دکترین شوک
دکتر "دونالد ایون کامرون" ۱رئیس انجمن روانپزشکان آمریکا ،کانادا و رئیس انجمن جهانی

روانپزشکان ،در اوایل دههی  ۵۰میالدی با انتشار نظریهی "رانش فیزیکی" ۲این تئوری را مطرح
کرد که در مقاطعی مشخص با وارد کردن شوک میتوان ذهن فرد را چون لوحی سفید ،آماده
پذیرش تغییرات هدایت شده کرد .او معتقد بود که با وارد کردن شوکهای پی در پی به مغز انسان
و با استفاده از داروهای توهمزای قوی میتوان شخصیت و هویت فرد را در هم شکست و پس از
تخریب و پاک نمودن ذهن فرد ،او را بر اساس الگوی دلخواه "باز برنامهریزی" ۳کرد.

کامرون با رد رویکردهای قبلی رواندرمانی ،معتقد بود که بحث بر سر درمان بیماران روانی نیست؛
بلکه باید روند رفتاری گذشتهی آنها را در هم شکست ۴و از آنان لوحی پاک و بدون نوشته پدید

آورد .پس از آن میتوان هرآنچه دلخواه است روی آن لوح سفید نوشت .البته کامرون پس از موفقیت
در از بین بردن شخصیت بیماران خود ،هرگز نتوانست ذهن آنها را دوباره برنامهریزی کند.

۵

سازمان اطالعات مرکزی آمریکا ) (CIAبا پی بردن به نظریهی کامرون ،بالفاصله با همکاری دولت
کانادا به تأمین بودجه برای به اجرا گذاشتن آن پرداخته و به این ترتیب گروهی از بیماران روانیای

که به خاطر مشکالت جزیی به تیم روان پزشکی انستیتوی آلن ۶در دانشگاه مگ گیل مراجعه
میکردند ،موضوع پروژه کامرون برای آزمون "کنترل مغز" قرار گرفتند .سازمان مرکزی اطالعات
آمریکا تالش میکرد از نتایج این تحقیق به عنوان راهکاری برای درهم شکستن زندانیان و مخالفان
سیاسی دیکتاتوریهای تحت حمایت خود استفاده کند.

گزارشهایی که از تحقیقات فوق در دست است نشان میدهد که بعد از به کارگیری پی در پی
شوکهای جنونآمیز الکتریکی و استفاده از مقدار زیاد داروهای توهم زا مانند "ال،اس ،دی" )(LSD
و قرصهای خوابآور سنگین که گاه باعث به خواب رفتن بیست و دو ساعته بیمار میشد ،اعمال و

 (۱۹۰۱-۱۹۶۷) Donald Ewen Cameron ۱یکی از اعضای تیم پزشکی دادگاه نورنبرگ بود که در آن پزشکان آلمانی
را متهم به انجام اعمالی کرد که خود بین سالهای  ۱۹۳۴-۱۹۶۰انجام داده بود یا بعدها انجام داد.
Psychic driving ۲
Reprogramming ۳
Break up old Pathological Pattern ۴

 ۵بخشی از زندگی "گیل" یکی از بیماران تحت درمان پروژهی "کنترل مغز" بکلی محو و پاک شده است .حافظهی وی بر
اساس مدل مورد نظر دکتر کامرون دستکاری شده است .او ممکن است برای بیان تاریخ واقعهای  ۱۵سال اشتباه کند.
Allan Memorial Institute ۶
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رفتار فرد به نحو غیرقابل تصوری تغییر میکرد و تحول مورد نظر محققان یعنی "بازگشت" ۷به
کودکی در آنها پدیدار میشد .بیماران تحت مطالعه ،پس از مدتی شروع به مکیدن انگشت شست
خود کرده و یا با جمع کردن و درهم کشیدن دستها و پاها ،شکل جنینی به خود میگرفتند.
سوژههای تحت "درمان" در شرایط جدید دیگر به تنهایی قادر به غذا خوردن نبودند .آنها مانند
کودکان میگریستند و مادرانشان را میخواستند .با تشدید شوکهای الکتریکی دامنهی این تغییرات
تا آنجا گسترش مییافت که فرد قدرت تکلم و راه رفتن را نیز از دست میداد.
کامرون پس از تخریب اولیه شخصیت افراد ،پیامهای ضبط شدهای را توسط یک دستگاه پخش
صوت ،به طور مداوم و مکرر برای بیماران پخش و به آنان تلقین میکرد و یا آنها را از این طریق در
معرض سروصداهای خاصی قرار میداد.
وی در رسالهی تحقیقیای که انتشار داد از جمله روی این مسئله تأکید کرد که »دو عامل مهم ما
را قادر میکند که از زمان و مکان درک صحیحی داشته باشیم :دادههایی که به واسطهی حواس
پنجگانه از محیط پیرامون خود میگیریم و نیز حافظه«.
کامرون با به کارگیری شوک الکتریکی ،حافظه فرد را بهکلی ویران و سپس با استفاده از ترفندهایی،

حواس پنجگانه او را دچار اختالل میکرد .از جمله این ترفندها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 او فرد را در اتاقی که عایق کامل صوتی شده بود ،محبوس میکرد. تمامی منفذهای اتاق را بسته و از ورود هر گونه نوری به اتاق جلوگیری میکرد .عینک و یاچشمبندی سیاه بر چشمان بیمار میگذاشت.
 با قرار دادن گوشیهای پالستیکی بر گوش بیمار ،امکان شنیدن صدا را از وی سلب میکرد. دستهای بیمار را به گونهای در مقوا میپیچید که هیچ چیز حتا بدن خود را نتواند لمس کند. و در مرحله آخر برای گیج کردن و متوهم کردن بیمار وعدههای غذایی او را تغییر میداد و بهجای شام به او صبحانه و به جای صبحانه ،شام داده میشد.
به این ترتیب پس از چند روز فرد بهکلی ارتباط خود با زمان و مکان را از دست میداد.

روشهای به کار گرفته شده از سوی کامرون و "دونالد هب" ۸در زمینهی "کنترل مغز" از دههی
شصت میالدی توسط ماموران سیا و وابستگانشان در کشورهای آمریکای التین و در مواجهه با
مخالفین حکومتهای دیکتاتوری و دستنشاندهی آمریکا بهکار گرفته شد .البته طبق گزارشهای

Regression ۷

 (۱۹۰۴-۱۹۸۵) Donald Hebb ۸رئیس بخش روانپزشکی دانشگاه گیل کانادا ،رئیس انجمن روانپزشکان آمریکا.

زندان قزلحصار

١٧

منتشر شده چنین روشهایی در روسیه ،چین ،کاموج ،کره شمالی ،بلوک شرق سابق و بسیاری دیگر
از کشورهای شرقی نیز مورد استفاده قرار گرفته است و متخصصان آنها تحقیقات و تجربیات
گستردهای در این امور دارند.

۹

در سال  ۱۹۹۷با استفاده از قانون آزادی اطالعات کتابچهی راهنمایی که سازمان اطالعات مرکزی
آمریکا برای بازجویان خود تهیه دیده بود در دسترس عموم قرار گرفت .در این کتابچه که در سال
 ۱۹۶۳تحت عنوان "کوبارک" ۱۰برای بازجوییهای ضداطالعاتی و برای تخلیه اطالعاتی افراد مقاوم

تهیه و تنظیم شده ،بخش ویژهای به "تکنیکهای مجبور کننده" ۱۱برای درهم شکستن مقاومت

زندانی اختصاص یافته است.

۱۲

گرچه دستورالعملهایی که در این کتابچه آمده در راستای به کارگیری روشهای کامرون و اعمال
شکنجههای خوفناک برای در هم شکستن زنان و مردانی که به مخالفت و مبارزه با سیاستهای
آمریکا برخاسته بودند وحشیانه و غیرانسانی است ،اما قطع ُا به پای آنچه که در جمهوری اسالمی
تحت نام "دین"" ،خدا" و "اخالق" انجام گرفت و میگیرد ،نمیرسد.
بایستی توجه داشت که اصول عمومی حاکم بر شکنجه ،به ویژه شکنجههایی که به منظور در
همشکستن مقاومت روانی زندانی اعمال میشود ،مقولهای فراتر از آنچه کامرون مطرح و سازمان سیا
برای بازجویان و شکنجهگران خود تئوریزه کرد ،نیست .اما طبیعت ًا این اصول با وارد شدن در نظام

Freedom of Information Act ۹
http://www.mindcontrolforums.com/kubark.htm ۱۰
Coercive techniques ۱۱

 ۱۲بنا به گفتهی منابع آمریکایی ،ویلیام باکلی  (۱۹۲۸-۱۹۸۵ )William Francis Buckleyپس از این که در ماه مارس
 ۱۹۸۴توسط حزبالله لبنان ربوده شد با استفاده از همین شیوهها و تحت نظر عزیز االبوب ) به نام ابراهیم النظیر هم
شناخته میشود( یکی از شاگردان سابق کامرون و فارغالتحصیل دانشگاه دوستی خلقهای مسکو ،مورد شکنجه قرار گرفت
و جان خود را از دست داد .شواهدی نیز در دست است که وی پس از ربوده شدن به ایران برده شده و مدتی در پادگان
منظریه قم در حبس بود .جنازه وی عاقبت در سال  ۱۹۹۱در بیروت پیدا شد .باکلی سرهنگ ارتش آمریکا و رئیس
ایستگاه  CIAدر بیروت بود .او پیش از آن در مکزیک ،ویتنام ،کامبوج ،پاکستان ،زئیر ،مصر و ...به عنوان افسر اطالعاتی
خدمت کرده بود .باکلی یکی از همراهان ویلیام کیسی رئیس پیشین سازمان سیا در مذاکره با مقامات جمهوری اسالمی در
سال  ۱۹۸۰بود .این مذاکرات به منظور عدم آزادی دیپلماتهای گروگان گرفته شده در سفارت آمریکا تا زمان مشخص
شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود .در این انتخابات رونالد ریگان به ریاست جمهوری آمریکا رسید .سه
هفته پس از ربوده شدن وی ،ریگان دستورالعملی را به منظور مذاکره با مقامات ایرانی برای آزادی گروگان های آمریکایی
در بیروت صادر کرد .این دستور منجر به افتضاح »ایران -کنترا“ شد.
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سیاسی هر کشور ،رنگ و بوی محیط پیرامون خود را گرفته ،آغشته به فرهنگ بومی آن کشور شده
و کمابیش با سبک و سیاقهای جدید اعمال میشود.
در نظام جمهوری اسالمی این نوع شکنجهها به لباس دین و مذهب درآمده و مورد استفادهی
متصدیان دستگاه قضایی و امنیتی که رهنمود »اشداء علیالکفار« )با کفار شدید باش .سورهی فتح-
ظ َع َل ْی ِه ْ
ن وَا ْغ ُل ْ
آیه  (۲۹و »جَـا ِه ِد اْل ُکفَّا َر وَاْل ُمنَـا ِفقِی َ
م«) ،با کافران و منافقان جهاد کن و با آنان با
خشونت و غلظت رفتار کن .سوره توبه -آیه  (۷۳را نصبالعین خود کردهاند ،قرار گرفته و میگیرد.

۱۳

بعدها البته استفاده از "دکترین شوک" توسط حاکمان جمهوری اسالمی تنها منحصر به
شکنجهگاهها و اعمال آن علیه مخالفان سیاسی نشد؛ بلکه به جزییترین حوزههای زندگی خصوصی
و اجتماعی مردم نیز تسری یافت و شیوه زیست تودههای میلیونی را به شکل گستردهای تحت
تأثیر قرار داد.

۱۴

 ۱۳شالق زدن به کف پا که ساده ترین ،شایعترین ،دردناکترین و کارآترین نوع شکنجه است و در بسیاری نقاط دنیا
معمول است ،وقتی وارد دستگاه شکنجهی نظام جمهوری اسالمی میشود به شکل مجازات مذهبی درآمده و دارای آیینی
مخصوص به خود میشود .ابتدا نام آن به "تعزیر" و "حد" که مجازاتی شرعی است تغییر مییابد و جالدان با گرفتن وضو،
بستن قرآن به کتف ،همراه با ریتم نوحه و تالوت آیات قرآن و بعد از برزبان آوردن نام خدا و با استعانت از او و برای رضای
خاطر او به جان قربانیان خود میافتند.
 ۱۴دنیای سرمایه داری تحقیقات کامرون را در عرصهی اقتصاد و در ابعاد اجتماعی مورد استفاده گسترده قرار داد .میلتون
فریدمن ) (Milton Friedmanاقتصاد دان پرآوازهی آمریکایی که به کارل مارکس جهان سرمایهداری مشهور است به
عنوان معمار اقتصاد نئولیبرال آمریکا با استفاده از تز کامرون ،مبانی نظریه های اقتصادی جهان را به عرصهی جدیدی
رهنمون کرد .تاثیر عقاید فریدمن بر مدیریت اقتصادی سیاستمدارانی همچون ریچارد نیکسون ،رونالد ریگان ،بوش پدر و
پسر ،مارگارت تاچر ،آگوستینو پینوشه ،دیکتاتورهای جهان سوم و صندوقبینالمللی پول انکارناپذیر است .بیش از سه دهه
فریدمن و پیروانش استراتژی شوک درمانی اقتصادی  Economic Shock Treatmentرا در جهان سامان دادند.
فریدمن معتقد بود با بروز هر گونه شوک اعم از طبیعی یا غیر طبیعی ،مانند ،زلزله ،سونامی ،سیل ،نوفان مرگبار ،کودتا،
عملیات بزرگ تروریستی )یازده سپتامبر( ،اشغال عراق و ...در حینی که مردم هنوز در حالت بهت و ناتوانی مطلق بسر
میبرند و مسلوباالختیار هستند ،بایستی پروژههای خصوصی سازی و فروش اموال دولتی به بخش خصوصی ،حاکم کردن
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.

جنایت در پوشش مذهب و اخالق
شکنجه در جمهوری اسالمی و مبانی ایدئولوژیک آن

روزهایی که خدای تبارك و تعالی برای تنبیه ملتها
یك چیزهایی را وارد میکند ،یك زلزلهای وارد میکند،
یك سیلی وارد میکند ،یك توفانی وارد میکند ،که
شالق بزند به این مردم که آدم بشوید ،اینها هم
"یوم الله" است.
روحالله خمینی ،سخنرانی در مدرسه فیضیه به مناسبت اولین
سالگرد هفده شهریور .۵۷
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مقدمه
۱
درک این هستی پر رمز و راز و همهی شگفتیهای آن برای انسان فانی چنان پیچیده و دشوار است
و درک حضور همیشگی و زندهی مرگ که دست در دست زندگی راه میرود چنان هراسآور که
انسان به سختی میتواند خود را از حس نیاز ،باور و تکیه به مفهومی ماورایی به نام "مذهب" رها
سازد؛ مذهبی که دلداریاش میدهد تا با پناه گرفتن در آرامش امن آن ،بر هراس تنها بودن در این
خاک تهی تاریک و سیاه و سرگردان در میان انبوه ستارگان و سیارات شناور در کهکشان چیره شود
و با دلهرههایش کنار آمده ،آرام گیرد.
مارکس در "مقدمه بر نقد فلسفهی حقوق هگل" ،در تبیین خصوصیات مذاهب ،ضمن پرداختن به
ابعاد فلسفی پیدایش ادیان و مذاهب در جوامع مختلف ،وجه آرامبخش مذاهب را مورد نکوهش قرار
میدهد؛ نه به خاطر آن که فاقد زیبایی است ،بلکه به این خاطر که به نمای ظاهری زندگی ،زیبایی
صوری و فریبکارانه میدهد و الیههای زیرین زندگی واقعی را به همان صورت زشتش بدون تغییر
باقی میگذارد .او بر اساس چنین نگرشی مینویسد:
 ...مبارزه به ضد مذهب ،غیر مستقیم مبارزه به ضد "دنیایی" است که مذهب ،عطر
معنوی آن است  ...مذهب آه مخلوق درمانده است ،قلب دنیای بدون قلب ،روح دنیای
بدون روح است .مذهب تریاک توده است ...نقد مذهب آغاز نقد دنیای رنجی است که
مذهب هالهی نور خویش را بر آن افکنده است! این نقد گلهای وهم را که زنجیرهای
انسان را پنهان میدارند ،میچیند ،نه برای آن که زنجیری بدون آذین و بدون احالم را
حمل کند ،بل برای این که آنها را به دور اندازد و گلهای واقعی بچیند.

۱۵

در جامعهی امروز ایران اما ،گویا مذهب را نه به خاطر زیباییهایش  -هر چند ظاهری -بلکه به
خاطر زشتیهایش و آنچه که تحت نام آن انجام میگیرد ،میباید به ترازوی نقد سپرد و به
داوریاش نشست.

 ۱۵اسالم ایرانی و حاکمیت سیاسی ،باقر مؤمنی ،ناشر بزرگترین مرکز پخش کتاب ،آلمان ،چاپ اول ،ص .۸

زندان قزلحصار
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تجربه نشان داده است که باورهای مذهبی را از مردم نمیتوان گرفت ،اما میتوان خیمه زدن
حکومتگران بر آن باورها را از حاکمان گرفت؛ خیمههایی که به مثابه یک سالح ،عموم ًا علیه همان
تودههای باورمند به مذهب و در راستای استیالی استبداد بر جامعه توسط حاکمان به کار گرفته
میشود .صاحبان قدرت با سوءاستفاده از مذهب ،در درازای قرنها ،تالش کردهاند تا مبارزان آزادی و
عدالت را انسانهایی مخالف اخالق و در زمرهی دشمنان خدا معرفی کنند .من گمان میکنم با
احترام به باورهای مردم ،بایستی به آنها توضیح داد که حکومتگران چگونه از ایمان و باورهای آنها
سوءاستفاده میکنند تا چند صباحی بیشتر بر اریکه قدرت دوام آورند .باید برای نشان دادن زشتی
بهره برداری ناروا از مذهب در حکومت و قدرت تالش کرد و امکان سوار شدن قدرتمندان بر امواج
ارزشهای عقیدتی و باورهای مذهبی مردم را از آنان سلب کرد.

۲
قدرتمندان وقتی به لباس مذهب در میآیند ،جنایات خود را تحت لوای رواج اخالق در جامعه و
مبارزه با دشمنان خدا پیش میبرند و برای فجیعترین جنایات خود نیز توجیههای مذهبی جور
میکنند .مسیح میگفت" :خون کسی را نریزید" و اربابان کلیسا ،به ظاهر برای نمایش اطاعت خود
از فرامین مسیح ،برای مجازات کسانیکه مجرم معرفی میکردند ،به صالبه کشیدن و سوزاندن را
اجتهاد میکردند!

۱۶

آنها همانند نوادگان فکری و عقیدتیشان مدعی بودند اگر شما آزار و اذیت

میشوید در عوض با اقرار به گناه ،از پلیدی و رجس شیطان پاک میشوید! به صالبه که کشیده
میشوید در عوض جادو جنبل و ارواح شیطانی از شما دور میشود...

۱۷

 ۱۶از این روی بود که کلیسای کالوینی ،افرادی چون "میکائیل سروتوس" اسپانیایی را به خاطر رد تثلیث که برای عموم
مسیحیان امری مسجل شده بود ،در ۱۵۵۳میالدی در آتش زنده زنده سوزاند .تاریخ جامع ادیان ،جان ناس ،ترجمه علی
اصغر حکمت ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .صص ۶۸۰و .۶۸۱
و یا "ویلیام تیندل" که ترجمٔه کتاب مقدس به زبان انگلیسی را برای دومین بار و پس از "جان ویکلیف" بر عهده گرفته
بود ،در سال  ۱۵۳۵میالدی توسط مقامات شهر آنتورپ دستگیر شد و یک سال بعد او را در آتش سوزاندند .تاریخ تفکر
مسیحی ،تونی لین ،ترجمه روبرت آسریان ،فصل چهارم ،ویلیام تیندل صص ۳۱۶ـ.۳۱۹
یا مقامات کلیسا" ،فلیکس مانز" )  ( Felix Manzاز سران آناباتپیستها را به جرم صحبت از اصالح دین در ژانویه ۱۵۲۷
دستگیر و در آب خفه کردند .تاریخ تفکر مسیحی ،تونی لین ،روبرت آسریان ،فصل چهارم ،آنابابتیستها ،صص  ۳۰۹و
.۳۱۰
 ۱۷این گونه توجیهات مذهبی در ابعادی گسترده توسط مقامات نظام جمهوری اسالمی مورد استفاده قرار گرفته و
میگیرد .زمانی از آنجا که معقتد بودند دختران باکره بعد از مرگ به بهشت میروند ،قبل از اعدام به آنها تجاوز
میکردند" .حجتاالسالم" سید حسین مرتضوی رئیس زندان اوین در سال  ۶۷پس از پایان پروژهی کشتار گسترده

٢٢
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برپایهی اسناد تاریخی ،بزرگترین جنایات در یکی از دورههای تاریخ تحت لوای نام عیسی مسیح که
در مقام موعظه میگفت» :هرگاه برادری به تو سیلی زد ،آن طرف صورتت را جلو بیاور تا ضربهای به
طرف دیگر بزند« ،صورت گرفته است.

۱۸

چنان که گفته میشود ،بیمدارایی مذهبی کالون سخت خشنتر و بیرحمانهتر بود تا بیمدارایی

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

زندانیان سیاسی ،نزد باقر برزویی رهبر گروه آرمان مستضعفین که در مورد کشتار زندانیان مجاهد از او پرسش کرده بود،
ضمن ادای سوگند جالله پاسخ داده بود که در ماههای گذشته خون از دماغ هیچ زندانی مجاهدی نیامده است و همگی
آنها را به زیر زمین استادیوم آزادی و ...انتقال دادهایم .مرتضوی راست میگفت ،زندانیان مجاهد را دار زده بودند و خونی
از دماغ کسی بر زمین ریخته نشده بود و آنها همگی در زیر زمین و زیر خروارها خاک خفته بودند .او برای فریبکاری
خود از "توریه" یک اصل فقهی که مورد قبول شیعه و سنی است استفاده کرده بود .در اصطالح دینی ،توریه آن است که
متکلم از سخن خود معنایی را جز آنچه مخاطب میفهمد )یعنی معنایی خالف ظاهر( اراده کند .یعنی گوینده لفظی را که
دو معنای نزدیک و دور )قریب و بعید( دارد به کار برد و به اتکای قرینهای پنهان ،معنای دور را اراده کند حال آن که
مخاطب به معنای نزدیک التفات بیابد .در واقع این روش توجیهی است فقهی برای دروغگویی .نمونهی تاریخی چنین
خدعه و نیرنگهایی ،قتل میرزا ابوالقاسم خان فراهانی)قائم مقام( صدر اعظم میهندوست و بادرایت میرزا ابوالقاسم خان
فراهانی)قائم مقام ثانی( صدر اعظم محمد شاه قاجار بود .او از مخالفان اصلی جنگ با روسیه بود که مالیان محرک آن
بودند و نتیجهی آن به غیر از کشتارها و غارتها و بدبختی بسیار ،عقد قرارداد ترکمنچای بود .در زمان ولیعهدی،
محمدمیرزا در حرم امام رضا قسم یاد کرد که به قائم مقام خیانت نکند و تیغ بر وى حرام است یعنی خون او را نریزد.
قائم مقام هم تعهد نمود که در خدمت به او کوتاهی نکرده و خیانت نورزد .محمدشاه برای آن که بر سوگندی که یاد کرده
بود و عهدی که بسته بود پایدار بماند ،دستور خفه کردن قائم مقام در باغ نگارستان را داد .یکی از محرکان این جنایت امام
جمعه تهران بود.
 ۱۸جان کالون  (۱۵۶۴-۱۵۰۹) John Calvinکشیش پروتستانی مذهب فرانسوی که میخواست زندگی روزمره را بر
اساس برداشت خود از مذهب مسیح قرار دهد و کوشش داشت که شهر ژنو را به صورت کشوری که حکومتش در اختیار
اولیای دین باشد در آورد .او مخالفین خود را تحت پیگردهای سخت قرار میداد و محاکمات هولناکی برپا میساخت .وی
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.
 ۱۹ماکسیمیلیان روبسپیر (۱۷۵۷-۱۷۹۴) Maximilien Robespierreرهبر بالمنازع انقالب کبیر فرانسه .او پس از
اعدام لویی شانزدهم ،با تشکیل کمیته نجات ملی و با برپایی دادگاهای انقالبی ،دوره ترور یا وحشت را در فرانسه به راه
انداخت .در این دوره که یک سال به طول انجامید  ۳۵هزار نفر ،بدون محاکمه کشته شدند که در بین آنها اشخاصی
همچون آنتوان الوازیه شیمیدان ،آندره ش ْنیِه شاعر معروف فرانسه و دانتون ،همرزم و دوست نزدیك روبسپیر نیز وجود
داشتند .روبسپیر در در  ۲۷ژوئیه  ۱۷۹۴میالدی دستگیر و یک روز بعد در وضعیت رقت بارى به همراه برادر و  ۲۰نفر از
طرفدارانش به گیوتین سپرده شد.
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تأثیرگذاری بزرگتری از ژنو در اختیار میداشت ،بسا خون بیشتری جاری میساخت تا آن پیامآور
خوفناک برابری سیاسی.

۲۰

۳
مقامات سیاسی ،قضایی و امنیتی جمهوریاسالمی مدعی هستند در زندانهایشان شکنجه
نمیکنند ،بلکه مجرمان و دشمنان خدا را تعزیر و عقوبت میکنند.

۲۱

آنها به زعم خود حتا به

هنگام کسب اطالعات هم کسی را شکنجه نمیکنند ،بلکه ابتدا از زندانی میخواهند کلیه اطالعاتش
را در اختیار آنها بگذارد .از آنجایی که زندانی مدعی میشود که اطالعاتی ندارد ،او را به جرم
"دروغگویی" در محضر خدا و نمایندگانش روی زمین ،مورد تنبیه و تعزیر قرار میدهند .این کار،
آنقدر تکرار میشود تا زندانی دست از "دروغگویی" بردارد و "حقیقت" مورد نظر آنها را بر زبان
آورد .چنانچه به هنگام اجرای حکم تعزیر ،متهم جان خود را از دست دهد و یا با نقص عضو و

نارساییهای جسمی و روانی شدید روبهرو شود ،کسی ضامن نیست ۲۲.چرا که آنها برای نجات
"بشریت" دست به تعزیر میبرند و به خاطر رواج "پاکی و طهارت" ،زمین را از لوث وجود "دشمنان

 ۲۰برای درک این موضوع و شناخت هرچه بهتر جمهوری اسالمی و تفاوت آن با یک نظام غیرمذهبی میتوان به مثال
زیر توجه کرد .رژیم پهلوی در سال  ۵۴وقتی وجود تعدادی زندانی سیاسی را مضر به حال منافع خود تشخیص داد در یک
واکنش انتقامجویانه بعد از ترور سرتیپ زندیپور ۹ ،نفر از آنان را به تپههای اوین برد و بدون مقدمه بر روی آنان آتش
گشود ،اما نظام جمهوری اسالمی سیزده سال بعد وقتی وجود زندانیان سیاسی را مضر به حال منافع خود تشخیص داد،
بعد از شکست در جنگ با عراق و پذیرش قطعنامه  ۵۹۸شورای امنیت و "عملیات فروغ جاویدان" مجاهدین با حکم شرعی
باالترین مقام مذهبی ،با تشکیل یک هیئت ویژه و با صحنهسازی ،فریب و دغلکاری به کشتار حدود چهار هزار زندانی
سیاسی تحت عنوان "محارب با خدا" و "ارتداد از دین خدا" دست زد.
 ۲۱تعزیر از "عزر" به معنای سرزنش کردن ،مالمت کردن ،تأدیب کردن و جلوگیری کردن به کار رفته است و کلمه
"تعزیر" نیز با معنای شبیه به "عزر" به کار میرود .فرهنگ عربی به فارسی )ترجمه منجد الطالب( ،محمد بندرریگی.
بر اساس مادهی  ۱۶قانون مجازات اسالمی ،تعزیر ،تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به
نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شالق که میزان شالق بایستی از حدش کمتر باشد.
خمینی در بارهی تعزیر مینویسد» :کل من ترک واجب ًا او ارتکب حرام ًا فلالمام علیه السالم و نائبه تعزیره بشرط أن یکون
من الکبائر .هرکسی واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود ،امام و نایب ایشان میتواند او را تعزیر کند به شرط این
که از گناهان کبیره باشد« حقوق کیفری اختصاصی ،هوشنگ شامبیاتی ،جلد  ،۳صص .۳۶۰.۵۶۶
محمدی گیالنی رئیس حکام شرع اوین و رئیس دیوان عالی کشور در تعریف و چگونگی اجرای تعزیر میگوید» :تعزیر باید
پوست را بدرد و از گوشت عبور کند و استخوان را درهم بشکند «.کیهان ۲۸ ،شهریور .۱۳۶۰
 ۲۲محمد محمدی گیالنی ،میگوید » :اسالم اجازه میدهد حتا اگر زیر تعزیر آنها جان هم بدهند کسی ضامن نیست که
عین فتوای امام است «.اطالعات  ۸مهر .۱۳۶۱

دوزخ روی زمین

٢۴

خدا" پاک میکنند .آنها برای این که به اعمال خود قداست بخشند و نشان دهند که بر ایمان خود
تا کجا پافشاری میکنند ،از دفن اجساد "دشمنان خدا" و یا کفن و دفن آنها نیز ابا دارند و اجازه
نمیدهند آنها را در گورستان مسلمانان به خاک بسپارند .اگر در دوران تاریک و سیاه قرون وسطای
اروپا ،اگر در عصر عقبماندگی و جهالت ،مقامات کلیسا دست به چنین جنایاتی زدند،

۲۳

نظام

جمهوری اسالمی در سالهای پایانی قرن بیستم و در عصر پیشرفت و تکنولوژی آنهم در ابعادی
گسترده دست به این گونه اعمال زد .چنانکه امروزه گورستانهای بسیاری در گوشه و کنار کشور
برای "دشمنان خدا" موجود است.

۲۴

مقامات جمهوری اسالمی با استفاده از فرهنگ مذهبی حاکم بر بخشهای وسیعی از جامعه و برای
قداست بخشیدن به انواع و اقسام مجازاتهای بیرحمانه ،به عناوین مذهبی مانند "مفسد فیاالرض"،
"محارب با خدا"" ،باغی"" ،ملحد"" ،کافر"" ،منافق"" ،مرتد" و ...متوسل میشوند .با دستاویز قرار
دادن متون مذهبی ،آنها به سادگی میتوانند هر گونه جنایتی را توجیه کنند.

۲۵

آنها حتا با استفاده از فرهنگ مسلط جامعه که متأثر از مذهب و باورهای مذهبی است ،تالش
میکنند به کنترل مردم و جامعه بپردازند و تور اختناق را وسیعتر کنند .بر اساس فقه شیعه،
خصوصیترین امور افراد نیز در اختیار حاکم اسالمی است" .آیتالله" شیخ محمدحسن نجفی،
نویسنده کتاب "جواهر الکالم" ،که یک قرن و نیم است مورد استفادهی مراجع تقلید شیعه قرار
 ۲۳به دستور شورای کلیسا جنازٔه جان ویکلیف ) (John Wycliffeرا که فیلسوفی برجسته و عالم الهی دانشگاه آکسفورد
محسوب میشد از خاک بیرون کشیدند و او را نیز به خاطر حمله به کلیسای مسیح محکوم نموده و استخوانهایش را به
آتش کشیدند .تاریخ تفکر مسیحی ،تونی لین ،ترجمه روبرت آسریان ،فصل سوم ،جان ویکلیف ،ص  ۲۳۰و جهان مذهبی،
ج  ،۲فصل هشتم ،صص  ۷۶۱و .۷۶۲
 ۲۴گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران تنها یک نمونه از این گورستانهاست .دیده شده است که پاسداران و
بسیجیها بعد از نبش قبر ،گاه جنازههای دفن شده را پشت در منازل والدین اعدام شدگان میانداختند .در بعضی شهرهای
شمالی مانند قائمشهر ،گرگان و  ...خانواده زندانیان اجساد فرزندانشان را در منازل و باغهای خود دفن کردند.
 ۲۵دستگاه قضایی جمهوری اسالمی آنگاه که ضرورت ایجاب کرد با توسل به "زیارت عاشورا" که به منظور خونخواهی
ت
ج ْ
س َر َ
ن ال َّل ُه ُا َّم ًة َا ْ
شمْرًا َوَل َع َ
ن ال َّل ُه ِ
س ْع ٍد َوَل َع َ
ن َ
ن ال َّل ُه ُع َم َر ْب َ
حسین بن علی و یاران او سروده شده؛ آنجا که میگویدَ » :وَل َع َ
ت َوَت َن َّق َب ْ
ج َم ْ
َوَاْل َ
ت ِلقِتاِلكَ ،خدا لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند مردمی را که اسبها را
زین کردند و دهنه زدند و به راه افتادند براى پیکار با تو «،به عنوان "لعنت شده" حکم به اعدام نوجوانی داد که روزنامه
یکی از گروههای سیاسی را فروخته بود و یا امکانی را در اختیار آنها قرار داده بود .همچنین با دستاویز قرار دادن بخش
م
ت عَلی َق ْت ِل ِه اَل ّل ُه َّ
ت وَتاَب َع ْ
ت وَبای َع ْ
ن وَشای َع ْ
حسَی َ
ت اْل ُ
ن اْلعِصاَب َة الَّتی جا َه َد ِ
دیگری از "زیارت عاشورا" آنجا که میگوید :اْل َع ِ
اْل َع ْن ُه ْ
م جَمیع ًا لعنت کن بر گروهی که پیکار کردند با حسین علیه السالم و همراهی کردند و پیمان بستند و از هم پیروى
کردند براى کشتن آن حضرت خدایا لعنت کن همه آنها را« حکم بر اعدام تمامی "لعنت شدگان" یعنی کسانی داد که به
نوعی به حمایت از گروههای سیاسی پرداخته بودند و یا همراهی با آنها نشان داده بودند.

زندان قزلحصار
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میگیرد و اغلب رسالههای عملی و مسائل حالل و حرام بر اساس آن نوشته میشود ،یکی از
اختیارات حاکم را ختنه کردن مردی میشمارد که به این وظیفهی شرعی تن نمیدهد .از آنجایی
که نبایستی حکم خدا بر روی زمین معطل بماند ،او حتا در صورت نبودن "حاکم" از باب "حسبه"
ختنه کردن را وظیفهی آحاد مسلمین میداند و مینویسد» :و للحاکم خَتن الکامل الممتنع منه بل

لآلحاد بطریق الحسبه مع فقد الحاکم« ۲۶.وی حتا مطرح میکند چنانچه ناخواسته خسارتی متوجه
شخص مختون شود ،حاکم ،ضامن خسارت و ضرر احتمالی نیست.
بر اساس چنین رویکردی خمینی به عنوان مرجع تقلید و ولیفقیه در سال  ۱۳۶۰حکم میکند که
همسایه موظف به جاسوسی در مورد همسایه خود است .او از همهی مردم میخواهد که نقش
جاسوس و خبرچین حاکمیت را به عهده بگیرند و رسم ًا فتوا میدهد کسانیکه از این امر سرپیچی
کنند همسرانشان بر آنها حرام هستند .او مشروعیت پیوند زناشویی را نیز منوط به جاسوسی برای
حاکمیت میکند.
این نکته را نباید از نظر دور داشت که در نظام جمهوری اسالمی ،تنها مخالفان سیاسی نیستند که
مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار میگیرند ،بلکه همه شهروندان بالقوه میتوانند مورد آزار و اذیت و
شکنجه قرار گیرند .چنان که از نخستین روزهای حاکمیت جمهوری اسالمی تا به امروز شاهد تجاوز
و ظلم روزانهی "نظام اسالمی" به مردم هستیم و در این میان توجیهات و گفتمان مذهبی کاربردی
فراگیر دارد!
بایستی توجه داشت مرتجعین مذهبی که بر اساس "شرع" عمل میکنند ،همیشه میتوانند در
شرایط مختلف با استفاده از "کاله شرعی" که به دلیل قدرت شرع معنا پیدا میکند ،هر اقدامی را
توجیه کنند و یا مباح جلوه دهند .بنابر این هیچگاه و در هیچ شرایطی نیازی به رعایت همان اصول
خودساخته خویش هم نمیبینند؛ چرا که این اصول بر اساس منافعشان به راحتی میتواند مورد
تفسیر و تأویل قرار گیرد ۲۷.حاکمان جمهوری اسالمی در شیوهی حکومتداریشان بارها اصولی را

که بدان معتقد بودند ،نقض کردهاند و در این زمینه سرآمد دیگر حکومتها هستند .خمینی که از
ابتدای جوانی و پیش از دستیابی به قدرت ،همواره از ضرورت پیاده کردن احکام اسالمی در جامعه
 ۲۶جواهرالکالم ،شیخ محمد حسن نجفی ،جلد  ،۴۱ص .۶۷۲
http://www.aftab.ir/articles/religion/religion/c۷c۱۱۹۵۴۷۴۷۹۲_veil_p۳.php

 ۲۷طبق موازین شرعی" ،تعزیر" نبایستی از مجازات "حد" که حداکثر یک صد ضربه تازیانه است ،بیشتر باشد .رعایت این
موازین ،دست شکنجهگران را برای اعمال فشار روی زندانی میبست .مقامات قضایی ،برای گشودن دست شکنجهگران و
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
شکنجه باز کنند و سؤاالت قبلی را دوباره بپرسند .چنانچه وی پاسخ یکسانی داد ،دوباره وی را تعزیر کنند.

