ یب یها ن حرفی؟ ایچ

البته . ها را با سقلمه و هل دادن تکرار کرد ن حرفیبردن زهره باز ا ییموقع دستشو

قًا انسان یآن عم یو اثرات روح یاما ناراحت ؛نبودند ها مثل پاسداران تواب یتعرضات بدن

گر ید. سرم آمد و باز شروع کرد یزهره باال یم ساعتیدوباره بعد از ن. کرد یر میرا درگ

ست موضوع یبا یم. دمیفهم ینممن؟  ین تمرکز رویچه ا یعنیآخر . کفرم باال آمده بود

زهره مرتب به . دامه داشتت این وضعیظهر ا دوازدهاز صبح تا ساعت . باشد یخاص

 ».میکن یاش م یآنوقت حال. دیایبگذار حاج آقا ب«: گفت یگر میتواب د

                                                 
 ۱۹۵و  ۱۹۴، صص ۸۶های فدایی خلق، تابستان  انتشارات چریک. جدال با خاموشی، اشرف دهقانی  ۳۹۸



 دوزخ روی زمین

 

٢٣۶

 یه؟ چیآخ چ«: دم و گفتمش یکدفعه عصبانیزهره دوباره شروع کرد،  ین بار وقتیا... 

م که از صبح دست از سر من ا چه؟ مگر من چه کار کرده یعنیها  حرف نی؟ ایگیم یدار

 »؟یدار یبر نم

؟ یکرد ییها یچه کثافت کار یدون یخودت م! یخودت را نزن به موش مردگ! آره تو -

 !رهید، حکم تو تعزیاد خدمتت خواهد رسیب یحاج

 ه؟ یمنظورت چ. یشه واضحتر حرف بزنی؟ میچ یر برایتعز -

 یتو و آن دختره الهه، سزا. میدیز را دیما همه چ. یخواد خودتو به او راه بزن ینم -

شتر یسال بهفده  -شانزدهاو . یبخصوص تو که بزرگتر. دینیب یهاتون را م یکار کثافت

  !یوا. امکان ندارد  !نه  !من افتاد نه یتازه دوزار! ؟یچ. دیدفعه سرم سوت کش کی. نداره

 !ین پاپوشی؟ چنین تهمتیچطور ممکنه چن. نبود یباورکردن  !یوا

 ... چطور ممکنه من با آن دخترآخه . یزن یعلنًا به من تهمت م یتو دار  !زهره -

با بردن . داغ کرده بودم تمام وجودم عرق شده بود. ام را تمام کنم توانستم جمله ینم

 یالهه، دختر. شدم یوانه میداشتم د. اسم آن دختر کم سن و سال زبانم بند آمده بود

 یرسک سالم و احوالپیاز  یمیر صمیو غ دن ارتباط ما در آن جمع سریشترید بیکه شا

شنوم و  یاز صبح فحش و ناسزا م یده بودم به چه خاطریتازه فهم. کرد یساده تجاوز نم

توانستم خالف آن را ثابت کنم؟ در  یچگونه م  !او درستش کنیحاال ب. خورم یکتک م

 ۳۹۹اند؟ دهین فکر رسیاز کجا به ا ها آن ن مانده بودم که یا

 

 : دهد که یمگواهی ز یره برادران نیمن

 یصدا. اما هنوز که صبح نشده بود. دمیزهره از خواب پر یناسزاها یعد با صداب یساعت

زد و ناسزا  یزهره م» .میا نکرده یما که کار«: گفتند یدم که میشن یلرزان دو نفر را م

لذت  یزهره برا. ... داد یرا به آن دو نسبت م یش زننده بود و اتهاماتیها فحش. گفت یم

زهره آن . به داخل آمد یاد او پاسداریفر یاز صدا. گشت یبهانه مبردن از آزار ما، دنبال 

فراوان  یها پس از کتک. ... افتاد ها آن او هم با مشت و لگد به جان . دو نفر را نشان داد

. شان را روشن کند د و حسابیایب یآن دو را سرپا نگه داشتند تا صبح روز بعد، که حاج

 ۴۰۰.به جان آن دو افتادآمد و با شالق  یآن روز حاج یفردا

                                                 
 .۹۲تا  ۹۰، صص ۱۳۸۶، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور زینب -سیبا   ۳۹۹

 .۱۳۱و  ۱۳۰، صص ۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، انتشارات نیما، آلمان، سال   ۴۰۰
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٢٣٧

 : گوید میی دیگری از توابین  تیرهی  دربارهمهتاب 

 

 یتو اساسًا. "شرافت"های بند قیامت، دختر کردی هم بود به اسم  در میان تواب

به . کردند یم فهیبودند که انجام وظ یادیز ی، کردهادر بند قیامتدوره و  آن یها تواب

منتقل شده بودند،  حصار وان تواب به قزلکه به عن یی، کردهایمقطع کی در نظرم

 .زندان بودند نیمسئول یبرا یکارگزاران خوب
 

ی پروین بازرگان یکی از توابینی که رفتار  ی توابین رفتار یکسانی نداشتند، بیتا درباره همه

  :گوید می ،ای داشت معقوالنه

 

 یآزار یب فرد )ق اقلیتاحتمااًل هوادار ساب( .بود یمذهب ریغهای  پروین بازرگان از بچه

 نیبا کمتر ،بود اش گذاشته به عهده یکه حاج ای را فهیوظ کرد یم یسع بود و صرفًا

ها  با بچه دمیوقت ند چیمن که ه .آمد میبه نظر  یتیدختر با شخص. دهد انجام یحواش

ها به ما گفت که  تابوت یبار تو کی ۶۲ زمستان. دداشته باش یو بد زیآم ریرفتار تحق

و  انیمبد ار مان یکه قدر جوان کرد یم مان حتینصداشت . است شده امسالش تم ۲۵

 .هذایو قس عل میتلف نکن جا را آن انعمرم

 

وارده  یل گوناگون نتوانستند فشارهایکه به دال ان قبرها بوده و پس از آنیکه خود از قربان یکسان -۲

شان فرو  یمیشکستن دوستان قد یراب یکوشش یچو از ه ندم در آمدیرا تحمل کنند، به خدمت رژ

شان،  یو عملکرد بعد ها آن  شکستن  ی، چگونگنیتوابن دسته از یا  ی نهیشیتوجه به پ. کردند یگذار نم

 .گذارد یار میز در اختیرا ن ییبها ات گرانیدهد، تجرب یرات قبرها را نشان میکه تأث ضمن آن

  :دیگو   یم نیتوابن یاز ا یکیدر مورد  یبا معمار نوبریس

 

او نه تنها توبه کرده بود . دمیجا د قه را در آنین، صدیجالب که بعد از انتقال به بند تواب

خواسته بود  ها آن اش، از  ده بود و در مالقات با خانوادهیعه گرویبلکه از اهل تسنن به ش

 ۴۰۱. را قبول ندارد  که اهل تسنن آن یزیچ ؛ش مهر و سجاده بفرستندیکه برا

                                                 
 .۸۵، ص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا   ۴۰۱
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٢٣٨

ت یبرخالف اکثر ها آن بیشتر . ان مقاوم بندها بودندیش جزو زندانیپ یه افراد خود تا مدتن دستیا

ن یبه قوان یز کرده و با مقاومت منفیم پرهیه رژیبر عل یعلن یریان که از موضعگیبه اتفاق زندان   بیقر

به منظور دفاع از م پرداخته و معتقد بودند یبا رژ یم گردن ننهاده بودند، به مخالفت علنیو قواعد رژ

زندان،  یل شده از سویبه مقررات تحم یتن دادن صور یک، به جایدئولوژیا یاسیت سیهو

 ی شهیپرداخت و از حق خود در داشتن فکر و اند" یستیکمون یها بیپرنس"به دفاع  از  یستیبا یم

شرکت در با  ین منظر در مواجهه با مسئوالن زندان به مخالفت علنیاز هم. دفاع کرد ،مستقل

 یم علنیو خواندن نماز پرداخته و تحر یاجبار یها ک، گوش سپردن به مصاحبهیدئولوژیا یها کالس

و  ها طرحگاه  چیه ها آن . ه همت خود قرار داده بودندهکرد وج یهر آنچه را که زندانبان عنوان م

ت ساده ین واقعینستند اتوا ینم و به تجربه نگذاشته بودنددر زندان  یخود را به طور عمل یها شهیاند

شبرد یمحدود، قادر به پ یا در گروهیو  یانفراد به طوران و یر زندانیابند که در انزوا از سایرا در

ش از ین افراد پیا. ن قدم شکسته خواهند شدیستند و در اولیمبارزه و مقاومت در سطح زندان ن

و  یشناس تیکه از سر مسئول زده بودند دست یکسان کوتیرحمانه به با یب یانتقال به قبرها به شکل

  .خاسته بودند ها آن  یالیخ یها ، از در مخالفت با طرحینیواقع ب

سرعت و  هب ، هیاول یها شانه، اکثرًا در همان قدمیاند ساده یها ها و طرح ین تئوریا یپردازان اصل هینظر

مقاومت از دست داده و درهم شکستند و به  م تابیرژ یدر مواجهه با فشارها یباورنکردن یبه شکل

چ یاز ه ها آن از  یوستند و تعدادیحصار پ قزل یکنندگان قبرها و سپس بندها  و اداره نیتواب ی جرگه

 . شان فروگذار نکردند شکستن دوستان سابق یبرا یفشار

تالش  ییبازجو یها امت و قبرها و شعبهین در قین دسته از توابیا یریمسئوالن زندان با به کارگ

د، ما نه تنها یتان نگاه کن به اطراف ید کمینشو  به خودتان غره: ندیان مقاوم بگویکردند به زندان یم

 .روزتانید به دوستان دینگاه کن. میکش یم یز به نابودیم بلکه روح شما را نیکن  یجسم شما را نابود م

 ن جو شکستهیدر هم یا عده .دادند یم میکل زندان تعم بهب جو ترس و وحشت را ین ترتیبه ا ها آن

 ۴۰۲. آمدند یم در میو به خدمت رژ شده

                                                 
دادند  شدند، ترجیح می وقتی بازجویان و مفتشان به شهری وارد می "مهلت"ی  در دوران انگیزیسیون، در طول دوره  ۴۰۲

ها با کمک مأموران  آن. کار کنند] های دستگاه تفتیش عقاید زندان" [ادارٔه مقدس"در سایه و سکوت پشت دیوارهای 

ی مهلت با مردم  هاین مأموران در طول دور. بردند نامیده می شدند، کار خود را پیش می "آشنا"تحقیق مخفی که 

. توانست علیه بدعتگذاران مرموز به کار رود، گردآورند ای را که می کوشیدند ذره ذره اطالعات متهم کننده آمیختند و می می

متکی بود، چون عقیده بر این بود که بدعتگذاران در پنهان کردن گناهان خود  "آشناها"دستگاه تفتیش عقاید به این 

 . مهارت دارند
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 نقش توابین نگهبان در قیامت 

فارغ از این که جزو کدام دسته زندانیان  ،بودند گمارده شدهکه به امر نگهبانی در قبرها  یتوابین

به حاج داوود و پاسداران  از گزارش کوچکترین حرکت زندانیانغالبًا  ،ای داشتند بودند و چه پیشینه

 .کردند غفلت نمی

کردند و چشم بر  برخورد می "ادغالظ و شد" ،با الگوبرداری از گردانندگان زندان تبایس می ها آن

مقام مالئکی را قائل برای خود  ها آن جا  در این. بستند میشان  ی احساسات، عواطف و حتا وجدان ههم

و اعمال او را اند  نشسته ی چپ و راست انسان  ی شانهعیان روکه بر اساس اعتقادات شی بودند شده 

خود را چشم  ها آن . دهند گزارش میبه خداوند هر فرد  "ی اعمال نامه"یادداشت کرده و تحت عنوان 

چنین خداوندی که  "حق"دانستند که از  ی خود می و وظیفه پنداشتند میزندان  "خداوند"و گوش 

 .است، دفاع کنند) زندانی(ی گناهکار  ی اعمال بنده همانا آگاهی یافتن از همه

از طریق توابین به طور مستمر به دست خداوند  "قیامت"هر فرد در  "ی اعمال نامه"به این ترتیب 

 .رسید می،  حصار، حاج داوود رحمانی قزل

را روی هم  حصار در این بود که اولی گناهان بندگان خود تنها تفاوت کار خداوند عالم و خداوند قزل

در حالی که دومی روزانه به  ،رسد می ها آن به حساب جا  یکجمع کرده و  در روز رستاخیز و قیامت 

 .رسید حساب بندگان خود می

ها  ها و عقوبت حصار که گاه با شدیدترین عذاب ی بندگان خداوند قزل اعمال زشت و گناهان کبیره

 : ها غالبًا شامل موارد زیر بود  این گزارش .توانست ساده ترین امور باشد شد می مواجه می

های بلند  زند، در نمازش از آیه ماند، به هنگام پخش مصاحبه چرت می زندانی در توالت زیاد می

کند، سرش را در طول روز  خواند، پاهایش را در طول روز دراز می کند و نماز طوالنی می استفاده می

کند تا بلکه اطراف را  اش را صاف می ردن پتوهایش سینهک گذارد، به هنگام جمع روی پاهایش می

نشیند که قدش در حالت نشسته، بلندتر شود، در  پاهایش برای دیدن اطراف می ببیند، گاه روی 

بندش را  زند، چشم های اطراف می خورد، دست و پایش را برای تولید صدا به تخته جایش وول می

اش  کند سینه کند و تالش می دهد، بلند سرفه می رار نمیهایش ق کند و به درستی روی چشم شل می

                                                                                                               
در نتیجه شایعات رسیده از . آورد جّو بدگمانی و ترس به وجود می ،"مهلت"در یک ناحیه در طول دورٔه  "آشناها"حضور 

داد، احتمااًل بسیاری از مردم را چنان  پیوند می "های شبانه و شکنجه وحشت، بازداشت"جاهای دیگر که تفتیش عقاید را با 

برای کسب اطالعات بیشتر  .زدند دند و به همسایگانشان نیز تهمت میکر کرد که به گناهانشان اعتراف می وحشت زده می

 Procesus(» روش های تفتیش عقاید از متهمان«و » ریموند پنافورتی«تألیف ) راهنمای بازجویی(» رهنمودنامه«به 

inquisitionis ( مراجعه شود» برنارد کوکسی«تألیف.    
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ش را به کشد، قاشق اش را باال می ب بینیرا صاف کند تا از این طریق به دیگران روحیه بدهد، آ

جود، در خواب  با صدا می) دادند که به عمد خشک می( زند تا سکوت را بشکند، نان را بشقاب می

 ۴۰۳.بگوید تنها نیستندکند تا به دیگران  پف میزیاد خرو

 

ای که خودش داشت تعدادی را  ها یا برنامه هر روز بر اساس گزارش تواب "حاجی"

تعدادی را . داد که توبه کنند زد و دستور می برد و کتک می کرد، بیرون می انتخاب می

. داد ها گزارش کرده بودند همانجا در قفس مورد آزار و شکنجه قرار می هم که جاسوس

 ۴۰۴.گرفت آمد و یک مرتبه یک نفر را زیر مشت و لگد می صدا می گاهی بی

داد و به نسبت  کرد و باالی سر همه یک دور مانور می از دم در شروع می "حاجی داوود"

از هر کس با کابل و مشت و لگد به  ]توابین[های شاگرد دژخیمان  ها یا چغلی شکایت

روز قیامت است، یا باید آدم   :ردک کرد و مرتب هم تکرار می قول خودش پذیرایی می

 ۴۰۵. بشوید و یا به جهنم بروید

 

دادند  گزارش می. افتادند شد، با مشت و لگد به جانت می مان بلند می اگر یک ذره صدای

آن . جا هستم خواهد این طوری به کنار دستیش خبر بدهد که من این که این منافق می

شد و ضربات وحشتناک مشت  پیدا می ی حاجی و معاون مزدورش احمد وقت سر و کله

تر از همه کوبیدن سر و صورت  وحشتناک. بارید و لگد و شالق بود که بر سر زندانی می

                                                 
کرد  اش را به پا می های سربازی هرگاه حاج داوود پوتین. مشابهی داشتنددر بندهای عمومی و مجرد هم توابین نقش   ۴۰۳

آوردند، این توابین بودند که از اتاق اول افرادی را نشان کرده و یک به یک بیرون  و همراه پاسدارانش به بندی هجوم می

ود و زندانبانان در مقابل چشمان در حالی که حاج داو. انداختند ای به میان حیوانات وحشی می کشیدند و مانند طعمه می

انجامید،  ها به طول می افتادند و این تنبیه گاه ساعت ها می آن زده زندانیان با مشت و لگد، کابل و چماق به جان  حیرت

ها  آن . کردند توابین از هیچ کوششی برای تهییج حاج داوود و زندانبانان برای ضرب و شتم بیشتر افراد فروگذار نمی

خندد و از این طریق  در سلول می: کردند ت قربانی را بر شمرده و  به زعم خود خطاهای او را یک به یک ذکر میخصوصیا

اش را ستبر  ها سینه کند به دیگران روحیه دهد، هنگام بیرون آمدن از سلول و گذشتن از مقابل دیگر سلول تالش می

دهد، قوانین زندان مبنی بر ممنوعیت زندگی کمونی را  گران میکند و به این ترتیب پیام  ایستادگی و مقاومت به دی می

زند، زندانیان  ویژه به هنگام پخش دعا چرت می کند، در طول روز و به های فرهنگی توجهی نمی کند، به برنامه رعایت نمی

 ...های دیگر ارتباط برقرار کند، و کند با سلول کند، تالش می تواب را مسخره می

 .۱۴۹، ص ۸۲هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، فرانسه، اسفند چشم در چشم   ۴۰۴

 .۱۱۵، ص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۴۰۵
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آوردند که دیگر هوس  زندانی به دیوار بود که به قول خودشان حال آدم را جا می

 ۴۰۶!درخواست کردن چیزی به سرت نزند

 

 : گوید ارغوان آزادی می

 

که  گرفتند و یا این ر تابوت زیر باران مشت و لگد حاجی داود قرار میلف دختزندانیان م

بعضی . ایستاد شد و دو سه شبانه روز سرپا می زندانی به زیر هشت واحد یک برده می

شد و در شرایطی که زندانی  وارد سالن می ییاوقات حاج داود بدون هیچ گونه سرو صدا

که دقایقی دیگر زیر باران  ذهنی از این گونه تصویر و آمادگی نشسنه در تابوت هیچ

گیرد نداشت، بناگاه زیر ضربات مشت و لگد و ناسزاى  مشت و لگد حاجی قرار می

 ۴۰۷.تگرف حاجی قرار می

 

جا را گذاشته بود  آخر خودش اسم آن. زد با دلیل یا بی دلیل کتک می] حاج داوود[ 

باشید به فکر مقاومت  ای راحت گفت اگر لحظه قیامت و جای تقاص پس دادن و می

 ۴۰۸.افتید می

 

کوبید به  صدای شالقش که به زمین می. آمد حاجی روزی یک بار و گاهی دو بار می

. گرفت هر بار به بهانه ای یکی از ما را زیر شالق می. جا بود مفهوم حضورش در آن

! ه؟اما چگون. جا قیامت است و هر کس باید خود را از این جهنم نجات دهد گفت این می

آمد و  صدا می گاهی بی. ای را بخوری گفت تو جیره داری و باید هر روز جیره به من می

وقتی با شدت به عضالت . شدم کوبید که به هوا پرتاب می ای به پشت می چنان ضربه آن

درد وحشتناک بدنم از حالت انجماد و رخوت به در  رغم علیکوبید  ام می خشک شده

 ۴۰۹. آمد می

 

                                                 
 . ۱۲۳و  ۱۲۲صص  پیشین،  ۴۰۶

۴۰۷ http://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htm 

 .۱۳۵، ص ۸۳نتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان حیدری، ا بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۴۰۸

، استکهلم، سایت کانون ۸۲سخنرانی بنفشه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال   ۴۰۹

 . زندانیان سیاسی در تبعید
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هیچ . اما فریاد راهم از من گرفته بودند. خواست فریاد بزنم درد، دلم میگاهی از شدت 

د که ما را وای بود برای حاج داو کوچکترین حرکت و صدایی بهانه. حرکتی ممکن نبود

  ۴۱۰.وحشیانه کتک بزند

 

زندانیان مقاوم داشتند به لحاظ  گون باانا به دالیل گونجدا از ضدیت هیستریکی که ب توابین 

و دوستان سابق خود داشته   کوچکترین پیوندی با گذشته نبایدلوژیک توجیه شده بودند که ایدئو

ی ترک برداشتن بنای ایدئولوژیکی بود که    به منزله ،زندانیان عدم گزارش کوچکترین تحرک. باشند

 . برای توجیه خود و اعمالش ساخته بود تواب  فرد

 

 از زندان یتداوم توبه پس از آزاد

مقاومت برخوردار بودند و در قبرها  ی که از سابقه ینیاز تواب یکه تعدادآن  آور تعجب ی نکته

و با حفظ و  ندم ادامه دادیت از رژیبه راه گذشته خود در حماز یاز زندان ن یی، پس از رهاندشکست

از عوامل  یکیو  یا امنهخ ی ندهینما یعتمدارین شریک حسیدئولوژیا یها ت حجاب در کالسیرعا

و  یعتمدارین شریدرس حس یها شرکت در کالس ها آن. کردند یم شرکت میرژ یتیو امن یاطالعات

را از   - م داشتیرژ یو اطالعات یتیک با دستگاه امنینزد ی که رابطه یلمسازیف - محسن مخملباف 

 یها نوع تواب در زندان نیترپابرجان یتواباز ن دسته یدر واقع ا. درون زندان آغاز کرده بودند

از زندان راه و روش  ین پس از آزادیت توابیاکثراین در حالی است که . بودند یاسالم یجمهور

 .آوردند یم به عمل نمیاز رژ یتیو حما گرفتندش یدر پ یگرید

ت یسا دراش  افتهیاز زندان در خاطرات انتشار  یخود پس از آزاد یزندگ ی  در باره یبا معمار نوبریس

 : دیگو ین میاش چن ینترنتیا

 

من شروع به ارشاد و امر به معروف و . شد یقرآن از اتاق من پخش م یصبح زود صدا

 یتوانستم برخوردها ینم. ال کرده بودمیژه خواهر کوچکم نازیاز منکر خواهرانم به و ینه

 ... . او را تحمل کنم یاجتماع یدن و رفتارهایش و لباس پوشیباز و راحت و آرا

گفت شروع به  یراه میو حتا امام بد و ب یا  ، خامنهیاسالم یبه جمهور یبا مادرم وقت

 یراننده صدا یبوس وقت ینیک بار در می. شدم یا از اتاق خارج میکردم  یحت او مینص

                                                 
یت کانون زندانیان ، استکهلم، سا۸۲سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال  ۴۱۰

 . سیاسی در تبعید
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بر  یت و غصب از جایبا عصبان ،کند یبلند م یرانیمعمول ا یها ضبط صوتش را با آهنگ

کنم که  یاز منکر م یهمه مسافران راننده را به قول معروف نهزم و در حضور یخ یم

اده یبوس را نگه دارد که من پ ینیدرنگ م یکه ب ا آنیضبطش را خاموش کند  یفور

کند   یکرده و ضبطش را خاموش م ینینش   دن ظاهر و حالت من عقبیراننده با د. شوم

ن تعارضات یا. کنم یف میتعر گرانین کار شگرف خود را در خانه به دیو من فاتحانه ا

 یمادرم با حرص و ناراحت. شدند یما م  ن خانوادهیدل بجگاهًا باعث بحث و  یاعتقاد

اش ارشاد  ها شده و کارش همه یا تهیاو هم مثل کم. دینب حرف نزنیش زیپ«: گفت یم

 ۴۱۱»خواهد مردم را به راه راست بکشاند یشده که حتا به زور م ییو راهنما

 

اما  ،آزاد گذاشته بودند یایرون آمده بودند و حتا پا به دنیاز قبرها ب یظاهر به طورچه  اگر ها آن

زندان و که ن بار یا. ر بودندیکه خود ساخته بودند، اس ین بار در گوریا ،گرید یهمچنان به نوع

همان  ،چهارچوب چادر و حجاب. بودند شده خود نگهبان قبر خود ،در کار نبود یبازداشتگاه

در حجاب، خود را پنهان  ها آن . کرد یامت جدا میشان در ق را از دوستان ها آن بود که  ییها هتخت

 .ده نشوندیکردند که د یم

  :دیگو ین میاز زندان چن یدر باره استفاده از حجاب و چادر پس از آزاد یسببا معمار نوبر

 