٢۶

دوزخ روی زمین

سخن میگفت ،در مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی بهسرعت و به روشنی دریافت که ادارهی جامعه
بر پایهی الگوی فقهی غیرممکن است و برعکس به نابودی حکومت منجر میشود .او و جانشیناش
خامنهای با استفاده از حربهی "والیت مطلقه فقیه" ،از اجرای بسیاری از احکام مسلم فقهی در
"امالقرا"ی اسالم جلوگیری کردند .دستاویز آنها "احکام ثانویه" بود و "مصلحت نظام" .خمینی برای
حل معضالت نظام به روشنی فرمان داد که چنانچه مصلحت نظام در تقابل با احکامی چون نماز،
روزه ،حج و ...قرار گیرد ،ترک احکام اولیه اسالمی واجب است .او به این ترتیب نقطه پایانی بر شعار
»حالل محمد تا قیامت حالل است و حرام محمد تا قیامت حرام است« ،گذاشت.
البته حرکت بر اساس منافع طبقاتی و توجیه جنایت بر اساس آن منافع ،مقولهای نیست که صرف ًا
مختص مرتجعین مذهبی باشد .گاه برخی مدعیان مدافع آزادی و حریت انسانی نیز بهسادگی
میتوانند آویزان شدن به دامنه فراخ توجیه را اسباب مشروعیت بخشیدن به اقداماتی نمایند که در
قاموس دفاع از آزادی ،جایی برای آن متصور نیست .انسان موجود عجیب و پیچیدهای است و به
سادگی نمیتوان اعمال و رفتارش را تجزیه و تحلیل کرد.

۲۸

۴
برای شناخت پدیدهی زندان و شکنجه در جمهوری اسالمی ،ابتدا بایستی ایدئولوژی رژیم را که
برخاسته از نگاهی بنیادگرایانه به دین و بر پایهی قرائتی ویژه شکل گرفته است ،شناخت .در این
بخش ،من به مذهب و یا درستی و نادرستی روایتهای مذهبی و نیز قرائتهای متفاوت از آیات
قرآنی کاری ندارم .بحث من چیزی جدا از گفتمان خشونت در مذهب و یا قرائتهای خشن از
مذهب است و بیشتر بر آنم که نشان دهم رهبران جمهوری اسالمی ،نظام سراپا شکنجه و کشتار
خود را بر چه پایهای و با دستاویز به کدام یک از متنها و روایتهای مذهبی قرار دادهاند.
حتا اگر بپذیریم که اعمال و رفتار زندانبانان و مقامات امنیتی و قضایی بر مبنای تفکرات ایدئولوژیک
بنا نهاده نشده ،نمیتوان کتمان کرد که این گونه اقدمات بهشدت رنگ و لعاب ایدئولوژیک داشته و
 " ۲۸فرانسوا ماری آروئه " معروف به "ولتر" ) ،(Voltaireیکی از پیشگامان روشنگری و از سرآمدان دفاع از آزادی فردی و
حقوق انسانی ،کسی است که میگفت» :من به آن چیزی که شما می گویید کمترین عالقه ای ندارم ،اما حاضرم جانم را
بدهم تا از حق سخن گفتن شما دفاع کنم «.از آنجایی که به تجارت برده اشتغال داشت و یکی از سهامداران بزرگ
کشتیهای تجارت برده در فرانسه بود به منظور توجیه عمل غیرانسانی خود در کتاب "رسالهای درباره متافیزیك" ،تبعیض
نژادی را این گونه توجیه میکند» :سفید پوستان بر سیاه پوستان برتری دارند و به همان نسبت ،سیاه پوستان برتر از
میمونها و میمونها برتر از حلزونها هستند «.غیرمنصفانه نیست اگر بگوییم ولتر یکی از پیشتازان خلق نظریههای
تبعیض نژادی هم هست.
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از هر کلمه و حرکت و اقدام آنان ،دین ،مذهب و شعائر مذهبی میچکد ۲۹.بدیهی است که بیان این
نکته به هیچوجه به معنای پذیرش سر باز زدن و طفره رفتن جانیان از قبول مسئولیت جنایات انجام
شده توسط آنها نیست .زندانبانان ،مسئولین امنیتی و قضایی و هر مقام دیگری که به نوعی دست
در خون فرزندان ایران دارند ،با هر انگیزه و نیتی که مرتکب جرم شده باشند ،میبایست تحت پیگرد
قضایی قرار گیرند.
این واقعیت را هم باید در نظر داشت که در نظامهای ایدئولوژیک -همچون نظامهای غیرایدئولوژیک-
بسیاری از افراد بدون داشتن کوچکترین اعتقادی به مبانی ایدئولوژیک تنها به خاطر برخورداری از
مواهب زندگی ،خود را همرهنگ و هماهنگ با قدرت مسلط نشان میدهند.
با این همه از نظر من بسیاری از زندانبانان ،شکنجهگران و بازجویان که بزرگترین جنایات علیه
بشریت را مرتکب شده اند ،معتقدانی بودند که برای پیشبرد عقایدشان و برای اعتالی "دین خدا" با

از خود گذشتگی حاضر به انجام هر کاری بودند ۳۰ .هرچند در سالهای بعد از تعداد این گونه افراد
کاسته شد و بسیاری از آنها استحاله شدند.

" ۲۹احترام اهری" ،منشی سازمان "پزشکی قانونی" ،بسیجی فعال در بخش امر به معروف و نهی از منکر و مأمور اجرای
احکام "مجتمع قضایی ارشاد" که به کار شالق زدن به زنان متهم به جرایم منکراتی اشتغال دارد ) زنا ،شرابخواری ،قذف،
قوادی ،دزدی ،ولگردی و (...در مصاحبه با نشریه "قضاوت" شمارهی  ،۸ارگان دادگستری تهران در پاسخ به پرسش نشریه
دربارهی این که با چه هدفی به جرم شالق میزنید میگوید» :من واقعًا قصد آزار و اذیت دیگـران را ندارم و نـیتم از ایـن
کار ایـن است که بـا اجراى احکام ،فرد خاطی متنبه شود« .او همچنین اضافه میکند که در حین شالق زدن به زنان
خاطی به آنها میگوید»:حاال کـه کار به ایـنجـا رسـیده ،شـمـا از ایـن پس سـعـی کنـیـد که ارتباطتان را با خدا قطع
نکنید و با دعا و تضرع از او کمـك بخـواهید و بـدانید کـه خداونـد توبه پـذیر و مهربان است« .او در مورد القای تفکر تطهیر
جسم پس از شالق زدن به قربانی ،از زبان زنان دردمند میگوید» :آیا بعد از اجراى حکم ،جسم ما تطهیـر می شود؟
میگویم بله .آن وقـت بعد از اجراى حکم ،دست مرا میگیرند و گاه می بوسند و مـن شرمـنده مـیشـوم«.
 ۳۰برای مثال ،سید کاظم کاظمی دانشجوی سابق رشتهی مکانیک دانشگاه تگزاس و مسئول بخش نیروهای چپگرا در
واحد اطالعات سپاه پاسداران ،کمیته مشترک و  ۲۰۹اوین که نقش بزرگی در شکنجه و کشتار نیروهای چپ ایران داشت،
در وصیتنامه خود که توسط سایت ساجد انتشار یافته از جمله ،مینویسد« :چیزی که فراموش کردم در مورد فرزندم است
که از همسر و پدرم میخواهم که در تربیت او کوشا باشند ،او باید فرزند دالور اسالم بشود ،همسرم اگر غیر از راه اسالم
رفت شیرت را به او حرام کن؛ او باید در خط شهادت باشد .در مورد اموالم ،من هنوز خمس ندادهام و ظاهرًا از کسی طلب
ندارم و حدود  ۳۰هزار تومان بدهکارم ،به محمد .موتور را بفروشید و زمین کرج را هم بفروشید و بدهکاریام را بدهید .از
ما بقی یک سوم را نصف کنید و به حزب جمهوری برای تقویت تشکیالت اسالمی بدهید و نصف را بدهید برایم قرآن
بخوانند .وسایل خانه مال همسرم و آپارتمان نیز تا وقتی که همسرم ازدواج نکرده در اختیار او یا تعویض در اختیار او ،تا
آنجا که یادم هست روزه قضا ندارم اما من باب احتیاط یک ماه روزه و سه سال نماز برایم بگیرید «.او مانند بسیاری از
بازجویان و شکنجهگران هر از چند گاهی برای مبارزه با "دشمنان خدا" و شرکت در "جهاد" با کفار به جبهههای جنگ
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نگاهی گذرا بر این بخش از تجارب وحشتناک حاکمیت جمهوری اسالمی و نیز مروری کوتاه بر
دستاوردهای جامعه بشری ،بیش از پیش نه تنها ضرورت جدایی دین ،بلکه هر نوع ایدئولوژی از
حکومت و سیاست را الزامی مینماید.

شقاوت ،بیرحمی و خشونت در عهد "عتیق"
بخشیدن صبغه الهی به خشونت ،صرف ًا به برداشت تفسیرگرایانه منادیان متحجر از اسالم منحصر
نمیشود.

۳۱

"تورات" به عنوان قدیمیترین متن مذهبی و روایتگر سرگذشت پیامبران و اقوامی که هزاران سال
پیش در بینالنهرین ،کنعان و مصر زندگی میکردند ،خشونت و شقاوت را که ویژگی آن دوران بود،
تئوریزه و تقدیس میکند.
"َی ُهوَه" خدای بنیاسرائیل در تورات ،خدایی است پرقدرت ،بیرحم و بیگذشت و نمایشگر درک
انسان آن دوره از قدرت و عدالت ،که در هیأت خدا به تصویر در میآید.

۳۲

از آنجایی که در زمان نگارش تورات ،ادیان در دوران اولیهی تکامل خود به سر میبردند ،در این
کتاب ،پدیدههای متافیزیکی مرتبط با دنیایی دیگر از قبیل قیامت ،جهنم و بهشت مطرح نمیشوند.

ایران و عراق میرفت و عاقبت در دوم شهریور  ۱۳۶۴با اصابت ترکش توپ به سرش در منطقهی طالئیه در جنوب ایران
کشته شد.
 ۳۱تنخ )تاناخ :תנ"ך( ،نام عبری کتاب مقدس یهودیان است که نزد مسیحیان ،تورات عبری خوانده می شود و با برخی
تغییرات و اضافات با عنوان عهد عتیق در کتاب مقدس مسیحیان جای گرفته است و مشتمل بر سه بخش است :
• تورات یا تورا )به عبری :תורה( )فرمان یا شریعت(
• نوییم )به عبری :נביאים( یا کتب انبیا
• کتوبیم )به عبری :כתובים( یا مکتوبات )نوشته ها(
تنخ در حقیقت کلمه ای است که از ترکیب حرف نخست این سه واژه در زبان التین ساخته شده است.
 ۳۲خدای تورات موجودی است زمینی .از شب تا صبح با یعقوب کشتی میگیرد و چون بر او فائق نمیشود ،به نیرنگ
روی میآورد) .سفر پیدایش باب  ،۳۲آیات  ۲۴و  (۲۵و یا هنگامی که ابراهیم بر درگاه خیمهاش نشسته بود ،خدا به همراه
دو نفر دیگر به نزد او میآیند .به پیشنهاد ابراهیم ،خدا و همراهانش پایشان را با آب شسته و در زیر درخت از نان ،شیر،
کره و گوشت گوساله که ابراهیم و ساره طبخ کرده بودند ،تناول میکنند) .سفر پیدایش باب  ،۱۸آیات  ۱تا  (۹اما خدای
انجیل یک پایش در زمین است و یکی دیگر در آسمان .عیسی مسیح ،تکهای از وجود خدا و پسر خداست .خدای پسر،
ارادهی پدر را به اجرا در میآورد و روحالقدس ارادهی او را پا برجا نگاه میدارد .خدای قرآن ،الله است که یکسره در آسمان
است و انسان خلیفهی او در زمین است.

زندان قزلحصار

٢٩

مجازات و پاداش عمل که در واقع نشأت گرفته از "قانون حمورابی" ۳۳است ،در همین دنیا به دست
پیغمبر خدا و قوم برگزیدهی او به بیرحمانهترین شکل اعمال میشود.
تورات نه تنها مورد تأیید یهودیان ،بلکه مسیحیان نیز هست و قرنها در کنیسهها ،کلیساها و مدارس
دینی یهودیان و مسیحیان مورد بحث و بررسی بوده است.
در تورات و آیین یهودیتَ ،ی ُهوَه فرمان به بیرحمیهایی باورنکردنی داده است .از جمله آنجا که
"یوشع بن نوم" )جانشین موسی( و پیروانش به فرمان خدا به شهر "اریحا" حمله آورده و »هر آنچه
در شهر بود ،از مرد و زن و جوان و پیر حتا گاو و گوسفند و االغ را به دم شمشیر هالک کردند  ...و

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

تسخیر کرد و »همه کسانی را که در آن بودند به دم شمشیر کشته ،بالکُل هالک کرد و هیچ ذی
حیات باقی نماند و حاصور را به آتش سوزانید« ۳۵و »چون اسرائیل از کشتن همهی ساکنان "عای"

در صحرا و بیابان که ایشان را تعاقب مینمودند ،فارغ شدند و همهی آنها از دم شمشیر افتاده،
هالک گشتند ،تمامی اسرائیل به عای برگشته آن را به دم شمشیر کشتند و همهی آنانیکه در آن
روز از مرد و زن افتادند ،دوازده هزار نفر بودند .یعنی تمامی مردمان عای ،زیرا یوشع دست خود را

که با مزراق ۳۶دراز کرده بود ،پس نکشید تا تمامی ساکنان عای را هالک کرد«.

۳۷

یوشع پیامبر پس از استیال بر شهر عای ،اقدام به جنگ با ساکنان " ُم ّقی َده" کرد و تورات ،چنین
میپندارد که خداوند با معجزهاش دخالت کرد تا یوشع تهاجم خونین و وحشیانهاش را به پایان
برساند.
 ...آنگاه یوشع در روزی که خداوند آموریان را پیش بنیاسرائیل تسلیم کرد ،با خداوند
ج َب ُعون بایست و تو ای ماه ،بر
در حضور بنیاسرائیل تکلم کرده ،گفت» :ای آفتاب ،بر َ

 ۳۳این مجموعه ،شامل  ۲۸۲ماده در باب حقوق جزا ،حقوق مدنی و حقوق تجارت است و قدیمیترین قانوننامه مدنی
شناخته میشود .حمورابی پس از آن که توانست از قبایل پراکندهی بابل حکومت نیرومندی به وجود آورد ،دستور تدوین
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 .این
اثر تاریخی براثر کاوشهای باستانشناسان در خرابههای شهر شوش پیدا شد و اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری
میشود.

 ۳۴کتاب مقدس ،عهد عتیق ،صحیفه یوشع ،باب ، ۶آیه  ،۲۱انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل ،ص .۳۴۰
 ۳۵پیشین ،باب  ،۱۱آیات  ۱۱و  ،۱۲ص .۳۵۰
 ۳۶شمشیری به شکل داس.
 ۳۷پیشین ،باب  ،۸آیات  ۲۴تا  ،۲۷ص .۳۴۴

دوزخ روی زمین

٣٠

وادی ُاّیل ُون« ،پس آفتاب ایستاد و ماه توقف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتند.
۳۸

تورات در ادامه تأکید میکند که خورشید قریب به تمامی روز در فرو رفتن تعجیل نکرد ۳۹و ماه نیز
توقف نمود تا »یوشع و بنیاسرائیل از کشتن ایشان به کشتار بسیار عظیمی تا نابود شدن ایشان فارع
شدند«

۴۰

یوشع پس از فارغ شدن از کشتار مردم " ُم ّقی َده" ،همین بال را بر سر مردمان "ِل ْب َنه"" ،الخیش"،
ح ْبرون" آورد و سپس »تمامی آن زمین یعنی کوهستان و جنوب و
جلون" و " َ
" َم ِلک جا َزر"َ " ،ع ْ
هامون و وادیها و جمیع ملوک آنها را زده ،کسی را باقی نگذاشت و هر ذی َنفَس را هالک کرد«.

۴۱

داستان قتلعام هر جنبنده و ذی َن َفس در روایات دیگر تورات نیز به عنوان مجازات دستجمعی آمده؛
چنان که موسی میگوید:
و خداوند مرا گفت» :اینك به تسلیم نمودن سیحون و زمین او به دست تو شروع کردم؛
پس بنا به تصرف آن بنما تا زمین او را مالك شوی «...و تمام شهرهای او را در آن وقت
گرفته ،مردان و زنان و اطفال هر شهر را هالك کردیم که یکی را باقی نگذاشتیم

۴۲

در باب سیزدهم کتاب "اشعیاء نبی"َ ،ی ُهوَه دربارهی سرنوشت اهالی بابل در روز خشمش ،میگوید:
 ...و هر که یافت شود با نیزه زده خواهد شد و هرکه گرفته شود با شمشیر خواهد افتاد.
اطفال ایشان نیز در نظر ایشان به زمین انداخته شوند و خانههای ایشان غارت شود و

 ۳۸پیشین ،باب  ،۱۰آیات ۱۲و  ،۱۳ص .۳۴۸
 ۳۹یکی از دالیل محکومیت گالیله در محاکمه معروف او در سال  ۱۶۱۶این بود که کلیسا با استناد به تورات و داستان
یوشع که خورشید را از حرکت باز داشته بود )و نه زمین را( ،استدالل کرد ،نظر گالیله مبنی بر حرکت زمین بر خالف
کتاب مقدس و باطل است.
 ۴۰کتاب مقدس ،عهد عتیق ،صحیفه یوشع  ،باب  ،۱۰آیه  ،۲۰انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل ص .۳۴۸
 ۴۱پیشین ،باب  ،۱۰از آیه  ۲۹تا  ،۳۹صص  ۳۴۸و .۳۴۹
 ۴۲پیشین ،سفر تثنیه ،باب  ،۲آیات  ۳۱و  ،۳۴ص .۲۷۵

زندان قزلحصار

٣١

زنان ایشان بیعصمت گردند ...کمانهای ایشان جوانان را خورد ]خرد[ خواهد کرد و بر
ثمرهی رحم ترحم نخواهند نمود و چشمان ایشان بر اطفال شفقت نخواهد کرد.

۴۳

تورات از قول "حزقیال نبی" پس از آن که به دست "روح خدا" در رؤیا به اورشلیم برده شد و
مشاهده کرد که »چه بت پرستی موحشی در هیکل اورشلیم وجود دارد« ،میگوید :یهوه فرمان مرگ
همهی کسانی را که »به سبب همه رجاساتی که در آن [هیکل اورشلیم[ کرده میشود ،آه و ناله
میکنند« میدهد:
در عقب او از شهر بگذرید و هالک سازید و چشمان شما شفقت نکند و ترحم منمایید.
پیران و جوانان و دختران و اطفال و زنان را تمام ًا به قتل رسانید.

۴۴

همچنین خداوند خطاب به دشمنان "صهیون" میگوید:
و من بر بابل خرمنکوبان ،خواهم فرستاد .و آن را خواهند کوبید و زمین آن را خالی
خواهند ساخت  ...و بر جوانان آن ترحم منمایید بلکه تمام لشکر آن را بالکُل هالک
سازید .و ایشان بر زمین کلدانیان مقتول و در کوچههایش مجروح خواهند افتاد  ...از
میان بابل بگریزید و هرکس جان خود را برهاند مبادا در گناه آن هالک شوید  ...بابل را
معالجه نمودیم ،اما شفا نپذیرفت .پس آن را ترک کنید ...پس از تو ]بابل[ امتها را
خورد ]خرد[ خواهم ساخت و از تو ممالک را هالک خواهم نمود .و از تو اسب و سوارش
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 پیر و طفل را خورد خواهم ساخت؛ و از تو جوان و
دوشیزه را خورد خواهم ساخت؛ و از تو پیر و طفل را خورد خواهم ساخت؛ و از تو جوان
و دوشیزه را خورد خواهم ساخت؛ و از تو شبان و گلهاش را خورد خواهم ساخت؛ و از تو
خویشران و گاوانش را خورد خواهم ساخت؛  ...خداوند ،میگوید به بابل و جمیع
سکنهی زمین کلدانیان جزای تمامی بدی را که ایشان به صهیون کردهاند ،در نظر شما
خواهم رسانید.

۴۵

 ۴۳پیشین ،کتاب اشعیاء نبی ،باب  ،۱۳آیات  ۱۸ ،۱۶و  ،۱۹ص .۱۰۲۳
 ۴۴پیشین ،حزقیال نبی ،باب  ،۹آیات  ۵و  ،۶ص .۱۲۰۸
 ۴۵پیشین ،کتاب ارمیاء نبی ،باب  ۵۱آیات  ۲تا  ،۲۴صص  ۱۱۸۱تا .۱۱۸۳

دوزخ روی زمین

٣٢

در آن زمان که بر اساس فهم انسان ،مجازات دستجمعی باب بود ،خداوند نیز قوم لوط ،عاد و ثمود

۴۶

را بالکُل از صحنهی روزگار محو میکند و موسی در نبرد خود با مخالفان بنیاسرائیل ،مجموعهی
قوم را مجازات میکند .چنان که در تورات آمده است به اطفال ذکور و زنان نیز رحم نمیکنند:
و با "مدیان" به طوری که خداوند موسی را امر فرموده بود ،جنگ کرده و همه ذکوران
را کشتند  ...و بنیاسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و جمیع بهائم
و جمیع مواشی ایشان و همه امالک ایشان را غارت کردند و تمامی شهرها و مساکن و
قلعههای ایشان را به آتش سوزاندند  ...و موسی بر رؤسای لشکر یعنی سرداران هزارهها
و سرداران صدها که از خدمت جنگ باز آمده بودند ،غضبناک شد .و موسی به ایشان
گفت :آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ اینک اینانند که بر حسب مشورت بلعام
بنیاسرائیل را واداشتند تا در امر فغور به خداوند خیانت ورزند و در جماعت خداوند وبا
عارض شد .پس هر ذکوری از اطفال را بکشید و هر زنی را که مرد را شناخته ،با او
همبستر شده باشد ،بکشید و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته ،و با او همبستر
نشده ،برای خود نگاه دارید ...و العازار کاهن به مردان جنگی که به مقاتله رفته بودند،
گفت :این است قانون شریعتی که خداوند به موسی امر فرموده است«

۴۷

داستان موسی و مجازاتهای گروهی در اینجا پایان نمییابد؛ فرزندان نیز تا چند پشت به خاطر
گناه پدرانشان ،مورد کینه و مجازات خداوند که اتفاق ًا "رحیم" و "رئوف" و ...معرفی میشود ،قرار
میگیرند.
َی ُهوَه َی ُهوَه ،خدای رحیم و رئوف و دیرخشم و کثیر احسان و وفا ،نگاه دارندهی رحمت
برای هزاران و آمرزندهی خطا و عصیان و گناه ،لکن گناه را هرگز بیسزا نخواهد
گذاشت ،بلکه خطایای پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سیّم و چهارم
خواهد گرفت.

۴۸

 ۴۶در قرآن نیز بر مجازات دستجمعی اقوام مختلف و نابودی آنها در دوران قدیم تأکید شده است.
 ۴۷پیشین ،سفر اعداد ،باب  ،۳۱آیات  ۷تا  ،۲۱صص ۲۶۰ ،۲۵۹
 ۴۸پیشین ،سفر خروج ،باب  ،۳۴آیات  ۶و  ،۷صص  ۱۳۸و .۱۳۹

زندان قزلحصار

٣٣

در تورات این فقط فرعون نیست که در هراس از تاج و تخت خود فرمان قتل فرزندان ذکور
بنیاسرائیل را میدهد ،بلکه َی ُهوَه نیز برای نجات قوم بنیاسرائیل تصمیم به نابودی "نخستزاده"های
مصری میگیرد:
در زمان آینده چون پسرت از تو سؤال کرده گوید که این چیست .او را بگو َی ُهوَه ما را به
قوت دست خود از مصر از خانهی غالمی بیرون آورد .و چون فرعون از رها کردن ما دل
خود را سخت ساخت ،واقع شد که خداوند جمیع نخست زادگان مصر را از نخست زاده
انسان تا نخست زاده بهایم کشت .بنا بر این من همهی نرینهها را که رحم را گشایند
برای خداوند ذبح میکنم .لیکن هر نخست زادهی از پسران خود را فدیه میدهم.

۴۹

در تورات حتا آنجا که َی ُهوَه تصمیم به اجرای عدالت میگیرد نیز تنها کسی که مجازات نمیشود،
ح ِّتی را در حال شتشوی بدنش
ش َبع همسر زیبای اوریا ِ
مجرم است .داوود پیامبر ،از پشت بام َب ْت َ
میبیند .کسانی را فرستادهَ ،ب ْت َ
ش َبع باردار
ش َبع را نزد او میآورند .داوود با او همبستر شده و َب ْت َ
میشود .داوود برای رسیدن به وصالش اوریا را با نیرنگ به جنگ میفرستد و با خدعه به قتل
میرساند و زن را برای همیشه تصاحب میکند.

۵۰

بعد از این واقعه ،ناتان فرستاده خدا نزد داوود آمده ،ضمن انتقاد از خیانت او ،هشدار میدهد که
خدا ،به عنوان مجازات ،جان پسر او را که از زنا حاصل شده ،میگیرد .و به عوض همخوابگی با زن
اوریا ،زنان او را گرفته پیش چشماش به همسایهاش خواهد داد تا در برابر آفتاب با آنها بخوابد.

۵۱

کلیسای مسیح ،پس از به دست گرفتن قدرت ،با استناد به آنچه که در کتاب مقدس آمده و با اقتدا
به پیامبران بنیاسرائیل ،به سرعت از مقام کلیسای شکنجه شده و زجر دیده به کلیسای شکنجهگر و
ظالم تبدیل میشود.

 ۴۹پیشین ،باب  ،۱۳آیات ۱۴و  ،۱۵ص ۱۰۳
 ۵۰پیشین ،کتاب دوم سموئیل ،باب  ۱۱آیات  ۱تا  ،۲۷صص  ۴۹۰تا .۴۹۲
 ۵۱پیشین ،باب  ۱۲آیات  ۷تا  ،۱۳ص .۴۹۲

دوزخ روی زمین

٣۴

خمینی ،پیشوای شقاوت و بیرحمی در عصر جدید
در ایدئولوژیای که خمینی ،نماینده ،شاخص و معرف آن است نیز رحم و شفقت جایی ندارد و گاه
اگر سخنی از آن می رود ،معنایی واژگونه مییابد .هرچند او بر خالف تفسیر تورات به مفاهیمی
همچون بهشت و جهنم و روز جزای الهی در آن دنیا معتقد است و به تبلیغ آن میپردازد اما از
مجازات دنیوی گناهکاران نیز لحظهای غفلت نمیکند .خمینی منطق انبیا را چنین بیان میکند:
منطق انبیا این است که "اشدا" باید باشند بر کفار و بر کسانی که بر ضد بشریت
هستند ،بین خودشان هم رحیم باشند .و آن شدت هم رحمت است بر آنها.

۵۲

در شریعت خمینی و پیروانش" ،یومالله" ۵۳روز مرگ و نیستی و عذاب است .او در سخنرانیاش به

مناسبت اولین سالگرد هفده شهریور سال  ،۵۴۵۷خطوط نظام مورد نظر خود را به روشنی ترسیم
کرده و از جمله برای آن که فرمان کشتار مخالفان سیاسی را مشروع جلوه دهد ،با یک شبیه سازی
تاریخی  -مذهبی ،چنین میگوید:
یوم خوارج ،روزی که امیرالمومنین -سالم الله علیه  -شمشیر را کشید و این فاسدها را،
این غدههای سرطانی را درو کرد ،این هم "یوم الله" بود  ...امام  -علیه السالم  -دید که
اگر اینها باقی باشند فاسد میکنند ملت را ،تمامشان را کشت ،اال بعضی که فرار
کردند؛ این "یوم الله" بود.

۵۵

و سپس تأکید میکند:

 ۵۲صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد نوزدهم ،ص  ۱۴۱اینترنتی.
" ۵۳یومالله" در نگاه مذهبی به روزهای مهم مانند ،بعثت ،رستاخیز ... ،و همچنین روزهایی که تأثیر به سزایی در پیشبرد
امر دین خدا داشتهاند ،گفته میشود .خمینی در این مورد میگوید» :همه ایام مال خداست؛ لکن بعضی از ایام یك
خصوصیتی دارد که برای آن خصوصیت "یوم الله" میشود«.
 ۵۴در روز هفده شهریور  ،۵۷در میدان ژاله تهران ،نیروهای ارتش شاه به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند که منجـر بـه
کشته شدن بیش از هشتاد نفر شد .از این روز به عنوان "جمعه سیاه" یاد میشود.
 ۵۵صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد نهم ،ص  ۴۶۵اینترنتی.

زندان قزلحصار

٣۵

روزهایی که خدای تبارك و تعالی برای تنبیه ملتها یك چیزهایی را وارد میکند ،یك
زلزلهای وارد می کند ،یك سیلی وارد میکند ،یك توفانی وارد میکند ،که شالق بزند به
این مردم که آدم بشوید ،اینها هم "یوم الله" است.

۵۶

و در بخشی دیگر از سخنانش تصریح میکند:
ما خلیفه میخواهیم که دست ببرد ،حد بزند ،رجم کند! همانطور که رسولالله دست
میبرید ،حد میزد ،رجم میکرد!

۵۷

خمینی و پیروان او تأثیرات شالق زدن به مردم را که تحت نام "حدود الهی" اجرا میشود ،از قول
پیامبر اسالم چنین برمیشمارند:
ط ِر أربَعی َ
خی ٌر مِن َم َ
ح ٍّد مِن حُدو ِد ال َّل ِه َ
إقا َم ُة َ
ن َلیل ًة فی بِال ِد ال َّل ِه .
جارى کردن یك ح ّد از حدود الهی بهتر است از چهل شب بارش باران در سرزمینهاى
خدا .
ن سَن ًة .
س ّتی َ
ض أزْکی مِن عِبا َد ِة ِ
ح ٌّد یقا ُم فی األر ِ
َ
برپا شدن یك ح ّد )الهی( در روى زمین پاکیزهتر از عبادت شصت سال است .
ط ال َّل ِه حتّی ی ْن ِز َع
خ ِ
سَ
ل فی َ
ح ٍّد مِن حُدو ِد ال َّل ِه  ،لَم ی َز ْ
ن َ
ت شَفا َع ُت ُه دُو َ
ل حاَل ْ
ج ٍ
أیما ر ُ
هرکس با وساطت خود مانع جارى شدن حدّى از حدود الهی شود پیوسته در خشم
الهی به سر برد تا آن که وساطتش را پس بگیرد .
م بهِم
حُ
ت أر َ
ل َل ُه  :أن َ
ب رَح َم ًة لعِبا ِد َك  ،فیقا ُ
ل  :ر ِّ
ح ِّد سَوط ًا فیقو ُ
ص مِن ال َ
ل َن َق َ
یؤتی بوا ٍ
ِم ّنی ؟! فیؤ َم ُر ب ِه إلی النّا ِر.

 ۵۶پیشین.
 ۵۷سخنرانی خمینی به مناسبت هفتهی وحدت )میالد پیامبر(

دوزخ روی زمین

٣۶

)در روز قیامت( حاکمی را که یك تازیانه از ح ّد کاسته است میآورند .او میگوید:
پروردگارا! از روى دلسوزى به بندگانت این کار را کردم .خداوند به او میفرماید :آیا تو
به آنان از من دلسوزترى؟! آنگاه دستور داده میشود او را در آتش افکنند.

۵۸

ناگفته پیداست که فرد به خاطر ترحم نسبت به بندگان خدا و کاهش عذاب و مجازات دنیوی
گناهکاران ،به آتش دوزخ گرفتار میشود.
خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی تا آنجا پیش میرود که خطاب به اعضای مجلس
خبرگان ،ائمه جمعه سراسرکشور و میهمانان خارجی شرکت کننده در سومین کنفرانس اندیشه
اسالمی و گرامیداشت "دهه فجر" میگوید:
نروید سراغ احکام فقط نماز و روزه ،آنها را هم باید بگویید ،اما احکام اسالم که منحصر
در این نیست  ...شما آیات قتال را چرا نمیخوانید؟ هی آیات رحمت را می خوانید! آن
قتال هم رحمت است برای این که میخواهد آدم درست کند.

۵۹

خمینی در فرمان صادره برای کشتار زندانیان سیاسی مجاهد در روز ششم مرداد سال  ۶۷بر اصل
بیرحمی تأکید کرده و مینویسد:
رحم بر محاربین ،سادهاندیشی است .قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول
تردیدناپدیر نظام اسالمی است .امیدوارم با خشم و کینهی انقالبی خود نسبت به
دشمنان اسالم ،رضایت خداوند متعال را جلب نمایید .آقایانی که تشخیص موضوع به

 ۵۸روایات فوق از بخش سیزدهم کتاب منتخب میزانالحکمه برداشته شده است .نویسنده محمد محمدی ریشهری،
محقق ،مترجم ،مصحح ،سید حمید حسینی ،حمیدرضا شیخی ،ناشر ،دارالحدیث ،قم.۱۳۸۵ ،
ریشهری در سال  ۶۲با نظر خمینی به عنوان اولین وزیر اطالعات جمهوری اسالمی انتخاب شد .او تالش کرد در
شکنجهگاههای وزارت اطالعات آنچه را که در روایات مذهبی در خصوص جهنم آمده است اجرا کند .وی عالوه بر این که
نقش مستقیمی در برنامهریزی و اجرای کشتار گسترده زندانیان سیاسی در سال  ۶۷داشت ،چنان جهنمی را برپا کرده بود
که آیتالله منتظری جانشین خمینی در مهرماه  ۶۵در نامهای رسمی به او ،تشکیالت مزبور را بدتر از ساواک شاه معرفی
کرد .ر .ج به خاطرات آیتالله منتظری ،چاپ اتحاد ناشران ایرانی در اروپا ،ژانویه  ،۲۰۰۱صص  ۵۰۹تا .۵۱۱
 ۵۹صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد نوزدهم ،ص  ۱۳۸اینترنتی.

زندان قزلحصار
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عهده آنان است ،وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند "اشدا علیالکفار" باشند.
تردید در مسائل اسالم انقالبی ،نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد.

۶۰

با تعریفی که خمینی از یومالله به دست میدهد ،روزی که در آن زندانیان و مخالفان سیاسی تحت
عنوان "دشمنان اسالم" به شکل گسترده کشتار میشوند و روزی که در آن دست خدا از آستین
"بندگان صالح"اش برای شکنجه و مجازات دشمنان خدا و مفسدین بیرون میآید ،یومالله محسوب
میشود.

۶۱

از آنجایی که مجازاتهای تعیین شده در دین ،دستورات الهی هستند که توسط پیامبر ،خلیفه،
امام ،نایب امام و بندگان خاص خدا توصیه و اجرا شده و میشوند ،بنا بر این مجریان امر انسانهای
معمولی نیستند و نوع مجازات نیز با مجازاتهای معمولی متفاوت است .در این نگاه اجرای مجازات،
جزیی از طاعات و عبادات محسوب شده و عدم اجرای آن نیز در دستگاه الهی با کیفر و عقاب مواجه
میشود.

۶۲

این افراد به تعیبر جوادی آملی »مظهر خشونت حقند«.

۶۳

خدایی که خمینی و پیروانش تبلیغ آن را میکنند ،خدایی است بیرحم و بیگذشت .خدایی که
ویژگی اصلیاش عذاب دادن بندگان گناهکار است و برای نیل به آن ،دستگاهی مخوف را تدارک
دیده است و مأمورانی سختدل و سنگدل )غالظ و شداد( را در دوزخ به خدمت خود دارد.

۶۴

 ۶۰متن کامل خاطرات منتظری ،اتحاد ناشران ایرانی در اروپا ،چاپ دوم ،دیماه  ،۱۳۷۹ص .۵۲۰
 ۶۱تورات نیز دربارهی "روز خدا" میگوید» :اینک روز خداوند با غضب و شدت خشم و ستمکشی میآید تا جهان را ویران
سازد و گناهکاران را از میانش هالک نماید «.کتاب مقدس،عهد عتیق ،کتاب اشعیاء نبی ،باب  ،۱۳آیه  ،۹انجمن پخش
کتب مقدسه در میان ملل ،ص .۱۰۲۳
 ۶۲باید توجه داشت که تأکید بنیادگرایان حاکم و شریعتمداران روی اجرای قوانین جزایی شریعت مانند ،شالق زدن،
قطع عضو ،سنگسار ،قصاص و اعدام و همچنین پافشاری روی اجرای رعایت حجاب و نفی حقوق زنان و ...نه لزوم ًا به خاطر
اجرای دقیق و مو به موی شریعت ،بلکه بیشتر به خاطر حفظ سلطهی قدرتمندان حاکم است .وگرنه روی اجرای احکام
مسلمی چون نهی رباخواری ،اخذ جزیه )مالیاتی که از غیرمسلمانانی که در سرزمین اسالمی زندگی میکنند ،اخذ میشود(
و ...پافشاری نمیکنند .آنها حتا بهترین روابط سیاسی و اقتصادی را با کشورهایی مانند ،چین ،کوبا ،نیکاراگوئه ،کره
شمالی ،ویتنام ،ونزوئال که توسط "کفار" اداره میشوند ،دارند و از "بیتالمال مسلمین" به آنها کمکهای بالعوض هم
میکنند.
 ۶۳زن در عرفان ،عبدالله جوادی آملی» ،انسانها نیز اینچنین هستند بعضی مظهر خشونت حقند ،در میدان کارزار
مشغول جنگ و ستیز با کفارند« =۵۷۸۹http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id
 ۶۴در قرآن لغت "عذاب" به معنی مجازات و شکنجه در اشکال مختلف  ۳۶۵مرتبه و در بیش از  ۳۰۰آیه به کار رفته
است  :عذاب  - ۱۵۴العذاب  - ۸۶یعذب  - ۹بعذاب  - ۱۳عذبا  - ۳۹عذب  - ۳تعذب  - ۱معذبین  - ۱تعذب  -۱تعذاب - ۱
لعذاب  - ۵عذابه  - ۳معذبهم  – ۲لیعذب - ۱معذبوها  - ۱نعذبه  - ۱عذابهما  - ۱عذابها  - ۲لیعذبه  - ۱لعذبنا  - ۱عذبناها

٣٨

دوزخ روی زمین

جهنم ،شکنجهگاه الهی

دوزخ یا جهنم ۶۵،کانون غضب و خشم خداوند و زندان و شکنجهگاه اخروی گناهکاران است .در آن
انواع عذابها و اقسام بالیایی وجود دارد که برای عقل ما قابل درک نیست .جهنم دارای هفت در و

هفت طبقه ۶۶است و از آنجایی که خداوند "عادل" است ،هر گناهکاری را به مقتضای گناهش در
طبقهای خاص قرار داده عذاب میدهد .منافقین بر اساس "عدالت" خداوند در طبقه هفتم یعنی
"اسفلالسافلین" ،بدترین جای جهنم قرار میگیرند.

۶۷

مشرکان و کافران ،که در میدانهاى

"اندیشه"" ،عمل" و "اخالق" ،گرفتار" فساد" و "تباهی" شدهاند و در واقع ،آتش بیار معرکه
"انحراف" بودهاند ،در آنجا نیز آتشگیره دوزخ هستند.

۶۸

در آیات قرآن و روایات مذهبی ،مختصات این دوزخ به روشنی مشخص شده و بنیادگرایان مذهبی به
عنوان نمایندگان خدا روی زمین ،در صورت دستیابی به قدرت و برای حفظ و حراست از آن ،در هر
کجای کرهی خاکی به دنبال ایجاد الگوی زمینی آن خواهند رفت.

۶۹

 - ۱فاعذبهم  - ۱فیعذبهم  - ۱عذابی  - ۹تعذبهم  -۲یعذبکم  - ۴اعذبه  - ۲بالعذاب  - ۶بمعذبین  - ۳المعذبین  - ۱یعذبهم
 - ۶بعذابکم ۱
 ۶۵در قرآن بیش از  ۱۵۰بار کلمه " نار " به معنای آتش آمده است.
 ۶۶به این موضوع در سورههاى )حجر آیه ) ،( ۴۴نحل آیه ) ،( ۲۹زمر آیههاى  ( ۷۱-۷۳و )مومن آیه  ( ۷۶اشاره شده
است .مفسران قرآن مانند صاحب تفسیر روحالمعانی و تفسیر جامعاالحکام )از مفسران اهل سنت( درها و طبقات هفتگانه
جهنم را به صورت زیر تقسیم کردهاند» :در اول ویژه مسلمانان موحد گنهکار ،در دوم از آن یهود ،در سوم از آن مسیحیت،
در چهارم مخصوص ستاره پرستان ،در پنجم از آن مجوس ،در ششم از آن مشرکان و آخرین در مخصوص منافقان است«.
روح المعانی ،ج  ،۱۴ص ۴۸؛ جامع االحکام ،ج  ،۵ح .۳۶۴۶
ِ ۶۷إ َّ
م َنصِیرا )سوره نساء (۱۴۵ :منافقان در فروترین درکات دوزخ اند و
ج َد َل ُه ْ
ن َت ِ
ن النَّا ِر َوَل ْ
ل ِم ْ
س َف ِ
ن فِی ال َّد ْر ِك ا ْال ْ
ن اْل ُمنَا ِفقِی َ
هرگز براى آنان یاورى نخواهی یافت و عالمه مجلسی میگوید» :منافقان در پایین ترین طبقه جهنم قرار دارند .بعضی هم
گفتهاند که منافقین در تابوتهایی از آهن هستند که در جهنم بر روی آتش آویزان هستند و ایشان در داخل تابوتهای
آهنی گداخته شده که هیچ راه فرار ندارند و جزغاله میشوند) .بحاراالنوار -جلد  ،۸ص (۲۴۱
م َوقُو ُد النَّا ِر)سوره آل عمران آیه  (۱۰کسانی که کفر ورزیدند ،اموال و اوالدشان چیزى از عذاب خدا را
ك ُه ْ
لّ ِه شَیئا َو ا ُء ْوَل ِئ َ
از آنان دور نخواهد کرد و آنان خود هیزم دوزخاند.
 ۶۹در متون مذهبی مختصات بهشت نیز بیان شده است؛ اما بنیادگرایان در هرجا که به قدرت رسیدهاند ،تالشی برای
برپایی بهشت موعود بر روی زمین نکردهاند .این بهشت همیشه برای خودشان و جهنم از آن مردم و به ویژه تهیدستان و
محرومان بوده است .بررسی اجمالی سخنرانیهای خمینی ،ما را به این حقیقت میرساند که وی کمترین اشاره را به بهشت
و نعمات آن داشته و رحمانیت خدا را نیز در غضب و انتقام و سختدلی معرفی کرده است.
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٣٩

خمینی و انصار او با توسل به این دسته آیات با زیرپا گذاشتن معیارهای انسانی ،برای حفظ قدرت
جهنم روی زمین را برای تأدیب و عقوبت کسانی که "کافر"" ،مشرک"" ،منافق" و "مفسد"
مینامیدند ،برپا کردند:
ج َه َّن َ
َو َکفَی ِب َ
جلُو ُدهُم
ت ُ
ج ْ
ضَ
م نَارًا ُک َّلمَا َن ِ
صلِی ِه ْ
ف ُن ْ
س ْو َ
ن َک َفرُوا ِبـَایَـ ِتنَا َ
ن اَّلذِی َ
سعِیرًا ِإ َّ
م َ
حکِیمًا؛
ن َعزِیزًا َ
ن ال َل َه کَا َ
ب ِإ َّ
جلُودًا َغ ْی َرهَا ِل َیذُوقُوا اْل َعذَا َ
م ُ
َب َّدْلنَـ ُه ْ
و شعله و َل َهیب جهنّم برای آنان کافی است .آنانکه به آیات ما کافر شدند ،ما به زودی
آنها را در آتش خواهیم انداخت بطوریکه هر وقت پوستهایشان بپزد و ریخته شود،
ما به جای آن ،پوستهای تازه دیگری میرویانیم و آن پوستها را تبدیل به پوستهای
جدیدی مینمائیم تا اینکه مزه عذاب را خوب بچشند) .سوره نساء -آیات  ۵۵و ( ۵۶

۷۰

ق
ب ِمن َف ْو ِ
ص ُّ
ب مِّن نَّا ٍر ی َ
م ِثیا ٌ
ت َل ُه ْ
ط َع ْ
ن َک َفرُوا ُق ِّ
م َفاَّل ِذی َ
صمُوا ِفی َرِّب ِه ْ
خ َت َ
ناْ
صمَا ِ
خ ْ
ن َ
َهذَا ِ
ح ِدی ٍد
ن َ
ع ِم ْ
جلُو ُد َوَلهُم َّمقَا ِم ُ
م وَاْل ُ
ص َه ُر ِب ِه َما ِفی ُبطُوِن ِه ْ
می ْ
ح ِمی ُ
م اْل َ
س ِه ُ
ُرؤُو ِ
کافران را لباسی از آتش دوزخ به قیامت بریدهاند و بر سر آنان آب سوزان حمیم جهنم
فرو ریزد .تا پوست بدنشان و آنچه در درون آنهاست به آن آب سوزان گداخته شود .و
گرز گران و عمودهای آهنین بر سر آنها مهیا باشد ) سوره حج  -آیات  ۱۹تا (۲۱
ق.
ح ِری ِ
ب اْل َ
م َو ُذوقُوْا َعذَا َ
م َوَأ ْدبَا َر ُه ْ
ن ُوجُو َه ُه ْ
ض ِربُو َ
ن َک َفرُوْا اْلمَآلِئ َک ُة ی ْ
َوَل ْو َترَى ِإ ْذ ی َت َوفَّی اَّل ِذی َ
و اگر بنگری سختی حال کافران را ،هنگامی که فرشتگان جان آنها را گرفته و بر پشت
آنها تیغ می زنند و میگویند بچشید طعم عذاب سوزنده را ) سوره انفال  -آیه(۵۰
م
م َوَأ ْدبَا َر ُه ْ
ن ُوجُو َه ُه ْ
ض ِربُو َ
م اْل َملَاِئ َک ُة ی ْ
ف ِإذَا َت َو َّف ْت ُه ْ
َف َکی َ
پس با چه حال سختی روبهرو شوند هنگامی که فرشتگان جانشان بگیرند و بر پشت
آنها تازیانهی قهر زنند ) سوره محمد  -آیه (۲۷

 ۷۰به اعتبار این نوع تفکر بود که پاسداران ،کادر پزشکی پاسدار و بازجویان بعضی اوقات برای شکنجهی بیشتر زندانی،
پانسمان پای شکنجهشده او را به سختی میکندند به طوری که پوست تازه همراه با آن کنده میشد.
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۴٠

م
م هَـذَا مَا َک َن ْزُت ْ
م َو ُظهُو ُر ُه ْ
م َوجُنوُب ُه ْ
جبَا ُه ُه ْ
م َف ُت ْکوَى ِبهَا ِ
ج َه َّن َ
حمَی َع َلیهَا ِفی نَا ِر َ
ی ْو َم ی ْ
ن
م َت ْک ِنزُو َ
م َفذُوقُوْا مَا کُن ُت ْ
س ُک ْ
َألن ُف ِ
روزی که طال و نقره در آتش دوزخ گداخته شود و پیشانی و پشت و پهلوی آنها را به
آن داغ کنند ) سوره توبه  -آیه (۳۵
ن
حبُو َ
سَ
لی ْ
س ُ
سلَا ِ
م وَال َّ
ل ِفی َأ ْعنَا ِق ِه ْ
ِإ ِذ اْل َأ ْغلَا ُ
چون گردنهایشان با غل و زنجیر کشیده شود ) سوره مؤمن  -آیه (۷۱
م درخت زقوم جهنم؛
ح ِمی ِ
ن َک َغ ْلی اْل َ
ل ی ْغ ِلی ِفی اْل ُبطُو ِ
م کَاْل ُم ْه ِ
ج َر َة ال َّزقُّو ِم َطعَا ُم اْل َأِثی ِ
شَ
ن َ
ِإ َّ
قوت و غذای بدکاران است .که آن غذا در شکمشان چون مس گداخته میجوشد.
آنگونه که آب بر روی آتش جوشانست ) .سوره دخان -آیات  ۴۳تا (۴۶
ن
صرَا ِ
س َفلَا تَن َت ِ
ظ مِّن نَّا ٍر َوُنحَا ٌ
شوَا ٌ
ل َع َلی ُکمَا ُ
س ُ
ی ْر َ
خدا بر شما شرارههای آتش و مس گداخته فرود آرد تا هیچ نصرت و نجاتی نیابید
)سوره رحمان  -آیه (۳۵
م
حمُو ٍم لَّا بَا ِر ٍد َولَا َک ِری ٍ
ل مِّن ی ْ
م َو ِظ ٍّ
ح ِمی ٍ
سمُو ٍم َو َ
ِفی َ
آنها در عذاب باد سَموم و آب جوشان باشند .و سایهای از دود و آتش دوزخ .که نه
هرگز سرد شود و نه خوش نسیم گردد ) .سوره واقعه – آیات  ۴۲تا ( ۴۴
سقَی مِن مَّاء َ
م َوی ْ
ج َه َّن ُ
جبَّا ٍر َع ِنی ٍد مِّن َورَآِئ ِه َ
ل َ
ب ُک ُّ
َوخَا َ
سی ُغ ُه
ج َّر ُع ُه َو َال یکَا ُد ی ِ
ص ِدی ٍد ی َت َ
ظ
ب َغ ِلی ٌ
ت َومِن َورَآِئ ِه َعذَا ٌ
ن َومَا ُه َو ِب َمی ٍ
ل َمکَا ٍ
ت مِن ُک ِّ
َوی ْأِتی ِه اْل َم ْو ُ
از پی گردنکش عنود آتش دوزخ خواهد بود و آب که میآشامد ،آب پلید چرکین است.
که آن آب پلید را پیوسته میآشامد و هیچ گوارای او نشود و از هر جانب مرگ به وی
روی آور شود ولی نمیمیرد تا دائم در عذاب سخت گرفتار باشد )سوره ابراهیم  -آیات
 ۱۵تا (۱۷
و با تکیه بر روایاتی که شمهای از آن در زیر میآید ،شکنجهگران توجیهات الزم را برای جنایات خود
آفریدند.
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۴١

شیخ عباس قمی به نقل از کتاب "تفسیر الق ّمی" ،حدیث نبوی را که گفته میشود دربارهی ابوطالب
عموی پیامبر است ،به شرح زیر میآورد:

۷۱

ن أهون الناس عذاب ًا یوم القیامة لرجل في ضحضاح من نار علیه نعالن من نار ،وشراکان
اّ
ن في النار أحدًا أش ّد عذاب ًا منه ،وما
من نار ،یغلي منها دماغ کما یغلي المرجل ،ما یرى ا ّ
في النار أحد أهون عذاب ًا منه

۷۲

آسانترین عذاب جهنم این است که یک جفت نعل از آتش ]کفشی از آتش[ بر پای
کافر میزنند که از شدت حرارت آن نعلها ،مغز سرش میجوشد .درست مانند آتشی
که زیر دیگ روشن کنند و آب در دیگ به جوش میآید .کافر تصور میکند عذاب او از
عذاب همهی اهل جهنم شدیدتر است در حالی که عذاب او از همهی عذابها سبکتر
است.

۷۳

محمدی ری شهری اولین وزیر اطالعات و مسئول دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی از قول علیابن
ابوطالب در بخش یازدهم منتخب "میزان الحکمه" میگوید:
ب
ب  ،فاُتوا بشرا ٍ
ع فی بُطوِنهِمک َغ ْلی الحَمیمسَألوا الشَّرا َ
ل النّا ِر َلمّا غلی ال َّزقُّو ُم والضَّری ُ
ن أه َ
إ َّ
َغسّا ٍ
ت.
ن وما هُو ب َمی ٍ
ل مکا ٍ
ت مِن ک ِّ
ق وصَدی ٍد  ،یتَج ّر ُع ُه وال یکا ُد یسی ُغ ُه  ،ویأتی ِه المَو ُ
هنگامی که زقّوم و خار خشك در شکم دوزخیان ،همچون آب جوشان ،به جوش آید،
آب بخواهند؛ پس نوشیدن ِ
ی غسّاق )خون و چرکی که از پوست تن دوزخیان جارى

 ۷۱گفته میشود پیامبر هنگامی که ابوطالب جان میداد ،باالی سر او رفت .ابوجهل و ابیامیه نیز آنجا بودند .محمد به
ابوطالب گفت :ای عمو! تو بیشترین حق را بر من داری ،پس ال اله اال الله بگو  ...ابوجهل و ابیامیه گفتند :ای ابوطالب! آیا
میخواهی از ملت عبدالمطلب بیرون روی؟  ...ابوطالب از گفتن ال اله اال الله پرهیز کرد و حرف دلخواه محمد را نگفت.
وقتی جان داد ،محمد گفت :من برای او استغفار میکنم  ...بعدها از قول او حدیث باال ذکر شد.
 ۷۲منازلاآلخره والمطالب الفاخرة ،شیخ عباس قمی ،مؤسّسة النشراالسالمی ،التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرّفة ،ص
.۲۴۷
 ۷۳شکنجهگر معتقدی که کابل به کف پای زندانی میزند ،با تکیه بر این روایت ،میتواند عمل خود را به سادگی توجیه
کند .در نگاه او سوزش کابلی که بر کف پای زندانی زده میشود ،یادآور کفش آتشینی است که در روز جزا به پای کافر
میکنند .آیا سهلترین شکنجهی جهنم خداوند ،نمیتواند در جهنم روی زمین بندگان مقرب درگاه او ،بر روی کافران و
منافقین آزمایش شود؟
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۴٢

شود( و صدید )زردابه و چرك( به آنها داده شود که آن را با سختی جرعه جرعه
مینوشند و از هر سو مرگ گریبانشان را میگیرد امّا نمیمیرند.
روایتی منسوب به پیامبر اسالم ،مارهای جهنم را شترهایی با گردن بلند توصیف میکند که وقتی
یکی از آنها یک بار یکی از دوزخیان را نیش میزند او تا چهل سال سوزندگی زهرش را حس
میکند.
عیسی مسیح نیز جهنم را متفاوت از آن چه در باال ذکر شد ،نمیبینید و میگوید:
 ...لغزش دهندگان و بدکاران را جمع خواهند کرد ،و ایشان را به تنور آتش خواهند
انداخت ،جایی که گریه و فشار دندان ُبوَد.

۷۴

و یا در جای دیگری عیسی خطاب به کاتبان و فریسیان ریاکار میگوید:
ای ماران و افعی زادگان! چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد.

۷۵

"مکاشفه یوحنای رسول" که انجیل با آن پایان مییابد ،عاقبت گناهکاران را بدین گونه تشریح
میکند:
لکن ترسندگان و بیایمانان و خبیثان و قاتالن و زانیان و جادوگران و بتپرستان و
جمیع دروغگویان ،نصیب ایشان دریاچه افروخته شدهی به آتش و کبریت خواهد بود.
این است موت ثانی.

۷۶

مأموران عذاب در جهنم
ویژگی اصلی فرشتگان جهنم خشونت و غضبناکنی آنان است .تأکید بر آن است که رحم و عطوفتی
 ۷۴کتاب مقدس ،عهد جدید ،انجیل متی ،باب  ،۱۳آیات  ۴۱تا  ،۴۳انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل ،صص  ۲۲و
.۲۳
 ۷۵پیشین ،باب  ،۲۳آیه  ،۳۳انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل ،ص .۴۰
 ۷۶پیشین ،مکاشفهی یوحنای رسول ،باب  ،۲۱آیه  ،۸ص .۴۱۹
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۴٣

از آنان ظاهر نمیشود و به امر خداوند مظهر قهر و غضبند.
در سورهی تحریم آیهی  ۶دربارهی ویژگی فرشتگان عذاب تأکید شده است که:
ن
ن مَا ی ْؤ َمرُو َ
م َوی ْف َعلُو َ
ن ال َّل َه مَا َأ َم َر ُه ْ
شدَا ٌد لَا ی ْعصُو َ
ظ ِ
َ ...ع َلیهَا َملَاِئ َک ٌة ِغلَا ٌ
فرشتگان عذاب در جهنم بسیار سنگدل و بیرحم )غالظ و شداد(اند و هیچگاه نافرمانی
خدا را نمیکنند )در اجرای قهر و غضب( و آنچه را که به آنها حکم شود ،انجام
میدهند.
هر چند در آیهی  ۹۷سورهی اسراء آمده است:
س ِعیرًا،
م َ
ت ِز ْدنَا ُه ْ
خ َب ْ
م ُک َّلمَا َ
ج َه َّن ُ
م َ
َّم ْأوَا ُه ْ
مسکنشان جهنم است و هرگاه آتش جهنم افسرده شود ،ما افروختهاش میکنیم.
اما عبدالله جوادی آملی میگوید» :در کیفیت افروخته شدن آتش جهنم ،عصبانیت فرشته یک نحوه
از افزایش شعله جهنم است«

۷۷

همچنین خداوند ،این فرشتگان را خطاب قرار داده و میگوید:
س ُلکُو ُه
ن ِذرَاع ًا فَا ْ
س ْبعُو َ
س َل ٍة َذ ْر ُعهَا َ
س ْل ِ
م ِفی ِ
صلُّو ُه ُث َّ
م َ
حی َ
جِ
م اْل َ
خ ُذو ُه َف ُغلُّو ُه ُث َّ
ُ
بگیرید او را به زنجیر کشید آنگاه در میان آتشش اندازید ،پس در زنجیری که درازای
آن هفتاد گز است ،وی را در بند کشید) .سوره حاقه -آیات  ۳۰تا (۳۲
در روایات مذهبی آمده است که شاید تاثرانگیزترین حادثه برای پیامبر اسالم به هنگام معراج،
دیدارش از جهنم بوده است .او مشاهدهی خود را از جهنم چنین بیان میکند:
مالئکهی غالظ و شداد را دیدم چندان که شمار آن جز خدای نداند ،و در آنجا تابوتها
دیدم از آتش ،فرشتگان غالظ و شداد هر یک مقراضی از آتش ،در دست ،و مردم را از
چاههایی بیرون میآوردند و به چاههای دیگر انداختند  ...هیچکس بر ایشان رحم

۵۷۸۹http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id= ۷۷
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۴۴

نمیکرد ...

۷۸

س َع َة
در آیهی  ۳۰سورهی مدثر  ،تعداد فرشتگان عذاب دهنده نوزده تن ذکر شده است َ :ع َلیهَا ِت ْ
ش َر .بر آن )موکلاند( نوزده نفر.
َع َ

۷۹

محمد تقی مصباح یزدی یکی از تئوریسینهای رژیم تأکید میکند» :البته ممکن است که این نوزده
تن ،فرماندهان دوزخ باشند و زیردست هر یک هزاران فرشتهی دیگر ،وجود داشته باشند«.

۸۰

در روایات مورد قبول شیعیان در ارتباط با ویژگیهای "مالک" ،خازن جهنم ،از قول پیامبر اسالم که
در معراج به آسمان اول موفق به دیدار او شده بود ،از جمله روی »جثهی عظیم ،هیأت بسیار زننده،
غضبناکی ،ترشرویی و و ترسناک بودن« وی تأکید شده است:
صلَّی الله علیه والل ُه ال فی خبر المعراج:
ن رسول الله َ
اّ
 ...حتّی دخلت سماء الدنیا ،فما لقینی ملك إ ّال کان ضاحک ًا مستبشرًا حتّی لقینی ملك
من المالئکة لم أر أعظم خلق ًا منه کریه المنظرن ظاهر الغضب .فقال لی مثل ما قالوا من
الدعاء إ ّال انّه لم یضحك ولم أر فیه من االستبشار ،وما رأیت ممن ضحك من المالئکة.
فقلت :مَن هذا یا جبرئیل؟ فاّنی قد فزعت.
فقال :یجوز أن تفرع منه ،وکلنا نفزع منه ،وهذا مالك خازن النار ،لم یضحك
حضرت رسول)ص( فرمود که در شب معراج چون داخل آسمان اول شدم هر ملکی که
مرا دید خندان و خوشحال شد تا آنکه رسیدم به ملکی از مالئکه که عظیم تر از او با
هیأتی بسیار زننده در حالی که غضب از جبینش ظاهر بود ،پس آنچه مالئکه دیگر از
تحیت و دعا نسبت به من بجا آوردند ،او بجا آورد ،لکن نخندید و خوشحالی که دیگران
 ۷۸معارج النبوه  ،مال معین الدین کاشفی سبزواری ،چاپ مکتبه نوریه رضویه پاکستان ،جلد  ،۳ص .۱۵۵
 ۷۹دکتر "رشاد خلیفه " در تحقیق خود نشان میدهد که نوزده عدد پایهای قرآن میباشد! در سال  ۶۱در سالن نوزده
زندان گوهردشت ،مادرم در مالقات ماهانه دعایی را به منظور خالصی از زندان و نجات از گرفتاری برایم فرستاد که در
باالی آن نوشته شده بود بعد از هر نماز نوزده بار آن دعا را بخوانم .آن موقع تصور میکردم به خاطر حضور در آن سالن
بایستی نوزده بار آن را بخوانم .در مالقات بعدی به شوخی و به شکل شیطنت آمیزی به مادرم گفتم» :خدا را شکر به جای
بند  ۳۰۰۰در سالن نوزده هستم ،وگرنه بایستی  ۳۰۰۰بار آن را میخواندم!« آن موقع نمیدانستم برای رهایی از شر نوزده
جالد دوزخ بایستی هر بار این دعا را نوزده بار بخوانم .بعدها فهمیدم عدد نوزده در فرهنگ قدیم ایرانی از قداست خاصی
برخوردار بوده است .روز نوزده ماه ،روز فروردین ،آرتا فرورد و روز سیمرغ خدای ایران است.
 ۸۰معارف قرآن ،محمدتقی مصباح یزدی ،قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،۱۳۷۶ ،جلد  ۳-۱ص .۲۹۳
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۴۵

داشتند ،او نداشت .از جبرائیل پرسیدم که این کیست که من از دیدن او بسیار ترسان
شدم؟ گفت :گنجایش داری که از او بترسی و ما همه از او میترسیم؛ این خازن جهنم
است و هرگز نخندیده است و از روزی که حق تعالی او را سرپرست جهنم کرده تا امروز
پیوسته خشم و غضبش بر دشمنان خدا و اهل معصیت زیاده میگردد ،و خدا به این
ملک میفرماید که انتقام از ایشان بکشد.

۸۱

پیروان خمینی در هیأت مأموران عذاب ،جهنمی را که در روز رستاخیز وعده داده شده ،روی زمین
بنا میکنند تا دشمنان خدا از عذاب دنیوی نیز بیبهره نمانده و پیش از وصل به برزخ و دوزخ ابدی
شمهای از عذاب خداوند را بچشند.

زنان؛ قربانیان اصلی جهنم موعود
در نگاه معتقدان به این باور ،زنان اولین و اصلیترین ساکنان جهنم هستند که به صورتهای
گوناگون و گاه به خاطر دالیلی بسیار پیش پا افتاده به سخت ترین وجه مورد مجازات قرار میگیرند.
این مجازاتها تمام ًا در ارتباط با نادیده گرفتن "حقوق" شوهر از سوی زن میباشد .در روایاتی که از
امامان و پیامبر نقل میشود کمتر اشارهای به مجازات جداگانه مردان شده است؛ در حالیکه
مجازاتهای زنان در روایات مختلف دستهبندی شدهاند.
برای مثال "عالمه" مجلسی ،یکی از فقهای بزرگ شیعه ،عذاب زنان در جهنم را از قول پیامبر در
سفر معراج ،چنین نقل میکند:
ت
ت من شدة عذابهنَّ ،ورأی ُ
ن بأنواع العذاب ،فبکیت لما رأی ُ
رأیت نساء من أمتی یـعـذَّب َ
امرأة معلَّق ًة بشعرها یغلی دماغها ،ورأیت امرأة معلق ًة بلسانها والحمیم یصب فی حلقها،
ت امرأ ًة معلق ًة
ت امرأة قد شُــدَّت رجالها إلی ثدییها ویداها إلی ناصیتها ،ورأی ُ
ورأی ُ
ت امرأ ًة رأسها رأس خنزیر وبدنها بدن حمار علیها ألف ألف لون من
بثدییها ،ورأی ُ
ت امرأة علی صورة الکلب والنار تدخل من فیها وتخرج من دبرها والمالئکة
العذاب ،ورأی ُ
یضربون رأسها بمقامع من نار.

 ۸۱منازلاآلخره والمطالب الفاخرة ،شیخ عباس قمی ،مؤسّسة النشراالسالمی ،التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرّفة ،ص
.۲۴۴

۴۶

دوزخ روی زمین

زنان امتم را دیدم که به انواع عذابها مجازات میشدند .زنی را دیدم که از موی سر
آویزان است و مغز سرش از شدت حرارت می جوشد؛ زنی را دیدم که از زبانش آویران
کردهاند و از آب سوزان جهنم به گلوی او میریزند؛ زنی را دیدم که از پستانش آویزان
کردهاند؛ زنی را دیدم دست و پایش را بستهاند و مارها و عقربها بر او مسلط هستند؛
زنی را دیدم که کر و کور و الل بود و در تابوتی از آتش قرار داشت که مغز سرش از
سوراخهای بینیاش بیرون میآمد و بدنش از شدت جذام و برص قطعه قطعه شده بود؛
زنی را دیدم که از پاهایش در تنور آتشین جهنم آویزان است؛ زنی را دیدم که گوشت
بدنش را با قیچیهای آتشین ریز ریز میکنند؛ زنی را دیدم که صورت و دستهایش در
آتش میسوزد و امعا و احشای داخلیاش را میخورد؛ زنی را دیدم که سرش سر خوک
و بدنش بدن االغ بود و به هزاران نوع عذاب گرفتار بود؛ زنی را به صورت سگ دیدم و
آتش از نشیمنگاه او داخل میشود و از دهانش بیرون میآید و فرشتگان عذاب
عمودهای آتشین بر سر و بدن او میکوبند.

۸۲

پیامبر در پاسخ به فرزندش فاطمه که همراه همسرش علی ابن ابوطالب نزد او رفته بودند ،گناه زنانی
را که مورد عذاب خداوند قرار گرفتهاند ،چنین عنوان میکند:
یا بنیة ،أما المعلَّقة بشعرها فإنها کانت ال تغطی شعرها من الرجال ،وأما التی کانت معلقة
بلســـانها فإنها کانت تؤذی زوجها ،وأما المعلقة بثدییها فإنها کانت تفسد فراش زوجها،
ط علیها الحیـات والعقارب
س ِّل َ
وأما التی تشد رجالها إلی ثدییها ویداها إلی ناصیتها وقد ُ
فإنها کانت ال تنظف بدنها من الجنابة والحیض وتستهزئ بالصالة .وأما التی رأسها رأس
خنزیر وبدنها بدن حمار فإنها کانت نمامة کذابة .وأما التی علی صورة الکلب والنار تدخل
من فیها وتخرج من دبرها فإنها کانت منانة حسَّـادة

۸۳

دخترم! زنی که از موی سرش آویخته شده بود ،موی سر خود را از نامحرم نمیپوشاند.
زنی که از پستانش آویزان بود ،زنی است که از حق شوهرش امتناع میورزید .زنی که از
زبانش آویزان بود ،شوهرش را با زبان اذیت میکرد .زنی که گوشت بدن خود را
میخورد ،خود را برای دیگران زینت میکرد و از نامحرمان پرهیز نداشت .زنی که دست
 ۸۲داستانهای بحار االنوار  ٬جلد  ٬ ۵ص  - ۶۹زبدة القصص  ٬ص .۲۰۲
 ۸۳پیشین.
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و پایش بسته بود و مارها و عقربها بر او مسلط شده بودند ،به وضو و طهارت لباس و
غسل جنابت و حیض اهمیت نمیداد و نظافت و پاکیزگی را مراعات نمیکرد و نماز را
سبک میشمرد و مورد اهانت قرار میداد .زنی که کر و کور و الل بود ،زنی است که از
راه زنا بچه به دنیا میآورد و به شوهرش میگوید بچه تو است .زنی که گوشت بدن او را
با قیچی میبریدند ،خود را در اختیار مردان اجنبی میگذاشت .زنی که صورت و
دستاش میسوخت و او امعا و احشای داخلی خودش را میخورد ،زنی است که واسطه
کارهای نامشروع و خالف عفت و عصمت قرار میگرفت .زنی که سرش مانند خوک و
بدنش مانند االغ بود ،زنی سخن چین و دروغگو بود .و اما زنی که در قیافه سگ بود و
آتش از نشیمنگاه او وارد و از دهانش خارج میشد ،زنی خواننده و حسود بود..

۸۴

همچنین روایت میشود که پیامبر دربارهی مشاهداتش در شب معراج میگوید:
م
ت ِه َّر ًة َو َل ْ
ط ْ
ل ِإنَّها َرَب َ
ت َعنْها فَقی َ
س َأْل ُ
ب َف َ
ت ا ْم َرَأ ًة ُت َع َّذ ُ
ت َلی َل َة َأسْرى َعلَی النّا ِر َف َرَأی ُ
ِإ َّط َل ْع ُ
ك
ت ف َع َّذبَها بِذِل َ
حتّی ماَت ْ
ض َ
ش ا َْال ْر ِ
ن خَشا ِ
ل ِم ْ
م َت َدعْها َت ْأ ُک ُ
سقِها َو َل ْ
م َت ْ
ط ِعمْها َو َل ْ
ُت ْ
در شب معراج از دوزخ آگاهی یافتم ،زنی را دیدم که در عذاب است .از گناهش سؤاال
کردم .پاسخ داده شد که او گربهاى را محکم بست ،در حالی که نه به آن حیوان
خوراکی داد و نه آبی نوشاند و آزادش هم نکرد تا خود در روى زمین چیزى را بیابد و
بخورد و با این حال ماند تا

مُرد۸۵.

 ۸۴اکثر گناهانی که به خاطر ارتکاب آنها زنان دچار سختترین مجازاتها میشوند ،مربوط به زیرپا گذاشتن حقوق
جنسی مردان پس از ازدواج است! در نگاه فقهای شیعه ،پس از ازدواج ،دارایی زن )یعنی آلتتناسلی او( در ازای مبلغی
مشخص به تملک مرد در میآید» ،التزویج و هوالتملیک البّضع بالعوض المعلوم« .مرد به خاطر بهرهمندی از این دارایی،
میتواند جلوی کار کردن ،ترک منزل ،تحصیل و ...همسرش را بگیرد .چرا که او حق تصرف بر "بّضع" یا دارایی همسرش را
هر گاه که اراده کند ،دارد .آنها آیه  ۲۲۳سورهی بقره را پشتوانهی این نگاه معرفی میکنند .نساءکم حرث لکم فاتوا
حرثکم افّی شئتم و قدّموا النفسکم؛ واتقوالله .زنان شما ،کشتزار شما هستند ،پس هر زمان که بخواهید ،میتوانید با آنها
آمیزش کنید .همچنین "عالمه طباطبایی" در ص  ۳۰۹جلد دوم تفسیرالمیزان میگوید» :در روایتی ابوبصیر از امام
صادق)ع( نقل میکند :معنای " فأتوا حرثکم انّی شئتم" این است که هر ساعتی خواستید ،با عیال خود نزدیکی کنید«.
همچنین علیابنالحسین ،امام زینالعابدین بنا به روایتی در تحفالعقول ،زن را به جهت ازدواج ،رعیت مرد میداند و
میگوید» :و أما حـق رعیتك بملك النکاح« بنا براین هر عملی که حق تصرف مرد را مخدوش کند ،گناه تلقی میشود و
مجازاتهای دنیوی و اخروی به همراه دارد.
/http://p-azam.persianblog.ir ۸۵
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۴٨

و از قول پیامبر در مورد دلیل عذاب زنان چنین یاد میشود:
ت
ت نَهارَها َو قا َم ْ
ن صا َم ْ
ض َی ُه َو ِإ ْ
حتّی ُت ْر ِ
ن َع َملِها َ
س َن ًة ِم ْ
حَ
ص ْرفًا َو ال َع ْد ًال َو ال َ
لّ ُه ِمنْها َ
ن َی ِر ُد النّا َر...
ل َم ْ
ت َأ َّو َ
َل ْیلَها َو کاَن ْ

۸۶

هر زنی که شوهر خود را با زبان بیازارد ،خداوند هیچ جبران و عوض و نیکی از کارش را
نمیپذیرد تا او را راضی کند ،اگرچه روزش را روزه بگیرد و شبش را به عبادت بگذراند،
و چنین زنی اوّل کسی است که داخل جهنّم خواهد شد....
و یا:
ل ِمنْها
م ُت ْق َب ْ
ق َل ْ
ح َم َل ْت ُه عَلی ما ال ی ْق ِد ُر َعلَی ِه َو ما ال یطی ُ
ق ِب َز ْوجِها َو َ
م َت ْر ُف ْ
أَیمَا ا ْم َرأَة َل ْ
حَ
َ
ح َم َل ْت ُه عَلی ما ال َی ْق ِد ُر َع َل ْی ِه َو ما ال
ق ِب َز ْوجِها َو َ
م َت ْر ُف ْ
س َن ٌة َو َت ْلقَی َأُّیمَا ا ْم َرأَة َل ْ

ن
لّ َه َو ُه َو َع َلیْها َغضْبا ُ

۸۷

هر زنی که با شوهر خود مدارا ننماید و او را به کارى وادار سازد که قدرت و طاقت آن
را ندارد ،از او کار نیکی قبول نمیشود و در روز قیامت ،خدا را در حالتی مالقات خواهد
کرد که بر وى خشمگین باشد.
از آنجایی که دیدگاه یاد شده برای زنان هیچگونه حق و حقوق سیاسی و اجتماعی قائل نمیباشد،
کلیهی مجازاتها تنها در حیطهی تضییع "حقوق" شوهر درجه بندی شدهاند.
مجازات دنیوی ویژهی زنان در "تورات" به کرات ذکر شده است و از همانجا به فقه و فرهنگ
اسالمی نیز راه یافته است.
در تورات آمده است ،چنانچه مردی ادعا کند ،در شب زفاف زن را باکره نیافته؛ در صورتیکه پدر و
مادر دختر "عالمت بکارت" دختر )پارچه خونین( را نزد مشایخ شهر نشان دهند ،مرد به علت ایراد
تهمت ناروا به پرداخت صد مثقال نقره به پدر دختر محکوم میشود و تمام عمر اجازه طالق دادن

 ۸۶آداب االسرة فی االسالم ،سید سعید کاظم عذاری ،مرکز الرساله ،سال  ،۸۴صص  ۶۱و .۶۲
 ۸۷من ال یحضره الفقیه :ج ۴ص۶و۱۵-۱۴و ۱۶باب ذکر جمل من مناهی النبی ،ح .۴۹۶۸
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این زن را ندارد .اما اگر ادعای او حقیقت داشته باشد آنگاه دختر را از خانهی پدرش بیرون آورده ،و
اهل شهر او را با سنگسار نمایند ،تا بمیرد ،چرا که در خانه پدر خود زنا کرده است.

۸۸

همچنین در سفر تثنیه آمده است ،چنانچه دختر باکرهی نامزد داری مورد تجاوز جنسی قرار گیرد
و طلب کمک نکند ،سنگسار میشود:
اگر دختر باکرهای به مردی نامزد شود و دیگری او را در شهر یافته ،با او همبستر شود،
پس هر دو ایشان را نزد دروازه شهر بیرون آورده ،ایشان را با سنگها سنگسار کنند تا
بمیرند .اما دختر را چون که در شهر بود و فریاد نکرد و مرد را چون که زن همسایه
خود را ذلیل ساخت .پس بدی را از میان خود دور کردهای .اما اگر آن مرد دختری
نامزد را در صحرا یابد و آن مرد به او زور آورده ،با او بخوابد ،پس آن مرد که با او
خوابید تنها کشته شود.

۸۹

و از قول پیامبر اسالم در سفر معراج روایت میشود:
إطلعت فی النار فرأیت أکثر أهلها النساء
آگاهی یافتم که اکثر ساکنان دوزخ زنان هستند.