 یایگاه از اسرار دنو خلوتگه من شده بود که تنها من حاکم آن و آ یمه درونیچادر، خ

ان مردم و یره آن در میاه و تیعاشق چادر و مقنعه شده بودم و چه بهتر نوع س. آن بودم

وار ناشفافش به من یو د یکیو زندان درونش، در آن تار ین چادر در آن بستگیا. جمع

گران به یکرد، از ورود د یه میو خلوتم را تغذ ییاز به تنهایداد، ن یت و آرامش میامن

شتر یکه هر روز ب یشد و من آن را دوست داشتم، دوست داشتن یام مانع م یم درونیرح

 ۴۱۲شد  یشتر میو ب

 

 ؛ اند خواستند باور کنند که شکسته یکه داشتند نم یا ن به خاطر گذشتهین دسته از توابیااکثر افراد 

  ۴۱۳.ماندند یخود در زندان باق ی ن به راه و روش گذشتهیهم یبرا

                                                 
 .۴و  ۳بندبار، کتاب زینب، سیبا معمارنوبری، صص  سایت بی  ۴۱۱

 .۱۳۷، ص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا   ۴۱۲

از ) جمهوری اسالمیها و وزیر کار  وی خواهر زاده ابوالقاسم سرحدی زاده رئیس شورای سرپرستی زندان(هما کلهر   ۴۱۳

زندانیان کمونیست  و یکی از  توابینی بود که پس از بیرون آمدن از قبر ، مسئولیت بند هفت زنان را از سوی مسئولین 
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٢۴۴

 کیدئولوژیدر نگاه اف تواب یتعر

شدند که  یجزو مخالفان فعال نظام محسوب م ده شده در قبرهایان به بند کشیزندانکه  ییجا از آن

 شان یمانیبرنداشته بودند، اظهار ندامت و پش دز دست از مخالفت خوین یریدر زندان و پس از دستگ

خواسته  ها آن که از  یزیچ. ردیگقرار  یتیو امن ییرش مسئوالن قضایتوانست مورد پذ ینم ییبه تنها

ان یخالصانه با زندانبانان و بازجو یهمکار و یاسالم یتوبه و بازگشت به دامان نظام جمهور ،شد یم

  ۴۱۴.بود

کرده باشد  یرا ط یاز همکار یرفتند که مراحل مختلفیپذ یندامت فرد را م یمسئوالن زندان هنگام

به  " بنده"وقتی  .به معناى رجوع است توبه در لغت . اشدبازگشته ب ها آن و به طور کامل به دامان 

 شد یل میتبد "بنده"به  یستیبا یدر واقع فرد م. کرده است " توبه"ند یگو گردد، می موالى خود بر می

  .کرد یم "رجوع"بود  یاسالم یاز نظام جمهور یندگیداوود به نما حاجعجالتًا صاحبش که  یو به سو

  :شمارد بر مین یرا چن نیتواب یاه امبر اسالم نشانهیپ

 

بتائب، من تاب و لم یزد فی العبادة فلیس  اذا تاب العبد و لم یرض الخصماء فلیس

بتائٍب، من تاب و لم یغّیر رفقائه فلیس بتائب، من  بتائب، من تاب و لم یغّیر لباسه فلیس

من  فلیس بتائب، من تاب ولم یغّیر فراشه و وسادته تاب و لم یغّیر مجلسه فلیس بتائب،

بتائٍب، من تاب و لم یفتح قلبه و لم یوسع کفّه فلیس  تاب و لم یغّیر خلقه و نّیته فلیس

و لم یحفظ لسانه فلیس بتائب، من تاب و لم یقّدم فضل  بتائٍب، من تاب و لم یقّصر امله

 استقام علی هذه الخصال فذلک التائب؛ قوته من بدنه فلیس بتائٍب اذ

کسی . پس توبه کار نخواهد بود ،به کند و دشمنان خویش را راضی نسازدهرگاه بنده تو

 کسی که توبه کند ولی لباس. نیست تائب ،که توبه کند و در عبادت خود افزایش ندهد

کسی که توبه کند و رفقای خود را تغییر . خود را تغییر ندهد، پس توبه کار نیست

. تائب نیست ،یش را تغییر ندهدمجلس خو کسی که توبه کند و. تائب نیست ،ندهد

                                                                                                               
در خبرگزاری ایرنا مشغول به کار شد و   -با حفظ حجاب کامل و چادر  -وی پس از آزادی از زندان . زندان پذیرفته بود 

ی توابین بپیوندد به خاطر قامت ورزیده و  او قبل از آن که به جرگه. ر خارج از کشور به عهده گرفتهایی را نیز د مسئولیت

 . شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بود داوود به ای که داشت بارها توسط حاج روانه قد بلند و نیز مواضع چپ

های جسمی و روانی افراد  نی فردی است که با ظرفیتدادن اطالعات در زیر شکنجه و فشار، نوعی از ضعف و ناتوا  ۴۱۴

کس را که برای آزادی زودتر، گرفتن تخفیف در مجازات، رهایی از مجازات اعدام، استفاده  اما اقدام آن. رابطه مستقیم دارد

ی ضعف و ناتوانی   دیدهبرای پ. توان ضعف و ناتوانی شمرد پردازد، نمی به اختیار به همکاری با رژیم می... از امکانات بیشتر و

 .باید حد و مرزی قائل شد
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٢۴۵

کسی که . پس تائب نیست ،و بالش خود را تغییر ندهد کسی که توبه کند و بستر خواب

کسی که توبه کند و . تائب نیست ،توبه کند ولی اخالقش را و نّیتش را تغییر ندهد

آرزوهای او  کسی که توبه کند و. تائب نیست ،و دستش گشاده نشود قلبش باز نشود

کسی که توبه کند و اضافه غذای بدنش  .تتائب نیس ،شود، و زبانش را حفظ نکندکم ن

 ۴۱۵ .هرگاه این خصال پا گرفت در فردی پس آن تائب است را تقدیم نکند، تائب نیست،
 

البالغه  نهج ۴۱۷به حکمت  ین هدفیل به چنین یدر زندان، برا یاسالم یندگان نظام جمهورینما

 یبرا داند و میبلندمرتبگان  ی رجهرا داستغفار  ،طالب در حکمت مزبور بوا بن یعل. کردند یاشاره م

 :کند که عبارتند از یح میمرحله را تشر شش ،دن به مقام توبهیرس

 

. َضیالنََّدُم َعَلی َما َم: َأوَُّلَها: َمَعاٍن ااْلْسِتْغَفاَر َدَرَجُة اْلِعلِّیِّیَن، َوُهَو اْسٌم َواِقٌع َعَلی ِستَِّة إنَّ ...

اْلـَمْخُلوِقیَن ُحُقوَقُهْم َحتَّی  َأْن ُتَؤدَِّي ِإَلی: َوالثَّاِلُث. َتْرِك اْلَعْوِد ِإَلْیِه َأَبدًا اْلَعْزُم َعَلی: َوالثَّاِني

َضیَّْعَتَها  َأْن َتْعِمَد ِإَلی ُکلِّ َفِریَضٍة َعَلْیَك: َوالرَّاِبُع. َعَلْیَك َتِبَعٌة َتْلَقی اللَه عّزوجّل َأْمَلَس َلْیَس

الَِّذي َنَبَت َعَلی السُّْحِتَفُتِذیَبُه بااْلْحَزاِن، َحتَّی  َأْن َتْعِمَد ِإَلی اللَّْحِم: َواْلَخاِمُس. َفُتَؤدَِّي َحقََّها

الطَّاَعِة  ُتِذیَق اْلِجْسَم َأَلَم َأْن: َوالسَّاِدُس. اْلِجْلُد ِباْلَعْظِم، َوَیْنَشَأ َبْیَنُهَما َلْحٌم َجِدیٌد َیْلِصَق

 .َأْسَتْغِفُراللَه: َفِعْنَد ذِلَك َتُقوُل .َکَما َأَذْقَتُه َحاَلَوَة اْلَمْعِصَیِة

 که فرد انجام داده  یچه گذشت و اعمال از آن یمانیپش -

 بر عدم بازگشت به گذشته  یم مبنیتصم -

 شده از مردم ع یضا حقوقبه جا آوردن تمام  -

بر عهده تو بوده و  هر واجبی را که، ف فوت شدهیتکل یم بر جبران و قضایتصم -

همکاری اطالعاتی، در اختیار گذاردن اطالعات در ( به جاى آورى اى، انجامش نداده

 ...)مورد خود و دیگران که کتمان شده بود و

که پوست به  چنان) با اندوه فراوان(ده یکه از حرام بر اندام روئ یآب کردن گوشت -

 دیشت تازه برواستخوان بچسبد و گو

. تر به آن چشانده شده بود شیگناه پ ینیریکه ش  چنان؛ چشاندن رنج طاعت به تن -

پرداختند و  یصبح تا شب نماز خوانده و به دعا و ثنا م یستیبا یست میان مارکسیزندان(

و اساسُا مسلمان ر کفر و نفاق بوده یشان در مس ز چون نماز و روزهیان مجاهد نیزندان

                                                 
 .  ۳۵، عالمه مجلسی ص ۶نوار، جلد اال بحار. ۱۹، ص ۲۸۴، شماره ۱۳۸۴مرداد  ،پاسدار اسالمنشریه   ۴۱۵
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٢۴۶

 ).آوردند یآن را به جا م یقضا یستیبا یم ،شدند یمحسوب نم

 

شد و او مجبور  ی زندانی به سادگی پذیرفته نمی با داشتن چنین دیدگاهی نسبت به توبه، ادعای توبه

 . گذاشت بود برای اثبات خلوص نیت خود، مراحل مختلفی از همکاری را پشت سر می

 

 ییقضامنصبان  از صاحب یکیمراحل مختلف توبه از نظر 

، ۶۰سیاه در سال  ییقضا یعال یشورا یاز اعضا انقالب و یها دادگاه سابق حاکم شرع یآمل یجواد

و در ارتباط با مراحل مانع  "میر قرآن کریتفس" ازدهمیدر جلد  ،مراحل اخالق در قرآنی  بارهدر

 :دیگو یم ر و سلوكیاز س ییزدا

 
است آن است که انسان  " به عوامتو"مرحله اول توبه که توبه عمومی و به اصطالح، 

 . بردارد ت کار از تبهکارى خود دستیمعص

ن است که مستحب را بشناسند و انجام بدهند و حرام و یپس، توبه افراد عامی به ا

م یمان باشند و آن را ترمیبه گذشته جدا پش مکروه را بشناسند و انجام ندهند و نسبت 

م یر ترك خالف داشته باشند که البته ترمنده هم عزم قطعی بیبه آ  کنند و نسبت

ست، بلکه یمانی از گذشته زشت، نیم تنها به پشیرا ترمیز; ستیگذشته، کار آسانی ن

ن است که اگر کسی در یم کرد و آن اید ترمیرا هم با ها آنحقوق فراوانی دارد که 

ناس باشد، الله باشد، به دو شخص و اگر حق ال ه، کار بدى کرده، اگر آن کار، حقگذشت

 :به سه شخص ظلم کرده است

 . ن رفته استیا مال او تلف شده و از بیکسی که حق، عرض  - ۱

 . م کرده استیگران را تحریع حقوق دییچون خدا تض; امر خدا که اطاعت نشده است -۲

 ...ب رسانده است یش را آزرده و به آن آسین کار، روح خویرا او با ایز; خود گناهکار -۳

ر قلب آلوده ین رضاى الهی و تطهیست، ولی تامیگران چندان دشوار نیم حق دیماما تر 

 ۴۱۶. ستیکار آسانی ن

 

و  "یاله یرضا"ن یتأم یبرا ،کرده یکه مشتاقانه مراحل توبه را ط یاز کسان یکی ،یبا معمار نوبریس

 :آورد  یم یاضت رویبه ر "ر قلبیتطه"

                                                 
۴۱۶  http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm 
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کردم تا  یاحکام اسالم یسخت و افراط یسم شروع به اجرایا مازوخیاضت ین فاز ریدر ا

امبر اسالم برخودم واجب ین را هم مانند نماز شب بسان محمد پیکه مستحبات د ییجا

شدم و در آن خلوت شب که همه  یدار میمه شب بیبعد از ن دوهر شب ساعت . نمودم

داوند به درگاه خ یه و زاریخواندم و با گر یخواب بودند نماز شب پرمشقت را با عشق م

اکثرًا در آن حالت سر سجده به خواب . ار کم شده بودیخوابم بس. کردم یطلب وصل م

کردم و  ید وضو میدار شده و تجدیبا گردن و بدن خشک شده ب یرفتم، بعد از مدت یم

مه شب من یاضت عابدانه برنامه هر نین ریا. باز عبادت بود و عبادت، تا وقت نماز صبح

 . بود

دن از یخود از لذت خوردن و آشام یک در غذا خوردن و محروم سازروزه و امسا... 

ام روزه  یبا خود عهد کرده بودم تا لحظه آزاد. من شده بود یخودساز یها اضتیگر رید

هر روز روزه بودم هر روز، به . دانستم یتوانست باشد نم  یم ین چه روزیرم، حال ایبگ

 ین روزه گرفتن افراطیاز ا. تن حرام بودام که روزه گرف ود ماهانهیپر یر از روزهایغ

آن هشدارم  یو روح یانم به وحشت افتاده بودند و مرا از عواقب و خطرات جسمیاطراف

 .مات خود اصرار داشتمیمن همچنان بر تصم یدادند ول یم

ماه تمام خود را مجبور به خوردن نان کهنه و خشک کرده بودم که هر چند روز  نه... 

گر به سر بند برده ید یها به همراه آشغال "ینون خشک" یبرا ییها سهیک بار در کی

ن ید روح و روان خود را با ایکردم تا که شا یها تناول م ، من از آن نانیآر. شدند یم

م یک سال و نی. ... ش بدانمیش از پیها را ب م و قدر نعمتیه نمایها پاک و تزک اضتیر

 ۴۱۷. ام روزه بودم ین تا لحظه آزادد و مین روزه گرفتن من به طول انجامیا

 

موانع  مورددر   یآمل یجواد .به خود سوءظن داشته باشد یستیبا یشه مین ها گذشته فرد همیاز ا

 : دیگو یر و سلوك مینظرى و عملی س

 

ار یکشاند، هش به آنچه انسان را دوباره به غفلت می د نسبت یپس از نجات از غفلت، با

هاى خدا را بشناسد و هم بداند که در همه حاالت،  د هم نعمتیان رو انسان بیبود و از ا

را خوش گمانی یز; گمان نباشد به خود، خوش در مشهد و محضر الهی است و هم نسبت 

ه یه کند و توجیرا توج ها آن شود که انسان کارهاى خود را حمل بر صحت و  باعث می

                                                 
 .۱۳۸  ۱۳۹-، صص صفحه۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا   ۴۱۷
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گر به ین کسی، دیچن. ستیر نب روح، سازگایزاست و با تهذ ها غفلت ی کردن تبهکار

را کارهاى خود را، یز; م کندیهاى گذشته را ترم ی ابد تا تبهکاری توبه و مانند آن راه نمی

 ۴۱۸توبه کند ها آن پندارد تا از  زشت نمی

 

 یجا شکل افراط تا آن "طهارت"ت یرعا یو تالش برا "یمحضر اله"و  "مشهد"قرار داشتن در موضوع 

 : دیگو یبا میرد که سیگ یبه خود م

 

بر اساس برنامه . گر من بودندید یها اضتیواجب از ر یها گر غسلیها و د غسل جمعه

ار یشه بسیر از آن اوقات، آب همیم و غیبار آب گرم داشت دوبار - یکی یا زندان ما هفته

خ بود که یآب آنقدر سرد و . آمد یرون مین بیاو یها که از دل کوه یخیسرد بود، آب 

م از سرما یپاها ید تا کبودیکش یم ساعت طول میعد از غسل و دوش حدود نهر بار ب

ز یخاص ن یاد و روزهایاع. برنامه غسل کردنم در هر روز جمعه ثابت بود. برطرف شوند

 . ودمیض در اتمام دوره پریمضاف بر آن بودند و واجب بود بر من غسل واجب ح

 یگریز حالت دیودم نیاشت دوره پرگر حالت نرمال ندیستم بدنم دیکه س ییجا از آن

انداخت و من  ید میها، من را در شک و ترد ینیاز روز هفتم تا دهم لکه ب. دا کرده بودیپ

  ۴۱۹. نطوریبعد باز لکه و باز غسل  باز هم یاما چند ساعت. کردم یخ غسل میبا آن آب 

 

 یبخصوص برا. دتداوم در آن آسان نبو یکه براست یامر. الوضو بودم شه دائمیمن هم هم

تازه الزم  یید وضویتجد یا لحظه یها چرت و خواب یداشتم و با آن یکه کم خواب یمن

 .سال تداوم داشت دهام به مدت  یالوضو بودن من از زندان تا بعد از آزاد ن دائمیا. بود

۴۲۰  

 

ته، ر فشار شکسیکه ز یفرد یعنی "سالک"رد که یگ یانجام م یدر حال "یر و سلوک معنویس"ن یا

و یا  کردند  ید خود دفاع میاز عقا است که تنها یدختران جوان ی رحمانه یب ی  روزانه شاهد شکنجه

 . بدهند ین و باور اجباریتن به د خواستند ینم

                                                 
۴۱۸  http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm 
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 . پیشین  ۴۲۰
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٢۴٩

 توبه نشان دادن خلوص یبرا یاقدام عمل

 در ظاهر و کردار یستیبا یم ،شکستند یکه در قبرها م یافراد ،توضیحات بیان شده اساسبر 

 .کردند شان به مقامات زندان را ثابت می وفاداری

  :دیگو یم یبا معمار نوبریس

 

 یاسالم یبه سمت اسالم و جمهور یاسیس یبرگشت اعتقاد یعنیمن تواب شده بودم ...

 ۴۲۱.دم داشتمیو مبارزه در جهت اعتقادات جد یالتیو تشک یاسیت سیو به دنبالش فعال

 

  :دیگو یم ،از فرد مورد نظرش ببرد ین که نامیون ابد در همین باره ، ره برادرانیمن

 

 یهیتنب یها را هم در سلول یطوالن یها ماه. ها داشت یان زندانیم یادیاحترام ز

و . گر هم در زندان بودندین نفر دیاش چند خانواده یاز اعضا. گوهردشت گذرانده بود

 ییگو. که خوردمیت کاماًل ین وضعیدنش در ایبا د. دا کرده بودیحاال او نقش بازجو را پ

حصار که  اند؟ از قزل دم با او چه کردهیپرس یمرتب از خود م. ده شدیبه سرم کوب یپتک

بازجو گفته بود دوستانم اطالعات و گزارشات . بود "ها جعبه"منتقل شدم او هنوز در 

 ۴۲۲.اند رفتار من در زندان نوشته ی در باره یادیز

 

 : دهد که اهی مینازلی پرتوی در همین زمینه گو

 

ط را ندارم و حاضر به ین شرایگر تحمل اید من دیبگو ینبود که کس ین سادگیبه ا 

اثبات . اثبات کن  :گفت یبه او م ین صورت حاجیدر ا. ابدًا. ریخ. رش مقررات هستمیپذ

مانده  یباق ییبازجو ی را که از دوره یالتید اطالعات تشکیبود که با ین معنیکردن به ا

. یکن یسینو تک یا در بند بوده ها آن که با  یتک تک کسان یو بعالوه برا یدهبود ب

ن یش را و ایها اش، نقطه ضعف یات شخصی، خصوصیدان یاو م ی هرچه را در باره یعنی

                                                 
 . ۵۵ص  پیشین،  ۴۲۱

 . ۱۸۵آلمان، ص   حقیقت ساده، منیره برادران، انتشارات نیما،  ۴۲۲
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 ۴۲۳.ینوشت یم یستیتوان کرد تا وا دهد، با یکه چه م

 

  :دیگو یره برادران میمن

 

 یسر زندان ینان را باالینکرده گاه اها اکتفا  هن مصاحبیبه احتا  ]یداوود رحمان[ یحاج

ند و شکست و یخود را حضورًا به آنان بگو یبرد که سرخوردگ یدر جعبه نشسته م

ناتوان و درهم شکسته  یسپس از زندان. ان مقاومتشان را اعالم کنندیم و پایتسل

ن افراد که یا ار ازیو چه بس. خواست یم یخواستند، اطالعات و همکار یفراتر م ییزهایچ

 "یه اطالعاتیتخل"ها  جعبه یها مقاومت کرده اطالعات نداده بودند، در پ ییدر بازجو

ا یک خود را هم لو دادند و یر فشار حتا برادر و افوام نزدیبودند که ز یکسان. شدند

تک تک  ی ها را فاش کردند، حتا درباره یریگ میان و نحوه تصمین زندانیمناسبات ب

 ۴۲۴.ز نوشتندین نهاشا یهمبند

 

ن که قبول کند نماز بخواند یرود نه ا یجا م که آن یبود که قرار بود هر کس یطیشرا... 

گفت که من  یشد م یپا م یجا کس اگر در آن یعنی. سد، بلکه له بشودیا انزجار بنوی

چوقت بهش اجازه یکنم، ه  یت مین را رعایا قوانیخوانم  یا نماز میسم، ینو یانزجار م

ک فرد خرد یکه به عنوان  ینشست تا زمان یجا م د آنیبا. رونید بیایجا ب دادند از آن ینم

 ۴۲۵!نیهم. بشود

 

 :دیگو یپروانه م

 

آورد و اطالعات  یمجدد به عمل م ییبازجو ... حاج داوود به مصاحبه قانع نبود

ک بند ت یها مورد بچه ز دریز به ریخواست ر یم ها آن حاج داوود از  ... خواست یم

 ۴۲۶.ت خود را از دست داده بودندیانسان یواقع یبه معنا ها آن . کنند یسینو

                                                 
، استکهلم سایت کانون ۸۱عام زندانیان سیاسی، سال  رانی نازلی پرتوی در شب یادمان چهاردهمین سالگرد قتلسخن  ۴۲۳

 .زندانیان سیاسی در تبعید

 . ۱۳۴و  ۱۳۳حقیقت ساده، منیره برادران، نشر نیما،آلمان،  ص   ۴۲۴

 . ۱۸۷-۱۸۶، صص ۱۹۹۷بستان های زنان ایران، شماره هشتم، تا شکوفه مبینی، هشتمین سمینار بنیاد پژوهش  ۴۲۵

 .، استکهلم،۸۲سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال   ۴۲۶
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٢۵١

   :دیگو  یم ییبازجو یها کار در شعبه یخود برا یدر مورد آمادگ یبا معمار نوبریس

 

از  یمه روشنیر نیتصاو ۱۳۶۲ن در  اسفند یک ماه قبل از انتقالم به اوین مدت یدر ا

با  یکیه بازجوها در آن بودند و من ارتباط نزدحصار در ذهنم هست ک در قزل یبخش

روز  سه -دوجا  رفت و آمدم به آن. ادینان زیز به من اعتماد و اطمین ها آن داشتم و  ها آن 

به  ییدر شعبه بازجو یز به مشارکت و همکاریام را ن ل و عالقهیمن تما. ش نبودیب

ام را مناسب  یط و ثبات روحیاحال بعد از چند روز شر. ن زندان نشان داده بودمیمسئول

 ۴۲۷. نبوده است ییبازجو یل من برایل و پتانسیاست و ناقض تما یگریدند امر دیند

 

   :دیگو  یم ،شده ییبا بازجویکه توسط س یپرتو ینازل

 

من در آن نوشته شده  ی پرونده ی در باره ینیمع یها به من داد که سؤال ییها او برگه

ان یتوانست تمام اطالعات زندان ین خانم داشتند که او میه اب یچنان اعتماد یعنی. بود

 ۴۲۸ستین یست؛ اعتماد کمین یا ز سادهین چیا. گر را بخواندید

 

ان به خاطر تازه نفس بودن با مقامات زند ین پس از شکستن و اعالم همکارین دسته از توابیا  

باالتر از  ینان شده و به مقام و مرتبتزندانبا یها یل به سوگلیتبد ،شتریل بیاز پتانس شان اریبرخورد

 .دندیرس ین سابق میتواب

 

 اثبات توبه یها از راه یکی ؛بازگرداندن دوستان یتالش برا

 ی که در ماهنامه "به توبه یکردیرو" ی  ه قم در مقالهیاز طالب حوزه علم یکینژاد  یمحمد اصغر

 : سدینو یآمده، م یالمغات اسیسازمان تبل یاسیس -یدتیارگان عق "پاسدار اسالم"

 