۹۰

با چنین رویکردی به زن ،هنگامی که اکثر ساکنان دوزخ را زنان تشکیل میدهند ،وقتی که قرار
است جهنمی روی زمین برپا شود ،به طور قطع و یقین زنان اولین و اصلیترین قربانیان آن خواهند
بود.
به خاطر برخورداری از این نگاه بود که مردان در زندان خمینی آماج اصلی چنین شکنجههایی قرار
نگرفتند .با آن که دو سوم تعداد زندانیان قزلحصار را مردها تشکیل میدادند اما هیچیک از آنها به
واحد مسکونی برده نشد و تعداد مردانی که در قبرها به بند کشیده شدند ،بسیار کمتر از زنان بود.

 ۸۸کتاب مقدس ،عهد عتیق ،سفر تثنیه ،باب  ،۲۲آیات  ۲۰و  ،۲۱انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل ،ص .۳۰۸
 ۸۹پیشین ،آیات  ۲۳تا  ،۲۵ص .۳۰۹
 ۹۰بسام درویش ،الناقد۰http://www.annaqed.com/ar/content/show.aspx?aid=١۵۶۶ ،

دوزخ روی زمین

۵٠

فرجام دوزخیان در دارالشفای الهی و زمینی
هرچند برای بسیاری از اهل جهنم دوزخ همیشگی است؛ اما فرجام بعضی از دوزخیان از نظر مـدت
مـاندن در جهنم یکسان نیست .از آنجایی که در طبقهی اول دوزخ" ،موحدین گناهکار" جای
گرفتهاند و در دیگر طبقات نیز افراد مرتکب گناهان یکسانی نشدهاند ،برخی از آنان احتمال دارد
روزى با توجه به عفو و رحمت الهی از دوزخ نجات یابند.
خمینی ،بنیانگذار جمهوری اسالمی با توجه به این مسئله ،دوزخ را "رحمت در صورت غضب"
نامیده و مینویسد:
جهنم ،باطنش صورت لطف و رحمت الهی است که براى تخلیص مومنان معصیت کار و
رساندن آنها به سعادت ابد ،چاره منحصره است; زیرا که فطرت مخموره صافیه انسان،
چون طالیی است که در ایام عمر ،آن را مغشوش و مخلوط به مس نموده باشیم .باید
آن طال را با کورهها و آتشهاى ذوب کننده ،خالص نمود و از غل و غش ،بیرون آورد:
»الناس معادن کمعادن الذهب والفضه« ] [۹۱پس جهنم براى کسانی کهفطرتشان بهکلی

محجوب نشده و به کفر و جهود و نفاق نرسیده باشند ،رحمت است در صورت غضب.

۹۲

در نگاه خمینی »عذاب کردن )مؤمنان در دوزخ ( در حقیقت ،شقاوت و بدبختی نیست زیرا دوزخ
نسبت به موحدان گناهکار ،قطع ًا دارالشفاى الهی است؛ چون سبب پاك و خالص شدن ایشان از
بیمارىهاى روحی و کدورتهاى ظلمانی میگردد«.

۹۳

خمینی در توجیه عذاب دادن انسانهاى ناتوان و ضعیف ،با انواع آالمی که در جهنم پیشبینی شده
است ،میگوید:
جهنم رحمتی است در صورت غضب ،براى کسانی که لیاقت رسیدن به سعادت دارند.
اگر تخلیصات و تطهیراتی که در جهنم میشود نبود ،هرگز روى سعادت را آن اشخاص
نمیدیدند.۹۴

 ۹۱سخن منصوب به پیامبر اسالم ،به معنای »مردم مانند معدنهاى طال و نقره هستند«.
 ۹۲شرح حدیث جنود عقل و جهل ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،۱۳۷۷ ،ص  .۱۴۲حدیث )جنود عقل و جهل(،
روایت مفصلی است که شیخ کلینی آن را درنخستین باب از ابواب )کافی( آورده است.

 ۹۳تعلیقات علی شرح فصول الحکم ،روحالله خمینی ،صص .۱۶۳-۱۶۴
 ۹۴شرح حدیث جنود عقل و جهل ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،۱۳۷۷ ،ص .۲۳۳
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۵١

با چنین نگاهی به جهنم ،زندانهای جمهوری اسالمی همچون دوزخ الهی به عنوان "دارالشفا" آغاز
به کار میکنند .در این "دارالشفا" زندانیان ،بیمارانی تلقی میشوند که نیاز به درمان دارند .به زعم
زندانبانان ،شکنجه و عذابی که زندانیان متحمل میشوند علیرغم صورت خشونتآمیز و بیرحمانه
آن ،در باطن "لطف" و "رحمت" نظام را در بر دارد .این شکنجهها "چاره منحصره" و تنها راه
درمان است.
در این "دارالشفا" شکنجهگران حکم دکتر و روانپزشک را دارند که از طریق اعمال خشونت ظاهری
به مداوای باطنی بیماران خود میپردازند.

۹۵

مدت ماندن بیماران در این "دارالشفا" همچون دوزخ الهی یکسان نیست و بر میگردد به میزان
پیشرفت بیماری در فرد .بـسـیـار روشـن اسـت کـه هـر چه بیمارى مزمن و بدخیم باشد ،مداواى
آن نیز به درازا میکشد و گـنـاهـکـاران ،نـسـبـت به ابعاد و تعداد گناهان خویش به اندازهاى در
دوزخ میمانند که سالمت کامل روحی خویش را باز یابند.

عذاب دنیوی ،عاملی برای تخفیف عذاب اخروی
خمینی به عنوان بنیانگذار و رهبر مذهبی جمهوری اسالمی در سخنرانی خود در تاریخ  ۲۰آذر
 ۱۳۶۳به مناسبت میالد پیامبر اسالم و والدت امام جعفر صادق در حضور سران قوای سه گانه و
مسئوالن کشوری و لشگری جمهوری اسالمی ،میگوید:
 ...از باطن خود  -ذات انسان -آتش طلوع میکند .اساس جهنم ،انسان است ،و هر عملی
که از انسان صادر میشود بر شدت و مدت عمل ،بر شدت و مدت عذاب میافزاید .اگر یك
کافری را سر خود بگذارند تا آخر عمر فساد بکند ،آن شدت ]و[ آن عذابی که برای او پیدا
میکند ،بسیار باالتر است از آن کسی که جلویش را بگیرند و همین حال بکشندش .اگر
یك نفر فاسد ]را[ که مشغول فساد است بگیرند و بکشند ،به صالح خودش است ،برای این
که این اگر زنده بماند فساد زیادتر میکند و فساد که زیادتر کرد ،عمل چون ریشه عذاب

 ۹۵خامنهای در دیدار با مسئوالن سازمان زندانها در بارهی وظایف آنها میگوید» :در نظام ما هم یکی از معضالت ،مسأله
زندانهاست .علت معضل بودنش این است که ما در زندان ،کسی را داریم که میخواهیم به او محبت کنیم؛ اما قهرًا این
محبت ما با خشونت همراه است« یا این که »یادتان نرود که شما طبیبید ،پزشکید ،دارید کار طبابت را میکنید «.سایت
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
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۵٢

است ،عذابش در آن جا زیادتر میشود .این یك جراحی است برای اصالح  .حتا اصالح آن
کسی که کشته میشود ،یك کسی که دارد یك زهر کشنده را به خیال این که یك شربت
است ،میخواهد بخورد .اگر چنانچه جلویش را شما بگیرید و با فشار و زور و کتك از
دستش بگیرید ،یك رحمتی بر او کردید ولو او خیال میکند که طعمه او را از دستش
گرفتید و یك زحمتی برایش ایجادکردید؛ لکن خیر ،این جور نیست .اگر امروز ،این سران
استکباری بمیرند ،برای خودشان بهتر است از این که ده سال دیگر بمیرند .اگر امروز ،یك
کسی که فساد در ارض میکند کشته بشود ،برای خودش رحمتی است ،به خیال این که
به صورت یك تأدیب ،نه این است که این یك چیزی باشد که برخالف رحمت باشد ...
در این دیدگاه هرچه فرد زودتر توسط مؤمنین کشته شود ،هرچه بیشتر مورد آزار و اذیت نمایندگان
خدا در روی زمین قرار گیرد ،از عذاب الهی او در آخرت کاسته میشود.
خمینی در ادامه همین سخنرانی میگوید:
ن ِف ْت َن ٌة« ]بکشید آنها را تا رفع فتنه در
حتَّی لَا َتکُو َ
م َ
این که میفرماید کهَ » :وقَاِتلُو ُه ْ
جهان[ بزرگترین رحمت است بر بشر .آنهایی که خیال میکنند که این آسایش
دنیایی ،رحمت است و بودن در دنیا و خوردن و خوابیدن حیوانی رحمت است ،آنها
میگویند که اسالم چون رحمت است ،نباید حدود داشته باشد ،نباید قصاص داشته
باشد ،نباید آدمکشی بکند .آنهایی که ریشه عذاب را میدانند ،آنهایی که معرفت
دارند که مسائل عذاب آخرت وضعش چی است ،آنها میدانند که حتا برای این آدمی
که دستش را میبرند برای این کاری که کرده است ،این یك رحمتی است .رحمتش در
آن طرف ]روز رستاخیر[ ظاهر میشود .برای آن کسی که فساد کن است ،اگر او را از
بین ببرند یك رحمتی است بر او.
 ...این طور نیست که این جنگهای پیغمبر مخالف با رحمهللعالمین باشد ،موکد رحمه
للعالمین است» .الجنه تحت ظالل السیوف« ]بهشت در سایه شمشیر است[ ،ممکن
است یك معنایش هم این باشد که اشخاصی که در این جنگها هم کشته میشوند ،باز
هم به آن مرتبه از عذابی که باید برسند نمیرسند ،و ممکن است که یك مرتبه رحمتی
برای آنها باشد.

۹۶

 ۹۶صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد نوزدهم ،صص  ۱۱۳ ،۱۱۲اینترنتی.
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۵٣

خمینی در توجیه احکام سخت و بیرحمانه مانند قصاص ،حدود و تعزیرات

۹۷

که چهرهاى

خشونتآمیز از اسالم ترسیم میکنند ،میگوید:
تمام حدود و تعزیرات و قصاص و امثال آن ،حقیقت رحمت و رأفت است که در صورت
ص حَیا ٌة یا أولي األلباب
غضب و انتقام ،جلوه نمودهَ :وَلکُم في القصَا ِ

۹۸

بر اساس این دیدگاه آنچه توسط مقامات نظام جمهوری اسالمی در طول سه دههی گذشته بر مردم
ما رفته است ،چیزی نیست جز "رحمت" خداوند و "عذابی دنیوی" برای کاستن از "عذاب اخروی"
که توسط "بندگان صالح" خدا روی زمین ،اعمال میشود!

انسان ،حیوان و مقولهی ایمان
خمینی در تاریخ  ۲۳دی  ۱۳۶۰در حضور رؤسای جمهور ،مجلس ،نخست وزیر و هیأت دولت،
شکنجه و مرگ را تنها راه چارهی کسانی معرفی میکند که در زندانها تهذیب و تربیت نمیشوند:
آنهایی که تهذیب بردارند باید تهذیب بشوند ،آنهایی که مانع از تهذیب ملتها
هستند باید از سر راه برداشته بشوند .این یك رحمتی است ،صورتش را انسان خیال
میکند که کشتار است ،لکن واقعش بیرون کردن یك موانعی از سر راه انسانیت است .و
در ایران هم این مسئله که میبینید که در همه جا برای ما هی طرح میشود که اینها
آدم میکشند ،آنها خیال میکنند که ایران آدم میکشد ،ایران تا امروز یك دانه آدم را
نکشته است ،ایران یك سباعی را که حمله کردند بر همه چیز اسالم ،ملت ،انسانیت،
آنها را اگر بتواند تهذیب میکند و اگر بتواند با حبس آنها را نگه میدارد تا تهذیب
بشوند ،اگر نتواند تصفیه میکند .این همان کاری است که همه انبیا از اول خلقت تا

 ۹۷برخالف طینت ضدانسانی این دسته احکام در دنیای امروز ،ایناحکام و به ویژه حکم قصاص که با تکیه بر مسئولیت
فردی بر حذف مجازات دستجمعی و وضع قوانین و مجازاتهای عادالنه پای میفشرد ،در دوران خود جزو قوانین مترقی و
انسانی به شمار میرفتند.
 ۹۸شرح حدیث جنود عقل و جهل ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،۱۳۷۷ ،ص .۲۳۳
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۵۴

حاال کردهاند و آن اشخاصی را که دیگر قابل اصالح نبودهاند ،آن اشخاص را یا غرق
کردهاند و یا از بین بردهاند.

۹۹

در نگاه فقهی ،کافر انسان نیست .چرا که ایمان وجه تمایز آدمی از حیوانات است و انسانیت آدمی به
ایمان وی شناخته میشود.

۱۰۰

فقها به همین خاطر در بیان حکم نجاست ،کافر را در ردیف ادرار ،مدفوع ،خون ،منی ،سگ ،خوک و
مردار قرار میدهند.

۱۰۱

خمینی در سخنرانی عمومی  ۴تیرماه  ۱۳۵۹خود با "منافق" خواندن مجاهدین ،آنها را بدتر از کفار
دانست و زمینهی الزم برای سرکوب آنها را که خطری برای حاکمیتاش میشمرد ،فراهم کرد:
منافقها هستند که بدتر از کفارند .آن که میگوید مسلمان هستم و به ضد اسالم عمل
میکند و میخواهد به ضد اسالم عمل بکند ،آن است که در قرآن بیشتر از آنها
تکذیب شده تا دیگران .ما سوره منافقین داریم ،اما سوره کفار نداریم ۱۰۲.سوره منافقین

داریم که برای منافقین ،از اول شروع میکند اوصافشان را میگوید.

۱۰۳

احمد جنتی دبیر "شورای نگهبان" که به منظور »پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر
عدم مغایرت مصوبات ،مجلس شورای اسالمی با آنها« تشکیل شده ،در نخستین یادواره "سرداران
شهید" در وصف غیر مسلمانان که همانا کفار هستند ،میگوید» :بشر غیر از اسالم ،همان حیواناتی
هستند که روی زمین میچرخند و فساد میکنند«.

۱۰۴

حسن رحیم پور ازغدی یکی از تئوریسینهای سرکوب رژیم دربارهی شأن انسان در مکتب انبیا
میگوید:
 ۹۹صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد پانزدهم ،ص  ۴۹۳اینترنتی.
 ۱۰۰رجوع کنید به مجموعه آثار مرتصی مطهری ،جلد دوم ،انتشارات صدرا ،چاپ یازدهم ،۱۳۸۳ ،ص .۲۴
 ۱۰۱بازجویان ،زندانبانان به خاطر اعتقاد داشتن به نجس بودن زندانیان مارکسیست ،به هنگام نقل و انتقال حتیاالمکان
از لمس آنها پرهیز میکردند .اما مسئوالن نظام در سطح بینالمللی با اغوش باز رهبران کشورهای کمونیستی را
میپذیرند!
 ۱۰۲البته این بهتانی است که خمینی برای پیشبرد مقاصدش ،در قالب یک جملهی دوپهلو ،به قرآن میزند و پیروانش
همچنان آن را نشر میدهند! سورهی  ۱۰۹قرآن ،الکافرون است .خداوند در این سوره از پیامبر به صراحت میخواهد که
با کفار مرزبندی کند.
 ۱۰۳صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد یازدهم ،صص  ۴۷۰و  ۴۷۱اینترنتی.
 ۱۰۴روزنامه شرق ۳۰ ،آبان .۱۳۸۴

زندان قزلحصار

۵۵

در مکتب انبیأ )ع( ،انسانها شأن باالیی دارند که نباید از آن عدول کنند و این شأن
خالفتاللهی ،تنها با ایمان و عمل صالح ،تضمین میشود و آدمیانی که فاقد ایمان و
عقائد صحیح و نیز عاری از اخالق و رفتار درست باشند ،از آدمیت ،به دور میافتند و
این فاصله با "حقیقت" ،اگر زیاد شده و از نصاب خود بگذرد ،آدمی را از آدمیت ،ساقط
کرده و او را به حیوان و بدتر از حیوان تبدیل میکند .چه آدمیان بیتقوی و مُفسد
بهراستی از حیوانات ،ساقطتر ،موذیتر و

کریهترند۱۰۵.

وقتی مخالفین خود را انسان نشناسید ،راه برای ارتکاب هر جنایتی باز میشود .در قرون وسطی نیز
وضع به همین گونه بود .وقتی از قول عیسی مسیح ،گناهکاران در ردیف سگان قرار گرفتند ،دست
ارباب کلیسا برای انجام هرگونه جنایتی در حق انسانهای دردمندی که در ملکوت خدا
نمیگنجیدند ،باز شد:
خوشا به حال آنانی که رختهای خود را میشویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به
دروازههای شهر در آیند .زیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتالن و بتپرستان و
هرکه دروغ را دوست دارد و به عمل آورد] ،از ملکوت خدا[ بیرون میباشند.

۱۰۶

بازجویان ،شکنجهگران و زندانبانان با اتکا به چنین رهنمودهایی و دیدی این گونه نسبت به زندانیان
بیدفاع ،هر بالیی که میخواستند بر سر آنان میآوردند.
خمینی همچنین در تاریخ  ۱۸آذر  ۶۰در حضور خامنهای رئیس جمهوری وقت و امام جمعهی
تهران و اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه تهران در ادامهی همان سیاست ،با پیش کشیدن عناوینی
چون "اصالح" و "جراحی" تیغی را که به دست زنگیان مست داده بود ،تیز میکند و میگوید:
من امیدوارم که برکات این انقالب متحول کند همه قشرها را ،حتا آنهایی که منحرف
هستند .منحرفین یك دسته معاند سرسختاند که اصالح شدنی نیستند .اینها مثل
سرطان میمانند که باید با جراحی اصالح بشوند .یك دسته هم معاند نیستند ،اما

 ۱۰۵مقاله شریعت ،منشأ خشونت؟! /http://www.rahimpour.ir
 ۱۰۶کتاب مقدس ،عهد جدید ،مکاشفهی یوحنای رسول ،باب  ،۲۲آیات  ۱۴و  ،۱۵انجمن پخش کتب مقدسه در میان
ملل ،ص .۴۲۱
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منحرفاند ،اینها را باید ارشاد بکنند .آنهایی که مستقیم هستند باید اینها را ارشاد
بکنند.

۱۰۷

و باالخره خمینی در  ۱۴بهمن ،۱۳۶۳در سخنرانی خود به مناسبت دهه فجر در حضور سران قوای
سه گانه و مسئوالن کشوری و لشکری جمهوری اسالمی ،داغ کردن و بریدن و زجر دادن را راه
عالج مشکالت معرفی میکند و میگوید:
آدم گاهی درست نمیشود ،مرض گاهی صحیح نمیشود ،االبالکی؛

۱۰۸

باید ببرند ،داغ

کنند تا درست بشود جامعه .باید آنهایی که فاسد هستند ،از آن بیرون ریخته بشوند؛

جنبه رحمت است همهاش.

۱۰۹

ارتداد زمینه ساز اعمال فشار و شکنجه
"مرتد" و "منافق" بودن زندانیان از نظر رژیم نیز راه را برای اعمال هرگونه فشار به منظور
درهمشکستن آنها باز میکرد .هرچند مجاهدین همواره بر مبانی اسالم پافشاری میکردند  -و
میکنند -اما خمینی با حیلهگری آنها را نیز مرتد معرفی میکرد تا زمینهی سرکوبی آنها بیش از
پیش فراهم شود:
از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی
حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها ارتداد پیدا کردهاند... ،

۱۱۰

از نظر معتقدان به مذهب ،خطر ارتداد و مرتد بیش از کفر و کافر است ،چرا که ارتداد از دل ایمان
اولیه در آمده است؛ در حالی که کفر از ابتدا در مخالفت با ایمان بوده است .بر پایهی چنین
دیدگاهی است که همهی فرق اسالمی اعم از شیعی و سنی ،حکم به کشتن مرتد میدهند .البته در

 ۱۰۷صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد پانزدهم ،ص  ۴۱۶اینترنتی.
» ۱۰۸آخرالدوا الکی« ،آخرین راه درمان ،داغ کردن است .سخن منصوب به علیابنابوطالب .حافظ نیز سروده است :به
صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می \\\ عالج کی کنمت آخرالدوا الکی
 ۱۰۹پیشین ،جلد نوزدهم ،ص  ۱۳۸اینترنتی.
 ۱۱۰متن کامل خاطرات آیتالله منتظری ،اتحاد ناشران ایرانی در اروپا ،ژانویه  ،۲۰۰۱ص .۵۲۰
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فقه شیعه ،زن مرتده اعدام نمیشود ،بلکه آنقدر تحت فشار قرار میگیرد تا اسالم آورد ۱۱۱.بر اساس
این دیدگاه مرتد ،تهدید جدی برای نظام سیاسی مبتنی بر دین است:
ن همانا
م الضَّآُّلو َ
ك ُه ُ
م َوُأ ْولَـ ِئ َ
ل َت ْوَب ُت ُه ْ
م ا ْزدَادُوْا ُکفْرًا لَّن ُت ْق َب َ
م ُث َّ
ن َک َفرُوْا َب ْع َد إِیمَاِن ِه ْ
ن اَّلذِی َ
ِإ َّ
آنان که بعد از ایمان کافر شدند و بر کفر خود افزودند ،هرگز توبه آنها پذیرفته نشود ،و
همانا گمراهان هم آنان خواهند بود) .سوره ال عمران -آیه (۹۰
از آنجایی که بنا به تعریف قرآن گرایش به دین در فطرت انسان نهاده شده و مؤمن ،عضوی از
جماعت مؤمنان )امت( محسوب میشود ،ارتداد اعتراض آشکار به جماعت مؤمنان و مقابله با خلقت و
ارادهی خداوند تلقی میشود.
فاقم وجهک الدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیها التبدیل لخلقالله ذلک الدین
القیم ،پس تو ]ای رسول[ مستقیم رو به جانب آیین پاک ]اسالم[ آور و پیوسته از طریق
دین خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده است ،پیروی کن؛ که هیچ تغییری در خلقت
خدا نباید داد و این است آیین استوار حق )سورره روم -آیه ( ۳۰

مرتد با گسستن از "امت" و "دین پسندیده" و "برتر" ۱۱۲،بذر تردید در دل دیگر "مؤمنان" میپاشد.
به همین دلیل خطرناک است و میباید در دنیا و آخرت او را مورد شدیدترین مجازاتها قرار داد.

۱۱۳

ن کافر شده آن باشد که ایمان ،حافظ خون است .وقتی مؤمنی کافر
 ۱۱۱شافعی گفت» :شاید سبب روا بودن قتل مؤم ِ
میشود ،با خارج شدن از ایمان ،ریختن خون خود را دوباره مباح کرده است .حکم او ،حکم کسی است که از آغاز ،همواره
کافر محارب بوده) ...جرم( مرتد حتا سنگینتر از کسی است که همواره مشرک بوده است .زیرا همه اعمال صالحی که مرتد
در هنگام ایمان خود انجام داده در چشم خداوند تباه میشود «...الشافعی ،االمام ابوعبدالله محمدبن ادریس ،االمّ ،اعتنی به
حسّان بن عبدالمنّان ،بیت االفکار الدولیة ،الریاض ،ص .۱۲۵۰
 ۱۱۲قرآن ،اسالم را تنها دین پسندیده نزد خدا میداند» ،ان الدین عندالله االسالم« )سوره آل عمران -آیه  (۱۹و در
حدیث نبوی آمده است که اسالم برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد» ،االسالم یعلو و ال یعلی علیه«.
" ۱۱۳آیتالله" منتظری میگوید» :شخص مسلمان سابقهدار در اسالم ،اگر علن ًا مرتد شود و مقدسات دینی را زیر سؤال
ببرد ،همچون غده سرطانی خواهد بود که به تدریج به پیکر سالم جامعه سرایت میکند و چه بسا از توطئههای سیاسی
علیه اسالم و جامعه مسلمین حکایت میکند و در حقیقت محارب با آنان میباشد «.مجله کیان ،سال هشتم ،شماره ،۴۵
آذر و دی .۱۳۷۷

قزلحصار ،دوزخ روی زمین
زندان قزلحصار ،اسدالله الجوردی و حاج داوود

همه هستی ،احساس بستهای بود
بسته در احساس سوزان آتش
)از مجموعه شعر بر ساقهی تابیدهی کنف(
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۶٠

مقدمه
خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی روزی در پاسخ به اعتراضهای سازمانها و نهادهای بینالمللی
مدافع حقوق بشر در خصوص وضعیت محاکمات ،صدور احکام ظالمانه و شرایط زندانهای جمهوری
اسالمی گفت:
حبسهای ما هم مثل حبسهای سابق نیست؛ حبسهایی است که در آنها اشخاص به
هیچ وجه مورد اهانت ،حتا نیستند

۱۱۴

او تا آنجا پیش رفت که در جمع سرپرستان هیأتهای عازم به کشورهای خارجی ،در خصوص
زندانیان سیاسی و چگونگی برخورد زندانبانها با آنها ،به دروغ مدعی شد:
توی حبس هم گاهی وقتها ]زندانیان[ مامورین را میزنند ،گاهی وقتها میکشند ،از
این جهت خوب ،اینها را جزا دادند ،یك جزای عادالنهای که برای حفظ جامعه ،یك
سرطانی را برای حفظ مزاج در میآورند غده را؛ برای حفظ جامعه هم باید این کار
بشود .اما اکثر اینها االن در حبسهایی که هستند با یك گرفتاریهایی که محبوسین
آنجا دارند و مقدارش هم کم است ،چطور است ،اما تحت تربیت هستند؛ دارند
تربیتشان میکنند.

۱۱۵

رژیم جمهوری اسالمی با به خدمت گرفتن دین برای بهرهمندی از مواهب قدرت و استفاده از اقشار
گوناگون جامعه برای نگاهداری و پاسداری از قدرت ،بزرگترین جنایات را تحت عنوان اخالق،
معنویت و ارزشهای الهی در کشور ما مرتکب شده است .زندان قزلحصار یکی از محلهایی است
که در آن جنایتهای سازمان یافته و سیستماتیک تحت عنوان "تربیت" زندانی انجام گرفته است.

 ۱۱۴صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد ششم ،ص  ۴۵۸اینترنتی.
 ۱۱۵پیشین ،جلد شانزدهم ،ص  ۴اینترنتی.
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زندان قزلحصار
زندان قزلحصار در چهل کیلومتری تهران ،در مهرشهر کرج قرار گرفته است .این زندان از سه واحد
جداگانه که در مجاورت هم قرار دارند ،تشکیل شده است .واحدهای یک و سه در سال  ۶۰به
زندانیان سیاسی و واحد دو که بزرگتر از دو واحد یاد شده است ،به زندانیان عادی اختصاص داشت.
واحدهای یک و سه هر یک دارای چهار بند عمومی و چهار بند مجرد هستند .در بهار سال  ۶۵واحد
یک و در پاییز همان سال واحد سه پس از تخلیه زندانیان سیاسی در اختیار شهربانی قرار گرفت و
به نگهداری زندانیانی که در ارتباط با مواد مخدر دستگیر میشدند ،اختصاص یافت.
واحد دو دارای ده بند در مجاورت هم است .برخالف واحدهای یک و سه که حیاط بندها در
مجاورت آنها قرار دارد در واحد دو حیاط هر بند روبهروی آن قرار دارد.
زندانیان ،پس از طی مراحل مختلف بازجویی ،بازپرسی و دادگاه که همراه با شکنجه و آزار و اذیت
است ،برای گذراندن دوران محکومیت به این زندان منتقل میشوند .شکنجههایی که در این زندان بر
زندانیان سیاسی اعمال میشود نه به خاطر کسب اطالعات ،بلکه برای مجازات و تعذیب دنیوی
گناهکاران و نیز درهمشکستن و به خدمت درآوردن آنها بوده است .دستگاه امنیتی و قضایی حاکم
بر زندانها که متأثر از دیدگاههای ایدئولوژیک رژیم بوده است ،با اعمال این فشارها و شکنجهها
تالش کرده حقانیت خود را با به خدمت درآوردن زندانیان سیاسی ثابت کند و به این وسیله به
جنایات خود لباس مشروعیت بپوشاند.
زندگی روزمره در زندان قزلحصار در سالهای آغازین دههی  ۶۰توأم با شکنجههای جسمی و روانی
بود .از این منظر است که زندانهای سیاسی جمهوری اسالمی در دههی  ۶۰با زندانهای هیچ
کجای دنیا قابل مقایسه نیستند .این ادعا را با وصف گوشهای از آنچه در زندان قزلحصار گذشت
ثابت میکنیم.

قزلحصار مانند زندانهای اوین و گوهردشت زیر نظر اسدالله الجوردی دادستان انقالب
اسالمی مرکز که به "قصاب تهران" معروف بود با مدیریت حاج داوود رحمانی اداره میشد.
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اسدالله الجوردی
الجوردی یکی از پیگیرترین مریدان خمینی و تجسم عینی قرائت ویژهای از اسالم بود که در اواخر
قرن بیستم ،بشریت با گوشهای از قدرت ویرانگر آن آشنا شد و در سالهای آغازین قرن بیست و یکم
به یکی از معضالت جدی تمدن و بشریت تبدیل شد.
موتور محرکهی بنیادگرایی در مبارزه با دنیای بیرون از آن نهفته است .در این دستگاه ،مؤمن و
مسلمان در جایی معنا پیدا میکند که مفسد و کافری وجود داشته باشد .بر مؤمن و مسلمان واجب
است که هر لحظه در جنگ و نبرد با مفسد و کافر باشد تا به این ترتیب دیانت خود را ثابت کند.
خمینی برای تبیین ایدئولوژی مبتنی بر بنیادگرایی اسالمی ،در یکی از سخنرانیهای خود به مناسب
میالد پیامبر اسالم ،خطاب به سران جمهوری اسالمی گفت:
]نبی[ برای این که اصالح را در دنیا توسعه بدهد ،برای این که مردم را نجات بدهد
جنگ میکند .برای این که مردم را از شرخودشان نجات بدهد ،حدود را ،تعزیرات را
وضع کرده است .برای این که هم تربیت بشود این آدم و هم راحت بشود امت .اگر
امروز ما جنگ میکنیم و جوانهای ما میگویند" :جنگ تا پیروزی" ،این طور نیست
که اینها یك امری برخالف قرآن میگویند .این یك ذرهای است ،یك رشحهای است از
آنکه قرآن میگوید .آنی که قرآن میگوید ،بیشتر از این حرفهاست .این که ما
میگوییم ،به اندازهی حدود خودمان میگوییم .ما چون امروز با  -فرض کنید که -
صدام یا با کسانی که مؤید صدام هستند جنگ داریم ،در این محیط ناقص ،میگوییم
که "جنگ جنگ تا پیروزی" .خدای تبارك و تعالی ،چون نظرش به اول و آخر است  -تا
آخر نظر دارد -میگویدکه "جنگ تا رفع فتنه" .غایت ،رفع فتنه است؛ یعنی ،اگر ما
پیروز هم بشویم یك کمی فتنه را کم کردیم ،اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشویم ،باز
یك جای کمی پیروزی حاصل شده است .اگر همه دنیا را هم ما فرض کنید که جنگ
بکنیم و پیروز بشویم ،باز همه دنیای عصر خودمان را پیروزی درست کردیم .و قرآن این
را نمیگوید ،قرآن میگوید" :جنگ تا رفع فتنه"؛ باید رفع فتنه از عالم بشود .بنا بر این
غلط فهمی است از قرآن که کسی خیال کند که قرآن نگفته است "جنگ جنگ تا
پیروزی" .قرآن گفته است ،باالتر از این را گفته ،اسالم هم گفته است و باالتر از این را
گفته است .و رحمت است این ،نه این است که نقمتی
 ۱۱۶نقمت بر خالف نعمت و رحمت است.

۱۱۶

بر مردم است ،یك رحمتی

زندان قزلحصار

۶٣

است بر تمام بشر ،که خدای تبارك و تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است ،نه این
که خدای تبارك و تعالی میخواهد زحمتی برای مردم ایجاد کند؛ میخواهد رحمت
درست کند ،توسعه رحمت میخواهد عنایت کند .بنا بر این ،نباید از قرآن سوءاستفاده
کرد و آنهایی که با رژیم ما مخالف هستند ،بگویند :این مخالف قرآن است؛ یا
آخوندهای درباری بگویند :این مخالف قرآن است؛ یا آخوندهای بدتر از آخوندهای
درباری بگویند :این مخالف قرآن است .خیر! این موافق قرآن است .و اگر کسی بگوید
که :با فاسد جنگ نکنید ،مخالف قرآن است؛ اگر کسی بگوید :فتنه را با جنگ رفع
نکنید ،مخالف قرآن است.
الجوردی در مقام یک بنیادگرای کامل به دنباله روی از خمینی میگفت» :جنگ ما پایانی ندارد ،بعد
از پیروزی بر آمریکا ،اسرائیل ،انگلیس ،فرانسه ،روسیه ،چین و  ...به سراغ ویتنام ،کوبا و  ...خواهیم
رفت«.
او به صراحت مطرح میکرد که »برای شکوفائی اسالم ،حتا اگر الزم باشد میتوانیم حداقل یک
میلیون نفر را بکشیم«.

۱۱۷

کینهجویی را از مقتدایش خمینی به ارث برده بود .رحم و شفقت در او راهی نداشت؛ تا آنجا که
سیدحسین موسویتبریزی یکی از شقیترین افراد رژیم و دادستان کل انقالب در سالهای سیاه
دههی  ۶۰او را چنین میخواند:
در زمان دادستانی کل خود من به حضرت امام)ره( گزارش داده بودم که مرحوم آقای
الجوردی در زندان اعمال خشونت میکند و رفتار درستی ندارد  ...برخوردهای خارج از
قانون داشت که قابل توجیه نبود .در رابطه با برخوردهای خشن باید خیلی مواظبش
میشدیم .از طریق نمایندگان مجلس هم این مسئله به گوش حضرت امام رسیده بود.

من آقای فهیم کرمانی ] [۱۱۸را آوردم در اوین معاون ایشان کردم که مواظب همین
مسائل باشد.

۱۱۹
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 ۱۱۸او خود به صدور احکام وحشیانه معروف بود .وی به هنگام تصدی ریاست دادگاه انقالب اسالمی کرمان ،اولین حـاکم
شرعی بود که در جمهوری اسالمی حکم سنگسار را صادر کرد .بعدها به دالیلی که بر من پوشیده مانده ،به دستور خمینـی
دستگیر و بعد از مدتی آزاد شد؛ ولی از دخالت در امور سیاسی و قضایی منع شد.
 ۱۱۹مصاحبه با سیدحسین موسوی تبریزی ،نشریهی چشم انداز ایران ،شمارهی مهر و آبان .۸۲

۶۴

دوزخ روی زمین

الجوردی انباشته از پستی و رذالت بود .شاید بشود با اندکی مسامحه گفت وی تنها فردی در نظام
بود که در رابطه با افراد وابسته به گروههای سیاسی و بهویژه مجاهدین ،کمترین نرمشی به خرج
نمیداد و هیچ توصیهای را نمیپذیرفت.
او تالش میکرد جوانب شرع مورد نظر امام و مقتدایش را رعایت کند .او حتم ًا در سالم کردن
پیشقدم میشد.
اطرافیان خمینی میگفتند که امامشان برای آن که آزارش به مگسی نرسد ،پنجره را باز کرده و با
عبایش مگس را به بیرون از اتاق هدایت میکرد .دلش نمیآمد جان مگسی را بستاند! اگر این گونه
عمل نمیکرد ،نمیتوانست افرادی چون الجوردی را تربیت کند که مانند آب خوردن جان بستانند و
به فجیعترین شکل به تقطیع انسانها برخیزند .خمینی با اتکا به چنین اعمالی ،آنان را وا میداشت
تا بزرگترین جنایتها را مرتکب شوند .الجوردی تالش میکرد خمینی و کارهای او را نصبالعین
خود قرار دهد.
بعد از کشته شدن الجوردی در سال  ،۱۳۷۷همسرش در مصاحبهای با روزنامهی جمهوری اسالمی
در توصیف "دلرحمی" وی میگوید روزی قصد داشته مرغ عشقی خریده و آن را در خانه نگاه دارد،
اما الجوردی در واکنش به این عمل وی میگوید :اگر آنها را در خانه رها کنید ،مخالفتی ندارم؛ ولی
چنانچه بخواهید آنها را در قفسی قرار دهید ،من موافق نیستم چرا که دل دیدن پرندگان در قفس
را ندارم!
و این در حالی است که وی در منصب باالترین مقام زندان اوین ،به طور مستقیم در بازجویی
بسیاری از زندانیان شرکت داشت و از مشاهده جان دادن افراد در زیر شکنجه لذت میبرد .الجوردی
بعد از اجرای هر مراسم اعدامی به وجد میآمد و با طیب خاطر به تعریف شرایط و مختصات آن و
حاالت زندانیان در موقع مرگ برای همگنان خود میپرداخت .سر رشته کارها در دست او بود،
پاسخگویی و نظارتی هم بر دایره فعالیتهای او وجود نداشت؛ از همین روی در شیشه کردن خون
زندانیان برای او که عمیق ًا آغشته به تفکرات ارتجاعی و واپسگرایانه بود ،تحقق بخشیدن به آرزوهای
جاهالنه و متعصبانهای تلقی میشد که سالها در مکتب خمینی از آن بهره جسته بود.
الجوردی از رنج دادن مخالفان شاد میشد .اگر میتوانست زندانی درست میکرد در ابعاد میلیونی و
به احدی رحم نمیکرد .او همواره میگفت :ای کاش میتوانستیم شرایطی به وجود آوریم که همهی
افراد جامعه یک دوره آموزش را در "دانشگاه اوین" طی کنند.
او میپنداشت که اگر بتواند همه یا اکثریت قریب به اتفاق جامعه را به مرور به زندان اوین آورده و
آنها را در زیر فشار به تمکین و توبه وادارد و از نو تربیت کند ،موفقیت عظیمی کسب کرده است.
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در ذهن او جامعه در کلیتش نیاز به درمان داشت و او و نظامی که نمایندگیاش را به عهده داشت،
نقش درمانگران جامعه را داشتند .به همین خاطر برای اجرای تفکراتش دمی از تالش باز نمیایستاد
و مدعی بود:
من می توانم حتا ریگان ]رئیس جمهور وقت امریکا[ را هم در عرض یک ماه مسلمان
کنم .برای بنیصدر ]اولین رئیس جمهور ایران[ یک ماه و نیم الزم است.

۱۲۰

الجوردی مانند بسیاری از جباران و خودکامکان تاریخ ،جهان بس پیچیده و غامض را برپا شده از دو
شق سیاهی و سپیدی ،خیر و شر ،نیکی و زشتی و خوبی و بدی میدانست .او میپنداشت خود و
همتایانش در سمت سپیدی ،خیر ،خوبی و نیکی ایستادهاند و هر که با آنان نیست در سمت سیاهی،
شر ،زشتی و بدی جای دارد .حد وسطی در نظام فکری او وجود نداشت .در دستگاه ارزشی او همهی
افراد یا با او بودند و یا علیه او .برای همین به دستور او روی دیوارهای اوین با خطی خوش نوشته
بودند» :منفعل بدتر از منافق است«.
با مادران و پدران سالخوردهی زندانیان که از راه دور برای گرفتن خبری از فرزندانشان به او مراجعه
کرده بودند ،با چنان دریدگی و دنائتی برخورد میکرد که گاه تصورش نیز ناممکن است .از این که
خبر اعدام فرزندی را به مادرش دهد از صمیم قلب شاد میشد .او همهی اعمال را برپایهی "اشداء
علیالکفار" انجام میداد.
الجوردی به هنگام حضور خبرنگاران دستچین شده و یا "میهمانان خارجی" رژیم در اوین ،به شکل
وقیحانهای به دروغگویی در مورد زندانیان میپرداخت و اتهامات عجیب و غریبی را به آنها وارد
میکرد .در مصاحبههای مطبوعاتی نیز از همین شیوه استفاده میکرد .در مقابل اعتراض زندانیان ،به
سادگی مطرح میکرد که دروغگفتن به کفار عین ثواب است.
الجوردی تا آنجا که میتوانست در هزینههای جاری دادستانی و بعدها سازمان زندانها  -که وی
ریاست آن را به عهده داشت  -صرفه جویی میکرد و از ریختوپاشهای معمول دوری میگزید .او
که فرزند یک هیزم فروش ساده بود ،بهشدت با آنچه تجملگرایی مینامید ،مخالف بود .لباسی ساده
به تن میکرد .هم به خودش سخت میگرفت و هم به دیگران .پاسداران جرأت نمیکردند نزد او حتا
سیگار بکشند.
شبهای زیادی را تا صبح به کار در اتاقش ،در طبقهی دوم ساختمان دادستانی میگذراند و گاه
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شب را در همانجا میخوابید .اوین ،مأمن و قلمرو امپراتوری او بود .او برای انگیزه بخشیدن به دیگر
بازجویان و شکنجهگران ،خود با وضو به کار شکنجه کردن قربانیان میپرداخت .وی این کار را برای
سهیم شدن در ثواب اخروی اجرای احکام و "حدود الهی" ،انجام میداد .تمامی توش و توان خود را
برای نابودی جریانهای انقالبی به کار میبست .در جوخههای اعدام تا آنجا که مقدور بود ،شخص ًا
شرکت میکرد .او با تمام وجود اعتقاد داشت که باید طعم عذاب اخروی را در این دنیا به کافران و
منافقان بچشاند .او بارها به آیه  ۷۳سورهی توبه اشاره میکرد که در آن از پیامبر اسالم خواسته شده
ظ َع َل ْی ِه ْ
بود نسبت به کفار و منافقین ”وَا ْغ ُل ْ
م” باشد .یعنی با خشونت و غلظت رفتار کند.
بازجویان و شکنجهگران نیز تحت فشار او قرار داشتند .هر هفته بیالن کارشان را مورد رسیدگی قرار
میداد و آمار زندانیانی را که توسط آنها بازجویی و به اعدام یا احکام سنگین محکوم شده بودند
مورد سؤال قرار میداد .بازجوی خوب کسی بود که برای تعداد بیشتری از "مجرمان سیاسی"
تقاضای اعدام کند.
بر اساس تجربهی دهسالهی زندانم و تحقیقاتی که انجام دادهام کسی را سنگدلتر از او سراغ ندارم؛
چرا که بیرحمی و شقاوتش را میگذاشت پای انجام تکلیف الهی و رسالتی که بر دوش او گذاشته
شده بود.
هر چه بیشتر او را میشناختم ،بیشتر به دقت نظر و زیرکی محمد حسینی بهشتی

۱۲۱

در کشف

استعدادی همچون الجوردی برای قلع و قمع گروههای سیاسی پی میبردم .برای سرکوب عناصر و
جریانهای انقالبی ،الجوردی بهترین گزینه بود.

۱۲۲

با آنکه تحصیالتش در حد ششم ابتدایی بود ،بهشتی او را برای مقام دادستانی انقالب اسالمی مرکز

و سرکوبی جریانهای انقالبی و مترقی به خمینی معرفی کرده بود ۱۲۳ .برای اجرای مسئولیت بزرگی
که به دوش داشت ،خمینی روی او سرمایهگذاری ویژهای کرده بود .چرا که او تنها دادستان کشور
 ۱۲۱محمد حسینی بهشتی ،عضو شورای انقالب ،رئیس دیوانعالی کشور ،دبیرکل حزب جمهوریاسالمی که به خاطر
حیله گری به "آیتالله راسپوتین" معروف بود .او برای پیشبرد خط سرکوب و اختناق در جامعه تیمی از جنایتکاران را
همراه خود به قوه قضاییه و دستگاه اطالعاتی و امنیتی برد ،اما نتوانست از تالشهایش بهرهای ببرد و طی انفجاری در هفت
تیرماه  ۱۳۶۰همراه با بیش از صد نفر از سران و وابستگان رژیم کشته شد.
 ۱۲۲حاج احمد قدیریان ،معاون اجرایی الجوردی در این مورد میگوید ":آقای بهشتی با آقای قدوسی صحبت کرده بودند
که چنانچه بخواهید ریشهی منافقین و گروههای معاند را خشک کنید باید از کسانی استفاده کنید که با آنها درگیر
بودهاند .از این لحاظ آقای الجوردی در رأس همه قرار داشتند ".خاطرات حاج احمد قدیریان ،تدوین :سید حسین نبوی،
محمدرضا سرابندی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول ،صص .۱۴۹-۱۵۰
 ۱۲۳با آن که اصول اولیه قضایی حکم میکند قاضی و دادستان بیطرف باشند ،هم بهشتی و هم الجوردی از رهبران یک
حزب سیاسی و مذهبی بودند .بهشتی دبیرکل آن حزب و الجوردی عضو شورای رهبری آن بود.
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بود که حکمش را نه از دادستان کل انقالب که از شخص خمینی گرفته بود .او خود را ملزم به
پاسخگویی به هیچ کس جز شخص خمینی نمیدید.
بهخاطر چنین سرسپردگیای بود که خمینی و فرزندش احمد علیرغم مخالفتهای بسیار با
الجوردی که دامنهی آن تا درون نظام کشیده شده بود ،وجود او را در پست دادستانی انقالب "الزم"
و برکناری او را "فاجعه" میدانستند .خمینی در این باره میگوید:
در این آخر که قضیه زندان اوین پیش آمد و شکایاتی از آقای الجوردی میشد و
مخالفتهایی میشد ]غیر[ از احمد کسی را ندیدم که بیشتر از آقای الجوردی
طرفداری کند و دفاع نماید و وجود او را برای زندان اوین الزم و برکناری او را تقریب ًا
فاجعه میدانست.

۱۲۴

الجوردی در بیان نظریات ضدانسانیاش ،کوچکترین ابایی نداشت .حتا در روزنامهها و رسانههای
عمومی ،بدون پردهپوشی آنها را بیان میکرد:
گروهکهای فاسدی که همهشان باید قلع و قمع بشوند وقتی با نظام جمهوری اسالمی
مبارزه میکنند ،بنا بر دستور مذهبی محاربند و باید همهشان اعدام شوند ...به عقیدهی
من هیچ یک از افراد این سازمان نباید احساس آرامش در این مملکت داشته باشند.
همیشه باید مضطرب و در وحشت باشند  ...و یک خواب خوش و یک قطره آب خوش
نباید از گلویشان پایین برود .امنیت باید باشد برای مردم حزب الله...

۱۲۵

با آن که الجوردی از سوی محمدعلی رجایی ،به عنوان وزیر بازرگانی به بنیصدر )اولین ریاست
جمهوری اسالمی( پیشنهاد شده بود ،ولی وی سازماندهی تشکیالت سرکوب را که تکلیفی شرعی و
الهی براى خود تلقی میکرد ،بر دیگر پستهای مهم ترجیح میداد.

۱۲۶

سمَت،
از این گذشته ،این ِ

خواستها ،آرزوها و یا به عبارت دیگر عقدههایی را که در سر میپرورانید و در دل داشت ،بهتر
برآورده میکرد.
 ۱۲۴پیام به ملت ایران درباره سید احمد خمینی و رفع تهمتهای ناروا  -صحیفه نور ،جلد هفدهم ،ص  ۹۰اینترنتی.
 ۱۲۵الجوردی ،روزنامهی اطالعات اردیبهشت  .۶۱قهرمانان در زنجیر ،سازمان مجاهدین خلق ایران ،سال .۱۳۷۹
 ۱۲۶طبق گفتهی همبندهای او در زندانهای شاه ،هنگامی که تصدی قدرت سیاسی را بـه خـواب هـم نمـیدیـد ،نقشـه
سرکوب نیروهای سیاسی به ویژه مجاهدین و کمونیستها را در سر میپروراند.

۶٨
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دو گروه الجوردی را در ادارهی دادستانی انقالب یاری میکردند .یک دسته اعضای هیأت مؤتلفه که
به بخش مذهبی -سنتی جامعه وابسته بودند و نمایندگی بازار و محافل سنتی رژیم را به عهده
داشتند و برای تحکیم پایههای قدرتشان ،شعار و سیاست "النصر بالرعب" را در دستور کار خود قرار
داده بودند و دستهی دیگر لمپنها ،اوباش و واماندهترین الیههای اجتماع بودند که به اجرای این
سیاست کمک میکردند.
ضدیت و دشمنی اعضای هیأت مؤتلفه با نیروهای مترقی و انقالبی زبانزد بود .ریشهی آن جدای از
منافع اقتصادی و طبقاتی ،بر میگشت به درگیریهایی که آنها در زندان شاه با این نیروها داشتند
و ساواک با تیزبینی و درایت از آن به نفع خود استفاده میکرد .بخشی از رهبران مؤتلفه در سال ۵۵
با درخواست عفو از شاه ،به منظور تالش برای جلوگیری از پیوستن جوانان به گروههای مترقی و
انقالبی  -بهویژه مجاهدین و کمونیستها -از زندان آزاد شدند و باقیماندهی آنها که الجوردی،
بادامچیان ،احمد احمد و  ۱۲۷...نیز در میانشان بودند ،بنا به توصیهی ساواک در تابستان  ۵۶با همان

هدف از زندان آزاد شدند و به دیگر وابستگان این جریان در کشور پیوستند .این افراد به سردمداری
الجوردی ،افکاری را که از دوران زندان شاه در سر میپرورانیدند و به خاطرش با نظام پادشاهی کنار
آمده بودند بعد از به قدرت رسیدن به مرحلهی اجرا گذاشتند و فجایع بسیاری را پدید آوردند.
تعدادی از فعاالن مؤتلفه که اهرمهای قدرت را در دادستانی انقالب و اوین در دست داشتند ،عبارت
بودند از محمد مهرآیین ،احمد قدیریان ،محمد کچویی ،ابوالفضل حاجحیدری ،اسدالله جوالیی ،اکبر
صالحی ،احمد احمد ،محمدعلی امانی ،جوهریفر و ...

۱۲۸

الجوردی و رهبران مؤتلفه مانند تمامی احزاب و جریانهای فاشیستی ،نیروهای اجرایی و سرکوبگر
خود را از میان لمپنها و واماندهترین الیههای اجتماع انتخاب میکردند .تعدادی از اطرافیان نزدیک
الجوردی و مجریان اوامر او ،کوچکترین سابقهی فعالیت مذهبی نداشتند و در اکثر موارد ،تا پیش از
آنکه به خدمت رژیم درآیند ،حتا خود را ملزم به رعایت شعائر اسالمی نیز نمیدیدند .آنها از میان
پایینترین الیههای جامعه برخاسته بودند .تنها دستمایهشان شرارت و رذالت بود .الجوردی و دیگر
مسئوالن دادستانی با پذیرش آنها ،سازمان دادنو حاکم کردنشان بر جان و مال مردم ،غرور و
شخصیت کاذبی را در آنها ایجاد کرده بودند.
الجوردی با پذیرش اوباش و لمپنهایی مانند جلیل بنده )دایی جلیل( ،مجتبی مهراب بیگی )دایی

 ۱۲۷الجوردی پس از دستگیری در فروردین  ۵۳به هیجده سال زندان محکوم شده بود.
 ۱۲۸برادران عسگراوالدی ،بادامچیان ،رفیقدوست ،شفیق ،امانی همدانی ،خاموشی ،کریمی اصفهانی ،نیری ،توکلی بینا،
اعتمادیان و  ...از جمله رهبران مؤتلفه و حامیان قدرتمند دادستانی بودند.

زندان قزلحصار
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مجتبی( ،مجتبی حلواییعسگر ،سیدعباس ابطحی)سید( ،مجید قدوسی)نام مستعار( و ...کابینهی
جنایت و رذالت را در اوین تشکیل داده بود.
آنها مستقیم ًا در شکنجه ،آدمکشی ،تجاوز و ...مشارکت داشتند .با آمدن به اوین ،به سرعت به این
حقیقت پی میبردید که یک سر سازماندهی حمالت اوباش و چماقداران به دفاتر احزاب و گروههای
سیاسی ،خوابگاههای دانشجویی ،نمایشگاهها ،کتابفروشیها و میزکتابها ،به دادستانیانقالب متصل
است .افراد سرشناس این گروه جنایتکار در گوشه و کنار اوین مشغول به کار بودند.

۱۲۹

در نگاه این دسته افراد و همچنین بازجویان و شکنجهگران ،الجوردی مرشد و راهنما بود .برای
همین او را "آقا" که دارای بار مذهبی است ،خطاب میکردند .این کلمه معمو ًال برای "امام زمان" و
مراجع تقلید شیعه به کار میرود.
الجوردی عاقبت در اول شهریور  ۱۳۷۷بعد از نزدیک به دو دهه جنایت علیه بشریت ،توسط یک تیم
عملیاتی مجاهدین ،مرکب از علیاصغر عضنفرنژاد جلودار و علیاکبر اکبری کشته شد.

۱۳۰

 ۱۲۹برای مثال مهاجمی که تحت عنوان "امت حزبالله" در جریان حمله به خوابگاه دانشگاه پلیتکنیک در زمستان ،۵۹
تیر به گلوی دوست عزیزم اسماعیل جمشیدی زد ،از کارکنان دادستانی و مسئوالن مالقات زندان اوین بود .اسماعیل در
هفتم مهرماه ۶۱پس از تحمل شکنجههای سبعانه در اوین اعدام شد.
 ۱۳۰در این عملیات ،به نقل از شاهدان عینی و متن بازجویی علیاصغر غضنفرنژاد که انتشار یافته است ،الجوردی در اثر
اصابت دو گلوله به سر و دهانش در دم کشته شد .غضنفر نژاد از فاصلهی نزدیک با یک اسلحهی صدا خفه کن دار به او
شلیک کرد .در اثر رگبار مسلسل یوزی علیاکبر اکبری ،اصغر رئیس اسماعیلی مدیر سابق دادستانی کل انقالب و علی
اصغر فاضل ،مدیر دفتر رئیس دیوان عالی کشور که به دفاع از الجوردی برخاسته بودند ،کشته و زخمی شدند .دو گلوله از
رگبار سالح اکبری نیز به سینهی الجوردی اصابت کرده بود .زینالعابدین مسعودی ،مأمور وزارت دفاع که تالش کرده بود،
علیاصغر غضنفرنژاد را در حیاط مسجد شاه سابق دستگیر کند ،با شلیک گلوله او کشته شد .در ابتدا مقامات رژیم وی را
"جلد شناسنامه فروش" معرفی کردند .علیاکبر اکبری ساعتی بعد ،پس از محاصره شدن در بازار ،با خوردن سیانور اقدام به
خودکشی کرد و قبل از رسانده شدن به بیمارستان لقمانالدوله ادهم جان سپرد .علیاصغر غضنفرنژاد که برای خروج از
کشور زودتر از موعد سر قرار تعیین شده حاضر شده بود ،به هنگام خواب در یکی از پارکهای ماهشهر ،دستگیر و به تهران
اعزام شد .او پس از تحمل شکنجههای بسیار ،در سالگرد این عملیات اعدام شد.

دوزخ روی زمین

٧٠

حاج داوود رحمانی
داوود رحمانی در نیمه نخست دههی بیست خورشیدی در خانوادهای تنگدست به دنیا آمد و دوران
نوجوانی و جوانی خود را در محلهی سنتی "سرآسیاب دوالب" ،کوچه خدابخش ،واقع در جنوب
شرقی تهران گذراند .در آن دوران ،بیشتر خانههای این محله از فرط کوچکی به قفس شباهت
داشتند و بوی تعفن لجن جویها ،تنفس را برای رهگذران مشکل میکرد.

حسن فخاری ۱۳۱از زندانیان سیاسی دو نظام شاه و شیخ که همراه خانوادهاش از سال  ۴۱خورشیدی

در همسایگی حاج داوود زندگی میکرده ،در این باره میگوید:
خانهی پدری حاج داوود دو طبقه بود و هر طبقه یک اتاق نقلی کوچک داشت .در اتاق
همکف ،داوود و برادرش اسماعیل به همراه خواهرشان زری با پدر و مادرشان زندگی
ال ازدواج کرده بود و از این محله رفته بود .در اتاق
میکردند .خواهر بزرگترشان قب ً
طبقهی باال برادر ناتنی حاج داوود  -که از مادر جدا بود  -با همسر و فرزند کوچکش
زندگی میکردند .تریاک رمقی برای پدر پیر و فرسوده داوود باقی نگذاشته بود تا در
امور خانواده دخالت کند و همچون بیماری مسلول ،سرفههای پی در پی امانش را بریده
بود .ناگزیر مادر وی که از قوای جسمانی و بنیهای مناسب برخوردار بود ،با رختشویی و
خدمتکاری کم و کسری هزینه زندگی را جبران میکرد .داوود از همان اوان کودکی به
خاطر فقر مالی خانواده به دنبال آموختن حرفهی در و پنجره سازی آهنی رفته و
فرصتی برای سوادآموزی نداشت و تحصیالتش در حد دوران ابتدایی متوقف مانده بود.
حسن فخاری دربارهی خصوصیات اخالقی حاج داوود میگوید:
داوود نه با ما ،بلکه با هیچ یک از اهالی محل ،معاشرت و خوش و بش نمیکرد .به شیوه
بازیگران فیلمهای کاله مخملی شل و ول حرف میزد و پاهایش را روی زمین خرکش
 ۱۳۱حسن فخاری اولین بار در سال  ۴۶به خاطر فعالیتهای سیاسی دستگیر و پس از چندی آزاد شد .مجددًا در بهار
 ۴۹در ارتباط با کرامت دانشیان دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد .در اواخر سال  ۴۹به خاطر دوستی با علی اکبر
صفایی فراهانی و ارتباطش با اسکندر صادقی نژاد و جلیل انفرادی  ،نام وی در پرونده سیاهکل به میان آمد و دوباره به
زندان قزلقلعه منتقل و بازجویی شد .وی پس از آزادی ،بار دیگر در سال  ۵۲در ارتباط با پرونده خسرو گلسرخی و
دانشیان دستگیر شد .فخاری توسط جمهوری اسالمی هم به اتهام وابستگی به سازمان اقلیت دستگیر و بهشدت تحت
شکنجه قرار گرفت .خاطرات زندان او در حال نگارش است و بهزودی انتشار مییابد .
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میکرد .انگار که حال بلند کردن پا از روی زمین را ندارد .ما معمو ًال از داخل اتاق در
بسته خانهمان صدای لخ لخ راه رفتنش را میشنیدیم که به کارگاه در و پنجره
سازیاش میرفت یا از آنجا به خانه برمیگشت.
حاج داوود ،عالوه بر این که پسر بزرگ خانواده بود ،به خاطر هیکل ورزیدهای که داشت ،گردن
کلفت ،بزن بهادر و حکمران خانهشان هم بود .دفاع از ناموس خانواده یکی از وظایف او بود و همچون
مفتشی متعصب و سختگیر ،بر همه شئون زندگی خواهرش زری نظارت داشته و رفتارهای او را
کنترل میکرد تا اگر به زعم خویش خطایی از وی دید ،با اعمال تنبیهات شدید ،او را به سرچشمه
رستگاری هدایت و از کیان خانواده دفاع نماید .در همین خصوص زمانی که از ابراز عالقهی خواهرش
زری به حسن فخاری اطالع یافت تا کار را به کالنتری و دادگاه نکشاند ،دست بر نداشت.
حسن فخاری در این باره میگوید:
روز اول که داوود خبر را شنید ،حق زری را کف دستش گذاشت .اهل محل میگفتند با
آن دستهای زمخت و سنگین ،بدن دختر بیگناه را زیر رگبار مشت و لگد و سیلی سیاه
و کبود کرده بود .بعد هم مانع ادامه تحصیل و رفتنش به دبیرستان شد و او را در خانه
زندانی کرد تا فیلش دیگر یاد هندوستان نکند .دخترک سال دوم دبیرستان بود .البته
پیش از آن نیز زری اجازه نداشت به تنهایی از خانه خارج شده و پای به کوچه و خیابان
بگذارد .اسماعیل که کوچکترین فرزند خانواده بود ،به دستور داوود ،سایه به سایه زری
را زیر نظر داشت و هر روز خواهرش را تا مدرسه میرسانید و بعد از تعطیل مدرسه او را
به خانه بر میگرداند .در واقع داوود قوانینی بسیار سختگیرانه علیه خواهرش وضع کرده
بود .داوود بعد از برمال شدن جریان عالقهمند شدن زری به من ،دخترک را نزد خواهر
بزرگترش فرستاد و از من هم به کالنتری شکایت کرد .تا من ثابت کنم که در این
ماجرا بی تقصیر هستم و با ناموس حاج داوود کاری نداشتهام ،بیست روزی را در زندان
به سر بردم .سرانجام با ارائه نامههای عاشقانه دخترک به دادگاه ،رأی به بیگناهی من
صادر شد .چند روز بعد از آزادی از زندان ،خواهر بزرگ زری پیام فرستاد که اگر حاضر
به ازدواج هستی ،ما هم آمادهایم.
حاج داوود رحمانی پس از پیروزی انقالب به اقتضای زندگی در محلهای که نگرشهای دینی به طور
سنتی در آن جریان داشت و بعدها یکی از پایگاههای رژیم و باندهای جنایتکار آن شد ،جذب
تبلیغات حکومتی و آخوندها شد و به سیاست و مذهب روی آورد .او به لحاظ خاستگاه فکری و
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پایگاه طبقاتی به طیف لمپنهای دادستانی بیشتر نزدیک بود تا به مؤتلفه و متدینین سنتی رژیم.
خودش نیز به این حقیقت اذعان داشت و همواره تأکید میکرد که "انقالب اسالمی" او را از ورطهی
نابودی نجات داده و به راه رستگاری کشانده است و از این بابت وامدار "انقالب" و "اسالم" است.
وی آهنگر کم سوادی بود که به عمرش جز آهن سرد چیزی را نکوبیده بود؛ اما به مدد معجزهی
"انقالب اسالمی" به ریاست یکی از بزرگترین زندانهای جمهوری اسالمی رسید و در این راه همسر
و برادرش نیز او را همراهی میکردند.
حاج داوود خانوادهاش را نیز در قزلحصار اسکان داده بود .همسرش گاهی اوقات مراسم دعاخوانی در
بندهای عمومی زنان را اداره میکرد .برخالف پاسداران زن زندان ،در برخورد با زنان زندانی از متانت
برخوردار بود .برادرش اسماعیل نیز که از دوران نوجوانی در خانه سمت معاونت او را داشت ،دامنه
همکاری و مساعدت به برادر بزرگ را به محدوده زندان گسترش داد و تا سال  ۶۲در اداره امور
زندان قزلحصار وی را یاری میکرد؛ در حالی که همچنان از او حساب میبرد.

۱۳۲

داوود رحمانی پیش از آن که در سال  ۶۱به سفر حج برود نیز بنا به سیاق و ادبیات حاکم بر روابط
اجتماعی جمهوری اسالمی ،به "حاج داوود" معروف بود .اما باالخره در آن سال همراه همسر و مادر
همسرش به سفر حج رفت و پس از بازگشت از این سفر بود که اعمال خشونتآمیز و وحشیانه او
علیه زندانیان دو چندان شد و وضعیت زندان قزلحصار به لحاظ ایجاد محدودیت و وضع قوانین
جاهالنه و سرکوبگرایانه به وخامت بیش از پیش گرایید.

۱۳۳

 ۱۳۲یکی از زندانیان عادی به نام محسن نادری ،معروف به محسن »سگ سیبیل« ظاهرًا در مشاجره با اسماعیل یک
سیلی به او زده بود .زندانیانی که زیر هشت زندان به صورت تنبیهی بودند ،تعریف میکردند ،حاج داوود با سیلی و توسری
اسماعیل را مورد تحقیر قرار داده بود که چرا از زندانی کتک خورده و آبروی زندانبان را برده است .اسماعیل هم پشت سر
هم از حاج داوود عذرخواهی کرده ،میگفت »حاجی غلط کردم« .محسن نادری پس از آزادی از زندان در جریان قتل
»دگرباشان« توسط تیمهای نرور وزارت اطالعات به قتل رسید.
 ۱۳۳مراسم استقبال از حاج داوود هنگام بازگشت از سفر حج یکی از خندهدار ترین وقایع زندان بود .زندانیانی که به
خاطر ابتالی به بیماری پوستی گال در یکی از اتاقهای زیر هشت به صورت قرنطینه نگهداری میشدند ،از طریق پنجرهی
مشرف به محوطه ،شاهد مراسم استقبال بودند .پاسداران ،جلوی محوطهی زندان را چراغانی کرده و حاج داوود و همسرش
را که در اتومبیل مرسدس بنز زندان لمیده بودند با اسکورت موتور سوار به زندان میآورند .دوربین فیلمبرداری زندان را نیز
آماده کرده بودند تا از مراسم استقبال فیلمبرداری شود .حاج داوود بعد از پیاده شدن از اتومبیل و سربریدن گوسفند
جلوی پایش ،برای بهتر از آب درآمدن مراسم ،تصمیم به صحبت در مقابل دوربین میگیرد؛ اما پسر کوچکش با دیدن سر
تراشیدهی او ،در حالی که نمیتوانست خوشحالی خود را پنهان کند ،باال و پایین پریده و شعر »کچل ،کچل کالچه ،روغن
کلهپاچه« را با هیجان زیاد میخواند .معرکه گردانان هرچه تالش به خرج میدهند بچه را ساکت کنند ،موفق نمیشوند و
به این ترتیب مراسمی که کلی برای آن برنامهریزی کرده بودند ،خراب میشود!
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تداوم ریاست حاج داوود بر زندان قزلحصار بین سالهای  ۶۰تا  ،۶۳یعنی سیاهترین سالهای
حکومت جمهوری اسالمی ،تنها به مدد نقش مؤثر و کلیدی او در شکنجه و آزار و اذیت زندانیان و
اعتقادش به تئوری "اشداء علیالکفار"،

۱۳۴

میسر شد و به همین دلیل هم از سوی سیداسدالله

الجوردی مورد پشتیبانی قرار میگرفت.
چگونگی تغییر و تحوالت درونی رژیم و سیر حرکت آن از سادگی به پیچیدگی را میشود به خوبی
در "تحول" حاج داوود رحمانی در طول سالهای  ۶۰تا  ۶۳تحلیل کرد .وی در ابتدا با توجه به
ناکافی بودن سواد آکادمیک ،فقدان بینش دقیق سیاسی و عدم درک آگاهانه اجتماعی از تحوالت،
شناخت چندانی از گروههای سیاسی و چگونگی برخورد با اعضا و هواداران آنها نداشت و بیشتر
تحت تأثیر القائات و آموزشهای الجوردی بود ،اما هرچه که میگذشت با توجه به تجربهای که از
طریق برخورد با توابین و زندانیان درهمشکسته از یک سو و مبارزه و سرشاخ شدن با زندانیان مقاوم
از سوی دیگر کسب میکرد ،پیچیده شده ،بر دایره آگاهیاش در این زمینهها افزوده میشد.
حاج داوود که از دوران نوجوانی و جوانی همواره میکوشید با توسل به خشونت و بیرحمی ،تعریفی
معتبر از شخصیت و منزلت خود به دیگران ارائه و در همین زمینه با تحکم و اقتدار ،اختیار
خانوادهاش را به دست گرفته بود ،در منصب ریاست یکی از بزرگترین زندانهای ایران ،فرصتی یافته
بود تا با سوء استفاده از قدرت باد آورده ،بر جان و مال و حیثیت هزاران زندانی سیاسی حاکم شود.
او که فقط با زبان "زور" آشنا بود و شیوه برخوردی جزسرکوب فیزیکی نمیشناخت ،تا مدتها پس
از شروع ریاست بر قزلحصار ،برای "آدم کردن زندانیان" ] اصطالح رایج در ادبیات گفتاری وی [ و
به خدمت درآوردنشان ،تنها ضرب و شتم و به کارگیری حداکثر خشونتهای بیرحمانه را وجهه
همت خود قرار داده بود ،اما در اواخر دوران ریاستش بر زندان قزلحصار و به موازات آشنایی با دیگر
فنون درهمشکستن و تسلیم کردن زندانی ،عالوه بر سیاست فوق از شیوههای دیگر از جمله برخورد
مستقیم کالمی با زندانی تحت فشار و همچنین اعمال فشارهای ایدئولوژیک و سیاسی هم استفاده
میکرد.
حاج داوود در سال  ۶۲با وضع قوانین سختگیرانهی ممنوعیت زندگی "کمونی" ،پیچیده شدن خود
را به نمایش گذاشت .بر اساس این قوانین کوچکترین روابط صنفی و عاطفی و انسانی بین دو نفر
 ۱۳۴خمینی در یک سخنرانی به مناسب دهه فجر و خطاب به سران سه قوه و مسئوالن کشوری و لشکری جمهوری
اسالمی در تببین اشداء علیالکفار گفت» :شما روی قرآن عمل کنید .قرآن با اشخاصی که مسلمند و معتقدند و ایمان به
خدا دارند ،به برادری رفتار میکند .با اشخاصی که بر خالف این هستند آنها را میگوید بکشید ،بزنید ،حبس کنید؛ اشداء
علی الکفار « .صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد نوزدهم ،ص  ۱۳۹اینترنتی.
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ممنوع و خالف "اسالم" محسوب میشد .در نگاه نخست ،شاید مسخره به نظر میآمد که مقررات
حاج داوود به چه خردهریزههایی توجه دارد و انجام چه اموری را نشانهی "به راه آمدن زندانی"
دانسته وعدم انجام آن را گواهی بر مقاومت و ایستادگی او ارزیابی میکند .اما زیرکانه بودن چنین
روشی را نمیباید دستکم گرفت .حاج داوود ،آگاهانه شبکهای از بایدها و نبایدها را چنان ریز و تنگ
درهم تنیده بود که گذر و رهایی از خالل آنها ناممکن بود و فرد باالخره در جایی دم الی تله
میداد .سپس این حاج داوود بود که با به دست آوردن بهانهای ،زندانی را زیر فشار برده و تالش
ال فرسوده شده بود ،درهم بشکند.
میکرد تا مقاومت او را که گاه در پیمودن این مسیر عم ً
وی لمپنی بود که به وقت عصبانیت رعایت هیچ پرنسیپ و شأنی را نمیکرد و برخالف الجوردی که
شخصیتی ریاکار داشت و در حضور جمع میکوشید رعایت بعضی مسائل را بکند ،حاج داوود
بیپرده و به طور نسبی بی شیله پیله و فاقد شخصیتی دوگانه بود .
با توجه به جایگاه فرودست اخالقیای که داشت ،معمو ًال در برخورد تنبیهی با زندانیان رکیکترین
نسبتها را نثار مادران و همسران و خواهران آنان میکرد .از بیان رذیالنهترین تهمتها به زنان
زندانی ابایی نداشت و وقتی برای تنبیه ،چکمهپوش وارد بندی میشد ،هیچ چیز جلودارش نبود .در
این لحظات برای او کوچک و بزرگ ،پیر و جوان ،زن و مرد تفاوتی نمیکرد .به طعنه میگفت:
»آمریکایی آمد ،با کابل آمریکایی !«.
حاج داوود لودهای بود که تالش میکرد با به کارگیری کلمات طنزآلود زندانیان را تحقیر کند و الحق
در این زمینه از استعداد زیادی برخوردار بود .تواب و غیر تواب برای او فرقی نمیکرد .او با توجه به
شکل ظاهری زندانیان ،سن و سال و حتی اسامی آنان ،عناوین و القاب مسخره و هجوی روی آنها
میگذاشت .به سادگی میتوانست یک استندآپ کمدی را روی صحنه اجرا کند! این خصیصهی او
بدون آن که بخواهد گاه باعث انبساط خاطر زندانیان هم میشد .بعد از برکناری او از ریاست زندان،
دهها تأتر و میان پردهی کمدی دربارهی شخصیت ،رفتار و گفتارهایش توسط زندانیان اجرا شد.
بنفشه که نه ماه شرایط سخت بند قیامت را پشت سر گذاشته ،میگوید:
یکی از انگیزههای مقاومتم در جعبهها خود حاج داوود بود .به حرکات مسخره آمیز و
لودگیهای او میخندیدم .ماهیت او برایم مشخص بود .میدانستم که زندانبان و رئیس
زندان است .حرفها و کارهایش را حیله و نیرنگ میپنداشتم .اما ساعتها به
مسخرهبازیهای او میخندیدم.
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وی از حافظهی خوبی برخوردار بود و زمینهی آموزشپذیری و یادگیری زیادی داشت .خودش بارها
بر زبان آورده بود که» :ما گاب ]گاو[ بودیم ،ولی این منافقها ما را پیچیده کردند«.
شرُف آزادی میگرفت ،تأکید کرده بود» :اگر شماها
او بارها در خالل مصاحبههایی که از زندانیان در ُ
را ول کنم بروید ،آن وقت خودم باید بشوم دربان جایی .من تا وقتی شما اینجا هستید ،هویت و
احترام دارم .اگر شما نباشید  ،منهم باید "کاسهی چه کنم" دست بگیرم .اینجا الحمدالله یک
مشت دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و ...زیر دستمان هستند .برای چی این موقعیت را از دست
بدهم؟« و بعد با حالتی مسخره میگفت» :تا میتوانید مقاومت کنید ،نان ما در مقاومت شماست«! و
با تحقیر اضافه میکرد» :منتظر باشید تا "دربازکن" بیاد نجاتتون بده و یکی یک دسته گل هم
گردنتون بندازه«.
او گاه رفتارهای شوخ لمپنمابانه را با مباحث جدی درهم آمیخته و با نوعی سادگی و به صراحت،
عدم بردباری خود و به طریق اولی نظام را به نمایش میگذاشت .بعض ًا در چنین مواقعی پشت
تریبون و روی به سوی همهی زندانیانی که در محل او را میدیدند و یا از طریق ویدئو سراسری ناظر
حضور او بودند ،به شکم برآمدهاش اشاره میکرد و میگفت» :من حاجیام ،اینم شکمم؛ اگر مردید،
بیایید بحث آزاد تا جنازهتون را رو زمین دراز کنم«!
برخالف چهرهای که عموم ًا از داوود رحمانی ارائه میشود ،وی اساس ًا فردی تأثیرپذیر بود .کافی بود
با زبان خودش با او صحبت کنی ،به سرعت تحت تأثیر قرار میگرفت .اگر میتوانستی باب گفتگو را
با او بگشایی ،چون ساختار ذهنیاش بسیار بدوی و فاقد نظم استداللی و علمی بود ،قطع ًا بر او فائق
میآمدی؛ هر چند که معمو ًال شکست در بحث را نمیپذیرفت و با توسل به شیوههای تحقیر مخاطب
و گریز از رفتار عقالنی ،در صدد رسمیت بخشیدن به جایگاه خود بر میآمد.
بخشی از اعمال خشونتآمیز و سرکوبگرانهی او بر میگشت به رو دستهایی که از زندانیان خورده
بود .برای چنین فردی شاید بدترین تحقیر این بود که فیالمثل از دختری شانزده -هفده ساله فریب
بخورد .روزی به من گفت» :اشک شما منافقها را بایستی داد آزمایشگاه ،مبادا شاش خالی به جای
اشک به آدم قالب کنید«!
او دوست داشت مورد توجه قرار بگیرد .وقتی به بندی میرفت ،انتظار داشت با او برخورد شود؛ حتا
منفی .اعتراض نسبت به شرایط زندان و برخوردهای پاسداران و توابین را بیشتر میپذیرفت تا
بایکوت شدن و بی تفاوتی زندانیان نسبت به خود را .برای حاج داوود غیرقابل پذیرش بود که به
بندی مراجعه کند و با سکوت افراد مواجه شود .در این شرایط گاه کسانی را که حاضر میشدند به
عنوان اعتراض با او برخورد کنند ،به بندهایی با شرایط بهتر منتقل میکرد.