ا ین شخص در اصول یر و فاسد کردن دیغ یکار حرام و موجب گمراه یاز معاص یبرخ

 یبا ارشاد شخص ین گناهیح شده که توبه از چنیها تصر از کتاب یا در پاره. فروع است

 ۴۲۹ردیگ یکه گنهکار او را گمراه کرده، تحقق م

                                                 
 .۱۲۷، ص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، شهریور  -سیبا   ۴۲۷

 http://www.dialogt.org/index.htmlمصاحبه ناصر مهاجر با نازلی پرتوی   ۴۲۸
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است،   )یگریگمراه ساختن د(از اضالل ن آمده که اگر توبه یالمسترشد مثاًل در نهج

 ۴۳۰.فرد گمراه ییشود، مگر بعد از راهنما یمتحقق نم

عشر آمده که اگر گناه صورت گرفته در مورد انسان باشد، اگر با  یدر شرح باب هاد

اشتباه باشد، توبه از آن با ارشاد او و اعالم خطا تحقق  یفتوا ین او از راستایاضالل در د

 ۴۳۱ردیگ یم

ر باشد، در توبه از یت انجام گرفته گمراه نمودن غیاگر معص: ن آمده استیقیال حقو در 

حق و بازگرداندنش از اعتقاد باطل به اعتقاد  یفرد گمراه به سو ییآن ارشاد و راهنما

ات به یروااز  یو اگر امکان نداشته باشد، از برخ. ح الزم است اگر امکان داشته باشدیصح

ت یاند هدا او گمراه شده یرا که به بدعت و گمراه یافراد ید که تا وقتیآ یدست م

ت را به توبه کامل حمل ین روایشتر علما ایو ب. شود یرفته نمیاش پذ نکند، توبه

 ۴۳۲.اند کرده

 

 :  گوید بنفشه یکی از زندانیان مقاوم بند قیامت از تالش یک زندانی در هم شکسته برای ارشادش می

 

او شروع به رد ایدئولوژی . ها را باالی سرم فرستاد ک بار حاجی یکی از توابی

شناختیم و  ما اسالم را نمی: مارکسیسم و تعریف از ایدئولوژی اسالمی کرد و گفت

توانی توجیه کنی که  کردیم و بعد اضافه کرد، تو نمی عظمت و قدرت اسالم را درک نمی

من در . را پذیرفتم به خاطر منافعم و یا به علت پشت کردن به طبقه کارگر اسالم

او .  های مردم بزرگ کرد ی فقیر به دنیا آمدم و مادرم ما را با رختشویی در خانه خانواده

سپس به تعریف و تمجید از حاج داوود پرداخت و وی را انسانی رئوف و مهربان و دلسوز 

که از  یاو در حال. های تو را بشنوم خواهم حرف من نمی: به او گفتم. زندانیان معرفی کرد

 !های من فکر کن به حرف: رفت، گفت ها بیرون می جعبه

 

سر دوستانش که در قبر  یکند باال یم یاش سع جبران گذشته و اثبات توبه یبرا یبا معمار نوبریس

 : را موعظه کند ها آن اند رفته و  نشسته

                                                                                                               
 .۶۸، ۶۷فی رحاب التوبه، ص   ۴۲۹

 .۸۳الدین محمد حبلرودی رازی، ص  الدین خصربن شمس المسترشدین، نجم نهج  ۴۳۰

 . ۶۳ص  عالمه حلی، شرح باب هادی عشر،  ۴۳۱

 . ، انتشارات رشیدی، تهران۴۵۳دباقر مجلسی، ص مالیقین، مح حق  ۴۳۲
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وز در که هن ییها خواهم که با چند نفر از بچه  یاجازه م یدر همان زمان من از حاج

 یها متوجه حالت یحاج. بروم ها آن سر  یباال یها بودند صحبت کنم، به عبارت جعبه

 : من بود لذا مرّدد رو به من گفت یرعادیغ

  ».ین کار را بکنیست که تو ایحتمًا الزم ن«

 . ر بگذارمیتأث ها آن  یبتوانم رو ید کمیشا! د حاج آقایکنم اجازه بده یخواهش م -

 . یدا کنیو آرامش پ یتر به خودت برسشیتو بهتره ب -

 . ت داردیخودم اهم ین برایا. کند یها هم مرا آرام م ن برخورد با بچهیا یول -

 ؟یصحبت کن یخواه یم یخوب، با چه کسان -

 . میگو یمن اسم سه نفر را م

چوقت حرف یاو با من ه. زندان یها ، از خط دهندهیسهند] هوادار[، ییون بقایکتا

ک دختر هوادار یا مستور، یناد ینفر بعد. آمد یمن دورادور از او خوشم م یزد ول ینم

غّد و  یلیاو خ. صاف یساله، سبزه و با نمک با صورت گرد و موها  ستیبکار، یپ

احتمااُل  ینفر سوم دختر. اش را دوست داشتم یو غّد یو سادگ یصاف. سرسخت بود

. ون رفتمیسر کتا یباال. لت انتخاب من بوداش با همه ع رفتار دوستانه. هوادار راه کارگر

 یم نگاهیگه گاه ن یچ کالمیه یاو ب. ش حرف زدمیشتر برایا بیقه یدق پانزده -دهد یشا

. مردوخن یدرست مثل من در رابطه با پرو. ب نبودیم غریحالتش برا. انداخت یبه من م

ون یدانستم که کتا ید میبع. بود یقیعم ین رابطه عاطفیپرو ن من وین تفاوت که بیبا ا

 یا هم برخورد مشابهیناد. به من در دلشان داشتند یگر اندک محبتیو آن دو نفر د

در  ید حاجیو ترد ینگران. غ کردیبه من در یم نگاهیاش حتا از ن یداشت و با همان غّد

 ۴۳۳. شدم رو روبه یاجازه به من صحت خود را آنگاه نشان داد که من با آن دختر سوم

 

دادن ه حاج داوود در ید اولیاش در آن لحظه و صحت ترد یرعادیان حاالت غیدر ب یار نوبربا معمیس

 : دیگو یم ،به او ی صحبت اجازه

 

ش او رفتم و کنارش یپ. ها را در آن نگاه داشته بودند ن بچهیبود که ا یسالن بزرگ ...

ن دارم قبولشا یکه کم ییآنها خواستم حداقل  یم. فشار حرف زدن داشتم. نشستم

حرف زدم و . شروع به صحبت کردم. شتر بودیب ها آن دم به درک یام. م باشندیشنوا

                                                 
 . ۱۱۲تا  ۱۱۰، صص ۱۳۸۶یور زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهر -سیبا   ۴۳۳
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٢۵۴

 ین بار طوریکنند، اما ا یر مییم تغیها کم کم احساس کردم که باز حالت. حرف زدم

ن کلمه را تلفظ یتوانم ا یدم نمید. دمین صحبت به کلمه صداقت رسیدر ح یوقت. گرید

من، من با خودم صادق شدم صا صا صاد د ق ق «: ه بودمن جملیان ایدر حال ب. کنم

 ...دا دا... مفهوم ص ص ص دا دا . شدم

ن یا. دم که در کلمه صداقت ماندمیم که من مفهوم صداقت را فهمیخواستم به او بگو یم

چ وجه آن را به اتمام یتوانستم به ه یکرد که نم یم ینیبر وجودم سنگ یکلمه بقدر

. بدنم نرم و افتان شد. شدم یدم چیگر نفهمیده بودم که دیاقت رسصد "دا"به . برسانم

 . ...شان شدندیم پریم رفت و موهایموها یدستانم ال. شل و ول شدم

ن قل ییبا به پایسرسبز و ز یا تپه یکه از باال یتمام بدنم بدون اراده من مانند کسان

 یرخان طول سالن را طبر خود ندارند، به حرکت درآمد و چ یگر کنترلیخورند و د یم

دم که با ین را دیسرم چند تن از تواب یبعد باال یلحظات. رفت و جلو یکرد و به جلو م یم

خواستم از آن  ینم. داد یم را ماساژ میبازو ها آن از  یکی. ترحم دورم جمع شده بودند

م یرها«: انمفهمخواستم به او ب یما و اشاره میبا ا. حرف بزنم یم و با کسیایرون بیحال ب

در » ...کند و  یم ینیبدنم سنگ یدست تو بر رو. خوب است یلیمن حالم خ! بگذار

به  -تیقباًل از هواداران اقل –ن بازرگان ین به نام پرویاز تواب یکی یهمان حال صدا

 یلیخ  !ل بخونیکم ینماز و دعا! بایس«: گفت یم ید که با ترحم و دلسوزیگوشم رس

 ۴۳۴. بدهم یجواب یخواستم به کس ینا نداشتم و نم» .شهیحالت بهتر م  !خوبه

 

 : دیگو یم ،که شکسته بود یگر از کسانید یکی یانوش اعتمادیک یبرخوردهابا در مورد یس

 

ها، داوطلبانه  مبارزان، در تابوت یها از سردسته یانوش اعتمادیامثال من کم نبودند، ک

از  یاریث برگشت او و بسرود، باع یله میسر دوستش جم یکند، باال یمصاحبه م

و همسرش  یشنهاد حاجیبه پ... مسئول بند شده  حتاشود، تواب و  یگر میمقاومان د

ن مهر و یکه ا ییشود تا جا یم ها آن  یبرا یگذارد و دوست خوب یرا برخود م ینام هد

 یس زندگیتا بعد از زندان و تا به امروز که او در شهر منچستر انگل یمحبت او به حاج

 ۴۳۵. مانده است یکند، باق یم

                                                 
 .۱۱۳و ۱۱۲صص  پیشین،  ۴۳۴

 . ۱۳۳ص پیشین،  ۴۳۵
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 : دیگو یم شخودبا  ن مردوخیپروبرخورد  ی از تجربه یبا معمار نوبریس

 

ن یام پرو یمیدوست صم ه،رون آمدیباالخره در باز شد و من با چشمان گرد و از حدقه ب

شوکه شده . من آمد یدم که وارد اتاق شد و به سویو مقنعه د یمردوخ را با چادر مشک

ن اسوه مقاومت و تحمل ین دختر مبارز کرد، این ایپرو. م نبودیبرا یردنباورک. بودم

 ... ها شکنجه

. ست که برگشتهین نین پرویت ندارد، این واقعیا! اد بکشم نهیخواستم با تمام قوا فر یم

سم یمکان. م مانده بودیط سخت برایآخر او تنها دوست و آرامش دهنده من در آن شرا

ن یبا ا ییارویم حس درد آن کارساز نبود و من مجبور به روعد یبرا اقعیتپس زدن و

او شروع . ره به او ماندمیکالم خ یحرکت و ب یب. ن کنارم نشستیپرو. ت تلخ بودمیواقع

ن را قبول کرده، نماز یشده، خدا و د ین که چرا برگشته، چرا مذهبیبه صحبت کرد، ا

 ...ا و چرادا کرده است و چریعه پیش به شیخواند و حتا گرا یم

او از . دیگو ید و میگو ین میپرو. مد، اما سراپا گوش شده بودمآ یاز من بر نم یکالم

کرد که تمام  یف میجان تعریو با شور و ه یچنان واقع ن لحظات برگشت خود آ

ن در جعبه ها غرق در یپرو. ر در آمده بودندیبه تصو یلمیم مانند فیاو برا یها گفته

 یها از انسان یار بزرگتریدر کالبد و شکل بس یروحان یمرد. خود نشسته بود یایدن

د و آرام و یآ یسبز دور سر و گردنش به سراغ او م یون، با شالی، در لباس روحانیمعمول

! پاشو  !پاشو«: دیگو یرا میگ ییو صدا ین گذاشته و با تأنیبا محبت دست بر شانه پرو

 »!ا و نماز بخوانیپاشو و ب

د نماز بخواند و یکند با ین واقعه او احساس میدهد که بعد از ا ین ادامه میپرو

نماز  یخواهد که او را برا یزد و میخ یاو بر م. ندیگر در جعبه ها بنشیخواهد که د ینم

 . ببرند

قابل  ینیت عیک واقعیا بلکه یک رویک خواب و یها نه به عنوان  ن صحنهین از ایپرو

شده؟ دچار  یوانه و روانین دیا پرویآ«: ودم گفتمبا خ. کرد یف میخودش تعر یلمس برا

 »ام شده رو روبهاست که با آن  یا گر چه مقولهین دید؟ ایگو یتوهمات شده؟ او چه م

ن ادامه یپرو. کنم یاو دلسوز یتوانستم حتا برا یج و منگ شده بودم که نمیآنقدر گ

طان به یاز ش ن صحبتیدر ح. دیگو  یطان از وجودش میدهد و از دور کردن ش یم

 یکرد و رو یداد، مشت خود را به حالت چنگ باز و بسته م یم یدستانش حرکات خاص

ش تو یمن پ! بایس. طان را از خودم دور کردمیمن ش«: گفت ید و میکش یش میبازوها
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ن یا. ینیشتر ننشیجا ب نیو در ا ییایخدا ب یآمدم که از تو بخواهم تو هم به سو

کنم فکر  یخواهش م. خواستم که با تو حرف بزنم یمن از حاج. هوده استیها ب مبارزه

 »!گر نمانیجا د نیکن و ا

ن، ارشاد و  یب و دهمذ یاش با برگشت او به سو ین با آن حاالت روحیدن پروید

ن بار یاتم ایافکار و ذهن. من بود یدرون یها نهیبر آن زم یا  ک جرقهیت من، مثل یهدا

 ۴۳۶. سته شده بودندشک یرقابل تصوریباز به شکل غ

 

دور داشت که  یداز نظر نبا. ن برعهده گرفتینسبت به پرو یتر ار فعالیبا نقش بسیبعد از شکستن، س

را متحمل  یفراوان یها یو سخت از زنان مقاوم زندان بود یکی ،ر فشارین قبل از شکستن در زیپرو

  ۴۳۷.بود  شده

 

 متفاوت نشان دادن خود یتالش برا

کردند خود را تافته جدا بافته  یتالش مرژیم درآمدند، به خدمت این که پس از  نیتوابن دسته از یا

بلکه  ،نه در اثر فشار گویی که شناساندند طوری میل خود را ین دلیبه هم .نشان دهند نیتوابگر یاز د

ن خاطر یو به هم اند دهیم رسیو رژ "اسالم"ت یک به حقانیدئولوژیا فلسفی وپس از تفکر و تعمق 

 .هستندجمهوری اسالمی  یها در راه آرمان یاضر به جانفشانح

 . کردند یرا قبول نداشته و به صراحت با آن مخالفت م یقبل نیتوابوه کار یش ها آن

  :دیگو ین باره میدر ا یبا معمار نوبریس

 

 اریبود را بس جیرا نیاز تواب یبعض نیکه در ب یبه آن صورت یمن گزارش داخل بند

چه  یکنم که چه کس یو آن چغل نیمثاًل از ا. دمید یت و کودکانه منادرس ،یسطح

از  یسنجاق قفل زند، یحرف م یبا ک خواند، ینم ای خواند ینماز م پوشد، یچه م خورد، یم

اما . مسخره بوده و هست شهیهم میکه برا ها رتچرت پ نیاز ا... دوستش گرفته و

                                                 
 .۱۰۲-۱۰۳، صص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا   ۴۳۶

حاج از کسانی بود که از . ... این دختر قد بلند الغر زیبا به سمبل مقاومت معروف بود«: گوید سیبا در مورد پروین می  ۴۳۷

 ».خورد ها را می داوود بیشترین کتک
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 دییتأ شهیبا او را هم حیخورد صحفرد در جهت بر کیگزارش دادن بصورت شناخت از 

 ۴۳۸.کنم یو م کردم یم

 

دو   زهیبه وجود آورده و با انگ نیتوابان یدر م یمعتقد بودند که قصد دارند انقالب این گروه از توابین 

کردند که  یم یمنفعل معرف یرا عناصر یمیقد نیتواب ها آن . م وادارندیرا به خدمت رژ  ها آن چندان 

مختلف  یها  نهیدر زم یدارند و به کار جد یبر نم یک خود قدمیدئولوژیا یغنا در راه ارتقا و

ر ییکار دست به کار تغ آغازدر  ،خود گذشته ینف ین برایجلب توجه و همچن یبرا ها آن . پردازند ینم

ابش که در آلمان انتشار کت ی در مقدمه ،نیتواب گونه نیاز ا یکی یبا معمار نوبریس .نام خود زدند

 : شود یم ین معرفیچن ،افتهی

 

برد، چرا که نام  یخداحافظ را به کار نم ی اش، حّتا کلمه یستیسال دوران کمون ششدر 

و توبه  یزندانش آن چنان مذهب ی هسال پنجک دفعه در دوران یدر آن واژه بود،  "خدا"

 ینب کبرا را در تعالیگرداند تا راه ز یبرم" نبیز"به " بایس"گردد که نامش را از  یکار م

 ی هاش از زندان، حلق یتا بدان سان که بعد از آزاد. خدا و عرفان ادامه دهد یبه سو

 ۴۳۹.دارد یم میها تقد اش را به جبهه یازدواج از همسر اعدام

 

 از این که توبه کند شیماه پکه تا چند  یدهد در حال یر مییتغ" هدا"نامش را به  یانوش اعتمادیک

لوفر ین .ان نمازخوان بودیان به منظور حمله و ضرب و شتم زندانیاز زندان یا دسته یانداز در صدد راه

گر یکند د یعنوان مپذیرفته بود و  القائات حاج داوود راچرا که  ؛دهد یر مییز نامش را تغین وحدت

فسانه هما کلهر، ا ۴۴۰!چد و رشد کندین و آن بپیا یوار به پا چکیر، پلوفیخواهد مانند گل ن ینم

 . کم و بیش در همین حال و هوا بودند... و ی، زهرا ضابطیسلطان

  :دیگو  یاز زندان م ین اقدام خود پس از آزادیبا در رابطه با اولیس 

 

                                                 
 .  ۱۲۰، ص ۱۳۸۶آلمان، شهریور  زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، -سیبا  ۴۳۸

 .۱۳۸۴، چاپ هامبورگ، اسفند )سیبا معمار نوبری( های زیبا ناوک بند و بار، سروده  بی  ۴۳۹

پیچه، به پای پسرها  که توی مرداب به سایر گیاهان میشماها مثل گل نیلوفر «: گفت حاج داوود به زنان زندانی می  ۴۴۰

آمده، شکل گرفته  "العقول تحف"این دیدگاه بر اساس روایتی از پیامبر که در » !کردید ها را هوادار می می پیچیدید و آن

 . زن دام و آلت صید شیطان است» النساء حباله الشیطان«: گوید است که می
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همه  ینب بود که به طور رسمیبا به زیام از س  ر شناسنامهر اسم دییم من تغیتصم نیاول

ن را از مراحل یا. ک جانباز بودیگرم ازدواج با یمات دیاز تصم. ده شومینب نامیجا ز

ام  یک زندگیهم شر یخواستم کس یدانستم و م یخداوند م یام به سو یروح یارتقا

 ۴۴۱.دمعتقد و مؤمن و جان باخته در راه خدا باش یباشد که فرد

 

بود که اقداماتی یکی از بلکه  ؛نبود ویاللهی تنها منحصر به  و حزبپاسدار ، ازدواج با بازجوتصمیم به 

در زندان و پس از آزادی از آن  تر به نظام و استفاده از تسهیالتوابین برای تقرب هرچه بیشبعضًا ت

 . کردند زندان به انجام آن مبادرت می

 

 تقاص گرفتن از مبارزان

 ،وستندیپ یم نیتواب ی رون آمدن از قبرها به جرگهیو با ب بریدند میمقاومت  یکه پس از مدت یکسان

را که از دست  ییزهایآن چ ی تقاص همه  ها آن  .مقاوم داشتندان یشکستن زندان یبرا یادیز ی  زهیانگ

شه یت پیم جنایرژ کی نامبه  یزیچاز  ها آن ذهن لوح . کردند یان مقاوم طلب میداده بودند، از زندان

م یدر مقابل رژ مقاومت از مبارزه و ییق نسبت به هر آنچه که بویعم یا نهیو با ک شده بود پاک

ها مقاومت  که در بند یتوزانه از کسان نهیار کیبس یگاه به شکل ها آن . کردند یداشت، برخورد م

د و در بندها یکن یاومت مد مقیکن یال میکه خ ییشما یآ«: گفتند یو م بردند میکردند، نام  یم

 ».دید بریا زود خواهیر یجا است و د نیتان ا ید که جاید، مطمئن باشیخند ید و به ما میا نشسته

بر جان و با سنگدلی تمام شدند که  یم یل به زندانبانانیتبد یروان یپس از فروپاش ها آن بخشی از 

 یو وقاحت به جاسوس یدگیبا در ها آن  .راندند حکم میروزشان یاران دیقان و یو سرنوشت رف یهست

  .کردند ین کار افتخار هم میپرداختند و به ا یشان م ه دوستان و همرزمان سابقیت علیو سعا

 : دیگو یشکوفه م

 

ها نشسته بودند؛  شده بودند که در آن دستگاه یکسان یها هم بودند که دشمن خون تواب

پدرتان را در ! متانیکش یم«: گفتند یدند مآم یشدند و م ین ما پا میکه از ب ییها آن 

شان را به طرف ما یشان رو ین که مجبور بودند به عنوان دشمن اصلیا یبرا» !میآور یم

                                                 
 .۱۴۱، ص ۱۳۸۶معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  زینب، خاطرات سیبا -سیبا   ۴۴۱
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 ۴۴۲. ...برگردانند

 

 ها آن را در  یان سرموضعیو نفرت از زندان یتوز نهیابتدا احساس ک نظام جمهوری اسالمی

ن احساس به یا یسپس با ارتقا .بخشید میت یشروعم ها آنرفتار غیرانسانی  و به انگیخت میبر

در تالش  نیتوابل ین دلیبه هم. داد یل و موجه جلوه میآن را اص) الکفار یاشداءعل(  یاعتقاد یمرتبت

دند همه را به قبرها ید ین که میاز ا ها آن . ز به راه خودشان بکشانندیه را نیبودند که هر چه زودتر بق

ط یبه وجود آوردن شرا ها آن  یآرزو. کردند یم یتیدهند، اظهار نارضا یقرار نمآورند و تحت فشار  ینم

 .همه بود یبرا" امتیق" کسان ی

 

 رون قبرین افراد در قبر و در بیدن ایر بریتأث

 یاعتماد یکردند موجب بروز ب یکه با افراد م ییدر قبرها و برخوردها نیتوابن دسته از یحضور ا

د و آوررا فراهم  یتعداد یو روان یروح یفروپاش ی نهیو زم ،ان شدیاز زندان یان بخشیر مد یدیشد

 .ردکمنتقل  ین درد و رنج را به قربانیشترین حالت بیدر بهتر

  :دیگو یم یبا معمار نوبریس

 

م که یمان شد پرشور همرزمان سابق یها ن مصاحبهین فاصله ما شاهد چندیدر ا

از  یانوش اعتمادیو تکان دهنده ک یمصاحبه طوالن ها آنه از جمل. برگشته بودند

ن یا در ایز گوین نیاز طرفداران مجاهد ۴۴۳ذاکر یمصاحبه حور. سهند بود یها سردسته

 ۴۴۴. گذاشت یادیر زیمن تأث یز رویمصاحبه او ن. اعدام شده بود یمادر حور. زمان بود

 

                                                 
، ۱۹۹۷های زنان ایران، ویراستار گلناز امین، شماره هشتم، تابستان  شکوفه مبینی، هشتمین سمینار بنیاد پژوهش  ۴۴۲

 .۱۸۹-۱۸۸صص 

او در . آمد میها به شمار  حوریه چند ماه پس از دستگیری به جرگه توابین پیوست و از ابتدا جزو مسئوالن آن  ۴۴۳

 .ی تلویزیونی کرده و در آن از اعدام او دفاع کرده بود پس از اعدام مادرش نیز مصاحبه ۶۰زمستان سال 

 .۱۰۰، ص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا   ۴۴۴
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است که به  ین که احساس کند تنها کسیا ر فشار شکسته است ازیکه در ز ییها انسان حتا در لحظه

 داشتند یخوب ی که سابقه یژه کسانیو هب - نینگاه به تواب. کند یاحساس شرم م ،ن وضع دچار شدهیا

 ۴۴۵. برد ین میدر ذهن فرد از برا ها  دین تردیآخر -

 :دهد که یح میز توضینپرتوی  ینازل

 

شود، خب درد است و  یم ب آدمیگر نص که از طرف شکنجه یا شالق و شکنجهدرد 

، از یخور یکه از دوستت م یا اما ضربه. گذارد  یم یر خودش را بر جسم و جان زندانیتأث

درد . ... بدتر است یلیروز کنارت بوده و بعد به قالب زندانبان در آمده، خیکه تا د یکس