٧۶
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او به مرور شناخت خوبی نسبت به توابین کسب کرده و بر همین اساس ،ماهیت ًا به آنها اطمینان
نداشت ،ولی از آنجایی که ثمرهی کار آنها به نفع او تمام میشد ،به آنها تکیه میکرد .روزی به
من گفت» :میدونم اگر روزی تقی به توقی بخوره ،جنازهی منو بایستی با کاردک از روی زمین جمع
کنی« و سپس با اشاره به توابین گفت» :اینا مثل مورچه هستن؛ تا سرپایی ،دلت نمیاد زیرپا لهشون
کنی .اما همچی که افتادی ،ذره ،ذره گوشت تنت را میکنن و میبرن«.
خصوصیت لوطی منشانهی حاج داوود ،در سالهای  ،۶۰-۶۱گاه باعث میشد که با دیدن خانوادهی
بعضی از زندانیان و یادآوری دوران سخت کودکی و نوجوانیاش ،خارج از ضوابط دادستانی،
تسهیالتی را در امر مالقات زندانی به وجود آورد.

۱۳۵

اما در سالهای بعد این ویژگی او تحت تأثیر

قوانین سرکوبگرانه شدیدی که در زندانها اعمال میشد ،قرار گرفت و به کلی از بین رفت.
حاج داوود با استفاده از منابع مالی زندانیان متمول وابسته به رژیم پهلوی ،بخشهای مختلف
بهداری زندان از جمله آزمایشگاه و دندانپزشکی را تجهیز کرد .او به تجربه دریافته بود که آنان در
مقابل نبود امکانات ،واکنش نشان داده و مجبور میشوند که دست در جیبشان کنند .حاج داوود در
مقابل درخواست آنها با زیرکی کاسبکارانهای که داشت قیافهی حق به جانب میگرفت و میگفت:
»شما همهی امکانات مملکت را به یغما بردید ،حاال هم برای استفاده از تجهیزات پزشکی ،خودتان
باید آنها را تهیه کنید .چنانچه بهای وسایل و امکانات مزبور را بپردازید ما در اسرع وقت آنها را
برایتان فراهم میکنیم« .اما در سالهای  ۶۲-۶۳همین امکاناتی که با بودجهی زندانیان فراهم شده
بود ،از آنها دریغ میشد.
او حتا کف حیاط و پشتبام بندهای واحد سه را با بودجهی پرداخت شده توسط مهدوی  -یکی از
همین زندانیان  -آسفالت کرد!
حاج داوود تعدادی از اسبهای اصطبل شاهنشاهی را نیز به زندان آورده بود و چند نفری از جمله
مهدوی را مأمور کرده بود تا از آنها نگهداری کنند .یک بار نیز به خاطر عدم مهارت در سوارکاری از
روی یکی از اسبها افتاد و دستش آسیب دید.
 ۱۳۵در اسفند  ۶۱در اثر اصرار زیاد بهناز شرقی نمین ،حاج داوود به او قول مالقات با برادرش شهنام را داده بود .روز ۲۷
اسفند پس از مراجعه بهناز به قزلحصار ،محمدرضا جبلی ،پاسدار انتظامات درب اصلی زندان با درخواست او مخالفت
میکند و پس از پافشاری بهناز ،درب آهنی برقی زندان را میبندد .سر بهناز در مقابل چشمان حیرت زده فرزند خردسالش
الی در له میشود.حاج داوود ،دو زندانی سیاسی را که مشغول بیگاری بودند ،مجبور میکند ،پیکر خونین بهناز را با
برانکارد به بهداری زندان منتقل کنند .او سپس دستور سوزاندن برانکارد را با این توجیه که نجس شده ،میدهد .حاج
داوود مدتها شهنام را تحت فشار گذاشته بود تا اعتراف کند که "منافقین" مسئول مرگ خواهرش هستند.
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برای تأمین هزینههای زندان ،بخشی از واحد سه قزلحصار را به مرغداری اختصاص داده بود و از
نیروی کار توابین برای ادارهی آن استفاده میکرد .در بخش دیگری از واحد سه ،عدهای به مونتاژ
کردن رادیوهای ترانزیستوری کوچک مشغول بودند.
برای پیشبرد امور روزانهی زندان و یا احداث ساختمانهای جدید ،زندانیان سیاسی را به صورت
تنبیهی و اجباری به بیگاری وا میداشت.
حاج داوود رفته رفته و به موازات حل شدن در ابعاد خشونتهای جاری علیه زندانیان ،خود نیز اسیر
القائات ایدئولوژیکی میشد که تبلیغشان میکرد .این نوع تبلیغات صرف ًا روی بخشی از زندانیانی که
تحت فشار ویژه قرار داشتند ،مؤثر نبود بلکه خود حاج داوود و زندانبانان نیز تحت تأثیر اشعههای آن
قرار گرفته ،اقدامات توجیهناپذیری از خود بروز میدادند .حاج داوود در روند اداره زندان تحت
سیطره خود و بر اساس تعالیم فقهی جمهوری اسالمی ،مجبور بود پیوسته به موعظههای مذهبی
پناه ببرد و به قول خودش در اعمالش حدود "شرع" را رعایت کند و این نگرش به مرور در رفتارش
نیز تأثیر میگذاشت .وی به عنوان مقام ارشد یکی از بزرگترین و کلیدی ترین زندانهای ایران که در
مقطع ریاست وی ،هزاران زندانی جوان ،تحصیلکرده و صاحب فکر در آن اسیر بودند ،همواره تالش
میکرد تا به رمز و راز مقاومت زندانیان در مقابل فشارهایی که عمال زندان به آنها وارد میکردند،
پی ببرد .برای او درک چرایی و چگونگی تحمل آنهمه فشار غیر انسانی توسط زندانیان عجیب بود.
روزی از من پرسید» :تا کی میخواهید توی این بیغولهها که سگ دوام نمیآره ،بمونید ؟«
ریاست بر قزلحصار ،چنانکه خود نیز اذعان داشت ،همه گونه امکان و تسهیالت برای باال کشیدن
رده هویتی و نیز ارتقای اعتبار اجتماعی را در اختیارش قرار داده بود .بیتردید به همین دلیل بود که
روزی که از ریاست زندان قزلحصار برکنار شد قیافهاش به پادشاهی شبیه بود که از سرزمینش رانده
میشود.
او پس از برکناری از ریاست زندان قزلحصار ،مدتی در بخش اداری زندان اوین به کار پرداخت و
سپس به حرفهی سابق خود یعنی آهنگری و در و پنجره سازی بازگشت .در سالهای اخیر او تغییر
شغل داده و همراه پسرانش در همان مغازه سابقش در سرآسیاب دوالب ،نبش خیابان "موتور آب" و
"شیوا" لوازم و تجهیزات ساختمانی  -از قبیل شیر آالت و وسایل تأسیساتی -میفروشد.

 ۱۳۶نام مغازه وی اذین است.

۱۳۶

واحد مسکونی
واحد مسکونی ،زمینه و اهداف تشکیل آن؛ تعداد و میانگین سنی ساکنان و گردانندگان
واحد مسکونی؛ مراحل مختلف بازجویی و انواع و اقسام شکنجههای روانی روی زندانیان؛
نقش توابین و مسئوالن سابق تشکیالت؛ بدترین تأثیرات روانی و برخورد با زندانیان؛
بررسی دالیل برچیدن واحد مسکونی؛ نقشه واحد مسکونی و...

ما با غرور و آزادگی به واحد مسکونی وارد شدیم؛ رنج را ماهها
تحمل کردیم ،ما زمستان سردتر از باالپوشهاى ما بود و
باالخره در زیر خروارها برف ،گرمی زندگی را از یاد بردیم و
تسلیم مرگی ناشناخته و تدریجی شدیم...
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نگاه بنیادگرایانه جمهوری اسالمی به زن و مبارزه
رژیم جمهوری اسالمی ،بهویژه دستگاه قضایی و امنیتی آن ،به خاطر برخورداری از یک ایدئولوژی
ارتجاعی و زن ستیز که مبتنی بر فقه و فقاهت است،

۱۳۷

هیچگاه حضور زنان در صف مبارزهی

آزادیخواهانه و ضداستبدادی را برنتابیده است .از منظر آخوند ،جای زنان در تاریکخانهها و پشت
پردهها و نقش اصلی آنها طبخ و تولید مثل است .در این دیدگاه ،فعالیت سیاسی زن  -بخصوص اگر
با ویژگی مخالفت با نظام سیاسی هم همراه باشد  -جرمی است بزرگ و هنگامی که صفآرایی زنان

در یک فضای نظامی ۱۳۸عینیت یابد ،گناهشان دیگر نابخشودنی است و آنگاه سبعیت و درندهخویی

عوامل سرکوب ،ابعادی دیوانهوار و کیفیتی بیهمتا پیدا میکند .نبایستی از نظر دور داشت که
مبارزهی زنان ،رودررویی با حاکمان و به چالش گرفتن جمهوری اسالمی ،برای آخوندی که همواره
آنها را "ضعیفههایی بیمقدار"

۱۳۹

میپنداشته ،خارج از آستانهی تحمل بود .از این روی ،در

زندانهای جمهوری اسالمی ،زنان چه به هنگام بازجویی و چه در دوران تحمل کیفر ،فشارهای
بیشتری را نسبت به مردان متحمل میشدند.
مقامات رژیم در تمام عرصههای اجتماعی به طور عام و در درون زندانها به طور خاص همواره تالش
میکردند با توسل به سختترین فشارها ،مقاومت و روحیهی زنان مبارز و آزاده را درهم شکنند و
آنها را به الگوی ایدهآل زن رژیم ،یعنی زن بیخطر و دست آموز تبدیل کنند و از این طریق برای
تشکیل خانواده در یک محیط حزباللهی و مسلمان آمادهشان ساخته تا با به عهده گرفتن نقش
"مادر" از حیطهی مسائل سیاسی و اجتماعی خارج شوند.

۱۴۰

 ۱۳۷در فقه سنتی ،زن انسان نیست بلکه نیمه انسان است .حتا دیه قتل او نیز نصف یک انسان کامل است.
 ۱۳۸نکتهی قابل توجه آن که اغلب این زنان به هنگام دستگیری پروندهی اتهامی سنگینی نداشته و غالب ًا در خرداد  ۶۰و
پیش از شروع سرکوب لجام گسیخته رژیم دستگیر شده بودند و فعالیتهایشان مربوط به پیش از سی خرداد و شروع
مبارزهی مسلحانه از سوی مجاهدین بود .با این حال از سوی رژیم به خاطر اتهامی که داشتند زیر فشار برده شده بودند.
 ۱۳۹اگرچه دیدگاهی که زنان را ضعیفه میپنداشت در مواردی به کمک زنان آمد و باعث تخفیفهایی در مجازاتشان شد.
در جایی که زنی به اتفاق همسر و یا برادرش دستگیر میشد ،این نمونه نمود بیشتری پیدا میکرد.
 ۱۴۰البته به مرور و به خاطر الزامات زندگی در عصر انقالبهای انفورماتیک ،اینترنت و ماهواره و همچنین فشارهایی که
از سوی جنبش زنان و به ویژه نسل جوان وارد میشد ،تغییرات کلی در دیدگاههای مقامات جمهوری اسالمی در بارهی زن
و نقش آن در اجتماع به وجود آمد .هرچند از ابتدا نیز دید یکپارچهای در این مورد در میان دولتمردان جمهوری اسالمی
وجود نداشت .این الزامات آنها را مجبور کرد که الگوی زن حزباللهی را به عنوان زن مسلمان مطرح کنند .در سالهای
بعد مقامات رژیم برای مقابله با حضور زنان در اجتماع ،سیاست "جداسازی جنسی" را در پیش گرفتند .بر همین اساس
است که در سالهای اخیر شاهد پلیس زن ،راننده زن و ...هستیم .به کارگیری زنان در محیطهای آموزشی و بهداشتی و
ال زنانه است.
درمانی نیز به خاطر ایجاد یک محیط کام ً
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"واحد مسکونی" و "بند قیامت" مکانیهایی بودند که میتوانستند در اجرای این ایدهی غیرانسانی و
کینهتوزانه مددرسان باشند.

"جهنم" ،الگوی واحد مسکونی
الجوردی و مقامات دادستانی بر پایهی تعالیم خشک مذهبی بر این عقیده بودند که وابستگان
گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسالمی ،مادامی که به خدمت رژیم در نیامدهاند ،مستحق مرگ و
نابودی هستند .این دیدگاه کسانی را که در دادگاههای رژیم به کمتر از اعدام محکوم شده بودند،
دشمنانی میدید که قسر دررفتهاند .به همین دلیل آنها کوشش میکردند تا هر طور شده این
دسته زندانیان را دوباره به دام انداخته و به کیفری که مستحق بودند ،برسانند .میزان محکومیت
مهم نبود .زندانی بایستی میشکست و به خدمت آنها در میآمد .صاحبمنصبان دستگاه قضایی و
امنیتی این روند را "تربیت" و "ارشاد" نامگذاری کرده بودند.

۱۴۱

بنفشه که نه ماه در قبرها به بند کشیده شده بود ،دربارهی چگونگی دریافت حکم زندانش از دست
حاج داوود رحمانی میگوید:
حکم مرا نشان داد و گفت ،امضاء بکن .پانزده سال حکم به من داده شده بود .بالفاصله
اعتراض کردم که چرا پانزده سال! من یک هوادار ساده بودم .حاجی گفت ،این کاغذ
فرمالیته است .این کاغذ را میتوانی پاره کنی .حکم در زندان جمهوری اسالمی نقشی
را ایفا نمیکند .حال فعلی تو مالک است .اگر از تو راضی باشیم و توبه کرده و ارشاد
شوی ،شاید بعد از یکی -دو سال آزاد شوی بر عکس اگر ارشاد نشوی ،شاید اعدام
شوی.
خمینی به عنوان مراد و مرشد بنیادگرایان مذهبی به طور مدام خطر "قسر دررفتگان" و "فراریان"
سید کاظم کاظمی ،یکی از بنیانگذاران و قائم مقام فرماندهی اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مسئول ١۴١

بازجویی و شکنجهی زندانیان چپ ،در وصیتنامهای که از خود به تاریخ  ۶۱ /۳ / ۵به جا گذاشته از سپاهیان پاسدار
میخواهد که »لحظهای منافقین و ملحدین به خصوص سازمان منافقین و حزب خائن توده و مارکسیسمها را بخودشان
میگوید« :به خون شهدا ،سرور شهیدان مظلوم انقالب ،دکتر بهشتی و "مسئولین قضایی"وامگذارید « .او سپس خطاب به
یارانش ،خیانت نکنید ،منافقین و ملحدین تواب را آزاد نکنید ،اگر رأفت اسالمی هم است بگذارید در زندان بمانند ،در
زندان به آنها برسید و آنها را آدم کنید «.برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت ساجد رجوع کنید.
http://www.sajed.ir/pe/content/view//۱۹۳/۳۲۷۵
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از تیغ "عدالت" را در صحبتهای عمومی و خصوصی گوشزد میکرد:
امیرالمومنین ،اگر بنا بود که خیر ،هی مسامحه کند شمشیر نمیکشید هفتصد نفر را
یکدفعه بکشد ،تا آخر آن اشخاصی که قیام کرده بودند به ضدش ،تا آخر ،ضد اسالم بود
دیگر ،تا آخرشان را کشت و چند نفر دیگر فرار کردند،
کردند ،فراریهایشان آن فساد را کردند.

۱۴۳

۱۴۲

بعد هم آمدند آن فساد را

میتوان با مسامحه گفت :واحد مسکونی بر اساس مدل جهنم و به منظور برخورد با "فراری"ها و
"قسر درفتگان" برپا شده بود و ادارهکنندگان آن برای توجیه سیاستشان ،آیهی  ۲۲سورهی حج را
مورد توجه قرار داده بودند:

۱۴۴

ق
ح ِری ِ
ب اْل َ
م ُأ ِعیدُوا ِفیهَا َوذُوقُوا َعذَا َ
ن َغ ٍّ
خ ُرجُوا ِم ْنهَا ِم ْ
ُک َّلمَا َأرَادُوا أَن ی ْ
کافران هرگاه بخواهند از دوزخ به درآیند و از غم و اندوه آن نجات یابند )فرشتگان
عذاب( آنان را به دوزخ برگردانند و گویند باز باید عذاب آتش سوزان را بچشید.
بانیان و گردانندگان واحد مسکونی حتا ندامت و اعتذار و پشیمانی افراد را نمیپذیرفتند چرا که به
زعم آنها در آیه  ۷سورهی تحریم آمده است:
ن
م َت ْع َملُو َ
ن مَا کُن ُت ْ
ج َز ْو َ
ن َک َفرُوا لَا َت ْع َت ِذرُوا اْلی ْو َم ِإَّنمَا ُت ْ
یا َأیهَا اَّل ِذی َ
ای کافران امروز عذرخواهی نکنید ،امروز اعتذار نجویید] .اعتذارجویی نوعی اظهار
پشیمانی و بازگشت و به یک معنا توبه است[ ،تنها آنچه کردهاید ،به آن مجازات
میشوید.

 ۱۴۲ابن ملجم مرادی یکی از فراریان خوارج بود که علی را در محراب مسجد کوفه با شمشیر آغشته به زهر به قتل
رساند.
 ۱۴۳صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلد نوزدهم ،ص  ۱۴۰اینترنتی.
 ۱۴۴نگارنده در صدد این نیست که القا کند راهاندازی و یا شیوهی ادارهی واحد مسکونی مو به مو بر اساس تعالیم قرآن و
یا دستورات مذهبی بوده است ،اما بدون شک نگاه بازجویان و ادارهکنندگان واحد مسکونی متأثر از چنین اعتقاداتی بوده
است.
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در واحد مسکونی زندانی تنها با مجازات و عقوبت  -آنهم به شکل سادیستی آن -روبهرو بود و نه
چیز دیگر .در آنجا رحم و شفقتی وجود نداشت ،سخن کسی در آن شنیده نمیشد و گرفتاری
هیچکسی برطرف نمیشد .انجام برخی امور در واحد مسکونی اساس ًا ممکن نبود؛ همانطور که بنا به
برخی آیات و روایات ،در قیامت و جهنم نیز انجام آن امور امکان پذیر نیست .تفاوت بین دنیا و
آخرت در اینجا تفاوت بین بندهای مختلف زندان و واحد مسکونی بود.
در دنیا میتوان عذرخواهی کرد اما در قیامت چنین امری ممکن نیست:
ن ،سوره مرسالت -آیه ۳۶
م َفی ْع َت ِذرُو َ
ن َل ُه ْ
َولَا ی ْؤ َذ ُ
به آنها اجازه داده نمیشود که عذرخواهی کنند.
در دنیا میتوان براى نجات از عذاب و شکنجه فرار کرد ؛ این در قیامت ممکن نیست:
یقُو ُ
ن اْل َم َف ُّر َکلَّا لَا َو َز َر ) ،سوره قیامت  -آیات ( ۱۰-۱۱
ن ی ْو َم ِئ ٍذ َأی َ
ل اْلإِنسَا ُ
آن روز انسان میگوید راه فرار کجاست؟ هرگز چنین نیست و پناهگاهی وجود ندارد .
شکنجه و عذاب دنیا قابل تخفیف است اما در قیامت چنین نیست:
ب َو َال ُه ْ
َف َ
ن ) ،سوره بقره  -آیه (۸۶
صرُو َ
م ین َ
م اْل َعذَا ُ
ف َع ْن ُه ُ
خ َّف ُ
ال ی َ
از این رو عذاب آنها تخفیف پیدا نمیکند و کسی آنها را یارى نخواهد کرد.
در دنیا میتوان سخنان را کتمان کرد ،در قیامت این کار ممکن نیست:
لّ َه َ
ح ِدیث ًا ) ،سوره نساء  -آیه (۴۲
سخنی را نمیتوانند از خدا پنهان کنند.
در سورهی زخرف ،آیه  ۷۷در بارهی استغاثهی دوزخیان و درخواست عاجزانهشان از خدا برای مرگ
چنین آمده است:

دوزخ روی زمین

٨۴

ن
ل ِإَّنکُم مَّا ِکثُو َ
ك قَا َ
ض َع َلینَا َرُّب َ
ك ِلی ْق ِ
َونَا َدوْا یا مَاِل ُ
و آن دوزخیان مالک دوزخ را ندا کنند که ای مالک! از خدا بخواه که ما را بمیراند تا از
عذاب برهیم ،گوید شما در این عذاب همیشه خواهید ماند.

واحد مسکونی؛ گورستان زندگان
برپایی بخش واحد مسکونی یکی از غیرانسانیترین و بیمارگونهترین طرحها برای شکستن روحیه و
به تسلیم واداشتن زنان زندانی بود.
این بخش که در کنار در ورودی ساختمان واحد یک زندان قزلحصار قرار داشت در اصل پیشتر به
صورت یک سوئیت برای زندگی و یا استراحت مسئوالن و پرسنل زندان در نظر گرفته شده بود و
دارای چهار اتاق ،یک راهرو و یک باغچه)پاسیو( ،سه توالت و دستشویی و یک حمام بود و در کنار
آن یک سالن بزرگ که شبیه یک سالن ورزشی بود نیز وجود داشت .از این سالن به عنوان یک اتاق
عمومی در طول مدتی که واحد مسکونی دایر بود ،به صورت موقت استفاده میشد.
واحد مسکونی بر خالف ظاهرش ،یک شکنجهگاه معمولی نیست؛ بلکه جهنم زنانی است که پس از
گذشت دو دهه ،هنوز قطره -قطره خاطراتشان را میگریند .زنانی که دردهای پایانناپذیرشان
هیچگاه بیان نشد و جوانی ،طراوت ،شادابی و نشاطشان در هزارتوی جهل ،تعصب ،ستم و شقاوت
یک رژیم قرون وسطایی پر پر شد .زنانی که جهان ندانست بر آنها چه رفت و هیچکس داستان
فاجعهای را که از سر گذراندند ،نشنید.
"م  -ب" یکی از زنانی که به هنگام دستگیری ،هفده ساله و دانش آموز بوده ،تعبیر گویایی از واحد
مسکونی به مثابه گورستان زندگان دارد .او میگوید:
واحد مسکونی ،قبرستان دختران زندهی نیمهروانی شده بود .چرا که چیزهای بزرگی از
ما را در خود دفن کرده بود .برای همین هم سالها از میان ما کسی صحبت نکرد.

۱۴۵

زنانی که در واحد مسکونی به بند کشیده شدند ،پس از تحمل شش -هفت ماه شرایط سخت
سلولهای انفرادی گوهردشت به اتهام عضویت در تشکیالت درون زندان به قزلحصار منتقل شدند.
 ۱۴۵چه بسا این دسته افراد به این دلیل سخنی نگفتهاند که مانند بسیاری از قربانیان فکر میکنند :برای آنهایی که در
آنجا اسیر بودند ،توضیحی الزم نیست و آنهایی که در آنجا به سر نبردهاند ،نمیتوانند درک کنند که ما در درون و
بیرون آنجا چه مصیبتها و رنجهایی کشیدیم.
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آنها در حالی به شکنجهگاه جدید برده شدند که تعدادی از آنها را گمان بر این بود که دوران
سخت انفرادی به پایان رسیده است و دوباره به بندهای قزلحصار باز میگردند و چه بسا آزادی از
زندان نیز در چشمانداز است و تعدادی دیگر با بدبینی خود را به دست سرنوشت سپرده و حتا تصور
اعدام خود را نیز در سر میپروراندند.
واحد مسکونی ،برخالف زهدانی که با پرورش نطفهای آن را به نقطهی کمال رسانده و طی یک
فرآیند پیچیده به انسانی بدل میکند ،تالش میکرد طی فرآیندی ضدتکاملی ،اینبار انسانی را به
لحاظ روانی فروپاشانده و به قهقرا برد.
اگر برای مسئوالن زندان میسر بود ،شرایط واحد مسکونی را برای کلیهی زندانیان فراهم میکردند .با
این حال طبق گزارشهای منتشر شده ،شرایط مشابه آن در برخی زندانها  -از جمله زندان شیراز -
اعمال شده بود.

ساکنان اصلی واحد مسکونی
تعداد زندانیانی که طی چهارده ماه برقراری واحد مسکونی از اردیبهشت  ۶۲تا تیرماه  ۶۳در آنجا
بسر بردند ،حدود چهل نفر بود .این تعداد مرکب بودند از مسئوالن تشکیالت درون زندان بند چهار و
هشت ،توابین و زندانیانی که به اتهام عضویت در تشکیالت زنان هوادار مجاهدین به آنجا منتقل
شده بودند.
میتوان با کمی مسامحه گفت به غیر از مسئوالن تشکیالت زنان بند چهار و هشت که شرایط
ویژهای داشتند ،فشار اصلی )روحی و جسمی( روی بیستویک نفر متمرکز شده بود .اما این به
معنای نفی وجود فشار بر بقیه ساکنان واحد مسکونی نیست .تمامی کسانی که در واحد مسکونی به
سر میبردند ،تحت فشارهای شدید و خردکننده قرار داشتند.

۱۴۶

نه نفر از زندانیان واحد مسکونی از جمله کسانی بودند که بیشتر آنها پیش از آن که بقیه زندانیان
از گوهردشت به واحد مسکونی منتقل شوند ،از بند سه واحد سه قزلحصار به این محل منتقل شده
و در سطوح مختلف به همکاری با بازجویان پرداخته بودند.
از این دسته ،تعدادی به همکاری گسترده با بازجویان تن داده و شرایط ناگواری را برای زندانیان به
 ۱۴۶در ارائهی این آمارها ،هرچند تالش شد که حداکثر دقت ممکن به کار برود اما بعید نیست برخی از افراد با توجه به
مشاهدات و یا شواهدی که در دست دارند ،یکی دو نفر به هر دسته اضافه و یا کم کنند .بعید میدانم تفاوت احتمالی بیش
از این باشد .این تقسیم بندی تنها به منظور روشن شدن موضوع انجام گرفته است .افراد گردانندهی تشکیالت بند چهار
نیز در زمرهی افراد تحت فشار محسوب میشوند؛ هر چند موقعیت تعدادی از آنان با  ۲۱نفری که از ابتدا تا انتها در زیر
بیشترین فشارها بودند ،فرق میکرد.

٨۶
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وجود آورده بودند .در حالی که چند نفری سرشان در الک خودشان بود و کمتر دیگران را آزار و
اذیت میکردند .این افراد نیز تا پایان کار واحد مسکونی ،در آنجا ماندند.

۱۴۷

بازجویان در مقاطع مختلف افرادی را به تشخیص خود ،نزد توابینی که مشغول همکاری بودند،
میفرستادند تا به این وسیله آنها را نیز به همکاری وادارند.
میانگین سنی افرادی که تحت بیشترین فشارها بودند ،در حدود بیست و سه سال و نیم بود و در
میان آنها دانشجو ،پرستار ،معلم ،فوق لیسانس فیزیک ،لیسانسیه حسابداری ،دیپلمه و دانش آموز
به چشم میخورد .جوانترین فرد چهارده یا پانزده سال بیشتر نداشت و مسنترین فرد سیو یک
ساله بود.
میانگین سنی توابین به هنگام انتقال به واحد مسکونی کمی بیش از هیجده سال و نیم بود.
کمسنترین فرد شانزده سال و مسن ترین فرد بیستو سه ساله بود .از میان آنها تنها یک نفر
دانشجو بود .میانگین سنی مسئوالن تشکیالت بند بیستو چهار سال بود و همگی به جز یک نفر
دانشجو بودند .مسنترین فرد بیست و نه ساله و جوانترین فرد بیست و سه ساله بود.
در حدود پنجاه نفر نیز به مرور و بهویژه در بهار  ۶۳برای دورهی محدودی )نسبت به کسانی که به
برای مدت طوالنیای در آنجا به سر برده بودند( به منظور بازجویی به واحد مسکونی منتقل شدند.
اما هیچگاه با زندانیان دائمی واحد مسکونی در یک جا به سر نبردند .به میان آنها چند تواب
فرستاده بودند تا دربارهی اعمال و رفتار آنها گزارش تهیه کنند .این افراد نیز در دورهی سه ماههای
که در واحد مسکونی به سر بردند ،تحت شکنجههای جسمی و روحی مشابهی قرار گرفتند.
مهتاب در رابطه با یکی از کسانی که در اردیبهشت  ۶۳به واحد مسکونی برده شده بود ،مینویسد:
یادم هست یک روز عصر "الف -س" که یکی از بچههایی بود که قبال در بندمان بود و
حال مثل من در واحد مسکونی بود ،داشت با بازجویش صحبت میکرد از تعویض
پانسمان پایش که در اثر شکنجه بهشدت مجروح بود و از بازجو درخواست باند و چسب

 ۱۴۷هرچند اکثر این افراد ظاهرًا مورد شکنجهی فیزیکی قرار نگرفتند ،اما نفس حضور در واحد مسکونی و مشاهدهی
فشار شکنجهای که بر دیگران اعمال میشد ،به لحاظ روانی فشار زیادی بر آنان وارد میکرد .ترس و واهمه از این که آنان
نیز در صورت نافرمانی و ...به چنان سرنوشتی دچار شوند زمینهی مساعدی بود برای همکاری و تن دادن به خواستههای
بازجویان .اکثر آنها نیز "خودی" به حساب نمیآمدند .بعضی از آنان برای اثبات این که "خودی" هستند به دیگران فشار
بیشتری وارد میکردند .در مورد این افراد نیز به سادگی نمی توان قضاوت کرد و میبایستی پارامترهای گوناگون را در نظر
گرفت .به ویژه آن که تعدادی از آنها هنوز پس از چند سال حضور در زندان ،به سن قانونی نرسیده بودند.
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زخم میکرد .بازجویش ) سعید( تعویض پانسمان را به عهده خود زندانی شکنجه شده
گذاشته بود.
بازجویان با استفاده از تجربیاتی که در طول یک سال در واحد مسکونی کسب کرده بودند ،سعی
داشتند زندانیان منتقل شده در بهار  ۶۳به واحد را در دورهی کوتاهتری خرد کنند .از آنجایی که
مدت حضور این دسته از زنان چندان زیاد نبود ،آسیبهای روانی کمتری ،به نسبت بقیه ،متحمل
شدند.

۱۴۸

چگونگی انتقال به واحد مسکونی
زنانی که ساکنان اصلی واحد مسکونی را تشکیل دادند ،پس از ماهها تحمل شرایط سخت انفرادی
گوهردشت که بهسادگی میتوانست بر فرد تأثیرات منفی بگذارد ،به قزلحصار منتقل شدند .آنها
پس از تحمل چند روز شکنجه ،ضرب و شتم و بازجویی شدید و بیرحمانه به شکلی اسفناک در
جهنمی که از پیش برپا شده بود به بند کشیده شدند.
م واحد
بازجویان تالش میکردند نهایت خشونت را نشان دهند .حتا کسانی که یک سال بعد به جهن ِ
مسکونی منتقل شدند نیز به همین صورت مورد آزار قرار گرفتند.این دسته از زندانیان اقبال آن را
داشتند که به خاطر برچیده شدن واحد مسکونی ،بیش از سه ماه اسیر فشارهای طاقتفرسای واحد
نباشند.
یکی از این زنان که در اردیبهشت  ۶۳جزو آخرین نفراتی بود که به واحد مسکونی منتقل شده بود،
دربارهی چگونگی انتقال خود به این واحد چنین میگوید:
ده دقیقه بعد ماشین ایستاد .دو نفر باال آمدند و بدون این که حتا یک کلمه حرف
بزنند ،با لگد ابتدا خودم و بعد ساکم را پرتاب کردند پایین .به داخل یک حیاط رفتم ،از
زیر چشمبند نگاه کردم ،یک حیاط معمولی با باغچهای در وسط بود .حدود سه -چهار
ساعت همانجا ایستاده منتظر ماندم ،خسته شدم و نشستم ،ناگهان زیر مشت و لگد
گرفته شدم ،آنچنان بیرحمانه میزدند که پرتاب شدم وسط باغچه و با سر رفتم توی
دیوار .طرف ] یکی از بازجویان[ گفت» :فکر نکنی اینجا خانهی خاله است .آمدهای که
 ۱۴۸توجه داشته باشید که این داوری در مقام مقایسه با عمق فاجعهای که در واحد مسکونی جریان داشت و آثار
خردکنندهای که روی زندانیان آن گذاشت ،انجام میگیرد .وگرنه فشاری که این دسته زنان)آنانی که دوران محدودی در
واحد مسکونی به سر بردند( تحمل کردند نیز در تاریخ معاصر نمونه مشابه ندارد و گوشهای از آن در این تحقیق آمده است.
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حساب تمام منافق بازیهایت را پس بدهی .اینجا آخر خط ما و شماست ...«.وقتی به
هوش آمدم دیدم داخل یک اتاق هستم و دو نفر از خائنان]توابین[ در کنارم ایستادهاند.
آنجا بود که فهمیدم به واحد مسکونی آورده شدهام.

۱۴۹

یکی دیگر از کسانی که همراه با آخرین نفرات به واحد مسکونی برده شده بود در توصیف خود از
محل مزبور موارد هولناکی را مطرح میکند:
در اردیبهشت  ۱۳۶۳من را به واحد مسکونی بردند .از بند صدایمان کردند ،یک گروه
بودیم که نمیدانستیم به کجا میرویم .از همان اولی که از در بند بیرون آمدیم چند
نفر شروع کردند به زدنمان .میگفتند» :جایی میروید که دیگر بیرون نمیآیید و تا
صبح شما را میکشیم« .سوار مینیبوس شدیم .آنجا هم به شدت کتک خوردیم.
طوری که دیگر کسی برای ایستادن تعادل جسمی نداشت .دیگر جایی را نمیدیدیم.
بعد از اتوبوس ]مینیبوس[ پرتابمان کردند به داخل یک حیاط ،به سختی توانستیم
بلند شویم .دستمان را به دیوار و لبه پنجره گرفتیم و ایستادیم .بعد ما را به یک اتاق
پرتاب کردند .این که میگویم پرتاب کردند غیرواقعی نیست .ما را تنها با کتک به آنجا
نبردند .بلکه به معنای دقیق کلمه با کابل و مشت و لگد به آنجا پرتاب کردند ،آنجا
دوباره کتک شروع شد ،همراه با رکیکترین فحشها و ناسزاها به ما و
سازمان]مجاهدین[ ...گفتند» :تا صبح شما را خواهیم کشت« .خود من فکر میکردم
ال یک جا یک ضربهی مشت به قلبم زدند که چندین بار
واقع ًا تا صبح ما را میکشند .مث ً
چرخیدم و زمین خوردم .دوباره بلندم کردند و بعد همه فوتبال شدیم .میزدند و پاس
میدادند به بازجوی دیگر .آنقدر ادامه دادند تا جایی که دیگر همه مان بیهوش
شدیم.

۱۵۰

دقت در گفتههای او ما را با عمق فاجعهای که زندانیان قدیمی واحد مسکونی در یک سال گذشته
متحمل شده بودند ،آشنا میکند.

 ۱۴۹قهرمانان در زنجیر ،انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،سال  ،۱۳۷۹صص ۳۴۱و.۳۴۲
 ۱۵۰پیشین ،صص  ۳۴۵و.۳۴۶

زندان قزلحصار

٨٩

گردانندگان و مسئوالن واحد مسکونی
به احتمال زیاد در امر تقسیم کار شعبههای بازجویی اوین و تالشی که به منظور تخصصی کردن
امور به خرج میدادند ،شعبهی دو اوین مسئولیت اداره واحد مسکونی را به عهده گرفته بود.
چنانچه شعبه یک مسئولیت ایجاد تشکیالت موازی دادستانی مجاهدین

۱۵۱

در سطح تهران را به

عهده داشت ،شعبه هفت بیشتر به تیمهای عملیاتی مجاهدین میپرداخت ،شعبههای پنج و شش
به ترتیب به پروندههای زندانیان تودهای -اکثریتی و دیگر گروههای مارکسیستی و شعبه هشت به
زندانیان بهایی میپرداختند .شایان ذکر است که گردانندگان واحد مسکونی تحت نظارت

الجوردی بودند و او خود مستقیم ًا فعالیت آنها را زیر نظر داشت ۱۵۲.یکی از شاهدان عینی در این
باره میگوید:
یک روز الجوردی برای بازدید آمد و گفت» :همان طور که برادران گفتهاند اینجا
آخر خط ما با شماست  ...ما هم شما را آوردهایم اینجا تا فسیل بشوید ،بعد هم
الشههایتان را میریزیم جلو حیوانات ،هیچکس هم خبر نمیشود .چون از جای شما
ال خبر ندارند .تازه اگر هم بفهمند هیچ غلطی نمیتوانند بکنند«.
اص ً

۱۵۳

حاج داوود رحمانی ،برخالف بند قیامت که توسط او اداره میشد ،نظارتی بر این بخش از زندان که
مستقیم ًا از اوین هدایت میشد ،نداشت و در طول مدت برقراری واحد مسکونی ،تنها دو بار در آنجا
دیده شد که یک بار آن در اواخر دوران واحد مسکونی و پیش از برچیدن آن بود .البته او در حد
ظرفیت خود از تجربیات واحد مسکونی برای درهم شکستن مقاومت زندانیان بهره مند شد .پاسداران
و پرسنل زندان هم رفت و آمدی به واحد مسکونی نداشتند.
بازجویان اداره کننده واحد مسکونی عبارت بودند از:
 ۱۵۱این تشکیالت تحت نام مجاهدین ،با افرادی که سابقهی کار سیاسی و تشکیالتی داشتند تماس گرفته و آنها را
ترغیب میکرد که به آنها پیوسته و علیه رژیم دست به فعالیت بزنند .این تشکیالت موازی برای جلب اعتماد سوژه،
آخرین اعالمیهها و نشریات مجاهدین را به آنها میداد .پس از جلب اعتماد فرد از او خواسته میشد گزارش جامعی از
فعالیت گذشته خود برای آغاز همکاری بدهد .گاه سوژههایی را که به دام میافتادند ترغیب به انجام عملیات نظامی
میکردند  .صدها نفر به این شکل توسط مأموران امنیتی رژیم دستگیر شدند.
 ۱۵۲حاجاحمد قدیریان معاون الجوردی در خاطرات انتشار یافتهاش از نشستهای شبانهی بازجویان شعبهها با الجوردی
و برنامهریزی برای اعمالشان سخن میگوید.
 ۱۵۳قهرمانان در زنجیر ،انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،چاپ  ،۱۳۷۹ص .۳۴۳

٩٠

دوزخ روی زمین

 -۱اکبری ،سربازجو و اداره کنندهی واحد مسکونی ،حدودًا سی تا سی و دو ساله ،بازجوی شعبه دو
اوین .الغر ،کوتاه ،دارای موی صاف و پر پشت ،متاهل .اکبری در بیرحمی ،توحش و شقاوت همچون
"مالک" خازن و مسئول جهنم بود .هیچ احساس و عاطفهای در این فرد دیده نمیشد .ضدیت و
کینه و نفرت او نسبت به زنان ،مثال زدنی بود .او زنان را نمونه های بارز "خباثت" و "نجاست"
می شناخت و یکی از آن ها را "عفریته" می نامید.