دشمنت که از  یا ضربه. بود یگریشد، طور د یها به ما زده م نیکه از طرف ا یا ضربه

اما از . ، دوست تو که نبودیدیکش یانتظارش را هم م. م بودیح و مستقی، صریخورد  یم

ن سقوط بود که آدم یا. باره دشمن شود و به تو خنجر بزندکیکه  یدوست انتظار نداشت

 ۴۴۶.تر بود قیشتر بود و هم زخمش عمیکرد، هم دردش ب  یج میرا گ

 

  :گوید می ،امت را داردماه بند قی نهی  فریده ثابتی که تجربه

 

های سخت  شنیدن صدای دوستی که با تو سال. آمدند ها برای مصاحبه می شب بچه

 ، شماری را از سرگذرانده بود، به مقاومت معروف بود زندان را سرکرده بود، فشارهای بی

آورد ولی اکنون چنان درهم  همیشه در نوک تیز حمالت قرار داشت و خم به ابرو نمی

ی جسمی،  این امر از رنج شکنجه. شد آن را باور کرد و مچاله شده بود که نمیشکسته 

                                                 
های استالین که در زیر فشار  یان تصفیهبه نقل از یاکوویچ یکی از قربان "در دادگاه تاریخ"روی مدودوف در کتاب   ۴۴۵

در این حالت روانی، قبول کردم هر نوع شهادتی بدهم، من از فکر این که تنها کسی «: نویسد خوابی شکسته بود، می بی

. دهم هنوز دچار تردید بودم و از ضعف خود شرم داشتم، اما در این میان با رفیق قدیمیم و هستم که به این خواری تن می

ها پیش از پیروزی انقالب اکتبر به جنبش کارگری  ی ثروتمند بورژوا برخاسته، مدت  شر، مردی که هرچند از یک خانواده. و

وقتی از زبان خودش . رو شدم کوشید، روبه پیوسته بود، یعنی مردی که با تمام جسم و جان در راه تحقق یک آرمان می

، اعتراف کرده و از من هم به عنوان عضو این سازمان "دفتر فدرال"ی، شنیدم که به عضویت در سازمان خرابکاری منشویک

از من ... از هر نوع مقاومت دست کشیدم و هرچه بازجویان، . رویی تسلیم شدم ی روبه در همان جلسه  نام برده، فورًا

 » .خواستند نوشتم

 http://www.dialogt.org/index.htmlمصاحبه ناصر مهاجر با نازلی پرتوی  ۴۴۶
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کاوید  دوید و روان را می مان می حرکتی مداوم و درد وحشتناکی که در بند بند بدن بی

 ۴۴۷.وحشتناک تر بود

 

ط ترس و یجاد محیعالوه بر ا. اد بودیز زیزنان ن ین دسته افراد در داخل بندهایدن ایر بریتأث

جاد یا یبرا یمیقد نیتواب ی زهین افراد، انگیدر ب یاعتماد ید و دامن زدن به جو بیضطراب شدا

  . داده بودش یافزانیز ط رعب و وحشت را یمح

 

رون یدر واحد، از بندها ب "ارشاد"برنامه  یک روز ما را برای، ۶۲بهمن  یاز روزها یکیدر 

بند ما را که  یرمذهبیان غین از زندانم چند تیدیرت دیناگهان با بهت و ح... . دندیکش

اند،  م کجا رفتهیدانست یک هفته قبل از بند برده بودند و ما نمیل نماز نخواندن، یبه دل

مومن به «گفتند  یکروفن میپشت م ها آن . هستند یه و زاریدر برابر ما در حال گر

ن به اصطالح یا میدانست یم، میتلخ به بند برگشت یآن شب با احساس »..اسالم شده و 

ها به طرز  از فردا صبح جاسوس. ما دارد ی همه یبرا یجد یامدهایم، پیرژ یروزیپ

ت ما یل به آزار و اذیدل  یشدند و ب یها م چ بچهیپر رو شده بودند و پاپ یبیعج

 ۴۴۸.پرداختند یم

 

 .شد داده نمی انیزنداندیگر به  شد یکه در آن اعمال م یهاتیط و تنبیشرا قیامت،از بند  یچ خبریه

 :کردند استفاده می ها آنترساندن  قیامت، برایاما از اسم 

 : گوید تهمینه می

 

بعد صدام . یك حبه از انگورها رو دادم به یك دوستمبود،  یك روز یك کاسه انگور دستم

. کنید ها استفاده می که شما غذاتون رو کمونی با بچه کردند گفتند که گزارش دادند

آب لیمو،  اخواهیم هر کسی جدا، حت ما می. دهید می ز غذاتون به همهیعنی اشتراکی ا

حاال . ها مصرف کردن باعث میشه برین توی تابوت این کمونی. خودش بخوره...نمك و

 ۴۴۹.فکر کار خودت را بکن

                                                 
 .، سایت گفتگوهای زندان»ها  تخت«: فریده ثابتی، مقاله بازنویسی یک جنایت  ۴۴۷

 .۱۳۸، ص ۱۳۸۲چشم در چشم هیوال، هنگام حاج حسن، انتشارات انجمن هما، فرانسه، اسفند   ۴۴۸

۴۴۹  http://www.kanoon-zendanian.org/witnesses.html 
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 : گوید که به بند قیامت برده شود، می ی ماهیت تبلیغات حاج داوود، پیش از آن ویدا برزگر درباره

 

ها بودند، حاجی رحمانی چند بار دسته  مدتی که مشغول آماده سازی تخت در طی

برمتان که شما  دسته در بیرون سلول، ما را جمع کرده و تهدید کرده بود که جایی می

آورم، اینقدر  گفت پدرتون را در می و یا می! که جای خود دارید، رهبرانتان از پا افتادند

. ترساند های او کمی ما را می حرف. مثل دندوناتون بشهمانید تا رنگ موهاتون  اینجا می

ها با یکدیگر  در سلول. ولی بیشتر کنجکاو شده بودیم که منظور او چه جور جایی است

  .!کردیم که در چنان شرایطی چه موضعی و چه برخوردی باید داشته باشیم صحبت می

تادن به قبرها ضعیف بکند در واقع سعی حاج داوود آن بود که روحیه ها را قبل از فرس

 ۴۵۰. و قبرها را از آن چه که بود وحشتناکتر جلوه دهد

 

محصوالت  صرفًادادند تا اسرار قبر و برزخ نهفته بماند و  یخود را به خرج م یمقامات زندان تمام سع

ن یاها به  زندانبان. رندیان قرار گیگر زندانید دیدر معرض دد، ده بودنیان بریکه زندان ،قیامتبند 

 .را ببرند بهره خودبا افزایش فشار روحی و روانی ان را ترسانده و یگر زندانیدند دیکوش یب میترت

گوید،  می "اهل قبور" روزگارف یتوص در ابن ابوطالب یعلچه  بردند، یادآور آن ای که به کار می  شیوه

 : بود

 

َوَوِهْلُتْم َوَسِمْعُتْم َوَأَطْعُتْم، َولِکْن  ْم َلَجِزْعُتْمَن َمْن َماَت ِمْنُکیْنُتْم َما َقْد َعایَفِإنَُّکْم َلْو َعا

 ...ُنوایَعا َمْحُجوٌب َعْنُکْم َما

د و یکرد وحشت می د،یدید شما هم می اند، اگر آنچه مردگان پس از مرگ مشاهده کرده

دند از شما مستور ید ها آنولی آنچه  د،یکرد د و اطاعت مییدیشن می د،یدیترس می

 ۴۵۱...است

 

 انجام گرفته در قبرها یها مصاحبه

افراد  ی دن مصاحبهیشن اجبار درشدند  یکه افراد در قبرها متحمل م یین فشارهایاز بزرگتر یکی

ان به بند یدوستان و همراهان سابق زندان ،انیکه قربان ییجا از آن. ش بودیپر شکسته و گاه روان درهم

                                                 
 .۱۹۴، ص ۸۶فدایی خلق، تابستان  های انتشارات چریک. جدال با خاموشی، اشرف دهقانی  ۴۵۰

 . ، ترجمه و شرح ناصر مکارم شیرازی۲۰ابوطالب، خطبه  ابن البالغه، علی نهج  ۴۵۱
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صادق " یمذهب یها  ش از آغاز مصاحبه، نوحهیپ .شد یکار دوچندان م یسخت ،ده شده بودندیکش

جنگ و فرستادن  یها جبهه یرو برایج نیبس یم و از عوامل اصلیاز مداحان مشهور رژ یکی" آهنگران

ک ساعت یش از ی، گاه به مدت بیمرکز یق بلندگوین از طریم یها دانیم یکودکان و نوجوانان رو

ن قافله عزم کرب و بال یکاروان ا یبا نوا" یها و نوحه راش آهنگرانخشگو یصدا. شد یپخش م

ار عاشقان، رو به ید یار عاشقان، سوید یسو"، "ریر، خانه از دشمن بگیرزمنده ش یز ایخ"، "دارد

ده یشان به بند کیمضاعف بر ذهن و روان زندان یا چونان شکنجه" میرو یم، به کربال میرو یخدا م

 . کرد یم ینیشده در قبرها سنگ

گان یگر از دوستانشان بودند که در حضور خداید یکیش و دلهره شاهد به قربانگاه رفتن یبا تشو ها آن 

 . نشست یش میشکارانش، به انتحار خویر و پحصا قزل

 

سی برای امشب چه ک کنید فکر می: کردند جنگ روانی میاز صبح شروع به تبلیغات 

 ۴۵۲مصاحبه خواهد آمد؟ چه چیزهایی را خواهد گفت؟ 

 

اش شروع  یاو از دوران کودک. ندارد را شیها گفته بر یاوقات مشخص بود که فرد کنترل روان یگاه

او حتا مشکالت . دیرس یو زندان خود م یریو دوران دستگ یاسیس یها تیکرد و به فعال یم

 یاد و به شکلیگاه با فر. کرد یز مطرح میاش را ن یان کودکدور یتیشخص یها و گاه ضعف  یخانوادگ

 . او پاسخ دهند یها خواست که به پرسش ی، از افراد میرعادیغ کاماًل

 

من فالنی : شد های من وقتی بود که بلندگوها روشن می بدترین و زجرآورترین ساعت

ی که در آن دو سال های ها کاماًل متفاوت بود با مصاحبه مصاحبه... هستم از گروه مرتد

بردند که  کردند و زیر سؤال می چنان خود و شخصیت خود را خرد می. شنیده بودم

سیاسی، نمای یک انسان لگدمال شده را به تصویر   شان از جریان بیشتر از روی گردانی

انسانی که از انسانیت چیزی در وجودش باقی نمانده و چون حیوانی که . کشیدند می

خوی حیوانی گرفته  ها آن. زنده ماندنش همنوع خود را تکه تکه کندحاضر است برای 

ها هر اطالعاتی حتا دروغ به  بودند و حاضر بودند برای بار دیگر برنگشتن به تابوت

از لحاظ روانی چنان خرد شده بودند که از هنگام تولد، شخصیت خود را . حاجی بدهند

گفت وقتی بچه بودم  یکی می. اند ودههای بدی ب بردند که ذاتًا انسان زیر سؤال می

                                                 
 .، سایت گفتگوهای زندان»ها  تخت«: فریده ثابتی، مقاله بازنویسی یک جنایت  ۴۵۲
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گفت آنقدر خودخواه بودم که  دیگری می...  داشتم می یواشکی از جیب بابام پول بر

یکی دیگر از این که روزی عاشق شده است ... دادم  هایم را به هیج کس نمی بازی اسباب

 ۴۵۳... گفت و گناه کبیره کرده است می

 

. داشت ای گسترده یبیتخر آثار ،ر فشار بودیکه فرد در ز یامن اعترافات در قبرها و هنگیدن ایشن

ز بدتر و یفشارد ن یبدن را در خود م یاجزا یکه تمام ای یجسم یها ها از رنج شکنجه وقت  یگاه

پس از هر بار . شد یقطع م نیتوابمداوم  یها ها چند بار با صلوات ک از مصاحبهیهر. تر بود وحشتناک

و مرگ همه را آرزو  گذراندند میغ دشنام یکشور را از دم ت یاسیس یاه  انیجر یصلوات، تمام

 :کردند یم

به ن و صدام؛ یمرگ بر منافق  ل؛یس؛ مرگ بر اسرائی؛ مرگ بر انگلیکا؛ مرگ بر شورویمرگ بر آمر

؛ تیثراک  ؛تیست؛ اقلیگه خدا نیست که میضد اسالم؛ ضد قرآن؛ مرگ بر کمونویژه منافقین زندان؛ 

؛ احمد انیو صباغ یزدی؛ و بازرگان صدر ی؛ بنلیبرال، مرگ بر ؛ دمکرات و کوملهیلعنت کاری؛ با پیامت

 ...ان؛ عامل بمب گزارانیگرا ی؛ کل ملی؛ گلزاده غفورانیسالمت

 : دیگو یها م دنیها و بر روند شکستن گیری شکل یاز چگونگ بنفشه

 

تعادل خود را از دست  یا عده. ها درهم شکسته شد ج مقاومتیبعد از دو ماه به تدر

که با آه و ناله از  ییک دعایاول فقط اذان ظهر و عصر و به خصوص  یها هفته. دادند

که از  ییها یزندان یبعد کم کم صدا. شد یپخش م ،خواست گناهانش را ببخشد یخدا م

 یه بلند همراه با دعایاز دوستانم را با گر یکی یصدا یوقت. پا در آمده بودند پخش شد

 ۴۵۴. دم که او شکسته استیدم فهمیسوزناک شن

 

یش شباهت بیشتر به هذیان بیماران روان پرگفتند که  ها به دروغ چیزهایی می آن

به ] و[ها با گوش فرا دادن به آوای ملکوتی قرآن به خود آمدم  جا در تخت این. ... داشت

ای دیگر داشتن روابط  عده. دگرگون شدم و به خدا نزدیک گردیدم. فطرتم برگشتم

به مرور تعداد . کردند جنسی با پسرها را دلیل پیوستن خود به فعالیت سیاسی اعالم می

                                                 
 .حاج داوود رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندان  شکنجه در تابوت ها به وسیله  ۴۵۳

،استکهلم، سایت کانون ۸۲عام زندانیان سیاسی، سال  سخنرانی بنفشه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد قتل  ۴۵۴

 .زندانیان سیاسی در تبعید
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داد که چگونه مرزهای تحمل افراد درهم  ها زیاد شده بود و این نشان می مصاحبه

 ۴۵۵. گردد شکند و توانایی ادامه وضعیت برایشان ناممکن می می

 

ی بیشتری نسبت به میانگین سنی و   که هنگام اسارات در بند قیامت از سن و تجربهبرادران ره یمن

  :گوید به بند کشیده شده در بند قیامت برخوردار بود، میی اجتماعی زنان  تجربه

 

کردند  یاعالم م یناتوان از ادامه مقاومت به حاج ینامتعادل روح یها در حالت یا  عده

را  ها آن ، ین حالت روحیبالفاصله در بدتر یع او باشند و حاجیمط یخواهند زندان یکه م

کردند، اعالم  یه میشدت گر هکه بیلدر حا ها آن . برد یکروفون مصاحبه میپشت م

در حق مردم . ینفسان یهواها یاند تنها در پ بوده "یر و پستیحق" یها کردند انسان یم

 یتقاضا یحاال توبه کرده و در اوج عجز و ناتوان... اند و کرده "ها انتیها و خ تیجنا"

 .کردند  یم "بخشش"

که در  یکسان یبود و برا یران اجبایگر زندانید یها برا ن مصاحبهیحضور در ا

که  یکسان یبرا. شد یبلند پخش م یها نشسته بودند، با صدا ها و درون جعبه یگاودان

شان  دن عجز و شکست دوستانیخارج نداشتند، شن یایبا دن ین ارتباطیکوچکتر

زن و مرد با  یها یاز زندان ییها  ن مصاحبهیچن  گاه شب حتاتمام روز و . بود یا فاجعه

 ۴۵۶.افتندی یروز به روز خود را تنهاتر م ها آن . شد یار بلند پخش میبس یصدا

 

 : دیگو یخود م ی از تجربه یبا نوبریس

 

گاه  ن اثرات آنیر نبودند و ایتأث  یت ما بیب شخصیر و تخرییروزانه در تغ یها قین تزریا

اه و کوت یو متفاوت از اعالم انزجارها یطوالن ییها افت که مصاحبهیشدت و حدت 

 . یاجبار

                                                 
 .، سایت گفتگوهای زندان"ها  تخت": فریده ثابتی، مقاله بازنویسی یک جنایت  ۴۵۵

 .۱۳۳، ص ۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، نشر نیما، آلمان، سال   ۴۵۶
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ها نشسته بودند و  که با ما در تابوت یخود در گذشته، کسان یهمرزمان قو یها مصاحبه

از مصاحبه کننده ها  یکیماه  چهارز بعد از یما، هرچند من ن ین دردناک بود برایا

 ۴۵۷.ع هم شکنجه شونده هم شکنجه کنندهدر واق. شدم

 

 : دیگو  یا مه ن مصاحبهیت ایفیدر رابطه با ک یپرتو ینازل

 

م که یگو یمن از احساس خودم م. فرق داشت یلیها خ گر مصاحبهیها با د ن مصاحبهیا

 یخاص یانرژ. دندیکش یاد میفر. زدند یسابق حرف نم یها دهیها مثل بر نیا. دمیلرز یم

 ۴۵۸.دادند یاز خودشان نشان م

 

  :کردند ید میر تأکیموارد ز یها افراد رو ن مصاحبهیدر ا

 یاسیس -کیدئولوژیت ایل حقانیدالبرشمردن و  یو اعتقاد یاسیبه لحاظ س دخو ی گذشته ینف - ۱

 .میرژ

روابسته به یغ یاسیس یها تیها و شخص گروه  هیانزجار از کلاعالم توأم با  یستیبا یگذشته م ینف

 .گرفت یصورت م ،که فرد به آن وابسته بود یژه گروهیو هبو  یاسالم یجمهور

، جذب یشات جنسیگرا ینفس، ارضا یبر اساس هوا را باید یاسیس یها ش به گروهیگرا ی شهیر -۲

 کردند قلمداد می... جنس مخالف و

احساس "و رفت  و شخصی خود باید سخن می یفکر ،ی، روحیدرون یها و تضادها یاز دوگانگ  -۳

گران به آن  جهان و شکنیوستن به بازجویدن از گذشته و پیکه پس از برای  "یف عرفانیقشنگ و لط

 . شد یافته بودند، بیان میدست 

به  یابی به خداوند و دست یکی، احساس خوش نزدیویدن یها یرها شدن از وابستگ ید رویتأک

 ...و  یانسان یها ارزش

کرده رفتار  ها آنبا  که با نظر رأفت و شفقتگفتند  میو گذشت مسئوالن زندان  یاز بزرگوار -۴

  .ساخته شود یدیجد انسان ها آنکه از  بودند  جود آوردهرا به و یو امکانبودند 

شب و روز که  شدند می یمعرف ییواال یها انسان ،ییو قضا یتیپاسداران و مقامات امن ،داوود  حاج -۵

                                                 
 .۹۶،  ص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان،  شهریور  -سیبا   ۴۵۷

، سایت کانون زندانیان ۸۱زندانیان سیاسی، سال  کشتارسخنرانی نازلی پرتوی در شب یادمان چهاردهمین سالگرد  ۴۵۸

 .سیاسی در تبعید
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 . گذشتند یان میبازگشت و توبه زندان یخود برا یفرد یاز استراحت و زندگ

 "پردازی دروغ"غات سوء و یتبل یان، افشاینزندا یرو یو روح یجسم یب اعمال فشارهایتکذ -۶

 یها بر اعمال شکنجه و مجازات یمبن یبشر  و حقوق یالملل نیمجامع ب  ژهیو هو ب یاسیس یها گروه

 .یاسالم یانه در جمهوریو وحش ییوسطا قرون

از  که یا و مشفقانه  عادالنه یها م مجازاتید و تکریی، تأ"اسالم"ات بخش یم حیتعال ید رویتأک -۷

  .شد یاعمال م یاسیس یها ه افراد وابسته به گروهیبر عل یاسالم یمقامات جمهور یسو

درهم خواهند شکست و  یا زود همگیر ید. ده استیفا یمقاومت ب که دادند میان را بشارت یزندان -۸

ن یتر مقاومجزو که آنان ن نکته یا ید رویتأک. کند یاد میرا ز ها آن ن راه فقط بار گناهان یتعلل در ا

  .وستیخواهند پ ها آن ه الجرم به یان بوده و بقیزندان

 یها اجازه دهند که در جبهه شان گناهان شستن یدرخواست عاجزانه از مسئوالن زندان که برا -۹

 !استفاده شود" رزمندگان اسالم"حفاظت از   یبه عنوان سنگر برا ها آنجنگ از بدن 

 : دیگو یها م صاحبهن گونه میر ایپروانه در مورد تأث

 

دو سال زندان در کنارم  یکه ط یدوستان یها دن مصاحبهیها شن  نیا ی در کنار همه

 ییزهایوانگان چیرا تحمل کرده بودند و اکنون همچون د یاریبس یها بودند و شکنجه

 ۴۵۹.تر بود ت نداشت، آزاردهندهیدادند که واقع یگران نسبت میرا به خود و د

 

از اش را از دست داده بود،  یو روان یتعادل روح ،در روند برگشت و توبه که یبا معمار نوبریس

 :دیگو یشنهاد مصاحبه میپ یچگونگ

 

ها  مصاحبه. ان بدهدیکنم به من امکان مصاحبه در حضور زندان یشنهاد میپ یبه حاج

ن یدر ح ییها توانست حدس بزند که چه حالت ینم یحاج. و مداربسته بودند ییدئویو

 . ن مصاحبه ممکن است به من  دست بدهندجایه

صبر کن تا  یکم. یست تو مصاحبه بکنیاصاًل الزم ن«: د گفتیو ترد یباز با حالت نگران

و  یماریخواست من احساس ب ینم. گذارد  یمه تمام میو حرفش را ن» ...ات هیروح

 . بودن کنم یرعادیغ

                                                 
، استکهلم، سایت کانون ۸۲زندانیان سیاسی، سال  متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار  ۴۵۹

 . زندانیان سیاسی در تبعید
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 !میم را بگویها فد به همه حریبا. د حرف بزنمیمن با  !آقا  اما حاج -

 !؟یکن یفه و رسالت میاحساس وظ -
 .شوم یارضا م ین مصاحبه کمیبا ا. شتر آرامش خودم هستیب ی، ولیبله تا حد -

ک مصاحبه ین یدانست ا یاو م. نبود یم راحتیاو تصم یبرا. کند یمکث م یحاج 

 ۴۶۰. ان برسدیشخص و ابراز انزجار به پا یست که فقط با معرفین یمعمول

 

هولناک دوران مزبور شکستند به علت وخامت اوضاع،  یر بار فشارهایکه در ز یاز افراد یدادتع

  :دیگو  یمصاحبه خود م یبا از چگونگیس .دا نکردندیامکان مصاحبه و صحبت پ

 

. هزار نفر آماده شدم چهار -سهک مصاحبه در حضور ی یمن با شور و شوق فراوان برا

 بین مغز نظم و ترتیما انگار اام، یکه چه بگوخواستم در ذهنم مرور کنم  یم

 »! هرچه بادا باد«: خود را رها کرده و گفتم. رفتیپذ ینم

بعد پشت . شتر مشتاق سازدیکند تا حاضران را ب یمکث م یمن کم یدر معرف یحاج...

. دیصلوات بلند حاضران به گوشم رس یصدا ینیبا بردن نام خم. بون قرار گرفتمیتر

خواستم من هم   یم. کردم یرا نگاه م ها آن رت و حسرت یبا ح .داشتم یبیاحساس عج

شروع به . کردم یم ها آن احساس فاصله با . دیچرخ یصلوات بفرستم، اما زبانم نم

...  از تضادها و تناقضاتم و . ست بودنمیان کمونورام گفتم، از د از گذشته. کردم یسخنران

گر یگفتم که چرا د. بر خودم یو بدون کنترلمالحظه  یمحابا و ب یب. گفتم و گفتم

من  یکه رو ییها  تیو شخص ینیاز خم. ن حرف زدمیاز امام حس. ستمیست نیکمون

 . ام را قبول کرده یاسالم ین که جمهوریر گذاشته بودند و از ایتأث

حرف . شدند یم جاریها ل اشکیباز س. ر کردیین صحبت کم کم حالتم تغیدر ح... 

از آن به  یا بعدها عده. ها هم قشنگ بودند هین گریا. هیه، و باز حرف و گریزدم و گر یم

 .کردند یاد می "کیستریه یها هیگر"عنوان 

را کشتم، آره،  یرا کشتم، من عل یمن عل«: ن جمله را گفتمیک دفعه این یحدر همان 

احساس  نید با ایشا. کردم ین را مرتب تکرار میدانم چرا ا ینم ۴۶۱»...را کشتم یمن عل

  ۴۶۲» .که من در کشته شدن او نفش داشتم

                                                 
   .۱۱۴و  ۱۱۳، صص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا  ۴۶۰
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بندد که  یمت یبر واقعچنان چشمان او را  شود، میوارد  سیباکه بر  ییک و فشارهایدئولوژیالقائات ا

شود خود  واقعی قاتالن ی اش متوجه نهیکه ک آن یو به جا هستز یکند قاتل همسرش ن یتصور م وی

کند اگر همسرش زودتر  یال میاو خ. دتر لو نداده استرا زو همسرشکند که چرا  یرا سرزنش م

 .شد ید که اعدام نمیشا ،رفت یبه دادگاه م شد و میر یدستگ

 

 ماندن یبرا یراهط یانطباق فعال با شرا

معنی  های اخالقی را بی کند که ارزش زیر فشار و شکنجه، گرایش و تمایل فرد به سمتی میل می

آماده  برای نابودیاو را  ستانند و رمق او را می کنند و دمی را سلب میآ ی  در محیطی که اراده. بیابد

در چنین شرایطی اگر کسی از عزت . دهند های اخالقی خود را از دست می ، بسیاری، ارزشکنند می

 . دهد نفس خود دفاع نکند، حس انسانی را از دست می

رغم  و علیی افت و خیزها  و با همه انسان از قابلیتی برخوردار است که در همه حالبا این همه، 

حتا در موقعیت خطیر و دشوار هم های جسمی و روحی که ممکن است داشته باشد،  ی ضعف همه

توان از انسان  همه چیز را می. های انسانی پافشاری کند تواند تصمیم بگیرد که بر رعایت ارزش می

  ۴۶۳. ستاند جز اراده و آزادی انتخاب آخرین را

 : دیگو یمی دکترایش در کاناداست،  که در حال تحقیق و نگارش رساله ینیشکوفه مب

 

بودند که در آن  ییها ن فشارها آدمیر تمام ای، حتا در زیاسالم یحتا در زندان جمهور

قبرها نه تنها زنده ماندند، نه تنها خوب ماندند، بلکه رشد کردند، شکل گرفتند و دوباره 

 ۴۶۴.به وجود آمدند و شکوفا شدند

 

د یبه طور مستمر بامحبوس در قبر  یزندان. شد یحاصل نم ین ماندن و شکوفا شدن به سادگیاما ا

                                                                                                               
نیتی های مقامات قضایی و ام او پس از پذیرش وعده. دستگیر شد ۶۱علی رضایی، همسر سیبا معمار نوبری در سال   ۴۶۱

 .ها پرداخت؛ اما بر خالف تصورش به سرعت اعدام شد رژیم مبنی بر آزادی خود و همسرش، به همکاری گسترده با آن

 .۱۱۵و ۱۱۴، صص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، شهریور  -سیبا   ۴۶۲

  باشیم که بسیار فراتر از ظرفیت ار داشتهآنان انتظ  این بدان مفهوم نیست که توانایی افراد را مطلق تصور کرده و از  ۴۶۳

 .انسانی خود بروند

، ۱۹۹۷های زنان ایران، ویراستار گلناز امین، شماره هشتم، تابستان  شکوفه مبینی، هشتمین سمینار بنیاد پژوهش  ۴۶۴

 .۱۸۸ص 



 دوزخ روی زمین

 

٢٧٠

 عقیده و آرمانش ارزش ایمبارزه درست بود؟ آ یمم برایا تصمیداد که آ ین سؤال پاسخ میبه ا

گاه . جود نداردها و ن دسته پرسشیاز ا یزیراه گر "قبر" ییاو را داشت؟ در تنها های یفداکار

 .کرد یر خود میرا اس او یگوناگون یها وسوسه

ن یدگان و توابیا به صف بریو  یکرد یا مقاومت میوجود نداشت،  یحد وسط "امتیق"در 

ن یر به انتخاب بیناگز ،خاست یم فرد هر روز که از خواب بر. امکان انفعال وجود نداشت. یوستیپ یم

عدم . یشد یک طرف میدر واقع، جذب . ستین دو زین ایشد در شکاف ب ینم. بود یمرگ و زندگ

که  یمرگ. برد یمرگ م ی نهیگز یرش ملزومات آن، الجرم او را به سویو پذ یزندگ ی نهیانتخاب گز

  .استبدتر از آن . یستن یکیزیشود مرگ ف یاز آن صحبت م

م به یتسل. ا آن روز اتفاق افتاده بودکه ت ییها تیرش جنایپذ م ویتسل یعنینه مرگ، یگز انتخاب

 یکه آزاد یانتخاب. برد یغما میاو را به  یها ارزش ی کشت و همه یم یت را در آدمیکه انسان ییروین

 . داد یرا به تاراج م یو وجدان آدم یدرون

از  ییها لحظه ید و برایگو ین و زمان ناسزا میر فشار بدون شک انسان در درون خود گاه به زمیدر ز

افتد که  ین فکر میچه بسا به ا. گردد یم یزیگر شود و به دنبال راه یمان میآنچه که انجام داده پش

که با باشد ییها ها و مرارت ین سختیاش تحمل چن جهیزدم که نت ینم یکاش دست به اقدامات یا

ها را  بتین مصیارفتم و  یافکندم و در الک خود فرو م یر میکاش سر به ز یا. بانمیدست به گر ها آن 

 .کند یمردم فکر م یبرا یده بودن مبارزه و جانفشانیفا یبارها به ب. دمیخر یبه جان نم

  :دیگو ین میچن ،امت را پشت سر گذاشتهیکه دوران سخت ق یارغوان آزاددر این باره 

 

. رفتم امت با خود کلنجار مییماه اول را در ق من دو. امت آسان نبودیط قیتحمل شرا

اما . رمیط حاج داود را بپذیجا بلند شوم و شرا گرفتم که از آن م مییها بار تصم ده روزى

هاى حاجی به عنوان سمبل  د به خواستهیکردم که با که به آن خوب فکر می یوقت

روزى  .... گرفتم یم به ماندن و مقاومت میت جمهورى اسالمی گردن نهم تصمیجنا

 ۴۶۵ .کردم یه میآرام گر به طورر چشم بندم و یدهها بار از ز

 

ن اقشار اجتماع شکل گرفته بودند، در یتر افتاده که از عقب گرشسرکوب ی ار و دستهو د حاج داوود

 ای ده بودندیا در عمل به آن رسیآ. بستند یرا به کار م یروان یها ن شکنجهیتر دهیچیپانواع واقع 

 ،های هولناک تکنیکآن گیری به کاربرای ا یگران بود؟ آید یها تجربه یبند جمع حاصل ترفندهاشان

                                                 
۴۶۵  http://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htm 
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 ده بودند؟یآموزش د

ر یاس ها آن . کرد ینم ،ر بودندیکه در قبرها اس یبه حال کسان یگر فرقید ها دانستن پاسخ این پرسش

و حاج  یالجورد یها شگاهی، در آزما"یهند یها خوکچه"سان ه بودند و بیفق یندگان ولیت نمادس

 . بمانند "زنده"کردند  یتالش م ها آن. بردند یبه سر م داوود

 : دیگو  یمهتاب م

 

 اند هه داشتانگ راکه باور کرده بودم م یبه بعد، از زمان یک مقطعیکه بودم، از  در تابوت

، دده باشیند اها ر ابحاج داوود و تو فقط ن که چشممیا ی، براشومتا زنده به گور  آنجا

م و هم ییبشو ار مان یتا هم ظرف غذا ییدستشوبردند  یما را م ظهرها که بعد از ناهار

کردم  یم یکردم و سع یپر از آب م آن رام، ی، من بعد از شستن بشقاب غذا میریوضو بگ

ن یا ی؛ نه برا نگاه کنم آن یبه بازتاب عکس خودم که افتاده بود تو بشقاب، یتو آبدر 

ر از یغ رگید یک موجود انسانین که چشمم به یا یبرا ؛، نه ما هشد ینم چه شکلیکه بب

 .کنند یخال یت انسانیج از ماهیبه تدر رام هندخوا یکه م دافتاده باش یکسان

  

ی  شیوه ، شود می ی کناری با شکست مواجه بنفشه بعد از این که تالشش برای تماس با جعبه

 : کند مدن از تنهایی تجربه میبیرون آ برایجدیدی را 

 

ی بغلی نشسته  سعی کردم از طریق شکاف پایین جعبه با انگشتم با فریبا که در جعبه

زهره شاه حسینی توابی که شبانه روز مواظب اعمال ما بود ما را دید . بود، تماس بگیرم

ی که بعد از آن با توجه به محدودیت شدید. و حاجی را با شالق به سراغمان فرستاد

های  داشتم سعی کردم اندیشه و فکرم را به زندگی طبیعی و آنچه که در پس سیم

م ا  به محیط گرم و صمیمی خانواده. ها جریان داشت، معطوف کنم خاردار خارج از جعبه

به . کردم به شمال رفته بودیم فکر می ها آنجمعی که با  های دست به مسافرت. رفتم می

شد، به طاهره عزیزم،  همیشه باعث شادی و خوشحالی ما میهای برادرم که  شوخ طبعی

شدم  از زندان خارج می. خندیدم کردم و می دوست شوخ طبع دوران دبیرستانم فکر می

 . ها هستم کردم که در جعبه دیگر احساس نمی. دادم و پرنده خیالم را پرواز می

. دهند  ه حاج داوود میکنند و ب یی حرکاتم گزارش تهیه م لحظه -دانستم از لحظه نمی

شنیدم که دیوانه شدی و با : کنان گفت و پچ پچ ام شد روزی حاج داوود داخل جعبه

 . خندی خودت می
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 . اند های یکسانی را بیان داشته دیگر زندانیان نیز تجربه باره در این

 : گوید شهرنوش پارسی پور نویسنده ایرانی می

 

بودا . او داشتم به کمکم آمده بود ی که در باره یجا بودا و اطالعات مختصر اما در آن

رقم هفت سال . به حال تمرکز نشسته بود یر درختیاند هفت سال در ز چنان که نوشته

دم یکوش یم. دا کندیه کاهش پین تنبیمن از بابت طول مدت ا  یباعث شد تا نگران

شه شاخ یام هم شهیاند ل آن کهیدا کنم، اما بدبختانه به دلیتمرکز پ یا همانند او بر نقطه

د ظهور کند یکه با یین حال بودا در همانجایبا ا. ن کار نبودمیپرد قادر به ا یبه شاخ م

کسالت  ین روزهایا یشتریب یداد تا با صبور یبلندش اجازه م ی هیظهور کرده بود و سا

 ۴۶۶. بار را پشت سر بگذارم

 

 : از نظر شکوفه مبینی

 

ا یو  یمرئ یرهای؛ با زنجیر کردند، با هرچینجا زنجیدر ا شد آدم فکر کند که اگر مرا یم

وارها ید یر فراتر برود، پرواز کند، از باالین زنجیتواند از ا ی، مغز من میگریز دیبا هر چ

ک حس و یرد و یگر آنجا تماس بگید یها ک آدمیک یها با  ن تابوتیا یبگذرد، از باال

م یخواه  یکه ما م یو حس یزندگ از مشترک را حس کند؛ حس انسان بودن، حسین

 ۴۶۷.میبمان یم و انسان باقیم، لذت ببریکن یزندگ

 

 : حیدری برای خود برگزید نیز شایان توجه است راهی که اعظم حاج

 

خواندم که هم  یهر روز سه ترانه را که حفظ بودم م. خواندم یبعد از صبحگاه ترانه م

قدر به  ادم رفته بود آنیرا که  ییها قسمت یبعض. ادم نرود و هم در خودم فرو نرومی

ن که یاز ا. دیایادم بیکردم تا  یو آهنگش که در ذهنم بود تکرار م یکمک  ملود

دا یاورم، مثل پیاد بیکردم بتوانم به  یآمد که اصاًل فکر نم یادم می یها و جمالت قسمت

                                                 
 .۳۰۱، ص ۱۹۹۶ات باران، سوئد، خاطرات زندان، شهرنوش پارسی پور، انتشار  ۴۶۶

، ۱۹۹۷های زنان ایران، ویراستار گلناز امین،  شماره هشتم، تابستان  شکوفه مبینی، هشتمین سمینار بنیاد پژوهش  ۴۶۷

 .۱۸۹ص 
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دم تازه ید یم... کردم یدا میشدم و اعتماد به نفس پ یخوشحال م یمتیز قیک چیکردن 

را که در ذهنم هست و  ییزهایرم که چطور از مغزم استفاده کنم و چیگ یاد میدارم 

ن که ذهنم فعال شود، یا یم گرفتم برایتصم ...رون بکشم و زنده کنمیام، ب فراموش کرده

ذهنم فعال شده . اورمیاد بیکردم در ذهنم باشد، به  یفکر نم  را که اصاًل ییهمان شعرها

آمد، مثل پازل کنار  یادم میرا که  ییها و بندها مصرع. آمد یادم میزها یچ یلیخ. بود

 ۴۶۸.شد یل میبًا تکمیا تقریل یج تکمیدم تا به تدریچ یهم م

 

 :و در ادامه

 

ن یا یروش باز. کردم یم یادم بود، بازی یراکه از دوران کودک "لیفام -اسم" یمثاًل باز

ها، از اسم شهر، تا  از نام یا کردم و مجموعه  ین مییرا تع "ب"ک حرف مثل یبود که 

شود، به  یشروع م "ب"ره را که با حرف یغ... ها و   وهیت تا نام میکشور، تا نام شخص

. بود یک سرگرمیفعال کردن ذهن بود و هم  یبرا ین خوبیهم تمر. آوردم یذهن م

 ۴۶۹.کرد  یام نم  مثل فکر کردن خسته یول

 

 : گوید و باز شکوفه می

 

کردند تا مانع آشنا  یهر از چند وقت، جابجامان م. مرا عوض کردند یب بود که جاش

دادند تا مبادا در  یمان م انتقال یا مدام به نقطه. رافمان بشوندطط ایمان با مح شدن

وند یپ یگریرا به د یکیمان که  یرپاین زیم به تکه زمیریمطلق، خو بگ یثبات ین بیح

 ۴۷۰.داد یم

 

برد از تالش خود برای تبدیل آن به تفریح و سرگرمی  یدن صدای تالوت قرآن رنج میپروانه که از شن

 :گوید می

 

                                                 
 .۱۱۹، ص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۴۶۸

 .۱۳۱، ص ۸۳ری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان حید بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۴۶۹

انتشارات ، ۱۳۰ای به زندگی، شکوفه مبینی، ص  ی تک پنجره ، مقالهکتاب زندان جلد اول، ویراستار ناصر مهاجر  ۴۷۰

 .۱۳۷۷نقطه، چاپ اول 
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شروع کردم به گوش کردن دقیق قرآن و ترتیب یک بازی . پس باید با آن مقابله کنم... 

به همین دلیل شنیدن قرآن برایم خود . شنیدم دادم هایی که می را در ذهنم با کلمه

 ۴۷۱. یک تفریح شد

 

شدت  هن بیهم یبرا. شکست یجو را م یل، به سادگین وسایتر از ساده یدست یرست کردن کارهاد

  ۴۷۲.آمد یاز آن ممانعت به عمل م

 :دیگو یم یپرتو ینازل 

 

 یآن را از من گرفتند و کتک حساب. ارو گل درست کردمجر نان و چوب یک بار با خمی

گل درست  یه داریگفت تو روح یبود که م ین عصبانیشتر از ایب یاما حاج. خوردم

 ۴۷۳.یکن یم

 

 : دیگو یمشابه م یا از تجربه یدریو اعظم حاج ح

 

دادن   س شد، برداشتم و در حال ورزیخ یکم ینان را داخل آبگوشت انداختم و وقت... 

گفت بشقابت را  یک توسریآمد و طبق معمول با زدن ] تواب[کباره مزدوریآن بودم که 

او  یوقت. دیگرم بود، ندیرا که در دست د یریدستم دادم و او خمک یبشقاب را با   !بده

تا حاال . ک مجسمه درست کنمیم گرفته بودم یتصم. ر ادامه دادمیرفت به ورز دادن خم

ن همه به آن یدانم چرا ا ینم یفتاده بودم ولین کار را نکرده بودم و به فکرش هم نیا

ن یا ی، براییدر تنها یده بودم که زنینش یداستان یدر کودک. دا کرده بودمیاق پیاشت

                                                 
 .حاج داوود رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندان  شکنجه در تابوت ها به وسیله  ۴۷۱

کارگزاران رژیم . داختن به کار دستی و هنری در بندهای مجرد و عمومی برای زندانیان غیرتنبیهی هم ممنوع بودپر  ۴۷۲

باعث روحیه بخشیدن به زندانی ... ها معتقد بودند، پرداختن به کارهای دستی و هنری و سامان دادن به سلول و در زندان

ها  از بازگشت به آغوش رژیم  آن شود که  آن می  دارد و نتیجه ردش باز میشود و او را از اندیشیدن به گذشته و نقد عملک می

ویژه ساخت کار متنوع دستی، ار آنجایی که ارتباط مستقیم با آفرینش و خالقیت  انجام کارهای هنری، به! مانند باز می

ان قرار می گرفت، با زندانیان داشت و این مسئله  در تضاد مستقیم با اهداف طراحی شده از سوی مسئوالن زند

ساده . شدند کردند، به سختی مجازات می های زیادی توأم بود و افرادی که مبادرت به انجام چنین کارهایی می گیری سخت

 .ترین تنبیه در این دوران، ایستادن سرپا به مدت یک شبانه روز با چشم بند بود

، ۸۱ر چهاردهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال ها در زندان اسالمی، متن سخنرانی نازلی پرتوی د تابوت  ۴۷۳

 . استکهلم، کانون زندانیان سیاسی در تبعید
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از موم درست کرده بوده و اسمش را گذاشته بود  یا داشته باشد، مجسمه یکه مونس

ک هم صحبت، مرا یاز به ید نیشا. کرده است  یش را با او میو درد دلها "یننه موم"

... و ه ین، عطیمیدم، هاجر، مهدخت، سیاران شهیاد ی. واداشته بود که مجسمه بسازم

ر چشم یاز ز. حرف بزنم ها آن بسازم و با  ها آن از  یی م گرفتم مجسمهیتصم. افتاده بودم

 یها ر مجسمهیمانده خمیبا قسمت باق... ر چادر شروع کردم با او حرف زدن یبند و در ز

حاال چند تا هم صحبت . حرف زدم ها آن ها با  گر ساختم و ساعتید یها از بچه یگرید

که  یضیباز شد و دوباره سرحال شدم و احساس کسالت و مر یلیخداشتم، دلم 

 ۴۷۴. کردم، برطرف شد  یم

 

 : با همین اندیشه

 

د فردا چکار کنم؟ اول با یکردم که با ین فکر میدم به ایخواب یشد اول که م یشب که م

 مثل روز قبل! .. نه: گفتم  یاما بالفاصله به خودم م... گفتم که مثل روز قبل یخودم م

برد و دشمنم  ین مرا در خودش میا. کند یام م تکرار فرسوده. ستیتکرار درست ن  !نه

 ۴۷۵. شود یروز میپ

 

 : کند شکوفه مبینی هم یادآوری می

 

بود؛ و  یکیپالست یها وانیدر ل یشدن چا یجار یار بودم و حواسم به صدایهش

ن یها بود و ا بچه] ادتعد[اد شدن یچک کردن کم و ز یها از راه یکین یا. ها آن شمارش 

خته یر یوان چایل یش از سیب. اند ش ما رفتهیاند و چند نفر از پ که چند نفر هنوز مانده

 ۴۷۶.میداشت "یدیجد"پس چندتا . شد

 

شان یها ک هدف با دغدغهیگوناگون اما با  یها ده شده بودند به صورتیکه در قبر به بند کش ها آن

 :دیگو یمر شده یدستگ یدر هفده سالگکه  یاز زنان یکیبیتا . کردند یبرخورد م

                                                 
 .۱۳۳و ۱۳۲، صص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۴۷۴

 .۱۳۰ص  پیشین،  ۴۷۵

 .۱۳۰استار ناصر مهاجر، جلد اول، ص ای به زندگی، شکوفه مبینی، کتاب زندان، ویر ی تک پنجره مقاله  ۴۷۶
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 آمدنرون یفکر ب. شکل عادت کرده بودم آنبه  یرفتن زندگیتابوت و پذ یبه نشستن تو

نستم با اد یکردم به خانواده و مادرم هم که م یم یسع. کردم ینم رگید اجا ر آناز 

کردم به  یم یسع. فکر نکنم ددار یممنوع المالقات شدن مجدد من، چه حال و روز

  . است یت طلبیر از زندان، عافیز غیخودم بباورانم که فکر کردن به هر چ

 

 : کند یان میب یگریاش را به صورت د  دغدغه  و هنگامه

 

آمده؟ چه  ییگر چه بالید یها ا سر بچهیخدا. است یوحشتناک یای، دنیخبر یب یایدن

رون نخواهند برد، پس ین جا بیخواهند بکنند؟ ما را که از ا یدارند؟ با ما چه م یوضع

... گردند؟ و  یکنند؟ کجا دارند دنبالم م یکنند؟ مادر و پدرم چه م یچرا اعداممان نم

دلم . برپا بود یبیعج یو در درونم غوغا ،آورد یافکار گوناگون به مغزم هجوم م

با او حرف . جز خودم و خدا وجود نداشت یکس یحرف بزنم، ول یخواست با کس یم

خواستم که مرا استوار  یکردم و از او کمک م یه میکردم و گر  یو با او درد دل م زدم یم

 ۴۷۷.نگهدارد و نگذارد سرم نزد دشمن خم شود

 

 یها در مورد دغدغه ،رون آورده شدینه توسط پزشک از قبر بیو معا ییکه به منظور بازجو مهتاب

 :  دیگو ین میخود چن

 

ا یا سالن استراحت ینه اا کتابخینه امثل نمازخ مبود ییجادر . چشم بند را برداشتم

در آن باره  یزیها هم چ ده بودم و از بچهیند اموقع مشابهش ر آنتا . ها نیه ایشب یزیچ

شده بود و دورش هم چند  پهن فرش آن با بزرگ که کفیک سالن تقری. ده بودمیشنن

ک ی و گوشه کیچند تا سجاده در . بود ده شدهیچ کتاب انشیتا قفسه بود که تو

هنوز درد داشتم . د بکنمینستم چه کار بااد ینم. ستاده بودمیا .نیهم.. .و یفلز یجالباس

 نم به درمان دردم یو برا جا نیا ندیایبهند خوا یم دکردم نکن یفکر م و با خودم 

 ؟هندا قرص بدی دآمپول بزنن

                                                 
 . ۱۴۶و ۱۴۵، صص ۸۲چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، اسفند   ۴۷۷
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اد یکردم  یگاه من را که نیزم یرو یها فرش .و دقت به اطراف نگاه کردم یبا کنجکاو

 یرا با دستمزد ها آن گفت مادرش  یمان میکه برا ۴۷۸"آپارتمان" یها اکرم افتادم؛ از بچه

 . اورده، بزرگ کرده استیها به دست م هیهمسا یبرا یاطیو خ یفرشباف که از راه

. ا راه نرفته بودمیفرش ننشسته و  یکه رو -یریدستگ یاز ابتدا -د بود یمد یها مدت

ه در زندان ک ییا ف شدهیداد از فرمول تعر یط بهم اجازه نمیبه مح ینانیاطم یحس ب

) الت ارائه شده توسط زندان یمطلق به هر امکان و تسه یاعتماد یب(م یخود داشت یبرا

 یرو اتاق و یکنار در ورود ، نمیفرش بنش ین که جلو بروم و رویا یبه جا .دست بکشم

 ...و داده بودم هیتک واریدو زانو و به حالت چمباتمه به د

 

 : گوید پروانه از گفتگو با خودش می

 

ام و در دوران  از بعضی از اشتباهات خود در زندگی. زدم به طور مداوم با خود حرف می

افتادم و باز نیروی دیگر را در خود قوی  ام گاهی اوقات به گریه می کوتاه کار سیاسی

ه بگه بد هستی، بد نیستی، ثابت کن دختر، تو آنقدر که حاجی تصمیم دار«کردم  می

چقدر قوی هستی، گذشته را همیشه میشه جبران کرد، اما االن اگه بشکنی، دیگه 

 ۴۷۹. گذشت های ما با حرف زدن با خودمان می بیشترین ساعت» ...دگی کنیزنتونی  نمی

 