۱۵۴

اکبری ،احمدرضا فرزند چهارسالهاش را نیز گاهی اوقات به واحد مسکونی میآورد .احمدرضا با
گرفتن گوشهی چادر زندانیان زن در جابهجا شدن آنها کمک میکرد .اکبری به فرزند خردسالش
آموزش داده بود که تحرکات زندانیان را زیر نظر داشته باشد .در بسیاری موارد گزارشهای کودک
چهار ساله منجر به شکنجهی زندانی میشد.

۱۵۵

 -۲حامد ،دستیار اکبری؛ حدودًا بیست و هشت ساله؛ دانشجوی سابق شیمی دانشگاه تهران و
احتما ًال بازجوی شعبه دو اوین .وی بعد از گذشت چند ماه به اوین بازگشت .ظاهرًا به خاطر سوابق
دانشجویی ،از نظر تئوریک بر دیگر بازجویان  -بویژه در زمینهی اعمال فشارهای روانی روی زندانی-
تأثیرگذار بود .او همدانشکدهای "م  -الف" یکی از زندانیان واحد مسکونی بود.

۱۵۶

 -۳سعید ،حدودًا بیست و سه ساله ،مجرد .به گفته خودش دانشجوی سال سوم رسانههای گروهی
در انگلیس بوده که برای خدمت به انقالب به کشور باز میگردد .گفته میشد پدرش از بازاریانی بود
که در زمان شاه به زندان سیاسی محکوم میشود .فردی بسیار خشن و فرصت طلب بود که کمتر
انگیزهی ایدئولوژیک داشت .گفته میشود پس از رفتن از دادستانی ،با استفاده از رانتهای دولتی
مشغول تحصیل در رشته پزشکی شده است.
 ۱۵۴در بین زندانیان واحد مسکونی شایع بود که خواهر وی از ناراحتی روانی رنج میبرد و بارها مورد سوء استفاده جنسی
جنسی هم محلهای هایش در حوالی میدان امام حسین تهران قرار گرفته بود.
 ۱۵۵رذالت و پستی او تا آنجا بود که بعد از بازگشت از سفر حج ،توابهای ساکن واحد مسکونی ،برای نشان دادن حسن
نیت با استفاده از جیرهی غذایی اندک خود ،کیکی را درست میکنند تا به او هدیه دهند .اکبری با کینهجویی و نفرت تمام
ضمن امتناع از گرفتن کیک ،توابها را مورد دشنام و ناسزا نیز قرار میدهد .او در اولین برخوردش با زندانیان پس از
بازگشت از حج در حالیکه شقیتر شده بود میگوید :اگر مسلسل میداشتم و از من میخواستند که همهی شما را به
رگبار ببندم ،این کار را میکردم .من در سفر حج بود که عظمت اسالم و مسلمین را دیدم .تهدیدات او توابین را نیز شامل
میشد.
 ۱۵۶یکی از زنان تحت شکنجه و عذاب ،به دستور حامد چشمبندش را بر میدارد .زن زندانی وقتی متوجه میشود فردی
که بازجو و شکنجهگرش است ،سالها با او هم دانشکدهای بوده و آنها در یک جا درس میخواندند و در یک کتابخانه
مینشستند و خود را آماده امتحانات میکردند ،شروع به گریستن میکند؛ گریستن بر سرنوشتی که آنان را اینگونه در
مقابل هم قرار داده بود.

زندان قزلحصار

٩١

 -۴اسماعیل ،حدودًا بیست و هفت ساله ،بازجوی شعبه دو .گودنشین سابق در محله خزانه و اهل
خرمآباد .برادرش در سال  ۶۰توسط مجاهدین کشته شده بود و مسئولیت نگهداری از فرزندان
برادرش نیز با او بود .زبانش کمی میگرفت .هم اکنون از مسئوالن دادستانی انقالب در خیابان معلم
تهران است و در ارتباط با صدور پاسپورت و اجازهی خروج از کشور زندانیان سیاسی سابق نظر
میدهد .وی پیش از انتقال به واحد مسکونی نیز مدتی در ارتباط با پروندههای مربوط به تشکیالت
درون زندان کار میکرد.

۱۵۷

هر یک از این بازجویان مسئولیت بازجویی یک دسته از زندانیان واحد مسکونی را بر عهده داشت.
اکبری مسئول کل بازجویان بود و عالوه بر دستهای که خود مورد بازجویی قرار میداد ،زندانیان
دیگر را نیز زیر نظر داشت .گاه تغییرات جزیی در مسئولیت بازجویان داده میشد .ولی در مجموع
همهی بازجویان در روند بازجوییها بودند و با یکدیگر تبادل نظر میکردند .البته گاه و بیگاه به
خاطر نوع کاری که داشتند و تأثیراتی که محیط روی آنها نیز میگذاشت تضاد و درگیری نیز
بینشان به وجود میآمد که تالش میکردند زندانیان در جریان آن قرار نگیرند.

۱۵۸

بازجویان به خاطر حضور مداوم در واحد مسکونی و برای پرهیز از وسوسه شدن در مقابل
خواسته های درونی خود ،بر اساس شهادت کسانی که بیشترین دوران را در آن جا به سر
برده اند ،مؤکداً از نزدیک شدن به زندانیان به جز در مواقع ضرب و شتم و شکنجه پرهیز
می کردند و زندانیان موظف بودند در حضور آن ها به غیر از داشتن چادر ،روی خود را نیز محکم
بپوشانند .البته چه بسا به علت حضور دائمی بقیه بازجویان در آن جا و به خاطر ترس از یکدیگر
و فشار گروهی ،چنانچه تمایلی هم داشتند ،امکان سوءاستفاده جنسی از زنان را نداشتند.
البته این حقیقت را نبایستی دور از نظر داشت که گاه آن ها مدت ها در کنار متهمی که
چشم بند بر چشم داشت ،می ایستادند بدون آن که تماسی با بدن او برقرار کنند و یا مخفیانه
آن ها را نگاه می کردند .نمی توان ارزیابی دقیقی از آن چه در اذهان آن ها می گذشت به دست
داد ،ولی مطمئناً به لحاظ عملی از وظایفی که به عهده شان بود ،تخطی نمی کردند.

 ۱۵۷در آخر سال  ۶۱او با تشکیل پرونده مجدد برای تعدادی از زندانیان ،باعث تشدید محکومیت تعدادی از زندانیان و از
جمله اعدام مجید کوچکپور شد.
 ۱۵۸مهتاب که در اردیبهشت  ۶۳از بند قیامت به واحد مسکونی منتقل شده میگوید وقتی بازجویم اسماعیل متوجه شد
که در نبود او سعید مرا تنبیه کرده و مجبور ساخته از شب تا صبح بیدار مانده و کنار دیوار بایستم  ،نزد او رفته و با تغیر
به او گفت» :چرا توی کار من دخالت میکنی و به متهم من چی کار داری«.

٩٢

دوزخ روی زمین

بهانه سرکوب ،تشکیالت درون زندان زنان
راهاندازی واحد مسکونی ریشه در تغییر و تحوالت دو سال گذشته زندان داشت .پس از انتقال بخشی
از زنان زندانی به قزلحصار در آذر سال ۶۰

۱۵۹

و تشکیل بندهای چهار عمومی و چهار مجرد در

واحد سه ،تشکیالتی از سوی تعدادی از زنان هوادار مجاهدین که بیشتر دانشجو بودند و سنشان
نسبت به میانگین سن زندانیان زن مجاهد بیشتر بود ،به وجود آمد.

۱۶۰

آنها با احساس مسئولیت

تالش میکردند که مبارزه را در سطح زندانها ادامه دهند ولی در این راه از تجربه و توانمندی کافی
برخوردار نبودند و اصو ًال زندان خمینی جای مناسبی برای اینگونه حرکتها نبود.

۱۶۱

آنها در

مناسبات خود افراد را در بخشهای دانشجویی ،دانشآموزی ،محالت و معلمان تقسیم کرده بودند و
تالش میکردند تا حد ممکن آنها را در اتاقهای جداگانهای سازمان دهند .این کار به مدد حضور
عفت خلیلی یکی از مسئولین تشکیالت که عنصر نفوذی بود و در ادارهی بند با پاسداران همکاری

میکرد ،میسر شده بود ۱۶۲.بدین ترتیب بسیاری از افراد بدون آن که خود بدانند و یا حتا اطالعی از
وجود تشکیالت داشته باشند ،از نظر مسئوالن تشکیالت در روابط آنها قرار داشتند و یا وانمود
میشد که در روابط آنها هستند .البته گرایش به ایجاد نظم و ساماندهی در زندگی افراد در زندان و

روشن نگاهداشتن شعلهی امید و پایداری و مبارزه ،همیشه از سوی افراد با تجربهتر و گاه به لحاظ
تشکیالتی باالتر جریانهای سیاسی دنبال میشد و این تنها ویژگی زندانیان هوادار مجاهدین نبود.
فعاالن گروههای سیاسی نه تنها در زندان رژیم ،که در همهی زندانهای سیاسی دنیا دست به چنین
اقداماتی میزنند.
گردانندگان تشکیالت بند چهار عمومی با کپیبرداری از روابط تشکیالتی مجاهدین در فاز سیاسی،
 ۱۵۹دوازدهم تیرماه  ،۶۰ده نفر از زنان زندانی به عنوان اولین سری از کمیته مشترک به قزلحصار منتقل شدند.
چند هفته بعد کم کم این تعداد به شصت تا هفتاد نفر رسید.
 ۱۶۰این اولین تشکیالتی نبود که در بند زنان به وجود آمده بود ،چرا که از تیرماه  ۶۰و به دنبال دستگیریهای گسترده
و هنگامی که از آپارتمانهای اوین به عنوان محل بازداشت زندانیان استفاده میشد نیز روابط تشکیالتی بین زنان زندانی
وجود داشت.
 ۱۶۱به غیر از احساس مسئولیت ،موضع قیممآبانه و اشتیاق به تسلط بر روح و اندیشهی دیگران و گاه ارضای حس
رهبریطلبی را که میتواند در بسیاری از ما وجود داشته باشد ،نیز نبایستی از نظر دور داشت.
 ۱۶۲البته عفت خلیلی خود به تنهایی تصمیم به انجام این کار نگرفته بود .در آن دوران به علت تجربهی کم زندانبانان،
اندک بودن تعداد توابها ،نبود انسجام در بین آنان این کار به سادگی و سهولت انجام میگرفت .همکاری مورد نظر در
زمینهی اطالعاتی نبود و تنها در زمینهی صنفی و به نحوهی اداره بند ،تقسیم اتاقها ،آمار بند ،تحویل غذا ،تحویل اجناس
دریافتی در مالقات )در سال  ۶۰میوه ،شیرینی و ...از خانوادهها دریافت میشد( محدود میشد .پیش از او نیز یکی از
زندانیان کرجی چنین نقشی را داشت.

زندان قزلحصار

٩٣

بی آن که تجربهی کافی داشته باشند و بدون آن که تغییر شرایط زمانی و مکانی را درک کنند،
درصدد بازسازی تشکیالت مشابهی در شرایط پیچیدهی زندان و در سرکوب مطلق برآمده بودند.
بیتجربگی آنها تا حدی بود که حتا توجه نداشتند این سبک کار در سازماندهی تشکیالتی نیمه
دوم سال  ۵۹و بهویژه در سازماندهی نظامی مجاهدین پس از سیخرداد  ۶۰از اساس درهم ریخته و
سازماندهی جدیدی پایهریزی شده بود.

۱۶۳

در زندان به سادگی و سهولت این امکان موجود بود که افراد بدون ردهبندیهای مشخص تشکیالتی
و از طریق کار جمعی ،خط مقاومت را پیش ببرند و میزان آسیبپذیری را کاهش دهند؛ چرا که در
هر جمعی باالخره کسانی که از توانایی ،پیچیدگی ،قدرت انطباق با شرایط و محبوبیت بیشتری
برخوردارند ،میتوانند اعمال نظر کنند.
مسئوالن تشکیالت با پرداختن به مسائل پیش پا افتاده از قبیل چه کسی با چه کسی کتاب بخواند،
از فروشگاه چه بخریم و یا چه نخریم،

۱۶۴

با زندانیان وابسته به گروههای دیگر و با پاسداران و

مسئوالن زندان چگونه برخورد کنیم و یا گاه با انتقال اخبار غیرواقعی و ساختگی و تحلیلهای
سطحی و نازل از رژیم ،انرژی زیادی را به هرز میبردند و به حساسیتهای زیادی دامن میزدند.

۱۶۵

مسئوالن دادستانی و زندان با دستیابی به چنین تشکلهایی و دستاویز قرار دادن آن بیشترین
فشارها را برای درهم شکستن زندانیان اعمال میکردند .میتوان گفت که پاگرفتن چنین
تشکلهایی ،ناخواسته در راستای مقاصد شوم مسئوالن و برنامهریزان زندان بود .هرکجا که چنین
روابطی از سوی هواداران گروههای سیاسی به وجود آمد ،موجب وارد شدن ضربات مهلکی به
زندانیان شد.

۱۶۶

مقامات زندان حتا در بندهایی که چنین روابطی نبود ،زندانیان را تحت فشار میگذاشتند و مدعی
میشدند که چنین روابطی نزد آنها وجود دارد ،تا بتوانند فشار بیشتری وارد کرده و از آن
 ۱۶۳طبیعت کار تشکیالتی در میان گروههای سیاسی در ایران باعث میشد که افراد تنها فرمانبردار باشند و چه بسا
پرسش هم داشتند ولی طرح نمیشد یا نمیکردند! چرا که چون و چرا غالب ًا به قیمت خلع رده و مسئولیت تشکیالتی تمام
میشد .در بسیاری موارد به محض قطع ارتباط تشکیالتی ،میزان توانایی محدود و درک پایین کسانی که روزگاری در
موضع مسئولیت بودهاند پدیدار میشود .به همین دلیل در شرایطی که بدنه به سر وصل نبود ،تقسیمبندیهای تشکیالتی
قبلی در موارد بسیاری فاجعهآفرین میشد.
 ۱۶۴زندانیان زن که از ضعف و ناتوانی جسمی رنج میبردند برعکس مردان از خرید میوه و بسیاری از مایحتاج اولیه
امتناع میکردند ،چرا که در بسیاری موارد ،میوه ،و....نوعی کاالهای غیرضروری و تجمالتی تشخیص داده میشدند.
 ۱۶۵این نوع روابط و برخوردها در بین تمامی گروهبندیهای سیاسی به چشم میخورد و مختص زنان مجاهد نبود.
 ۱۶۶در بند دو واحد یک قزلحصار که بخشی از زندانیان مرد هوادار مجاهدین به سر میبردند و در بند زنان کرجی نیز
این گونه تشکیالتها به بالی جان زندانیان تبدیل شد و ضربات جبرانناپذیری را به زندانیان هوادار مجاهدین وارد کرد.

دوزخ روی زمین

٩۴

بهرهبرداری کنند.
در هر صورت زندان خمینی ،به لحاظ ویژگیهای منحصر به فرد جمهوری اسالمی ،زندانی بود که
نمونهاش در هیچ کجای دنیا وجود نداشت .طبیعی بود که زندانیان این نظام نیز میبایستی فراز و
نشیبهای فراوانی را پشت سر میگذاشتند و تجربهها میاندوختند تا به یک درک منطقی از زندان و
و جنبههای خاص آن برسند .تجربههای گذشته و نیز تجربهی زندانهای دوران شاه نیز کارایی
چندانی در این زندان نداشت .البته طبیعی بود که به هنگام گذار از شرایط باز و نسبت ًا آزاد زندانها
در پیش از سی خرداد

۱۶۷

به شرایط بسته و وحشتناک پس از آن تاریخ ،مشکالت عدیدهای پیش

بیاید و زندانیان در شرایط جدید با فراز و نشیبهای عمدهای روبهرو شوند تا آن که خط صحیح و
اصولی حاکم شود .توجیه مسئوالن تشکیالت بر این پایه بود که هم فشار را روی خودمان کم کنیم
و هم به این ترتیب شرایط آزادی و فعالیت دوباره را برای خود فراهم آوریم.

لو رفتن تشکیالت و سیاست جدید رژیم
در بهار سال  ۶۱موقعیت عفت خلیلی یکی از گردانندگان تشکیالت در بند چهار عمومی واحد سه
قزلحصار لو رفت و متعاقب آن در حدود هفتاد نفر از زندانیان هوادار مجاهدین مورد تنبیه حاج
داوود قرار گرفتند .اینها به بند چهار مجرد ،که از آن مقطع به بند هشت معروف شد ،منتقل

شدند ۱۶۸.در ابتدا غالب افراد فوق در دو سلول انتهای بند که مساحت آنها کمی بیش از چهار متر

مربع بود ،محبوس شدند و تنها سه بار در روز برای رفتن به دستشویی ،اجازه داشتند که از سلول
خارج شوند .این زندانیان از هواخوری و تلویزیون نیز محروم بودند .پس از مدت کوتاهی با باز شدن
در سلولها ،موضوع تشکیالت و کم و کیف آن دیگر چنانکه باید و شاید از سوی زندانبانان و
زندانیان جدی گرفته نشد.
در بند جدید تشکیالت مزبور دیگر به شکل قبل وجود نداشت و یا دستکم قدرت ماهوی تشکیالت
بند چهار عمومی را نداشت .اکثر کسانی که گردانندهی تشکیالت بودند ،در همان بند چهار باقی
مانده بودند .در تابستان  ۶۱تعدادی زندانی جدید نیز به بند هشت منتقل شدند و به مرور به تعداد
زندانیان افزوده شد.
 ۱۶۷در این روز تظاهرات گسترده مردم تهران به دستور خمینی و طی پیامی که از رادیو دولتی پخش شد به خون
کشیده شد و صدها نفر دستگیر و دهها تن از دستگیر شدگان در روزهای بعد حتا بدون احراز هویت اعدام شدند .از این
روز به بعد اختناق شدیدی در کشور حکمفرما شد .در ماههای بعد دهها هزار نفر دستگیر و هزاران نفر اعدام شدند .این
سرکوب تا به امروز همچنان ادامه داشته و قربانیان زیادی از مردم ایران گرفته است.
 ۱۶۸ظاهرًا موضوع از طریق یکی از زندانیان زن اهل کرج به هنگام بازجویی در اوین لو رفته بود.
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در بند جدید زندانیان به مرور از حضور در مراسم فرهنگی ،نوحه خوانی و دعاخوانی و ...امتناع
کردند .در کل جو شاد و سرزندهای در بند حاکم بود و افراد حتا در سلولهای دربسته به اجرای
نمایشنامه و کارهای جمعی میپرداختند .مشاهدهی این حرکتها با آن که به صورت تشکیالتی نبود
و افراد به تشخیص خود و تحت تأثیر یکدیگر و فضای به وجود آمده آن را انجام میدادند،
حساسیتهایی در میان مسئوالن زندان به وجود آورد.
در پاییز  ،۶۱پس از بازگشت حاج داوود از سفر حج

۱۶۹

و بعد از اتمام بازدید هیأت منصوب از سوی

خمینی )مرکب از هادی خامنهای ،محمود دعایی ،محمدعلی هادی نجفآبادی(

۱۷۰

فشار بر زندانیان

به طور هولناکی افزایش یافت و شرایط رو به وخامت نهاد.
در همین دوران تعدادی از زندانیان بند چهار مجرد) بند هشت( که بعدها از ساکنان واحد مسکونی

شدند ،به گوهردشت ۱۷۱منتقل شدند و برای ماههای متوالی)اولین گروه به مدت هفت ماه در پاییز و
زمستان سرد سال  (۱۳۶۱در سلولهای انفرادی این زندان بدون کمترین امکاناتی زندگی کردند.
برخالف پیشبینی مقامات زندان ،گوهردشت و سلولهای انفرادی آن نتوانست به نقشههای
الجوردی و مقامات دادستانی که شکست و فروپاشی روانی این دسته از زنان را تعقیب میکرد ،جامه
عمل بپوشاند .الجوردی که خود از نزدیک با برخی از این زنان در گوهردشت برخورد کرده بود ،به
دنبال راهکارهای دیگری برای به زانو در آوردن آنها رفت.
در اواخر سال  ۶۱بعد از لو رفتن تشکیالت بند  ۲۰۹اوین

۱۷۲

و زیر ضرب رفتن افراد آن ،مسئوالن

 ۱۶۹بازجویان ،شکنجهگران ،زندانبانان و کادرهای قضایی رژیم ،معمو ًال پس از بازگشت از سفر حج ،جبهههای جنگ و یا
دیدار با خمینی دچار شور و شعف ایدئولوژیک میشدند و برای مبارزه با دشمنان "اسالم"  "،امام" و حکومت "شرعی"

شقیتر و بیرحم تر عمل میکردند.
 ۱۷۰ریاست این هیآت سه نفره که متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسالمی بود به عهدهی هادی خامنهای برادر
کوچکتر سیدعلی خامنهای رئیس جمهوری وقت و رهبر فعلی جمهوری اسالمی بود .هادی خامنه ای خود در سال -۶۰
 ۶۱یکی از بازجویان زندان اوین بود .محمدعلی هادی نجفآبادی دیگر عضو هیات ،یکی از سه نفری بود که چند سال بعد
در ماجرای "ایران گیت" با رابرت مک فارلین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا مالقات و گفتگو کرد.
 ۱۷۱زندان گوهردشت در مهرماه  ۶۱گشایش یافت .این زندان دارای  ۸بلوک سه طبقه است .در آن دوران سه بند این
زندان دارای سلولهای عمومی و بیست و یک بند دارای سلولهای انفرادی بود .هر بند انفرادی گوهردشت دارای ۳۸
سلول انفرادی و هر بند عمومی دارای  ۱۶سلول بود.
 ۱۷۲سیروس لطیفی ،اصغر فقیهی ،محمد مقدم و ...که در ابتدای دستگیری زیر فشار درهم شکسته شده و به مصاحبه
نیز تن داده بودند ،برای جبران گذشته ،در پوشش همکاری با رژیم و بازجویان ،روابطی را در بخش  ۲۰۹اوین پایه ریزی
میکنند که مجموع ًا در حدود بیست نفر را در بر میگرفت .آنان تعدادی از زنان هوادار مجاهدین را نیز همراه خود کرده
بودند .بعد از لو رفتن تشکیالت مزبور ،آنها در معرض شکنجههای هولناکی قرار میگیرند .مردهایی که در این تشکیالت
بودند ،همگی اعدام و زنانی که در این مجموعه بودند به خاطر نقشهای حاشیهای که داشتند ،به حبسهای طویلالمدت
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دادستانی از فرصت به دست آمده استفاده و تالش کردند با بهرهگیری از زمینهی قبلی که در
قزلحصار به دست آمده بود ،فشار روی زنان را نیز تشدید کنند .مقامات دادستانی با تحت فشار قرار
ال به اوین منتقل شده بودند ،اطالعات
دادن تعدادی از مسئوالن تشکیالت بند چهار و هشت که قب ً
قابل توجهی در زمینهی روابط زندانیان به دست میآورند .با توجه به این اطالعات و گزارشها،
تصمیم به برپایی شعبهی ویژهای در قزلحصار به منظور رسیدگی به امر بازجویی زنان زندانی
میگیرند.

رهنمودهای خمینی به مقامات قضایی و بازجویان؛ زمینه ساز تشدید فشار
تصمیم تشدید فشار روی زندانیان و ایجاد بند ویژه در قزلحصار متعاقب دیدار مقامات قضایی،
بازجویان و زندانبانها با خمینی در تاریخ  ۱۸بهمن  ۱۳۶۱انجام میگیرد.
خمینی در این تاریخ ،سیدحسین موسوی تبریزی دادستان کل انقالب ،محمد محمدی گیالنی
رئیس دادگاههای انقالب و سیداسدالله الجوردی دادستان انقالب اسالمی مرکز ،حکام شرع
دادگاههای انقالب و بازجویان دادستانی انقالب اسالمی مرکز را به حضور پذیرفته و ضمن مخالفت
با عفو زندانیان سیاسی ،حساب آنها را از دیگر زندانیان جدا میکند و میگوید:
...من بخصوص این قشری که سر و کارشان با این اشخاصی است که ضد انقالب
هستند و اشرار هستند ،من عالقه به اینها زیاد دارم و زحمت آنها را میدانم .و من در
آن نوشتهای هم که نوشتم راجع به ]فرمان هشت مادهای[،

۱۷۳

ضد انقالب را استثناء

محکوم شدند و به مدت سه سال تا سال  ۶۵گاه و بیگاه در زیر فشارهای طاقتفرسا و حبس انفرادی به سر میبردند و
همگی به جز یکی – دو نفرشان در کشتار گسترده سال  ۶۷اعدام شدند .اطالعات در این مورد بسیار ناچیز است و نیاز به
تحقیقات گسترده در این زمینه وجود دارد.
 ۱۷۳در  ۲۴آذر  ،۶۱خمینی فرمانی را در هشت ماده به منظور »جانشین کردن احکام الله در نظام جمهوری اسالمی به
جای احکام طاغوتی« صادر میکند .او در این فرمان از جمله روی »تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابالغ آنها« و
»رسیدگی به صالحیت قضات و دادستانها و دادگاهها« ،تأکید میکند و مواردی چون احضار ،دستگیری ،توقیف اموال،
ورود به محل کار و کسب و منزل افراد ،شنود مکالمات و ...بدون حکم قضایی را ممنوع اعالم میکند .اما در پایان همین
فرمان تأکید میکند» :آنچه ذکر شد و ممنوع اعالم شد ،در غیر مواردی است که در رابطه با توطئهها و گروهکهای مخالف
اسالم و نظام جمهوری اسالمی است« و از مقامات قضایی میخواهد با کسانی که »برای نقشههای خرابکاری و افساد فی
االرض اجتماع میکنند و محارب خدا و رسول میباشند «» ،در هر نقطه که باشند ،و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی
ودستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکدهها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل نشان دهند «.خمینی افراد وابسته به

زندان قزلحصار

٩٧

کردم .و من مع ذالك گاهی میبینم سئوال میکنند که راجع به اینها چی .خوب ،من
از اول گفتم که آنها حسابشان از این مسائل جداست .آنها نه عفوی حاال در کار
است برایشان مگر اینکه خیلی تشخیص بدهند که نه ،دیگر حاال منقلب شده واقع ًا.
۱۷۴

خمینی در ادامه باز هم تأکید میکند که وابستگان گروههای سیاسی مشمول فرمان هشت مادهای او
نمیشوند و تا زمانی که خدا بخواهد در زندان میمانند و اگر الزم باشد "حد" هم میخورند:
اما در همان جا ]فرمان هشتمادهای[ من قضیه دادگاهها و دادسرای انقالب را که
مربوط به این جمعیت است ،همان جا من گفتم آنها حسابشان علی حده است .اینها
باید با جدیت ]درست[ بشود ،با جدیت تعقیب بشود و حسابشان را درست بکنند.
البته معاشره ،معامله با آنها مادامی که در زندان هستند ،معامله انسانی  -اسالمی باید
باشد .و هر وقت هم معلوم شد که این شخص باید فالن حد را بخورد ،فالن حد را
بخورد .باید هم بماند تو حبس تا برود و آن ،اشراری است که اگر بیرونش کنند باز هم
مشغول بشود به آن کارها ،میماند تا هر وقتی که خدا بخواهد.

۱۷۵

خمینی در ادامهی این دیدار سخنانی را به زبان میآورد که میتواند زمینهساز برپایی واحد مسکونی
و چراغ سبزی برای تشدید فشار روی زندانیان سیاسی بوده باشد:
من راجع به دادگاه انقالب و راجع به کارهایی که مربوط به دادگاه انقالب است ،من
نمیگویم که باید اینجا سستی بشود .اینجا باید با جدیت جلویش گرفته بشود ،باید
جلوی این فسادها گرفته بشود ،حاال بگیرند نگه دارند ،تربیت کنند یا اگر واقع ًا مستحق
حدود شرعی هستند ،حدود شرعی را جاری بکنند که  -زندانها  -باید زندانها محل
تربیت باشند ،باید مردم را در زندانها تربیت کرد .زندان خودش یك تربیتگاه باید
باشد ... .حاال هم باز همین معنا را -عرض میکنم که  -همه بدانند که در غیر
گروههای سیاسی مخالف خود را مفسد و محارب با خدا معرفی میکرد .رجوع کنید به جلد هفدهم صحیفه نور ،صص ۱۳۹
تا ۱۴۱
 ۱۷۴پیشین ،ص  ۲۸۳اینترنتی.
 ۱۷۵پیشین ،ص ۲۸۴اینترنتی.

دوزخ روی زمین

٩٨

دادگاههای انقالبی که مربوط به این گروهكهاست ،سایر دادگاه ها و دادسراها کار مردم
را باید زود تمام بکنند.

۱۷۶

خمینی همچنین ضمن تأیید و روحیه دادن به حکام شرع و بازجویان ،جنایات انجام گرفته از سوی
آنها را ناچیز جلوه داده و دستشان را برای انجام جنایات بزرگتر و فجیعتر باز میکند و از آنها
میخواهد بدون توجه به اعتراضات بینالمللی در خصوص نقض حقوق بشر توسط رژیم ،کار سرکوبی
گروهها و فعاالن سیاسی را تا به آخر ادامه دهند:
در هر صورت ،ما باید این راهی که در آن واقع شدیم ببریمش تا آخر .مأیوس نباید
بشویم و شما هم دنبال این نباشید ،یعنی خیال این را نکنید که به شما یا به ایرانیها،
خارجیها تبریك میگویند .آنها تا آخر هم با ما سر و کارشان ،سر و کار دشمنی است
و ما هم باید اعتنایی به این دشمنیها نکنیم  ...و تا حاال هم که خدای تبارك و تعالی به
ما لطف فرموده ،عنایت فرموده و ما تا حاال هم بحمدالله بدی آن طوری که انقالبات
دیگر میبینند ،ندیدیم .این طور که یك میلیون ،یك میلیون میریختند دریا ،ما ندیدیم
این طور چیزها را .

۱۷۷

الجوردی در راستای تحقق رهنمودهای خمینی در همان روز در مصاحبه با روزنامهی جمهوری
اسالمی از عزم خود برای نابودی مجاهدین سخن میگوید:
تا آخرین نفر اینها ]مجاهدین[ را جمع نکنیم ،به هیچ وجه کوچکترین سازشی در
ذات دادستان ،شما ملت پیدا نخواهید کرد و تا زمانی که اینها رمقی در جان دارند ،با
آنها مبارزه میکنیم و تا زمانی که اینها را به کلی از پای در نیاوریم ،از پای نخواهیم
نشست.

۱۷۸

از آنجایی که در اواخر بهمن  ،۶۱تشکیالت سازمان مجاهدین در ایران برچیده شده و به خارج از

 ۱۷۶پیشین ،ص ۲۸۵اینترنتی.
 ۱۷۷پیشین ،صص  ۲۸۸ -۲۸۷اینترنتی.
 ۱۷۸روزنامه جمهوری اسالمی  ۱۸بهمن .۱۳۶۱

زندان قزلحصار

٩٩

کشور انتقال یافته بود و رهنمود خمینی نوع برخورد با زندانیان را مشخص میکرد ،تأکید الجوردی
بر این که »تا زمانی که اینها رمقی در جان دارند« و »تا زمانی که اینها را به کلی از پای در
نیاوریم ،از پای نخواهیم نشست« ،بیشتر مقابله با زندانیانی بود که در بند نظام جمهوری اسالمی

اسیر بودند .الجوردی عزم خود را جزم کرده بود تا نه تنها از آزادی زندانیان جلوگیری کند ۱۷۹بلکه
"رمق"شان را گرفته و آنها را از پای در آورد.
لو رفتن مسئلهی تشکیالت در زندان با رهنمودهای خمینی همزمان و به این ترتیب زمینهی ایجاد
یکی از بزرگترین شکنجهگاههای رژیم فراهم میشود.

کیفیت عذاب در واحد مسکونی
بازجویان در هیأت فرشتگان عذاب خداوند )غالظ و شداد( که سختدلی و سنگدلی ویژگی بارزشان
است درآمده بودند .آنها از ترکیب شکنجهی جسمی با گونهی دیگری از شکنجه که ایجاد خستگی
فیزیکی و روانی در قربانی میکرد ،معجون هولانگیز و دردناکی به وجود آورده بودند که وصف آن به
سختی امکانپذیر است و درک آن محال.
زندانیان واحد مسکونی غالب ًا در این احساس ،مشترک بودند که »آنها را در یک قفس دربسته به
صورت شبانهروزی همراه چهار بازجوی وحشی و دیوانه بدون آنکه راه فراری داشته باشند ،تنها
گذاشتهاند«.
این دختران جوان در ناامیدی و در شرایطی که تصورى از حال و آیندهی خود نداشتند ،پایانی برای
رنجهای خود ندیده و میدانستند »برخالف میلشان برای مدت طوالنی زنده مانده و از شانس کشته
شدن نیز برخوردار نخواهند بود«.
برای آنان مرگ آرزویی دست نیافتنی بود .آنها در جهنم گرفتار آمده بودند و میبایستی شرایط
اسفبار آن را تحمل میکردند.
در روزهای اول تشکیل واحد مسکونی ،زنان در بند ،پنج  -شش روز متوالی با چشمبند و بدون
خواب و لحظهای استراحت ،سرپا و با فاصله از دیوار ایستاده و کوچکترین تالششان برای تکیه و یا

 ۱۷۹خطر آزادی زندانیان سیاسی و مخالفت با تخفیف محکومیتها از سوی خمینی نیز تکرار میشد .وی خطاب به
اعضای مجلس خبرگان  -ائمه جمعه سراسرکشور و میهمانان خارجی شرکت کننده در سومین کنفرانس اندیشه اسالمی و
گرامیداشت دهه فجر گفت» :اگر از اینها هر چه بیرون برود هر یکشان بیرون بروند آدم میکشند ،آدم نشدهاند اینها .ما
تا کی باید خواب باشیم ؟ ما تا کی ساده اندیش باشیم؟ شماآقایان چرا ساده اندیشی میکنید؟« .صحیفه نور ،مؤسسه نشر
آثار امام خمینی ،جلد نوزدهم ،ص  ۱۴۰اینترنتی.

دوزخ روی زمین

١٠٠

قرار دادن دست به دیوار با واکنش شدید بازجویان روبهرو شده و مورد ضرب و شتم شدید قرار
میگرفتند .در این مدت هر یک از آنها باید دستش را در فاصلهی دو سانتیمتری دیوار به شکل
افقی نگاه میداشت .در غیر این صورت ،بازجو با کابل روی دستهای او میزد .این در شرایطی بود
که آنها در روزهای بعد برای آنکه زنده بمانند و عذابهای بیشتری را متحمل شوند اجازه پیدا
کردند بعد از نماز صبح تا صبحانه ،یعنی بین دو تا دو و نیم ساعت بخوابند .آنها در لحظاتی که
بیشترین نیاز به خواب را داشتند از آن محروم بودند و زمانی که به یک خواب عمیق فرو رفته بودند
باید بیدار شده و دوباره سرپا میایستادند .این شرایط هراسناک و زجرآور برای دوازده روز ادامه یافت
و بعدها نیز بارها در ارتباط با اغلب افراد تکرار شد.

۱۸۰

برای شکنجه و زیرفشار گذاشتن زنانی نیز که در اردیبهشت  ۶۳به واحد مسکونی منتقل شدند غالب ًا
از تکنیک بیخوابی و سرپا ایستادن استفاده میشد:
بعد ضوابط آنجا را برایم توضیح داد» :حق نداری چشمبندت را برداری یا بلند حرف
بزنی .حتا رنگ جورابت را هم بغل دستیات نباید ببیند .آنقدر سرپا میایستی تا آدم
شوی  «....به هر حال آن دو خائن ]توابین همکار بازجویان[ بلندم کردند و گفتند باید
تمام مدت بیستوچهار ساعت ،با چشم بند و چادر ،بایستم .فقط نهار و شام ده دقیقه و
برای نماز پنج دقیقه فرصت داشتم .بعدها که مقداری بیشتر آشنا شدم ،فهمیدم یکی از
راههای استراحت طول دادن نماز است .اما هر بار که این کار را میکردم با لگد پرتابم
میکردند روی زمین .به خصوص وقتی در حال رکوع بودم میزدند و بعد شروع به
مسخره کردن و خندیدن میکردند .بعد از آن بود که دیگر شب و روز برایمان فرقی
نمیکرد .در تمام مدت چشمبند زده باید سرپا میایستادیم .حتا موقع نماز خواندن
نمیدانستم چه ساعتی است و چه نمازی را باید بخوانیم .هر بار از آنها میپرسیدیم:
»چه نمازی را باید بخوانیم؟«

۱۸۱

 ۱۸۰در بسیاری موارد وقتی که خستگی خود را بر جسم تحمیل میکند و این وضعیت از آستانه تحمل و توان طبیعی
بدن و ظرفیت فرد میگذرد ،ناخواسته این درگیری ذهنی بر فرد تحمیل میشود که با این مقاومت خودم را بیهوده آزار
میدهم .فشار جسمی و روحی توأم با هم وارد شده و فرد تحت فشار احساس میکند در دوراهی تسلیم ،درد و رنج فزاینده
قرار داشته و ملزم به انتخاب است .در این شرایط به خاطر خستگی شدیدی که بر او تحمیل شده دچار تردید و دو دلی در
رابطه با دلبستگیها ،عالئق و آرمانش شده و دیگر قادر به ارزیابی شرایط نخواهد بود.
 ۱۸۱قهرمانان در زنجیر ،انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،چاپ  ،۱۳۷۹ص .۳۴۲

زندان قزلحصار

١٠١

یکی دیگر از زنان که تجربهی مشابهی دارد ،میگوید:
 ...بعد که به هوش آمدیم گفتند بایستیم و بیخوابی دادنهایی که گاه تا پنجاه ساعت
ادامه مییافت شروع شد .تا جایی که روی پای خودمان نمیتوانستیم بایستیم ،به در و
دیوار میخوردیم و زیرپایمان خالی میشد .همراه بیخوابیدادنها ،همواره در
نوبتهای مختلف کتک زدن با کابل و مشت و لگد جریان داشت .