ن گاه در داد، آ یط از خود نشان نمیدر مقابل شرا یدفاع یشد و واکنش یکه منفعل م یفرد وقت

خواستند از  یف آنچه را که میظر یبه شکل ها آن .گرفت  یقرار م زندانبانان  ی معرض هجوم و حمله

بدون آن که خود  زندانیدادند و  یم یجا یدر ذهن قربان یآموزش یها یها و سخنران ق مصاحبهیطر

 . شد یم زندانبانش یها امیبخواهد، حامل پ

سوز واحد مسکونی و بند قیامت را  به خوبی پشت  فرسا و جان تی کسانی که شرایط طاق اما تجربه

و غیرقابل های دشوار  را به ماورای موقعیتاو  تواند میتخیل انسان دهد که   نشان می ،اند سر گذاشته

به  رهگذر تا از این یافریندتصورش امکاناتی جدید برای خود ب برده و به او کمک کند در تحمل

 . و بر آن فایق آید پنجه نرم کند دست و آمیز فاجعه با شرایطشکل بهترین 

                                                 
بعدها این بخش . شد جا محبوس بودند آپارتمان خوانده می  زنان زندانی در آن ۶۰بخشی از زندان اوین که تا آذرماه   ۴۷۸

این بخش، ساختمانی سه طبقه بود که در هر . به گروه ضربت اوین اختصاص یافتکه در نزدیکی درب اصلی زندان بود 

 .اش دو واحد آرپارتمان وجود داشت طبقه

 .حاج داوود رحمانی، پروانه، سایت گفتگوهای زندان  شکنجه در تابوت ها به وسیله  ۴۷۹
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٢٧٨

 تیرمز موفق ؛د داشتنیام

چه بود ین درینگاه از ا. د بودی، تنها داشتن ام"امتیق" ط دهشتناکیو فائق آمدن بر شراد فتح یاما کل

 یها و در فضا رون جعبهیدر ب یکه زندگ نید به ایام .دیبخش یات میح نیروی و ی، زندگیکه به قربان

 یبرند و تالش برا یط به سر مین شرایز در همین یگرین که دوستان دیا ؛ان داردیتنگ قبرها جر

 : را در فرد زنده نگاه دارد یاریبس یها زهیتوانست انگ یم ها آن ارتباط با 

 

آن با  یجاست و رو کوچک آن ی ک شانهیدم یرفتم، د ییبه دستشو یک بار وقتی

زم آن یعز "یشور"دم که یفهم. »دوست تو یشور«: بودسوزن کنده شده و نوشته شده 

آن را برداشتم و در . مزدوران هم متوجه نشده بودند. من گذاشته است یرا مخصوصًا برا

نشستم، آن را از سرم باز  یره سر داشتم و وقتیک گی. لباسم گذاشتم و با خودم آوردم

شد، همه تان را که  افتیدر«: آن نوشتم یکه همراه داشتم رو یکردم و با سوزن

جا که  آن را با خودم بردم و همان. »اعظم حاج. د، دوست دارمیدانم چند نفر هست ینم

  ۴۸۰.شانه را گذاشته بودند، گذاشتم

 

 : دیگو  یره برادران میمن

 

. دمیشن یبعد از چند لحظه پاسخ. ن خوردن غذا قاشقم به تخته خوردیک روز در حی

گر ید یتو انسان یک قدمیکه در  نیاحساس ا. زد یبه تخته مم متقاباًل قاشق را ا هیهمسا

 ۴۸۱.دوار کننده بودیبخش و ام یشاد  کند، یم یمثل تو زنده است و زندگ یطیدر شرا

 

 ییها مشترک انسان ی تجربه کردن، ر آن در زنده ماندن و مقاومتید و تأثیداشتن ام یتالش برا

از بازماندگان  یکی "تیژان الف". اند فشارها قرار گرفتهن یدتریها تحت شد ن دورهیتر اهیاست که در س

شناخت داشت بر این عقیده است مقاومت انسان  یرو یمحققان آلمان از نتایج کار یناز یها اردوگاه

ن یستانند و همچن یکه از او م یا دهند و کار روزانه یر میکه به هر اس یا یبا مقدار غذا و کالر: که

شتر نخواهد یماه ب ششک انسان سالم و تندرست، ی یکیزیگر، حداکثر مقاومت فید یجانب یارهافش

 . بود

                                                 
 .۱۳۳، ص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۴۸۰

 .۱۳۲، ص ۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، نشر نیما، آلمان، سال   ۴۸۱
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٢٧٩

 یان در اثر ضعف بدنیزندان. رندیم ین هم زودتر میافراد، از ا یاریکه بس بر این نظر بود "تیژان الف"

شد، جان خود  یزندانبانان صادر م یز سوا در اثر فرمان مرگ که ایو مزمن و  یمسر یها یماریا بیو 

که  یکسان. سالم و تندرست بود ی ها در رابطه با انسان یمحققان آلمان یابیارز. دادند یرا از دست م

ش از دو سال یب تیژان الف. گرفتند یژه قرار میق ویز مورد تحقیماندند ن یماه زنده م ششش از یب

که  ها آن"در کتاب را تحمل کرد و بعدها " موتهازن"و " یابنس" یها گاهبار اردو ط دهشتیشرا

د و یکه باعث نجات او از مرگ محتوم شد، ام یتنها عامل. را نوشت" زندگان"داستان  "اند زنده

دها از دست نرفته است، یام ی چ وقت همهید که هیشیاند ین میشه به ایاو هم. بود یمانش به زندگیا

. است یگ ، ادامه دادن زندیروزین باور بود که تنها راه پیاو بر ا. الت را تحمل کردتوان مشک یپس م

انسان در "ن در کتاب معروفش یدانشگاه و یشناس روان ی، استاد کرس"کتور فرانکلیو"دکتر 

 یها گاهاو متجاوز از سه سال در اردو. کند یه مین مطلب تکیهم یز روین ۴۸۲"یمعن یوجو جست

ده یه خواب دیدر ماه فور یکند که روز یاد می یریدکتر فرانکل از اس .دوام آورده بود یتلریمرگ ه

ار، به یبس یدیدوست و همراه او با ام. ام مارس همان سال از اردوگاه آزاد خواهند شد یبود که در س

در روز  یخوابش، ووستن یت نپیک شدن روز موعود و به واقعیبا نزد یول ؛بسته بود خوابش دل

 یو روز س شدهان و اغما یام مارس دچار هذ یو روز س شود می یدیمارس دچار تب شد و نهم ستیب

ما  : گفت یش نشان دهد، میک نفر را از پیمرگ  یها آن که نشانه یبرا یو. ردیم یکم مارس میو 

چرا . خواهد مرد یودزم بید، مطمئن بودیکش یگارش را میس ی رهیکه بالفاصله ج یآن کس در مورد

ش یگارهایسنگهداشتن به  یازیگر نیداشت و الجرم دنبه فردا  یو نگاه د به زنده ماندنیکه او ام

 .ش او خود، حکم مرگش را امضا کرده بودیشاپیله پین وسیبد. کرد یاحساس نم

 

 مقاومت از عوامل یکی ؛ نیاحساس تنفر از تواب

 ی گاه مشاهده .نداشت یر منفیتأث هموارهشان با زندانبانان  هگسترد  ین در قبرها و همکاریحضور تواب

که به  یاز لغزش افراد یریجلوگ یباشد برا یتوانست عامل  یم ها آن  یرانسانیاعمال زشت و غ

 .بند بودند یپا یانسان یها ارزش

  :دیگو یبنفشه م

 

                                                 
ی دکتر اکبر معارفی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران،  انسان در جستجوی معنی، دکتر ویکتور فرانکل، ترجمه  ۴۸۲

 . ۱۳۸۰سال 
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٢٨٠

نسبت به نه و نفرت من یک ،ها زندان بودم به خصوص زمان جعبهآن زمان که من در 

. م مشخص بودیبرا  ت زندانبانیرا که ماهیز ؛ها بود شتر از زندانبانیشتر و بین بیتواب

از ماها چنان دردناک  یبعض ین برایاما مورد تواب .رهیزندان بود و کابل و شکنجه و غ

م یباش یهیتنب یم، دربندهایه خود بگذرین حقوق اولیتر ییم از ابتدایبود که حاضر بود

 ۴۸۳.میرا در کنار خود تحمل نکن ها آن وجود فشار  یول

 

 : حسینی، گفت در گفتگویی که با بنفشه داشتم او با اسم بردن از زهره شاه

 

ها زهره شاه حسینی تواب بسیار منفور  های ماندن من در جعبه یکی دیگر از انگیزه

جا نجات پیدا  کردم اگر قرار باشد که همانند او باشم و از این هر بار فکر می. جا بود آن

گاهی . دهم که اعدام شوم و هرگز انسان پست و منفوری مثل او نباشم کنم، ترجیح می

شود یک انسان آنقدر سقوط کند که حتا از نظر من  کردم که چطور می به او فکر می

 .   ارزش نام انسان را نداشته باشد

 

 : دیگو ین میتواب نسبت بههنگامه حاج حسن در مورد احساس خود 

 

دم کارم اول به زانو زدن در یترس یم. دم ببرم و نکشمیترس یدم، میترس یاز خودم م

ز که یانگ ن موجودات نفرتیاز هم یکیا من هم یآ. انت بکشدیم و بعد به خیمقابل دژخ

...  !نه  !و زنده ماندن خود حاضرند همه را به کشتن بدهند، خواهم شد؟ یراحت یبرا

 ۴۸۴!ادم برسیبه فر  !ا نهیخدا

 

 ها آن . کنند یسینو بند تک یها ز در مورد بچهیز به ریخواست ر یم ها آن حاج داوود از 

ها بودم  که در تابوت یدر تمام مدت. ت خود را از دست داده بودندیانسان یواقع یبه معنا

 ۴۸۵ .نشوم ها آن ه یشب یرم ولیج بمیکردم حاضرم بتدر یفکر م

 

                                                 
 http://www.dialogt.org/index.htmlبنفشه،   ۴۸۳

 .۱۴۷، ص ۸۲چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، فرانسه، اسفند   ۴۸۴

، استکهلم، سایت کانون ۸۲متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال   ۴۸۵

 . زندانیان سیاسی در تبعید
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جالد،  "حاج داوود"تنفرم، اگر سالح داشتم قبل از ها م ها و جاسوس ن توابیچقدر از ا

او  یان مقاوم برایبود که زندان یما بود و گشتاپو نامیس یو ینام اصل[  "گشتاپو"آن 

  ۴۸۶.کشتم یگر را مید یکیا آن ی] گذاشته بودند

 

 یطرح. کنم یشوم خودکش یم گرفتم هر وقت احساس کردم که دارم نامتعادل میتصم

، که متعلق به زنان یبا چراغ خوراک پز یخودسوز. ده کرده بودمآما یخودکش یبرا

قسم خورده . پاسدار بود چون همواره روشن بود پس نفت هم داشت شعله هم داشت

 یدن سرهایف را در همان جا با کوبین کار آن دو جاسوس کثیبودم که قبل از ا

 ۴۸۷. همراه با خودم، بکشم ها آن ن و سوزندان یزم یشان رو فیکث

 

 ده شدن قبرهایبرچ یچگونگ

ای را بدون آن  های گوناگون عده شرایط آهسته آهسته تغییر کرد و حاج داوود به بهانه ۶۳در تیرماه 

 . که لغزشی نشان دهند از قبرها بیرون آورده و به بندها فرستاد

  :گوید بنفشه می

 

برایت تک ! بلند شو«: روزی حاجی آمد و گفت ،ها بودم پس از نه ماه که در جعبه

ای و در بند هشت نقش تئوریسین و خط  اند که تو یک هوادار ساده بوده نویسی کرده

خواهم؛ فقط به من بگو که چه  من از تو مصاحبه یا تک نویسی نمی. ای دهنده نداشته

من هنوز بعد از گذشت نه ماه مثل روزهای اولی که به  ».جا نگاه داشت چیز تو را در این

: او ادامه داد. هایش ندادم ده بودم، سکوت کردم و پاسخی به گفتهجا منتقل ش آن

 ».های من که تو انسان بی گناه را آنقدر کتک زدم بشکند این دست«

در این بند همان افرادی که نه ماه . ها فرستاد حاج داوود مرا به داخل بند سه تواب

بر سر خود  جمعی شرکت کرده بودند، امروز مثل دیوانگان پیش در حرکت دست

. کردند گفتند و با قرآن سر گرفتن طلب عفو بخشایش می  کوبیدند و خدایا خدایا می می

 .اما آنان رفقای سابق تو هستند: حاجی گفت. روم به او گفتم که من به این بند نمی

                                                 
 .۱۵۰، ص ۸۲نگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، فرانسه، اسفند چشم در چشم هیوال، ه  ۴۸۶

 .۱۴۹ص  پیشین،  ۴۸۷
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خواهم وارد بند شوم و به سلولی  بعد از ورود به بند زیر هشت نشستم و گفتم که نمی

وقتی عصر حاجی آمد به او گفتم که ! »به حاج آقا بگو«: ند گفتمسؤل ب. بروم

اند و فعاًل جای خالی   ها پر شده جعبه«: او در جواب گفت. خواهم در این بند باشم نمی

 .»توانی در نوبت باشی تو می. نداریم

 . ها شده بود ام بسیار بدتر از جعبه اما روحیه. ای نداشتم که در میان آنان باشم چاره

ی حرکت  وقتی وارد بند شدم به جز مسئول بند که یکی از افراد خط دهنده

ی حرف زدن با من را  ی توابین پیوسته بود، کسی اجازه جمعی بود و حاال به جرگه دست

خواستم  من هم که نجس بودم اجازه حرف زدن با بقیه را نداشتم و البته نمی. نداشت

 .  هم حرف بزنم

 

های آن به رشد تضادهای رژیم هم دامن  زندانیان در مقابل فشارها که بازتاب جدای از تأثیر مقاومت

غربی از ایران  ی آلمان زد و همچنین تالش رژیم برای نزدیکی به غرب و بازدید گنشر وزیر خارجه می

 "الله آیت" توان از نقش ها، نمی ی زندان های رژیم به چگونگی امر سرکوب و اداره و نگاه متفاوت جناح

از  ن موضوعیا .، به سادگی گذشترات انجام گرفته در زندانییده شدن قبرها و تغیبرچ منتظری در

 :د شده استییز تأیان نیزندان یسو

 

دو تا  یکیبه زندان آمدند و وارد بند قفس شدند و با  یاز طرف منتظر یک روز کسانی

بعد از سه روز در . فتندکردند و ر یبردار لمیاز کل صحنه هم ف ....ها حرف زدند از بچه

مان را  یبندها ها را جمع کردند و چشم م، آمدند تختهیجا نشسته بود که ما همان یحال

 ۴۸۸.هم برداشتند

 

 : کند به این واقعیت نازلی هم اشاره می

 

. میک روز به ما گفتند بلند شوی. رندیگ یم که دارند از ما عکس میبار متوجه شد ک ی

پنج ماه عادت کرده بودم که شب و روز . بندت را بده چشمک در گفت یپشت  یبعد کس

قبل از برداشتن . کردم ی، باور نم»بندت را بده چشم«گفت  یوقت. با چشم بند باشم

ها  یاز زندان یگرید  رفتم که عده یبعد به سالن. مکث کردم یطوالن یچشم بند، لحظه ا

                                                 
 . ۱۴۸، ص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۴۸۸



حصار زندان قزل  

 

٢٨٣

 یها به لحاظ روان بچه. نبود یکردن باور. مینیگر را ببیم همدیتوانست یم. جا بودند هم آن

ها آنقدر  بچه. نه نگاه داشتندیجا در قرنط آنما را دو ماه در . واقعًا خرد شده بودند

مصارف مختلف  یباطله برا یها پاسدارها روزنامه یده بودند که وقتیمطلق د یحقوق یب

 ین حرکتیا ایگودادند که   یرا به خود نم ها آن حق خواندن  یدادند تا مدت یبه ما م

 ۴۸۹. است "چپ"

 

 : هنگامه حاج حسن در این باره نوشته است

 

هست؟ گفت  یگفتم ک. دمیسرم شن یناآشنا را از باال یمرد "سالم"نفس و بعد  یصدا

ا یک آخوند یدم یفهم  !ک بنده خدای؟ گفت یهست ی؟ گفتم کیده یچرا جواب سالم نم

ها را  کم کم محل قفس...  میبکن یرا بررست شما یم که وضعیا گفت ما آمده... پاسدار 

نام آن . در واحد سه بردند یک روز باالخره همه ما را جمع کرده و به اتاقی. کردند یخال

ن جا یمعلوم بود که ا! دانم یم، نمیا خود ما گذاشته بودینه گذاشته بودند یاتاق را قرنط

محل  یمع کرده بودند، منتهها را ج االن تخته یبه راه بوده، ول "یحاج" یها هم قفس

 ۴۹۰.بود یکاف  ن نشانهیبود و هم یدرست شده بود هنوز باق یسرباز ینماز که با پتوها

 

 : دیگو یم حصار و بند قیامت از زندان قزل منتظری "الله آیت"نمایندگان  بازدیددر ارتباط با بیتا 

 

و رفت  ناآشنا ییها کیلیک تیلیت یصدا د کهیرس ک روزی تا مینشست ها در تابوت نقدریا

ها، من به اتفاق  از آن همهمه م و چند روز بعدیدین شناپشت سرم ا درر ییو آمدها

 یها یانفراد یم تویهم باز رفت جا آنهر چند . نیم اویمنتقل شد ها گر از بچهید یگروه

ها،  همهمهن و یها مال دورب کیلیک تیلیت ین صداآم یدیشگاه، اما بعدها فهمیآسا

ت یوضع یمأمور بررس یمنتظر "الله تیآ"بوده که از طرف  یأتیه سر در گم یاهویه

در  ها آن. دشده بو یها و واحد مسکون ران محبوس در تابوتیبه اس یان و سرکشیزندان

که از  جا را ان نشسته در آنیزندان یها  عکس ها قرار داشتند، که تابوت یمراجعه به بخش

                                                 
 ، استکهلم، سایت کانون۸۱متن سخنرانی نازلی پرتوی در چهاردهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال   ۴۸۹

 . زندانیان سیاسی در تبعید

 .۱۵۵، ص ۸۲چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، فرانسه، اسفند   ۴۹۰
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دم که او با مشاهده یها شنبعد. یمنتظر یبرا اند گرفته بودند، برده ها آنپشت سر 

 چشم بند به که چشم آن همه انساندن ید و یر انسانیت غیها در آن وضع عکس بچه

 یها ناست که با جوین یشرع« :بوده اش گرفته و گفته هیگر ،اند وار نشستهیرو به د 

  .»ودرفتار ش ینطوریمردم ا

 

مهرماه  هفدهخ یبه تار یا بوده، در نامه یها زندان دوم سال یکه در دوران پهلو یمنتظر "الله تیآ"

 :دهد ین شرح میها را چن ت زندانیوضع ینیبه خم خطاب ۱۳۶۵

 

نم یب یو م اطالع دارم] یاسیان سیزندان[ها و رفتار با آنان  که از داخل زندان نیا یبرا

 . ا جرأت اقدام نداردیداند و  یا نمیفه دارد یکه وظ ییقضا یعال یشده و شورا یت میجنا

ر یشده که هرگز نظ یاتیبه نام اسالم جنا یاسالم یجمهور یها د در زندانیدان یا میآ

بازجوها   ی ر شکنجهیز یادید عده زیدان یا میم منحوس شاه نشده است؟ آیآن در رژ

دختر  یها یدن به زندانید در زندان مشهد در اثر نبودن پزشک و نرسیدان یا میمردند؟ آ

ا رحم ناقص یست و پنج دختر را با اخراج تخمدان و یان، بعدًا ناچار شدند حدود بجو

مختصر بالفاصله پس از  یدار را با جرم روزه یراز دخترید در زندان شیدان یا میکنند؟ آ

دختران جوان را  یاسالم یجمهور یها زندان ید در بعضیدان یا میافطار اعدام کردند؟ آ

ک یدختران استعمال الفاظ رک یید هنگام بازجویدان یا میبه زور تصرف کردند؟ آ

ه یرو یب یها  که در اثر شکنجه یانیارند زندانید چه بسیدان یا میج است؟ آیرا یناموس

ا یرسد؟ آ یبه داد آنان نم یاند و کس مزمن شده یا مبتال به دردهایا فلج یا کر یکور 

د یدان یا میکردند؟ آ یریجلوگ یز زنداناها حتا از غسل و نم از زندان ید در بعضیدان یم

ک روز و ین هم نه یغ داشتند ایدر یزندان یها حتا از نور روز هم برا از زندان یدر بعض

ت فقط با فحش و یحتا پس از محکوم ید برخورد با زندانیدان یا میها؟ آ دو روز بلکه ماه

 ۴۹۱کتک بوده؟

 

از جمله دالیلی بود که  ،انیزندان اقل حقوق حد تیرعا یبرا یمنتظر "الله تیآ" یها تالش ی جهینت

و تحمل  وی کانینزد یری، دستگیو بازداشت خانگ یرهبر یمقام ائمپست ق او از یبه برکنار

  . شدمنجر م یرژ یتیو امن ییاد دستگاه قضایز یفشارها

                                                 
 .۵۱۱، ص ۲۰۰۱الله حسینعلی منتظری، چاپ ناشران ایرانی در اروپا، ژانویه  متن کامل خاطرات آیت  ۴۹۱
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 افراد یو قبر رو یواحد مسکون پایدار راتیتأث

همچنان و تا  یو چه روان یچه به لحاظ جسم ها آن رات یتأث ده شدند، امایو قبرها برچ یواحد مسکون

 . است  یباق ها آن ان یقربان یآخر عمر بر رو

  :گوید چه بیش از هرچیز به خاطرش مانده، می ی آن دربارهمهتاب 

 

ن هم افصل سرما و زمست یکه حتا تو ی، وقتهشتمن از مجموع خاطراتم از دوران بند 

در هر چه از ها به بعد  ، اما از تابوتآورم یاد نمیا به ش ریرماو سوز س یم، سردیکه بود

فصل و هوا و  یبه سرما یدیکأت ، آورم یسم و به خاطر مینو یم و میگو یآن دوران م

  .هست ...ن و آب و یزم

چه (راهرو منتظر بودم  یتو یلیها و به هر دل رون از تابوتیب دبردن یم راهر بار که م

ن یانتقال به اون روز و هنگام یحتا در آخر  و ، یبهدار رفتن به  یبرا، چه ییبازجو یبرا

شه یهم... و سرحال و  یا قویض، افسرده یا مریوار، سالم یستاده رو به دیا اینشسته ، )

ن یا یادآوریفاکتور ن یتر ن و مهمیاول... ها و فضا و  ن و هوا و آدمیزم یاد سرما و سردی

در  یرم که قلبیاس ین کره خاک در زندان کسانیاز ا ییا وشهم بود که من در گینکته برا

  .شان ندارند خ زدهینه یس

 

 :یآثار جسم

 ؛از آن ید وزن و اثرات ناشی، کاهش شدیل جسمیف شدن و تحلیضع -

 ؛گرن همراه با تشنجیو م یعصب یها سردرد -

 ؛)ده و رودهمع( یمزمن گوارش یها یناراحت -

 ؛شقاقو  بواسیر -

 ؛تی کلیوی و مثانهناراح -

 ؛یمفصل یها یماریب -

 ؛)کیاتیسک و سیها، د ب مهرهیآس( کمر درد -

 ؛...دن دنده، زانو ویب دیگردن درد، آس -

 ؛)بروز بیماری فیبرومیالژی(های عضالنی، تورم و رماتیسم عضالنی ضعیف شدن عضالت و نارسایی -

 ؛ن رفتن لثهی، از بیدگیسدر  اثر ضربات مشت و لگد و پو ها آناز دست دادن دند -

 ؛کوسلیس و واریوار -
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 ؛یعصب یو فشارها  یاز ناراحت یناش یجسم یدردها -

 ؛چشم یها تباف  رفتن نینور، از بچشم، حساس شدن چشم به ی تنبل ضعف و -

 ؛به خاطر ضربات وارد به سر و صورت ییاختالل در شنوا  -

 .د شدن مویزش و سفیر -

 

 :یروان یها بیآس

 ؛، انزوا، عدم اعتمادیریگ گوشه -

  ؛از حافظه یاز دست دادن بخش -

  ؛یو روان یاز دست دادن تعادل روح -

 ؛...ایجاد اختالل در خواب، دیدن کابوس در شب و -

 ؛های ناگهانی انتظار حمله  نگران و چشم -

 ؛میل به خودکشی -

 ؛مشکل در یادگیری مباحث جدید و دشواری در آغاز کردن کارهای نو -

 .در جمع بزرگ حضورناتوانی تحمل  -

 

سال از آن  ستیبش از یم در حال حاضر که بیماه و ن هفتآن  یآثار و عوارض جسم

، یاستخوان ی، دردهایمزمن گوارش یها یگذرد، هنوز در من به صورت ناراحت یدوره م

به م را از دست دادم، یها آناز دند یاریدر همان زندان بس. است یباق یو عصب یمفصل

م را در زندان یها آنتا از دند دهک ماه، ی یشده بودند، ط یم چرکیها ن که لثهیعلت ا

م غذا یها بًا دندان نداشتم و با لثهیزندان تقر ی در دوره ۶۵تا  ۶۰دم و چون از سال یکش

 ۴۹۲.ل رفتندیم تحلیها دم، لثهیجو یمه میرا نصفه ن

 

 :دهد پروانه هم شهادت می

 

 یا هفته. آمد یم در نمیصدا. ام خشک شده بود رهحنج. کرده بودملو وزن کم یک پانزده

اما . ام در آورم از حنجره ییکردم صدا یدر طول حمام تالش م. میرفت یک بار حمام می

                                                 
 .۱۳۹، صص ۸۳فرانسه، زمستان  حیدری، انتشارات انجمن هما، بهای انسان بودن، اعظم حاج  ۴۹۲
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از . میدید یدر لوله دوش حمام خودم را م به سختی. آمد یم از ته چاه در میانگار صدا

 ۴۹۳. ل مردن بودمان در حا جسم. افه خودم وحشت کرده بودمیق

 

پس از بیرون آمدن از قبر، وضعیت جسمی بنفشه آنقدر وخیم بود که دادن مالقات به او را موکول به 

  :کنند اش می بهبود وضعیت جسمی

 

خواهم به تو مالقات  می: بعد از سه روز حاجی مرا به زیر هشت بند صدا کرد و گفت

بیا فعاًل به . مثل اسکلت مرده است ی تو شود؛ زیرا قیافه بدهم ولی در حال حاضر نمی

بعد از این . ها زده نشود ات تلفن بزن، به شرطی که کوچکترین حرفی از جعبه خانواده

 . توانی مالقات هم داشته باشی آدم ها شد، می ات مثل  که قیافه

 

  یروانو  یروحنداشتن تعادل 

در قرنطینه هیج . بودند اکثرًا روان پریش شده. ها بود تر از تابوت قرنطینه دهشتناک

خوردند و تنها  ها تنها غذا می اما اکثر بچه. پاسداری نبود و هیچ تابوتی وجود نداشت

هایی که در تمام طول زندان به رژیم  بچه. زدند زدند و با هیچکس حرف نمی قدم می

ها قبر. همیشه تنها بودند ها آن . اکنون شکسته بودند و بیمار بودند ،گفته بودند "نه"

من از لحاظ . اما تأثیر آن همیشه در روح و جسم همه ما باقی خواهد بود. برچیده شد

 ۴۹۴.جسمی تا آخر عمر نیاز به مداوا خواهم داشت

 

 : دهد ی بهم ریختن تعادل روانی قبر نشینان هنگامه حاج حسن شهادت می درباره

 

. به حرف زدن کرد ها بلند شد و شروع  از بچه یکیاد یک شب موقع افطار ناگهان فری

ش را از دست داده یبلند، تعادل روان یه و گاه با خنده، با صدایربط با گر یب یها حرف

                                                 
، استکهلم، سایت کانون ۸۲متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، سال    ۴۹۳

 . زندانیان سیاسی در تبعید
 . پیشین  ۴۹۴
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ن مورد بود که تعادل ین چندمیاو را بردند و ا یول. شد یبود و چ یدانم ک ینم. بود

 ۴۹۵. ختیر یها به هم م بچه یروان

 

 : بود ترس از بهم ریختن تعادل روانی هم وجه دیگری از واقعیت

 

حفظ   را که کاماًل ییزهایگر چیهم شده بودم، د یآخر قفس دچار فراموش یدر روزها

ادم یخواندم هم  یچند بار م یحتا کلمات نماز، که روز. آوردم یاد نمیبه  یبودم، به خوب

 یدهم؟ نکند دارم روان یوحشت کردم که نکند دارم مشاعرم را از دست م. رفت یم

 ۴۹۶شوم؟  یم

  

 :ان راه نجات مطرح بودوی به عنو خودکش

 

که تا  یین بدویاما مه. را نجات دادند ها آن زدند که  یدست به خودکش یچند نفر

 ین دوره را در زندگیا یبیها شکنجه را تحمل کرد هرگز نتوانست اثرات تخر ن ماهیآخر

ن رابطه و یکوچکتر ین که با کسیست بدون ایها در بند تنها ز سال. جبران کند

به طرز  یو ۶۷در سال . افتیخاتمه  یاش به تلخ یداشته باشد و زندگ ییتگوگف

 ۴۹۷.کرد یخودکش ]در زندان] یعیفج

 

افته بودند و عمدتًا ین یین دوره رهایرات وحشتناک ایهم از تأث ها آن گر که یچند نفر د

ل به یها گذرانده بودند، بعدها در بند تما ن مدت را در جعبهیشتریبودند که ب یاز کسان

وار و پشت به یآزرد، رو به د یرا م ها آن فراز از جمع که  یبرا. ز از جمع داشتندیگر

  ۴۹۸.ستندیز یتنها م یخوردند و تنها ینشستند، تنها غذا م یگران مید

 

                                                 
 .۱۵۲، ص ۸۲چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، فرانسه، اسفند   ۴۹۵

 . ۱۴۰و  ۱۳۹، صص ۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  ی انسان بودن، اعظم حاجبها  ۴۹۶

 .۱۳۴، ص ۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، نشر نیما،آلمان، سال   ۴۹۷

 .۱۳۵ص پیشین،   ۴۹۸
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 و قبر یواحد مسکون ی تجربه

 زندانیان یرو  به دست آمده یها شیآزماج یو نتا" یواحد مسکون"و " امتیق" یها اگر تجربه

 یروح یایزوابرای شناختن  ایدر سطح دنکمتر آزمایش و تحقیقی د یشد، شا ین میو تدو یآور جمع

 ی ن مجموعهیچنتوانسته ا تاکنون یدر دن یشگاهیآزما کمترد یشا. کرد یم یبرابربا آن، انسان 

بودند که  یشگاهیشگاه و آسایآزما" یمسکون واحد" و " امتیق. "داده باشد یرا در خود جا یسینف

 . افتیرون نیبه ب یراهقاتشان یتحق ی جهینت

ان یزندان. نداشتوجود  یزیراه گر یواحد مسکوندر ن بود که یو قبر در ا یتفاوت عمده واحد مسکون

هر  اما در قبرها. گرفتند یمورد عقوبت قرار م پیوسته یستیبا یبودند که م ینیمحبوس در آن محکوم

 یدر واحد مسکون ین امکانیچن. ابدی "نجات"هولناک قبر  وضعیتتوانست از  یشکست م یکس که م

 . فرد حق شکستن هم نداشت. نبود

 

 کردند یت میجنا یچرا زندانبانان به سادگ

است  یدهند، کاف یانجام نم یسختو قاتل کار چندان  یساختن جان یک برایدئولوژیا یها حکومت

 .۴۹۹بند و وفادار باشدیپا یلوژدئویفرد بدان ا

به عنوان  شوند دشمن تلقی میی را که به زعم وی گرانیتوان د یم یبه راحتدر ذهن چنین فردی 

ممکن و  ی ر شیوهبه ه خواست تا او و از  معرفی کرد یشگاهیآزما یها ا موشیو  یهند یها خوکچه

اهی را فدیه تقرب به مبدا آزمایشگ های هست و نیست این موش، های ایدئولوژیک برای نیل به آرمان

دکتر و  چه بسیار. انجام دادز یختگان جامعه نیتوان در مورد فره یرا حتا معمل ن یا .الهی کنند

در آمده  "اس.اس" یروهایه به خدمت نین زاویاز هم یتلریه نظام فاشیستی شمند دریمحقق و اند

 .نبودندشرمسار ندان چچه که انجام داده بودند،  ز از آنیبودند و بعدها ن

استفاده  یقات پزشکیدر تحق یشیکه از کودکان به عنوان عنصر آزما" ریس میکورت ه"دکتر 

 یو یبه عمل آوردند، اعالم کرد که برا یاز و ۱۹۶۴که در سال  ییها ییدر بازجو یکرد، به راحت یم

راند  یبر زبان م یها را در حال ن گفتهیاو ا ».ارندند یشگاهیوانات آزمایبا ح یان تفاوت اساسیهودی«

غدد «مثال او  یبرا. انجام داده بود یهودیدفاع  یکودکان ب یقات را روین تحقیتر شرمانه یکه ب

. ق کرده بودیتزر ها آن ِسل را در پوست        ی زنده یبرداشته و باکتر ین کودکان را با جراحیا یلنفاو

                                                 
تعقل و رنگ شدن  وجود رابطه مرید و مرادی چه در ارتباط با فرد، حزب و یا سازمان در جایی که منجر به کم  ۴۹۹

 . کند  اندیشه و مسئولیت فردی شود نیز به ایجاد چنین روندی کمک می
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 ۵۰۰».چند نفر از کودکان وارد شده بود یها مًا به ششیک لوله مستقی قیها از طر ین باکتریا

گاه حتا . کردند یم ییقات و مطالعات غذایان تحقیزندان یرو یپزشکان، محققان و دانشمندان آلمان

م یکردند و نبض و عال یاسرا را وزن م ینیدر اوقات مع ها آن . ز متفاوت بودیان نیزندان یغذا

چ یمقام ه ین محققان و دانشمندان عالیا. کردند یش میو خونشان را آزما شان را کنترل یاتیح

آورده بودند،  یقراط به جابکه سوگند  یبانیطب. دادند یان در بند، نشان نمینسبت به زندان یترحم

دن، جان یجان بخش یبه جا ها آن . نداشتندبودند، کرده متعهد به انجام آن  خود رابه آنچه  یتوجه

 .شان هم نبود ید و باکستاندن یم

 ییها تین جنایشان دست به چن یاین دنیبهبود اوضاع ا یبرا یتلریان هید توجه داشت که جانیبا

ز تالش یشان ن یایسعادت آن دن یا براین دنیدر ا یابیعالوه بر کام ینیان خمیزدند و جان یم

انجام چه  یهستند، آماده برا  شان یایساختن آن دن ی شهیکه در اند ها آن داست یناگفته پ. کردند یم

 .ره دارندیانجام آن در خود ذخ یبرا یمیل عظیهستند و چه پتانس نیز یبیمه یها تیجنا

چرا که به  ؛دانستند یم یعیرا طب به زندانیان نگونبخت فشار گونه زندانبانان اعمال هر ، نیعالوه بر ا

 :ند  ک معتقدیدئولوژیلحاظ ا

آن  ی سوزنده یها که دم به دم به گرما ست جز اعمال زشت انسانین یزیزم آتش جهنم چیه

  .دیافزا یم

 :شود ها و روایات مذهبی گفته می در داستان

احساس  تش در قبرآهای  حرارت و شعلهای که  شود به گونه پایین قبر دری است که به دوزخ باز می

 .شود می

و خو زشت  رو، مردی زشتاست و جای کافر در آتش جهنم، ناگهان عالم بزرخ  ،جایی که قبر از آن

ها و غذاهای جهنمی و ظرفی از  از میوه ارددر حالی که طبقی در دست د شود می بد بو داخل قبر

! یاشامدب ها آن مرده مجبور است که از . کند مرده تعارف می های جوشان و تلخ و بد بو به آب

یی که کردار زشت و اعمال نارواکسی نیست جز  رو و زشت خو زشتباورمندان معتقدند آن موجود 

 .بیند ی اعمال خود را می مرده نتیجه. استداده در دنیا انجام مرده 

ست و ها آنی خود  شود برعهده مسئولیت عذابی که نصیب اهل جهنم می ،طبق آیات صریح قرآن

 :آند است که در دنیا انجام داده  ی عملی این نتیجه

 

                                                 
لوین، پروژه تاریخ زنده، دبیرخانه دولت سوئد، . آ.برشماست که این واقعه را بازگو کنید، استفان بروشفلد و پل  ۵۰۰

 .۳، ص ۱۹۹۸استکهلم، 
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مخاطب به چشیدن  ای انسان( َأْیِدیُکْم َو َأنَّ الَلَه َلْیَس ِبَظالٍَّم ِلْلَعِبیِد؛ َك ِبَما َقدََّمْتَذ ِل

 !) عذاب محترق کننده

و خداوند أبدًا به بندگان  !های شما پیش فرستاده است ست آنچه کارکرد دستا این

 )۱۸۲آیه  -سوره آل عمران(کند  خود ظلم نمی

 و یا

 

 ی هانسان مجادله کننده دربار ای( َقدََّمْت َیَداَك َو َأنَّ الَلَه َلْیَس ِبَظلَّـٍم ِلْلَعِبیِد؛ اَذ ِلَك ِبَم

خداوند أبدًا به بندگان خود  و! ست آنچه کارکرد دست تو پیش فرستاده استا این!) خدا

 )۱۰آیه  -سوره حج. (دارد میا نستم رو

 

که از جعفر بن محمد، امام صادق نقل   چنان. ه استدر روایت مذهبی هم روی این مسئله تأکید شد

 : شود می

 

شود و جایگاه  رویش گشوده می دری به؛ گذارند وقتی شخص با ایمان را در قبرش می

 ی مردی با چهره ،شده از آن دری که به عالم غیب گشوده .بیند خود را در بهشت می

تو زیباتر  یستی که من ازتو ک :گوید شخص با ایمان به او می .شود زیبا خارج می

خوب  من نیت خوب تو هستم که در دنیا بر آن بودی و عمل :دهد پاسخ می ؟ام ندیده

دری به  ؛گذارند وقتی شخص کافر را در قبرش می .تو هستم که در دنیا انجام دادی

سپس از آن در مردی زشت  .بیند شود و جایگاه خود را در آتش می گشوده می رویش

تو کیستی که من صورتی از تو  :گوید شخص کافر به او می: امام فرمود .ودش رو خارج می

دادی و نیت  من عمل بد تو هستم که در دنیا انجام می :دهد پاسخ می ام؟ تر ندیده قبیح

 ۵۰۱.دل داشتی ناپاک تو هستم که در

 

عمل فرد  ی جهیا نتا قبر ریعذاب تابوت و  استفاده از آیات قرآن، و سوء زندانبانان نیز با شبیه سازی

ت یو از خود سلب مسئولکرده  یکش تلقیدئولوژیو ا یاسیاعتقادات س یرو یدر بند و پافشار

 .کردند  می

                                                 
 http://www.pasokhgoo.ir/fa/node/۱۱۸۳ .۲۴۱ص  ۳کلینی، جلد محمد بن یعقوب فروع کافی، شیخ   ۵۰۱
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از  یدن عذاب الهیدن و چشیژه در قرآن آمده است که کافران پس از دیو هو ب یات مذهبیدر روا

ن خواسته از جانب خداوند یاما ا. اندا بازگردیجبران گذشته به دن یرا برا ها آن خواهند که  یخداوند م

 .شود یاجابت نم

 ین کافر و خداوند و تالش او برایب یدر مورد گفتگو ۱۰۰و  ۹۹آیات  المؤمنون ی قرآن در سوره

  :دیگو ین میچن ،ا و جبران گذشتهیبازگشت به دن

 
َما َتَرْکُت َکلَّا ِإنََّها َکِلَمٌة یَمُل َصاِلحًا ِفَأْع یَلَعلِّ ْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِنَحتَّی ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم ا

 ْبَعُثوَنیْوِم یُهَو َقاِئُلَها َوِمن َوَراِئِهم َبْرَزٌخ ِإَلی 

ک فرا رسد و در آن حال آگاه و نادم یتا آنگاه که وقت مرگ هر ] کافران در غفلتند[

صالح به جا آورم  یعمل د به تدارک گذشتهیا بازگردان تا شایمرا به دن خدایاد یشده گو

را از حسرت ) ایبازگرداندن به دن(ن کلمه یو به او خطاب شود که هرگز نخواهد شد و ا

خته یکه برانگ یبرزخ است تا روز ها آن از عقب ) بخشد که ینم یثمر(د و یگو یهم

 ). امتیز و قیروز رستاخ(شوند 

 
انسان خطا کار  یا برایبه دن یراه بازگشتکه  یپس از مرگ و قرار گرفتن در قبر واقع یایبرخالف دن

در  ،دهد یرا به کافر نم ین امکانیات قرآن، خداوند چنیو آ یات مذهبیوجود ندارد و بر اساس روا

 "شفقت"و  "رحمت"ن درجه از یداوود ا حصار و در جهنم حاج قزل یمجاز ی ساخته شده یقبرها

 یبرا یبردن به اشتباهاتش و اقدام عمل یپو  مواجهه با عذابکار پس از وجود داشت که انسان خطا

 . ا بگذاردیگر پا به دنید و بار دیاز قبر به درآ ها آن جبران 

، "رئوف" یو انسان "سعه صدر" یخود را دارا یتیو امن ییدستگاه قضا ی ندهیحاج داوود به عنوان نما

 ی جبران گذشته یبرا که داد پنداشت و به این اعتبار به زندانی اجازه می  یم "میرح"و  "خشندهب"

او را در فشار  بستاند،را  یکه مرگ جان زندان یتوانست تا زمان یاو به زعم خود م. خود عمل کند

قالب  ید زندانیفهم یکرد و به محض آن که م ین نمیکه چن حال آن .نگاه دارد د،که ساخته بو یقبر

رون ید و از قبر بیبخش یوتمندانه مرا سخا ید ویدر آ ها آن عوض کرده و حاضر است به خدمت 

 .شد ین دچار عذاب وجدان نمیهم یبرا. داد یش ارتقا میو او را به مقام بندگان مقرب خوکشید  یم

 یستیق ممکن بایبدان معتقد هستند به هر طر جمهوری اسالمی که زندانبانان یا یدر دستگاه مذهب

 ها آن  .ندارندتا بلکه متوجه شوند تحمل آن را آشنا کرد  یگناهکاران را با آتش جهنم و عذاب اخرو

 : کردند یابن ابوطالب اشاره م یبه مفهوم سخن عل بارها در همین زمینه
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َفاْرَحُموا ُنُفوَسُکْم، َفِإّنُکْم َقْد َجرَّْبُتُموَها  ِق َصْبٌر َعَلی النَّاِر،یَس ِلهَذا اْلِجْلِد الرَِّقیَواْعَلُموا َأنَُّه َل

ِه، َوالرَّْمَضاِء یَواْلَعْثَرِة ُتْدِم ُبُه،یُتْم َجَزَع َأَحِدُکْم ِمَن الشَّْوَکِة ُتِصیَفَرَأ] َأ. [ایالدُّْن ِبَمَصاِئ یِف

 ُتْحِرُقُه؟ 

رحم  شتنین به خویبنا بر ا ن پوست نازك تن طاقت آتش دوزخ را ندارد،یا !دیآگاه باش

کی از خودتان را در یا ناراحتی یآ :دیا ا آزمودهیقت را در مصائب دنین حقیا. دیکن

سازد  ن خوردنی که مختصرى او را مجروح مییرود و زم که به بدنش فرو می» خارى«اثر

 ۵۰۲د؟یا دهید، دهد ابان او را رنج مییب هاى داغگیا ری

 

مرگ شروع  ی که از لحظه یو عذاب دائم) برزخ(قبر یایبازگشت بودن دن یا توجه به بب

دچار شعف  یزندان یاج داوود با اعمال هرگونه فشار و شکنجه بر روشود، زندانبانان و ح یم

در واقع او را با  افتاد کارگر نمی یقربان یشان رو یها گر فشارها و شکنجها. شدند یک میدئولوژیا

ش عمل کرده و یخو ی فهیندگان خداوند به وظیآشنا ساخته بودند و به عنوان نما یعذاب اله

 چنانچه هم. ده بودندیخود خر یرا برا ابدیرا به او چشانده و ثواب  عقوبت اخرویاز  یا گوشه

ن احساس را یا ،آورد یم در میرا به خدمت رژ یجه بخش بود و قربانیها نت ن فشارها و شکنجهیا

ده و به یرهان فرو غلتیدن به ورطه آتش جهنمرا از  یشان فرد آوردند که با عمل  یبه دست م

اگر هم دند و ید یگر نم خود را در نقش شکنجه ها آن  .اند در آوردهبندگان خوب خدا  ی جرگه

از  یفرمان خدا بودند و راض یمجر ها آن پس در هر صورت . ه داشتندیآن توج یبرا دیدند، می

 .خود "صالح"عمل 

ان یدر جر یبا معمار نوبریبه پدر و مادر س خطاب یحاج داوود رحمان سخنانن احساس در یا

شکنند و  را میبا یس این کهداوود پس از   حاج. با فرزندشان مشهود است یورک مالقات حضی

و در این  دهد یاش را م او و خانواده یب مالقات حضوریترت آورند، او را به خدمت خود در می

 : دیگو یبا میپدر و مادر س به مالقات

 

گرد و خاک ن یحاال ا. آن گرد و خاک نشسته بود یبود که رو ین دختر شما جواهریا

ن دختر ید به چنیشما افتخار کن. دهد یت خود را نشان مین جواهر ماهیکنار رفته و ا

 ۵۰۳. کنم یمن خودم با جان و دل به دختر شما کمک م. یپاک و اله

                                                 
 . ، ترجمه و شرح ناصر مکارم شیرازی ۱۸۳ابوطالب، خطبه  ابن نهج البالغه، علی  ۵۰۲

 .  ۱۱۸، ص ۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا  ۵۰۳
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 یو اخرو یویو عذاب دادن دن  شکنجه یبا آرزو یاز کودک یدئولوژین ایها گذشته حامالن ا نیاز ا

ها از  یخوان هیعاشورا که در شب یها بر پرده. اند یافته پرورش مینوس شده و غمبر مأیدشمنان خدا و پ

و  یشمر و خول ی دهیبر یها و پاها دست در آن است که یجوشان یها گیشود، د یاستفاده م ها آن 

 ی دهیهراسناک و زجرکش یها چهره ،ها پرده نیا. شود یده مین دیمنان امام حسد و حرمله و دشیزی

در نگاه آنان . دهند یرقت بار نشان م یها غوطه ور هستند به شکل گین دیا را که در ادشمنان خد

غمبر بودند و مستوجب چنان یف دشمنان خدا و پیده شده در قبرها در ردیان به بند کشیزندان

 . ییها عذاب

 

 که در قبرها بودند یعاقبت کار کسان

از  یاما تعداد. از زندان آزاد شدند ۶۶تا  ۶۴ یاه سال نیببردند  که در قبرها به سر  یت کسانیاکثر

در  ۶۷در سال  یاسیان سیندانوسیع زان کشتار یدر جر ،که در قبرها بودند یان مجاهدیزندان

 . خته شدندین و گوهردشت به دار آویاو یها  زندان

 :آورم جا می را در این ها آننام 

 شکر محمدزاده 

 مژگان سربی

 ال شمس یسه

 ان یمیکر) زینگشورا(معصومه 

 ین جلغازیشه

 ده زرگر یسپ

 یآباد بهمن یم محمدیمر

  یلیتحص) دیناه(فاطمه 

  یده صدقیفر

 زادهیمهدخت محمد

 پاکباز ) سارا(میمر

  مادر منصوره
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. امدیبه دست ن یاز و یچ اثریمفقود شد و ه ۶۵در سال ، به هنگام خروج از کشور یزهره چاووش

 . شهادت رسانده است ر و بهیم او را دستگیرژ ظاهرا

 ۶۷در سال مهین بدوی، خودکشی 

  یبهمن آباد یرضا محمد

  یریناصر ن

  یرزاق) حسین(د یمهش
  یمحسن فغفور مغرب

 . از جمله آنان بودند

 . کشته شد ۶۶در سال  یمرز ی ن در منطقهیمجاهد یها اتیاز عمل یکیه در یفرزاد گرانما

 

 هعدم پذیرش مسئولیت جنایات انجام گرفت

برای دانسته و  تعذیب و تعزیر الهی ی قبر و قیامت را که مقامات قضایی و امنیتی رژیم پدیده با آن

به طور رسمی  ها آن یک از   اما تاکنون هیچ ،کردند استفاده میاز فرهنگ مذهبی توجیه جنایات خود 

بر  رحمانه ای بیه شکنجه سایرو واحد مسکونی و بند قیامت و یا غیررسمی سخنی از دالیل تشکیل 

مانند عدم  این جنایت بزرگ از پذیرش مسئولیت اند کرده و سعی  روی زندانیان بر زبان نرانده

  ۶۰ سیاه ی و دیگر جنایاتی که در دهه ۶۷زندانیان سیاسی در سال وسیع پذیرش مسئولیت کشتار 

  .شانه خالی کنند ،اند انجام داده

 ی  بارهی سکوت در بر پایه تا زمان حاضر های رژیم جناحتالش دستگاه قضایی و امنیتی و تمامی 

 در مواردی که امکان چنین مانوری .است بنا شده ها و یا تکذیب موارد افشا شده در زندان جنایات

پاسداران و [» روی تعدادی جوان ناآگاه و ناآشنا به موازین اسالمی زیاده« بهموضوع را  ،هم نبوده

 .اند نامیده "عوامل خودسر"را  ها آنا حداکثر تقلیل داده و ی ]بازجویان

ازعات جناحی منپای به میدان " اصالح طلب"در دهه اخیر در کسوت  تر رژیم که طیف پیچیده

ضمن  ،داشته ۶۰های دهه  در سرکوب سیاسی درون حکومتی گذاشته و خود نقش انکار ناپذیری

و  اند های سیاسی مخالف انداخته نیان و گروهرا به دوش قربایری از این جنایات، مسئولیت آن گ فاصله

 های ، واکنشی به خشونتها شصت در زندان ی های هولناک در دهه اعمال خشونتکه  اند شدهمدعی 

های بحرانی  و به منظور تالش برای جلوگیری از فروپاشی نظام در سالبوده های سیاسی مخالف  گروه

  !انجام گرفته است
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 در دو دوران متفاوت ستمیدو سرفتار سه یمقا

 ت یروا. ار گفته استیسخن بس یالدیمسی  ی ن در دههیاستال یها هیاه تصفیخ در مورد دوران سیتار

ت زنان در یرا با وضع مزبوره در دوران یروس یها ت زندانین وضعیبدتر ی بارهدر "مدودوف یرو"

سه یمقا دهه شصت شمسیدر نیمه اول  حصار قزل مجرد زندان یها و سلول و قبر یواحد مسکون

 : دیببر یپ ،وستیبه وقوع پ تحت حاکمیت نظام جمهوری اسالمی که  یا د تا به فاجعهیکن

 

دراز . ا با نگهبانان حرف بزنندیخود  یها یتوانستند با هم سلول یم یر لبیان فقط زیزندان

 یست طوریبا یم... شب، وقت خواب. دًا ممنوع بودیتخت در مدت روز اک یدن رویکش

ر پتو یها ز ا قراردادن دستیپوشاندن دست . د که صورت به طرف در باشدیدراز کش

د، یکش یش میها ا دستیسر  یدر خواب، پتو را رو یک زندانی یوقت. ممنوع بود  دًایاک

 ینشستن رو. مقررات هنگام روز هم چندان نرم نبود. کرد یدارش مینگهبان فورًا ب

ه یچهارپا یرو یوقت یزندان. ر باشد، قدغن بودکه پشت به د یه، به طوریچهارپا

در . و مدام چشمش به شکاف در باشد» همان وضع بماند در«ست یبا ینشست، م یم

 یوقت. دن بلکه چرت زدن در حالت نشسته هم ممنوع بودیهنگام روز نه تنها خواب

و اگر » !برو، دور سلولت راه یزندان«: داد یزد، نگهبان بالفاصله دستور م یچرت م یزندان

» !، خودت را بشوریزندان«: شد یداد، دستور دوم صادر م یچرت زدن ادامه مه باز ب

ان را یآن بود که زندان یکارها برا ی همه. ر رفت و خود را شستیش یست پایبا یم

ک یک المپ، نزدی. دیرس یابان به زحمت به سلول مینور خ.... خسته و درمانده کنند

 ۵۰۴. بودده یساعت، به سقف چسب

 

  

                                                 
 .۳۸۴، ص ۶۰ی، تیر در دادگاه تاریخ، روی مدودوف، ترجمه منوچهر هزارخانی، انتشارات خوارزم  ۵۰۴
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 ۶۳-۶۰سرکوب " گاهشمار " 

و خرداد،  ۳۱صدر از ریاست جمهوری در  برکناری بنی ،خرداد یسسرکوب تظاهرات  - ۱

 .گسترده یها یریدستگ

ها، اعمال  ط زندانیشرا یفیر کییها و تغ به زندان یهزاران زندان ی، ورود ناگهان۶۰تابستان  -۲

 .یجمع ه دستیرو یب  ی، شروع اعدام هایروانو  یجسم یها ک شکنجهیستماتیو س  گسترده

تازه  یر شده به بندهایاز زنان دستگ یگروه و اسکان شش ماهه انتقال ،۶۰رماه تا آذرماه یت -۳

 .یدرون زندان توسط زنان مجاهد زندان  التین تشکیجاد اولین و ایاو یها س در آپارتمانیتأس

و  یکاخ دادگستر ان زن مستقر دریاز زندان یهانتقال گرو. ، ادامه کشتار و شکنجه۶۰زییپا -۴

 .حصار به واحد سه زندان قزل" یاصطبل جهانبان"در کرج به نام  یبازداشتگاه

 .حصار درون زندان زنان مجاهد در قزل  التین تشکیجاد اولیا -۵

د یط جدیانطباق با شرا یان برایانتقال بند به بند و تالش زندان ی ، دوره۶۰تابستان تا زمستان  -۶

به کنند،  میسابق خود عدول  یالتیو تشک یان از مواضع فکریاز زندان ین دوره تعدادیدر ا.  زندان

ل یان مقاوم تبدیت زندانیبه ابزار سرکوب و آزار و اذ" تواب"و تحت عنوان  آیند میم دریخدمت رژ

 . شوند یم

در . دهند یزندان تن م یلیقررات تحماز سر گذراندن فشار به م یز برایان مقاوم نین دوران زندانیدر ا

خود را فراهم  ینه آزادیکنند زم یم یسع" یکیتوبه تاکت"ز تحت عنوان ین ین دوران تعدادیهم

 .  ادامه دهند در بیرون زندان میکنند تا به مبارزه با رژ

 .ها ات انجام گرفته در زندانیجنا یالملل نیب یافشا ،۶۱تا بهار   ۶۰ تابستان -۷

الت درون زندان زنان یروابط تشک یحصار؛ لو رفتن نسب ک زندان قزلیواحد  یراه انداز ،۶۱ بهار -۸

ن مقطع ین بند به بند چهار مجرد که از ایان اینفر از زندان ۷۰مجاهد در بند چهار واحد سه و انتقال 

 .به بند هشت معروف شد

از سفر حج و  یشت حاج داوود رحمانها، بازگ از زندان ینیندگان خمیأت نماید هی، بازد۶۱ز ییپا -۹

 .انواع فشارها در زندان یریش سرکوب و به کارگیافزا

زندان  یانفراد یها حصار به سلول قزلزندان از  ی، انتقال صدها زندان۶۱ز و زمستانییپا -۱۰

 .گوهردشت
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که ان مجاهد یاز زندان یا الت عدهین تشکیدر ا. نیاو ۲۰۹الت ی، لو رفتن تشک۶۱زمستان  -۱۱

جبران گذشته خود دست  یآورده بودند، برا یم رویبا رژ یتر تحت فشار شکسته و به همکار شیپ

  . زنند میان یگر زندانیبه منظور کمک به د یبه اقدامات

 یگوهردشت به واحد مسکون یانقراد یها از زنان مجاهد از سلول ی، انتقال تعداد۶۲بهشت یارد -۱۲

 یو روان یجسم یها آغاز دوران شکنجه. جا د در آنیجد ییبازجو  ک شعبهیجاد یحصار و ا در قزل

 .  ان زن مجاهدیزندان یروان یحصار به منظور فروپاش ل گسترده در زندان قز

 زنان زندانیتحرک . حصار ن به قزلیاز او یاز زنان چپ سرموضع ی، انتقال تعداد۶۲تابستان  -۱۳

 .رات زندانن و مقریبا قوان یعلن ی چپ به منظور مقابله

 .امتیجاد بخش قبر و قیک زندان و ایاز زنان چپ به واحد  ی، انتقال تعداد۶۲مهرماه  -۱۴

 یت زندگیممنوع. یهیتنب یزنان و مردان در بندها یبندها  ، بسته شدن در سلول۶۲ز ییپا -۱۵

ا چون سرپ یهات هولناکیگسترش تنب. یعموم یکردن افراد در بندها یمنزو یتالش برا. یجمع

 . انیدن از زندانیکش یگاریمدت، ب یطوالن یها دادن یخواب ی، بیستادن طوالنیا

 .ان زن مجاهد به قبرهای، انتقال زندان۶۲آذر  -۱۶

چند  یها شروع مصاحبه. ان چپ در قبرهایاز زندان یشکستن تعداد ی ، آغاز دوره۶۲زمستان  -۱۷

 . آمدند یم در میه خدمت رژو ب شکستند درهم میر فشار یکه در ز یانیساعته زندان

امت و یبخش مردان قبر و ق یانداز راه. امتی، انتقال گسترده زنان مجاهد به قبر و ق۶۲بهمن  -۱۸

 .ن بخشیان مرد چپ و مجاهد به ایانتقال زندان

 . یزن مجاهد به بخش واحد مسکون یها زندان ، انتقال ده۶۳بهشت یارد -۱۹

از  یمنتظر "الله تیآ"ندگان یو نما ییقضا یعال یشورا یب از سوات منتخید هی، بازد۶۳رماه یت -۲۰

و بخش قبر و  یده شدن واحد مسکونیو برچ یدادستان به یزندان که منجر به اطالع و اعتراض و

 . ز از کار برکنار شدیحصار ن س زندان قزلیرئ ین ماه حاج داوود رحمانیدر اواخر ا. امت شدیق

 



 

 

 پسگفتار

 

 

 

و بررسی کارکردهای  -"اسالمی"به ویژه با پسوند  -های استبدادی و ایدئولوژیک  شناخت نظام

 .برد جایی نمی  ها و متدهای تحلیلِی موجود راه به ها کاری است بس دشوار که با بینش اجتماعی آن

ای، مذهبی و  های قومی، فرقه های ایدئولوژیک، بر اساس جداسازی گیری، دوام و ثبات رژیم شکل

هایی با  چنانکه آحاد و طبقات مختلف مردم در چنین نظام گیرند؛ هم صورت می عقیدتی

... سرسپرده، سرکش، موافق، معاند، خودی، غیرخودی و ۵۰۵هایی نظیر مؤمن، کافر، بندی تقسیم

 .شوند گذاری می شناسایی و صفت

روی ماهیت های مشابه، تأکید  ایران با نظام "حاکمیِت اسالمی"در این میان تفاوت بنیادین 

های جنسیتی، اصرار بر تصویب  های پدرساالر، جداسازی تقویت و بازتولید ارزش. ستیزانه آن است زن

های بارز این نظام بوده  گی  در راستای سلطه و کنترل کامل زنان جامعه، از ویژ» اسالمی«قوانین 

 .است

مردان "تمامًا در ید ... ت، دیه ودر نظام اسالمی ایران، قوانین طالق، ازدواج، ارث، نفقه، حق حضان

مجموعه قوانین مربوط به جزا و قصاص که زنان کشورمان سنگ زیرین چنین،  باشد، هم می "خدا

 .اند آسیاب بوده

اسالمی سرکوب زنان در جامعه به  -های ایدئولوژیکی اهمیت تالش برای روشن شدن مبانی و محمل

شود که پس از  طور خاص، زمانی دو چندان می ن بهطور عام و تعزیر و شکنجه زندانیان سیاسی ز

در  ایدئولوژیک -ماهیت این رژیم استبدادی اسالمیسال از به قدرت رسیدن حاکمیت  گذشت سی

 داری های کالسیک، رژیمی سرمایه بندی نزد بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران، هنوز بر اساس صورت

 .شود تعریف و تحلیل می) با پسوندها و پیشوندهایی(

                                                 
ها و  ها و به ویژه رستوران هاست که نیروی انتظامی جمهوری اسالمی صاحبان فروشگاه بندی بر اساس همین تقسیم  ۵۰۵

این «کند، روی در مغازه به طوری که دیده شود، بنویسند که  های مذهبی را مجبور می های متعلق به اقلیت فروشی اغذیه

 . »استمذهبی   محل متعلق به اقلیت
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هایی ویژه، مضاعف و  که چرا زن زندانی سیاسی در حاکمیت اسالمی ایران متحمل شکنجه این

گاه متوجه زنان  داران ایران اسالمی همه ی زمام که چرا نوک حمله شده است؛ این فرد می منحصربه

هایی هر  مظرفیت انجام رفر "رژیم اسالمی"که چرا  جامعه و حقوق ایشان بوده است؛ و باالخره، این

ی قوانین مربوط به زنان را نداشته است؛ خود گویای نیازی مبرم به بازنگری  چند سطحی در عرصه

ایران  "نظام اسالمی"خواه، سرکوبگر و ایدئولوژیک  در متد تحلیلی ما نسبت به ماهیت تمامیت

 .باشد می

اجتماعی و ایجاد تحوالت بردن به ماهیت واقعی این رژیم، هرگونه تأثیرگذاری  بدون شناخت و راه

 .ی ایران، رؤیا و آرزویی بیش نخواهد بود بنیادین در جامعه

همراه  ی کتاب با خود به هایی را در اهداف تعیین شده ها و کاستی تردید کمبود ی حاضر، بی مجموعه

 .دارد

 . ارندی کسانی است که دل در گرو آزادی میهن د ی همه ی تحقیقاتی از این دست، بر عهده ادامه

 



 

 ها پیوست

 

 

 کتابنامه

 

 های ایدئولوژیک  کتاب

  .قرآن کریم

 . ترجمه و شرح ناصر مکارم شیرازیابن ابوطالب،  علیالبالغه،  نهج

 . ابوطالب، ترجمه دکتر مهدی آیتی ابن البالغه، علی نهج
ماعة المدرسین بقم مؤّسسة النشراالسالمی، التابعة لجشیخ عباس قمی، ، والمطالب الفاخرةاآلخره  منازل

 . المشّرفة

 .۱۳۸۵دارالحدیث، قم،  ناشر ،شهری محمد محمدی ری، الحکمه  منتخب میزان

 . مرکز نشر اسراء، ، جلد یازدهم، عبدالله جوادی آملیتفسیر موضوعی قرآن کریم

  .، محمدباقر مجلسی۸ ،۶، ۵های  االنوار، جلد بحار

 . دی، تهراندباقر مجلسی، انتشارات رشیمالیقین، مح حق

  . ۴۱جواهرالکالم، شیخ محمد حسن نجفی، جلد 

 .دارالکتب االسالمیه .۲کلینی،  جلد  محمد بن یعقوب شیخاصول کافی، 

 .دار الکتب االسالمیه، ۳جلد کلینی،  محمد بن یعقوبشیخ  فروع کافی،

 .الدین محمد حبلرودی رازی الدین خصربن شمس المسترشدین، نجم نهج

 .ق. هـ  ۱۴۰۴، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، یبن الحسین بن شعبه حران یسن بن علحتحف العقول، 

 .شرح باب هادی عشر، عالمه حلی

 . اقبال األعمال، سید ابن طاووس

 . ۴و  ۱لدهای َمن الیحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج

 .الله خمینی ی روح ی عملیه رساله

 .امالی، شیخ صدوق، طبع سنگی

 .، چاپ دهم، انتشارات نور ملکوت قرآن، مشهد۱محمد حسین حسینی طهرانی، جلد  معاد شناسی، سید

 .قمری ۱۲۸۵، تهران، طبع سنگی ،حسن بن فرخ صفار قمی ابوجعفر محمدبن، بصائرالدرجات

 .  ۲جلد  ،مستدرک الوسائل
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 .۵الحکام، ج ؛ جامع ا۴۸، ص ۱۴روح المعانی، ج 

 . ۳جلد  مکتبه نوریه رضویه پاکستان،چاپ ، ، مال معین الدین کاشفی سبزواریمعارج النبوه

 . ۳-۱جلد  ،۱۳۷۶پژوهشی امام خمینی،  موسسه آموزشی ومعارف قرآن، محمدتقی مصباح یزدی، قم، 

  . ، جلد دوم، محمدحسین طباطباییتفسیرالمیزان

 .۸۴ید کاظم عذاری، مرکز الرساله، سال فی االسالم، سید سع آداب االسرة
 . ۱۳۷۷شرح حدیث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 

 . الله خمینی تعلیقات علی شرح فصول الحکم، روح

 . ۱۳۸۳مجموعه آثار مرتصی مطهری، جلد دوم، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم، 
 .۱۹، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۱، ۹، ۶ های مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلدنور،   صحیفه

 .۱۳۷۹، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، چاپ دوم، دیماه منتظریالله  آیتمتن کامل خاطرات 

 . حسن رحیم پور ازغدی !شریعت، منشأ خشونت؟مقاله 

 . کتاب مقدس، عهد عتیق، انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل

 .عهد جدید، انجیل متی، انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل کتاب مقدس،

 

 ندان خاطرات ز

 .۷۹حقیقت ساده، منیره برادران، نشر نیما، آلمان، سال 

 .۱۳۸۶زینب، خاطرات سیبا معمارنوبری، نشر نیما، آلمان، شهریور  -سیبا

 .۱۹۹۶خاطرات زندان، شهرنوش پارسی پور، انتشارات باران، سوئد، 

 .۸۳حیدری، انتشارات انجمن هما، فرانسه، زمستان  بهای انسان بودن، اعظم حاج

 .۸۲چشم در چشم هیوال، هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما، فرانسه، اسفند 

ی مبینی، انتشارات نقطه،  ای به زندگی، شکوفه ی تک پنجره کتاب زندان جلد اول، ویراستار ناصر مهاجر، مقاله

۱۳۷۷ . 

 . ۱۳۸۰پ اول، آمریکا، کتاب زندان جلد دوم، ویراستار ناصر مهاجر، مقاله روان پریشی، سودابه اردوان، چا

 .۱۳۷۹قهرمانان در زنجیر، سازمان مجاهدین خلق ایران، سال 

 .۸۶های فدایی خلق، تابستان  انتشارات چریک. جدال با خاموشی، اشرف دهقانی

 

 مصاحبه، سخنرانی و مقاله

تم، تابستان های زنان ایران، ویراستار گلناز امین، شماره هش شکوفه مبینی، هشتمین سمینار بنیاد پژوهش

۱۹۹۷ . 

 . ، استکهلم۸۲عام زندانیان سیاسی، سال  در شب یادمان پانزدهمین سالگرد قتل) منیره برادران(سخنرانی بهاره 

 .، استکهلم۸۱عام زندانیان سیاسی، سال  سخنرانی نازلی در شب یادمان چهاردهمین سالگرد قتل



حصار زندان قزل  

 
 . مهل، استک۸۲زندانیان سیاسی، سال  سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار

 . حاج داوود رحمانی، پروانه  شکنجه در تابوت ها به وسیله

 . مصاحبه ناصر مهاجر با نازلی پرتوی

 . ، فریده ثابتی»ها  تخت«: مقاله بازنویسی یک جنایت

 . با ارغوان آزادی سایت خاوران مصاحبه

 

 ها  نشریات و روزنامه

 . ۲۸۴، شماره ۱۳۸۴مرداد  ،پاسدار اسالمنشریه 

 . ۱۳۶۱بهمن  ۱۸ ،روزنامه جمهوری اسالمی

 .۱۳۶۳اردیبهشت  ۱۰روزنامه جمهوری اسالمی، 

 .  ۱۳۷۷، آذر و دی ۴۵سال هشتم، شماره کیان،  مجله

 .۱۳۶۳فروردین  ۱۶روزنامه جمهوری اسالمی، 

 .۸۲ی مهر و آبان  ی چشم انداز ایران، شماره نشریه

 .۱۳۸۴آبان  ۳۰روزنامه شرق، 

  .، ارگان دادگستری تهران۸ی  شماره "قضاوت"نشریه 

 .۱۳۶۰شهریور  ۲۸کیهان، 

 .۱۳۶۱مهر  ۸ ،اطالعات

 

 : قهمتفر

 . ۲۰۰۷، سپتامبر Knopf Canadaنائومی کالین، انتشارات  دکترین شوک،
  .۳حقوق کیفری اختصاصی، هوشنگ شامبیاتی، جلد 

ی دکتر اکبر معارفی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه  انسان در جستجوی معنی، دکتر ویکتور فرانکل، ترجمه

 . ۱۳۸۰تهران، سال 

لوین، پروژه تاریخ زنده، دبیرخانه دولت سوئد، . آ.نید، استفان بروشفلد و پلبرشماست که این واقعه را بازگو ک

 .۱۹۹۸استکهلم، 

 . اند، ژان الفیت،  ترجمه احمد صادق ها که زنده آن

 .۶۰در دادگاه تاریخ، روی مدودوف، ترجمه منوچهر هزارخانی، انتشارات خوارزمی، تیر 

 .۱۳۸۴، چاپ هامبورگ، اسفند )عمار نوبریسیبا م( های زیبا ناوک بند و بار، سروده  بی

 .ایرانی و حاکمیت سیاسی، باقر مؤمنی، ناشر بزرگترین مرکز پخش کتاب، آلمان، چاپ اول اسالم

سید حسین نبوی، محمدرضا سرابندی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ : ، تدوینخاطرات حاج احمد قدیریان

 .اول
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 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، مع ادیان، جان ناستاریخ جا

 . روبرت آسریانترجمه تاریخ تفکر مسیحی، تونی لین، 

 .، محمد بندرریگی)ترجمه منجد الطالب(فرهنگ عربی به فارسی 

 

 های اینترنتی سایت

 

http://www.kanoon-zendanian.org/witnesses.html 
http://www.dialogt.org/index.html 
http://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htm 
http://old.tebyan.net/H_Tebyan/Maaref/SahifeEmam.aspx?Jeld=٣ 
http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=۵۷۸۹ 
http://www.aftab.ir/articles/religion/religion/c۷c۱۱۹۵۴۷۴۷۹۲_veil_p۳.php 

http://www.pasokhgoo.ir/fa/node/۱۱۸۳ 
http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm 
http://www.radiozamaneh.org/special/٢٠٠٧/٠٣/post_١٧٣.html 
daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=۴۱  
http://www.sajed.ir/pe/content/view/ ۳۲۷۵/۱۹۳/  
http://www.rahimpour.ir/ 
http://www.annaqed.com/ar/content/show.aspx?aid=۱۵۶۶۰ 

http://p-azam.persianblog.ir/ 
www.dialogt.org 
http://www.prisons.ir/fa 

 



 

 و توضیحات ، بند، قیامتواحد مسکونیحصار،  زندان قزلنقشه 
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 .کردند نفره در آن زندگی می ۱۱اتاقی که اولین گروه  -۱

 .اتاقی که برای مدتی کوتاه و برای یک سخنرانی مورد استفاده قرار گرفت -۲

 به منظوردیگر را هم برای استفاده  در این جا چند اتاق. قسمتی از زیر هشت و راهروی واحد یک -۳

 . بازجویی و شکجه اختصاص داده بودند

 .حمام و توالت -۴

 .مستراحدستشویی و  -۶و  ۵

 . گرفت راهرویی که برای شکنجه و بازجویی مورد استفاده قرار می -۷

 .اتاق شکنجه -۸

 .دستشویی -۹

بعدها مورد . بود) توابین(مسئوالن بندمدتی اتاق . شد اوایل این اتاق برای شکنجه استفاده می -۱۰

 . استفاده زندانیان زیربازجویی نیز قرار گرفت

ها آمده بودند، مورد  هایی که از اوین برای خواندن متن بازجویی اوایل این اتاق توسط تواب -۱۱

 . گرفت  استفاده قرار 

مدتی پیش از . رار گرفتنگاری مورد استفاده ق اتاق بازجوها که در روزهای آخر برای انگشت -۱۲

 . برچیده شدن واحد مسکونی این اتاق مورد استفاده زندانیان بود

 . گرفت اتاقی که هم برای بازجویی و هم سکونت زندانیان مورد استفاده قرار می -۱۳

 .باغچه -۱۴

مه هایی است که با روزنا اطراف آن پنجره. شد پاسیو که از آن به عنوان هواخوری استفاده می -۱۵

 . پوشانده شده بود

 .کتاب بازجویان ی قفسه -۱۶

 . اتاقی که برای گرفتن عکس و نوار ویدئویی از زندانیان مورد استفاده قرار گرفت -۱۷

 .درب ورودی واحد مسکونی -۱۸

 .کرد ای که قسمت بازجویان را از راهرو جدا می  پرده -۱۹

 



 