۱۸۲

از بیخوابی دادن به عنوان ابزار شکنجه در زندانهای کشورهای دیگر نیز استفاده شده است؛ اما
نحوه بیدار نگاه داشتن ،مدت آن و همچنین آزار و اذیتهایی که با آن در واحد مسکونی توأم بود با
دیگر زندانها قابل قیاس نیست.
"یاکوبوویچ" یکی از قربانیان تصفیههای استالینی در رابطه با تجربهی خود از بیخوابی میگوید:
مرا پس از دست زدن به خودکشی ،دیگر کتک نزدند ،اما از خواب محرومم کردند .به
چنان حالتی از خستگی اعصاب افتادم که به نظرم میرسید اگر بتوانم بخوابم ،دیگر در
مقابلش هیچ چیز در این دنیا اهمیتی نخواهد داشت ،نه خجالت ،نه لجن مال کردن
خودم و دیگران.

۱۸۳

یاکوویچ تنها از خواب محروم شده بود ،سرپا ایستادن با چشمبند به همراه بیخوابی شکنجهای است
که درک آن برای کسی که تجربهی طوالنی مدت آن را ندارد ،غیرممکن است.

۱۸۴

بازجویان اجازه نمیدادند که زندانی حتا برای لحظهای احساس آرامش و قرار کند .آنها آگاهانه و به
عمد ،در طول شبانه روز و بهویژه در نیمههای شب ،با بهانههای واهی و یا حتا بدون هیچ دلیل و
 ۱۸۲پیشین ،ص .۳۴۶
 ۱۸۳در دادگاه تاریخ ،روی مدودف ،ترجمه منوچهر هزار خانی ،انتشارات خوارزمی ،تیر  ،۶۰ص .۱۹۱
 ۱۸۴فشار سرپا ایستادن روی فرد به طور تصاعدی باال میرود .یعنی فشار  ۴۸ساعت سرپاایستادن دو برابر  ۲۴ساعت
سرپاایستادن نیست بلکه بارها بیشتر است و همینطور میتوان میزان فشار در روزها و ساعتهای بعدی را محاسبه کرد .در
این نوع شکنجه ،بعد از مدتی بیخوابی ،انسان دچار کابوس و هذیان و توهم میشود .صداهای غیرعادی میشنود و رفتاری
غیرمعمول از خود نشان میدهد .بعد از مدتی ،پاها بشدت باد کرده ،متورم شده و به لرزه میافتند ،زمان و مکان در ذهن
در هم ریخته میشود ،ستون فقرات تیر میکشد ،دردی جانکاه تمامی بدن را در خود میفشارد و سر بشدت سنگین
میشود.

دوزخ روی زمین

١٠٢

بهانهای به سراغ زندانیان آمده و آنها را بهطور وحشیانهای مورد بازجویی ،شکنجه و آزار و اذیت قرار
میدادند.

۱۸۵

زنانی که در چنین شرایط هولناک و اسفباری به بند کشیده شده بودند ،در هر لحظه نمیدانستند
چگونه رفتار کنند و چه برخوردی داشته باشند .چرا که هیچ چیز در آنجا روال منطقی نداشت .هر
کاری ،حتا ساده ترین امور ،میتوانست "خالف" در نظر گرفته شود و مستوجب مجازات باشد .آنها
در این حالت ،در شوک و فشار دائمی به سر میبردند.
مهتاب که به خاطر دوبار تقاضای دستشویی رفتن مورد آزار و شکنجه قرار گرفته ،میگوید:
یک بار دیگر هم در غیاب اسماعیل ،سعید مرا که ظاهرًا خالفی کرده بودم )چون حالم
خوب نبود ،دو بار پشت سر هم تقاضا کرده بودم ببرندم دستشویی( ،از جایی که رو به
دیوار نشسته بودم بلند کرد و بعد از چند تا مشت و لگد و کاراته توی گردن ،بهم گفت
با فاصله چند سانت از سرانگشتهایم تا دیوار ،تا صبح رو به دیوار بایستم .بعد به دختری
که نگهبانی میداد سپرد که اگر به دیوار نزدیک شدم یا دوباره تقاضای دستشویی
کردم ،به او اطالع دهد .در همان شب کلی صدای داد و بیداد و رفت و آمد سعید و
افراد دیگر و صدای گریه یکی از بچهها را میشنیدم .تا صبح با همه ناراحتی جسمی
سر پا ایستادم و یکی دو بار که از درد و نامساعد بودن وضعیت جسمیام و حس این
که از دل درد و کمر درد دارم میمیرم ،خواستم بروم جلوتر و به دیوار تکیه دهم ،اما
آن دختر تواب با تهدید به این که سعید را خبر میکند )سعید همان دور و برها بود(
نگذاشت ...
یکی از زنانی که در اردیبهشت  ۶۳به واحد مسکونی منتقل شده بود دربارهی چگونگی برخورد
بازجویان و شکنجههای اعمال شده از سوی آنان میگوید:
 ...بعد از ایستادن متوالی ،نوبت نشستن بود .بعد از چند روز پاها خشک میشد.
زیراندازی که داشتیم گلیم زبری بود که وقتی با پاهای زخمی روی آن میایستادیم
حسابی اذیت میشدیم .یکی از کارهای دیگر آنها این بود که از غروب به بعد ما را
 ۱۸۵از قرار معلوم حامد )یکی از بازجویان( که دانشجو بود و ظاهرًا مطالعات روانشناسی داشت ،تالش میکرد به این
ترتیب تئوریهای پاولف را روی زندانیان اجرا کند.
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چند ساعتی به محلی میبردند که صدای ضجه و جیغ بچهها را میشنیدیم .برای
زندانیان این از همه دردناکتر بود و بیشتر از هر چیز دیگر تعادلمان را به هم میزد.
صدایی را که میشنیدیم هم صدای ضجهی برادر بود و هم خواهر .شبها تنبیه در
تاریکی شروع میشد ،سه تا چهار ساعت پشت سر هم فقط میزدند .بعد میرفتند و
یکی دو ساعت بعد بر میگشتند و این برنامه هر شب تکرار میشد .بعضی شبها هم
نفرات دیگر را جلو ما میزدند .بعضی وقتها هم ما را میخواباندند و کابل را به زمین
میزدند ،صدای وحشتناکی در گوش میپیچید .این کار وضعیت عصبی و روانی همهی
ما را به هم ریخته بود .کنترل خود را از دست داده بودیم .با هر ضربهای که به بچههای
دیگر میخورد ما چندین سانتیمتر به باال میپریدیم .خودشان به این وضعیت
عکسالعملی ما میخندیدند .این تمسخر وقتی هم بر اثر بیخوابی به زمین میخوردیم
و کنترل نداشتیم وجود داشت ،بلند بلند میخندیدند.
یک بازجوی شقی بود که با کینهی یک حیوان درنده به ما حمله میکرد .با کفشهای
کتانی بیصدا وارد اتاق میشد .بعد به صورت ناگهانی با کابل به در فلزی میکوبید .اگر
واکنش نشان میدادیم و تکان میخوردیم میگفت» :خواب بودی« ،بعد کتک شروع
میشد .شبها به سمت او میایستادیم ،میگفت چشم بند را بردارید ،ولی چشمها
بسته باشد .بعد صورتمان را چک میکرد ،همراه چک با مشت یا کابل میزد ،طوری که
دیگر چشم بدون چشمبند هم نمیدید .اوقاتی هم که میخواست بگوید بخوابید،
میگفت » :هرکس را با کابل توی سرش زدم بخوابد  ...در هر دور شروع کتک سعی
میکرد بهانهای بگیرد و بعد بگوید به این علت دارم میزنم .تمام بهانهها حول این بود
که فالن مجاهد این کار را کرد و من مجبور به زدن شما هستم .قصدش این بود که
ال به زبان شمالی میگفت» :بشین،
کینهی افراد را به سمت دیگری سوق بدهد .مث ً
پاشو« در گویش محلی این دو کلمه به هم شبیه هستند و تشخیص آن برای نفری که
این قدر هم ضربه خورده و گوشش نمیشنود ،دشوار است .وقتی یک نفر این کار را
اشتباه انجام میداد ،میگفت« :به دلیل این که یک نفر اشتباه انجام داد و فکر جمع را
نکرد شما باید دو ساعت کتک بخورید« یا اگر کسی نمیکشید و بعد از چند حرکت
میافتاد ،ابتدا نفر را تا حد مرگ میزد ،بعد میگفت به دلیل این که او تحمل نکرد
مجبورم شما را بزنم...کوچکترین تکان خوردن مصادف بود با ساعتها کتک خوردن.
طوری سر را به دیوار میکوبیدند که خون از بینی جاری میشد .یا با کفش پنجه
باریک به پهلوی زندانی میزدند ،این کار را معمو ًال حین غذا خوردن میکردند .اگر
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ظرف از دست فرد میافتاد ،کتک شروع میشد .با چشمبند بلندی چشمها تا زیر چانه
بسته بود .برای گفتن نیازها مجاز به اشاره با چند حرکت بودیم .خیلی وقتها به دلیل
همان حرکتها کتک شروع میشد .زندانی در هیچ لحظهای آرامش نداشت .هربار که
بازجو رد میشد با یک کابل محکم یا کشیده محکم زندانی را میزد .اگر ایستاده بود
طوری به پایش میزدند که زیرپا خالی میشد و به زمین میخورد .یک بار موقع نماز
خواندن ،رکوع یکی از بچهها یک مقدار طول کشید .او را در همان حالت چنان به زمین
زدند که دیگر نتوانست بلند شود .در جا به جا کردن بین دو اتاق ،با لگد نفر را پرتاب
میکردند به سمت اتاق دیگر .میگفتند اگر دست به تو بزنیم نجس میشویم ...در محل
استراحت به صورت ایستاده یا نشسته باید استراحت میکردیم ،یا مجبور بودیم جلو
بازجوها ،اگر اجازه استراحت میدادند ،بخوابیم ،یک پتوی کثیف سربازی داشتیم که
روی خودمان میکشیدیم ،اگر پایمان از پتو بیرون میزد با کابل میزدند .یک لحظه
آرامش نبود.

۱۸۶

بازجویان به گونهای رفتار میکردند که گویی زندانی از انجام وظیفهاش سرباز زده است و عملی
مرتکب شده که نمیبایست انجام میداد .چه کاری و یا چه عملی؟ کسی چیزی نمیدانست .این
خود زندانی بود که در افکارش باید دلیلی برای آن مییافت .برای جا انداختن این احساس ،فردی را
که صبح با او به شکل دوستانهای صحبت کرده بودند ،شب به شکل وحشیانهای مورد شکنجه قرار
میدادند .یا در حالی که زندانی رو به دیوار نشسته بود و استراحت میکرد ،او را با ضربههای کابل و
مشت و لگد به همه جای بدنش ،بهویژه پهلوها و یا ضربهی با دمپایی به صورت و کاراته به گردن،
مورد شکنجه قرار میدادند .گاهی نیز پیش از بازجویی و شکنجه ،بازجویان با کابل به افراد حمله
میبردند و هر کس را که دم دستشان بود شدیدًا مورد ضرب و شتم قرار میدادند.
این گونه شکنجهها در زمانی انجام میگرفت که الجوردی در مصاحبههای رسمی خود نیز روی
نابودی کسانی که مقابل رژیم ایستاده بودند ،تأکید میکرد .او در اردیبهشت  ۶۳به مناسبت بعثت
پیامبر در جمع عدهای از زندانیان تواب و "خانوادهی شهدا" گفت:

 ۱۸۶قهرمانان در زنجیر ،انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،سال  ،۱۳۷۹از ص  ۳۴۶تا .۳۴۹
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هرکس در برابر نظام الهی جمهوری اسالمی بایستد چه رژیم منفور صدامی باشد و چه
عوامل دست نشانده استکبار ،نابود خواهد شد.

۱۸۷

در چنین وضعیت ناگواری زندانیان را جز در موارد استثنایی به بهداری منتقل نمیکردند .بازجویان،
در بدترین شرایط "بهداشتی" ،خود به بریدن پوست و گوشت اضافه پاهای آسیب دیده از شکنجهی
زندانیان دست میزدند .تنها یک بار برای پانسمان پاهای آش و الش یک زندانی دکتری را به محل
آوردند و فردی را که در اثر لگد حاج اکبری دندانش شکسته بود ،بعد از دو هفته نزد دکتر بردند.

۱۸۸

زنان به بند کشیده شده از گفتن این که بیمارند نیز پرهیز میکردند؛ چرا که میدانستند بیماری
دستاویزی خواهد شد تا بازجویان آنها را بیشتر از پیش تحت فشار و آزار قرار دهند.

۱۸۹

آنها عادت کرده بودند ،یا بهتر است گفته شود جرأت نمیکردند که چیزی بخواهند؛ چرا که
مطمئن ًا با مخالفت بازجویان روبهرو میشدند.

۱۹۰

در طول مدت برقراری واحد مسکونی ،تنها سه -چهار بار امکان استفاده از هواخوری ،آنهم با حضور
بازجو و در قسمت پاسیو واحد ،به وجود آمد .بازجویان با اشاره به محیط بستهی پاسیو به زندانیان
دردمند میگفتند» :هوا را نیز در چهارچوب به شما نشان میدهیم«.

دلنگرانیهای دائمی زندانی
وقتی بیستوچهار ساعته و برای مدت طوالنی تحت بازجویی هستید ،ذهن و مغز به علت تنوع و
سرعت حوادث ،بازجوهاییها ،شکنجهها ،لورفتن اطالعات و ...با شتاب بسیار زیادی کار میکند و
 ۱۸۷روزنامه جمهوری اسالمی ۱۰ ،اردیبهشت .http://darvish۵٨.blogfa.com/٨۵١٢.aspx ،۱۳۶۳
 ۱۸۸شکر محمدزاده که در قتلعام  ۶۷در اوین به دار آویخته شد ،در اثر فشارها به مدت شش ماه تمام ،حالت تهوع
داشت و استفراغ میکرد؛ بدون آنکه مورد کمترین مداوایی قرار گیرد .این در حالی بود که او سابق ًا نیز از بیماری شدید
معده رنج میبرد.
 ۱۸۹سوءاستفاده از بیماری زندانیان به عنوان ابزار فشار و عدم تحویل دارو ،تنها مختص به واحد مسکونی نبود ،بلکه
قاعدهی کلی زندانهای جمهوری اسالمی بود .در بندهای عمومی و مجرد قزلحصار نیز بیماران به طور عام و مبتالیان به
بیماریهای روانی ،عصبی ،صرع و تشنج به طور خاص فشار مضاعفی را تحمل میکردند" .استرس" و اضطرابهای
روزافزون شرایط ناگواری را برای آنها به وجود میآورد که به تشدید بیماریشان منجر میشد؛ و این در حالی بود که
آنها از دریافت حداقل مداوا محروم بودند.
 ۱۹۰یکی از زندانیان واحد مسکونی به خاطر پایین افتادن قند خونش از توابی که مشغول پخش چای بود ،تقاضای یک
حبه قند اضافی میکند .آن تواب برای کسب اجازه ،موضوع را با حاج اکبری در میان میگذارد .حاج اکبری خود در محل
حضور مییابد و نگاه تحقیرآمیز همراه با غیض و خشم نثار تقاضا کننده و توابی که سؤال کرده بود ،میکند.
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انرژی گزافی را به مصرف میرساند .چرا که با توجه به شرایط متغیر باید سریع ًا تصمیم و موضع
بگیرید .به سؤاالت بازجو جواب بدهید ،لو نرفتهها را حفظ کرده و اطالعات سوخته را بنویسید .و این
در حالی است که با مشکالت و سؤاالت خود در ارتباط با مسائل سیاسی ،ایدئولوژیک و تشکیالتی

۱۹۱

نیز درگیر هستید و در تنهایی و در موقعیتی که از کمک و مساعدت کسی برخوردار نیستید ،باید از
پس اینهمه برآیید .در چنین شرایطی ،زندانی میتواند تصور کند به دلیل لو رفتن اطالعاتی که فکر
میکرده نسوخته و بازجویان از آن آگاهی یافتهاند ،در معرض اذیت و آزار است .گاه نیز سرعت لو
رفتن اطالعات ،کمی وقت برای تصمیمگیری در زیر بازجویی و تالش فکری دائم برای پیدا کردن راه
حل ،ممکن است منجر به تصمیمگیری غلط و یا رودست خوردن از بازجوها شود .همهی اینها
میتواند منجر به افزایش فشار روحی و جسمی بر زندانی شود.
در مواقعی که بازجویی و شکنجه در کار نبود ،سکوتی عجیب بر واحد مسکونی حکمفرما میشد.
بازجویان برای آنکه دامنهی این سکوت را گسترش دهند حتا از پوشیدن کفش خودداری میکردند
تا زندانیان متوجه آمد و رفتشان در محل نشده و سکوت مطلق آنجا شکسته نشود .گاه نیز تالش
میکردند به این وسیله کسانی را که ممکن بود حرفی با هم رد و بدل کنند ،به دام اندازند .این
سکوت و بیخبری از اطراف ،احساس ناامنی و کسالت روحی شدیدی را در زندانیان به وجود
میآورد.
ایننوع شکنجهها را باید در ظرف چهارده ماههی آکنده از ترس

۱۹۲

و دلهره ،فشار شدید و اضطراب،

خستگی و کوفتگی ،یأس و ناامیدی ،بیاعتمادی ،بیآیندگی ،نفرت و انزجار ،اندوه و درد و ...دید و
آنگاه به تجزیه و تحلیل آن پرداخت.

۱۹۳

در بسیاری موارد وقتی نمیدانید تا کجا میتوانید شکنجهی جسمانی را تحمل کنید ،وحشت از
 ۱۹۱بایستی در نظر داشت که گاه افزون بر شکنجههای جسمی و روانی ،مشکالت ذهنی و سؤاالت بیپایان سیاسی،
ایدئولوژیک و تشکیالتی زنان به بند کشیده شده نیز مزید بر علت میشد و شرایط را به گونهای طاقتفرسا و جانکاه سخت
مینمود .چرا که به خاطر چیزی شکنجه میشدند که خودشان هم با آن موافق نبودند .حفظ مرزهای اصولی در این شرایط
برای کسانی که از تجربهی محدود سیاسی و اجتماعی برخوردارند ،بسیار سخت است.
 ۱۹۲مکانیزم صید گنجشک توسط یک مار را در نظر بگیرید .موفقیت صیاد تنها حاصل تالش و تبحر او نیست ،بلکه این
گنجشک و یا صید است که به خاطر ترس ،اضطراب و درماندگی به سوی صیاد کشیده میشود .او در آن لحظه فراموش
میکند که برای پریدن و دور شدن از خطر بال دارد.
 ۱۹۳شکنجه ،نوعی از عذاب جسمی است که برای دورهی معینی تولید درد میکند .ولی احساس شکنجه شدن و یا ترس
از شکنجه شدن میتواند دائمی باشد .بسیاری گفتهاند از این که دوستانشان شکنجه میشدند ،رنج میبردند .این ادعا
واقعی است ولی بخش بزرگی از این رنج مربوط به خود فرد است و احساسی که به او دست میدهد .احساسی که بر این
مبنا استوار است :نوبت من هم میرسد.
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احتمال و اجبار به همکاری در اثر شکنجه ،خود یک عذاب دائمی است.
این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که هدف از اعمال شکنجههای روانی ،قبل از آنکه دستیابی
به اطالعات باشد ،درهم شکستن ،فروپاشی روانی زندانی و کشاندن او به موضع ندامت است .از
همین روی ،بازجویان نخست زندانی را به لحاظ جسمی تحلیل میبردند و سپس تالش میکردند از
ترکیب شکنجههای جسمی و روحی برای شکستن آنها استفاده کنند.

جنگ با انسانیت
اگر در قرون وسطا کلیسا به بهانهی باورهای مذهبی و اختالفات نظری ،مخالفان و دگراندیشان را
آهسته -آهسته بر آتش میسوزاندند ،در واحد مسکونی زندانیان را نه تنها به لحاظ جسمی که به
لحاظ روانی نیز بریان میکردند؛ شکنجهای که مطالعات چند دهه اخیر نشان میدهد به مراتب از
شکنجهی جسمی دردناکتر و هولانگیزتر بوده و اثرات آن تا مدتهای طوالنی پس از رهایی از آن
شرایط نیز بر قربانی باقی میماند.
تأثیر ویرانگر این گونه شکنجههای روانی تا آنجا بود که بعضی از زندانیان فروپاشیده از نظر روانی،
برای مدتی طوالنی با بازتولید ذهنی کم و کیف آنچه بر سرشان آمده بود خود را آزار میدادند.
بازجویان به جنگ با انسانیت رفته بودند و زندانی باید نشان میداد که با دنیای انسانی و ارزشهای
انسانی قطع ارتباط کرده و آنها را به فراموشی سپرده است .موردهایی که در پی خواهد آمد،
میتواند بخشی از ابعاد این شکنجه و اثرات روانی آن را بر زندانی فاش کند:
 گاه بازجویان برای پیشبرد سیاست غیرانسانی خود ،کابل را به دست زندانی داده و او را مجبورمیکردند تا آن را بر تن دوست و همراه خود فرو آورد .این عملی بود که بارها در واحد مسکونی
اتفاق افتاده بود" .م -ب" که مورد این نوع تنبیه قرار گرفته بود ،میگوید:
میدانستم که او تحت فشار مجبور به انجام این کار شده است .او تنها شالق را روی
سرم گذاشت .سنگینی شالق را حس میکردم .ضربهای نمیزد .فقط خیلی آرام کابل را
به سرم میزد .نمیتوانستی آن را ضربه به حساب بیاوری .من از سنگینی شالق حس
میکردم که او چقدر تحت فشار است و عذاب میکشد.
اما آن کس که مجبور به این عمل شده بود ،هیچگاه نمیتوانست و نمیتواند درک کند که دوستش
تا کجا در آن لحظه با او حس همدردی داشته است.
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"ف -د" که پیش از دستگیری معلم مدرسه بود و در اثر مقاومت زیر شکنجه کف پاهایش سوراخ
شده است ،در مورد تجربهی خود از بدترین نوع شکنجه مینویسد:
یك سال و چند هفته از اسارت ما در واحد مسکونی گذشته بود .دیگر رمقی برایم باقی
نمانده بود .به خاطر شرایط فوقالعاده ناهنجار واحد مسکونی ،از چند ماه پیش به این
نتیجه رسیده بودم که بازجویان نه تنها در صدد از میان بردن اعتقادات ما ،بلکه نابودی
همهی هستی ما به عنوان انسان هستند .از نظر آنها کوچکترین نشانهاى از مهربانی،
دوستی و دلسوزى نیز اعتقاد سیاسی محسوب میشد و بروز آن در فرد باعث ایجاد
فشار مضاعف و غیرقابل تحملی از سوی بازجویان میشد.
نزدیك نه ماه از زمانی که همهی زندانیان زیر فشار طاقت فرسای واحد مسکونی در
حضور بقیه دوستان اسیرشان در آنجا ،اعتراف کرده بودند که نه تنها سازمان
مجاهدین را قبول ندارند ،بلکه دالیل کافی برای محکومیت آن نیز در دست دارند،

گذشته بود ۱۹۴.بعد از تحمل آن همه سختی ،صحبت علیه مجاهدین به راحتی از سوی
ما پذیرفته میشد .چارهای جز آن نبود .از طرفی براى بسیارى از ما سازمان دیگر مطرح
نبود .ما در شرایطی که خود را آهسته -آهسته میباختیم ،با تمام توش و توانمان
تالش میکردیم که تنها روح انسانی خود را حفظ کنیم .میدانستیم مرگ نیز میسر
نیست .چرا که در قبرها

۱۹۵

به چشم دیده بودیم پیکر خونآلود "ر -د" را که در

دستشویی اقدام به خودکشی کرده بود و او را در میان چادری که پوشیده بود ،روى
زمین میکشاندند و به جای نامعلومی منتقل میکردند .هفتهها بعد او را با حالی نزار
دوباره به میان گروهی که به طور مدام زیر فشار و تنبیه قرار داشت ،برگرداندند.
ما محکوم به زیستنی چون مردگان بودیم  ...نمیبایست صدایی از ما برمیخاست یا که
روحی در ما ابراز وجود میکرد .همه باید تا قعر نیست شدن پیش میرفتیم .حتا رد
نگاههایمان نیز دنبال میشد .از این رو یا سرها به پایین خم میشد یا نگاهها در
نقطهاى از دیوار به روى هیچ دوخته میشد.

 ۱۹۴منظور افرادی است که در شرایط تنبیهی مدام قرار داشتند .وگرنه حساب آنان که از ابتدا به منظور همکارى
به واحد مسکونی آورده شده بودند ،جدا است.
 ۱۹۵بعد از راهاندازی "قبر"ها ،تعدادی از زندانیان واحد مسکونی را نیز برای مدت کوتاهی به آنجا انتقال داده بودند.
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توان همه تحلیل رفته بود .شکنجههاى جسمی و روحی ،فشار مداوم بازجویان،
خوشرقصی توابین کم سن و سال و خام ،همراه با عصبانیت و سرکوفت مسئوالن بند
که از ابتدای راهاندازی واحد مسکونی ،خود نیز از همهی امکانات محروم شده بودند،
تمامی دریچهها را به روی ما میبست.
در همین ایام )آخرین روزهای برپایی واحد مسکونی( ،سعید ،یکی از بازجویان مرا به
اتاقی برد .یکی از بچهها را روى تخت شکنجه خوابانده بودند .نمیدانستم چرا آنجا
هستم .سعید با شخصی که روى تخت بود ،چند لحظه صحبت کرد .بعد به طرف من
برگشت .همزمان با گذاشتن دستش روى بینیاش مرا دعوت به سکوت کرد و به سرعت
کابلی فلزی را به دستم داد .در جا خشکم زد .هیچ وقت فکر نمیکردم در چنین
موقعیتی قرار بگیرم .سعید منتظر ایستاده بود و به من نگاه میکرد .این که او مرا
دعوت به سکوت کرده بود بدان معنی بود که فرد خوابیده بر تخت شکنجه نمیدانست
چه کسی در داخل اطاق است .همین ،حس شرم را از میان برده و مرا در موقعیت
آسانترى قرار میداد...
به سرعت این فکر از ذهنم گذشت :محال است بشود گفت ،نه...
بالفاصله توجیه عمل در ذهنم پدیدار شد :ضربههاى من ضعیفتر از ضربههاى بازجو
است و او درد کمتری خواهد کشید .در حالی که از چهرهام به سختی تالطم درونم پیدا
بود ،شالق سنگینی را که برای اولین بار لمس میکردم ،باال بردم؛ شالقی که خود نیز
مزهی درد بیانتهاى آن را چشیده بودم .ضربهی سوم را که زدم ،سعید با لبخندى
پیروزمندانه اشاره کرد که کافی است و مرا بی سر و صدا از اطاق شکنجه بیرون فرستاد.
سالها از آن ماجرا میگذرد ،اما این درد همچنان با من است .هیچ گاه عمق و وسعت
آن کوچکتر و یا سوزش آن کمتر نشده است.
در آن روز متجعب بودم و خوشحال که ماجرا به سرعت به پایان رسید .فقط سه ضربه!
من در دنیای خود به درد آن زندانی فکر میکردم؛ دردى را که من در بدنش ایجاد
کرده بودم ،با دردی که خود وقتی شکنجه میشدم تجربه کرده بودم ،میسنجیدم.
ضربههایم آرام بود ،کم بود ،کوتاه بود؛ فقط سه ضربه بود ،سه ضربه .من بعد از آن نیز
دو سال دیگر در زندان ماندم.
آن روز نفهمیدم که این شکنجه ،بیش از آن که براى زندانی مقاومی که در آخرین
روزهاى واحد مسکونی اثرى از زندگی ،عقیده و اظهارنظر از خود نشان داده بود شکنجه
باشد ،براى من که در تلهی بازجویان گرفتار شده بودم ،شکنجه بود.
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حاال معنی لبخند پیروزمندانهی بازجوى حرفهاى اوین را میفهمم .او با توجه به
شناختی که از من داشت ،میدانست که من زیر بار فشار این عمل هرگز کمر راست
نخواهم کرد .او میدانست که دردی بزرگ را تا ابد بر جان و دلم نشانده است .دردی
که همچنان قلبم را در خود میفشارد و با تار و پودم عجین شده است .من در آن روز
واقع ًا چارهاى نداشتم .بازجویم میدانست که بچهها در اثر فشارهاى طاقتفرساى واحد
مسکونی در الک خود فرو رفته اند .او دریافته بود که هنوز نفس بچهها بوى عطر
انسانی دارد ،اگر چه در زمستانی سهمگین خود را زیر خروارها برف پنهان کردهاند اما
چه بسا به هنگام چهچه بلبالن و جیك جیك گنجشکان در آغاز فصل دیگرى از زندگی
شان ،هنگامی که دوباره خورشید آزادى از پس این دوران تاریك دهشتزاى کور بربتاید،
اینان نیز عاشقانه سرود زندگی خواهند خواند .من نیز یکی از این متهمان بودم ،از
متهمانی که او هرگز باور نکرده بود که رام خود کرده و از آنها تواب ساخته است.
من درس چگونه مقاومت کردن زیر شالق را میدانستم ،آموخته بودم که رنج شکنجه
تمام میشود .و این آگاهی در هنگام شکنجه شدن مرا تا مرز مرگ برده بود.
هنگامی که درد در تمام استخوانها میپیچد ،هیچ چارهاى نیست جز فریادى ناخواسته
که از درون سلولها تا انتهاى حنجره ادامه پیدا میکند .اما این فریاد ممتد که بی انتها
به نظر میرسد ،سرانجام در لحظهاى به پایان میرسد .من اما این درد جان سوز را تا
پاى گور با خود خواهم برد .تا رگی در تنم خون را به گردش در میآورد و تا عصب و
حسی از من باقیست ،این درد در تمام سلولهاى من خواهد پیچید و شکنجهی روح
من همواره ادامه خواهد داشت.
روزی سعید یکی از بازجویان در میان زندانیان حاضر میشود و سؤال میکند» :چه کسی حاضر
است تیرخالص بزند« ،با توجه به شرایط و فضای واحد مسکونی و گیجی و پریشانی مطلقی که بر
آنها حاکم بود ،تعدادی از زندانیان در یک تضاد و کشمکش شدید روحی و روانی دست خود را بلند
میکنند .بدون آنکه بدانند چه میکنند.
"م -ب" که در آن موقعیت دشوار قرار داشت ،میگوید:
در آن لحظه بزرگترین کشمکش من این بود که هر تصمیمی بگیرم ممکن است مجبور
به اثبات آن شوم .اگر دستم را بلند کنم ،این احتمال هست که شب به سراغم بیایند تا
آن را در عمل اثبات کنم .یا این که ممکن است این موضوع تنها آزمایشی باشد که از
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طریق آن بخواهند افراد مقاوم را شناسایی کنند .اگر دستم را بلند نکنم ،ممکن است با
تشدید فشار مجبورم کنند تا برای بریدن از مواضعم تیرخالص بزنم.
هرچند آن برنامه هیچگاه اجرا نشد و صورت واقعی پیدا نکرد ،ولی فردی که دست خود را بلند کرد،
سالها بعد با یادآوری ماجرای آن روز ،همچنان فشار طاقتفرسایی را تحمل میکند و با کابوسی
بزرگ دست به گریبان است.
"ف -د" معلمی که از بدو ورود به واحد مسکونی به همراه "م -الف" از بقیه جداشان کردند و به
خاطر برخوردهای قاطعاش تحت شدیدترین شکنجههای جسمی قرار گرفته بود؛ کسی که در آن
فضای وحشتانگیز و هولناک حتا در مواردی از دادن پاسخ ساده به پرسشهای بازجویان نیز
خودداری میکرد ،در بارهی چگونگی پذیرش مسئولیت در ادارهی واحد مسکونی و فشارهایی که
تحمل کرده ،میگوید:
در زمانی که توابهای مسئول واحد مسکونی عرصه را بر همه تنگ کرده و دمار از
ال پیچیدهاى براى آسوده
روزگار بچهها در میآوردند ،من به خیال خودم به شکل مث ً
شدن همه از جمله خود توابها به بازجویم اسماعیل گفتم :چرا فریده خانم و سهیال را
آزاد نمیکنید؟ آنها چه گناهی کردهاند که باید در این شرایط به سر برند و از تمام
امکانات محروم باشند؟
فشارى که این دو بر ما میآوردند بی انتها بود .فکر کرده بودم کاش الاقل آنها را از
این جا ببرند .آنها ما را مسؤل وضعیتی که در آن قرار گرفته بودند ،میدانستند؛ یعنی
حبس دائم همراه ما!
بهزودى خبر دادند که بازجویان آنها را به محل دیگری منتقل کردهاند و من بیخبر از
همه جا فکر این را اص ً
ال حتا به مخیلهام نیز راه نداده بودم که خودم قربانی دیگر این
ماجرا خواهم بود .بازجویان من را به عنوان مسئول بند برگزیدند .همه در آن زمان
میدانستند که من کوچکترین همکارى با بازجوها نکردهام .حتا بازجویان این را به
توابها گوشزد کرده بودند و یکی از سردستههاى توابها گفتهی بازجویان را در مانورى
که در میان بچهها داد ،با صدای بلند اعالم کرد.
به هر حال من از قبول مسئولیت بند با جدیت سر باز زدم ،اما پذیرفته نشد و من به
اجبار این بار ننگین و سنگین را به مدت شش ماه )در آنجا و همهی عمرم در بیرون(
با رنج بر دوش خود حمل کرده و میکنم.
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حسی که داشتم بسیار رنجآور بود .نمیخواستم در دو نقش بازى کنم .هم سر موضع
باشم و هم همکار رژیم .در جایی قرار گرفته بودم که جز پذیرش مسئولیت امکان
دیگرى وجود نداشت .من در واقع نمیخواستم به دوستانم و یا حتا به بازجویم دروغ
بگویم و یا به چیزی تظاهر کنم .به همین دلیل آن روز بعد از امتناع من در حضور
بازجویان ،وقتی که من و یکی از توابین کم سن و سال را براى معرفی به عنوان مسئول
بند نزد دیگران بردند ،دوباره اعتراضم را نسبت به این انتخاب اعالم کردم و سپس در
حالی که ذره  -ذره آب میشدم رو به بچهها کرده و گفتم :دیگر دوستی در میان شما
نخواهم داشت )در شرایطی که محال بود خودمان باشیم ،نمیخواستم کسی با من
حرف بزند( .دو روز اول تمام عضالت صورتم درد میکرد .آنقدر تحت فشار بودم که
حس میکردم صورتم کج شده است .دردى نامنقطع در تمام نقاط صورتم در گردش
ال هرگز حتا چیزى شبیه این را تجربه نکرده بودم.
بود .قب ً
از آن به بعد سعی کردم تا آنجا که ممکن است قضایا را رو راست و ساده برگزار کنم و
در عین حال از شرایط به وجود آمده براى آسان کردن زندگی همه استفاده کنم .با
تمام وجودم کارهایی چون جارو کردن محل و یا پهنکردن لباس بچهها روی طناب در
موقع باریدن برف و ...را به گونهای که محسوس نباشد انجام میدادم ،چرا که در غیر
این صورت مورد اتهام "سرموضع" بودن قرار میگرفتم )از زمانی که در موقعیت مسئول
ال جزو توابها محسوب میشدم(.
بند قرار گرفته بودم ،عم ً
با وجود آگاهی و شناختی که از رژیم داشتم از درگیرى یا سیاستبازى با بازجویم
بهشدت طفره میرفتم .دلم نمیخواست آنها را ببینم .بهخاطر این که میترسیدم مبادا
از من بخواهند برایشان گزارشی بنویسم ،هر لحظه میمردم و زنده میشدم .خوشبختانه
بازجوى من)اسماعیل( روحیهام را دریافته بود و از من گزارشی نمیخواست؛ اما من نیز
در صدد کلک زدن و دورویی با او نبودم .در این رابطه احساس خجالت میکردم و
نمیخواستم حرفی پیش بیاید که مجبور شوم دروغ بگویم .بازجوى من با توجه به
مقاومتی که کرده بودم و برداشتی که از من به عنوان فردی "صادق" داشت ،تالش
میکرد که من یکی از آنها شوم .او حتا نزد توابین نیز از من با احترام نام میبرد و به
آنها تأکید کرده بود که مرا به همهی آنها ترجیح میدهد و برگشتن من از عقیده و
راهی که رفته بودم برایشان ارزش دارد .در واقع من نیز تحت تاثیر شرایط تحمیلی،
مسلوباالختیار شده و از بازجویم رودست خورده بودم .هیچ پناهی نداشتم و در
ال به هیچ تبدیل میشدم.
موقعیتی تنها گیر افتاده بودم .از درون تحلیل میرفتم و عم ً
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جایی قرار گرفته بودم که به من تعلق نداشت .حاال به تدریج من با بازجوها در شرایطی
شبیه رودربایستی گیر کرده بودم و از خودم تهی میشدم .واحد مسکونی حاال دیگر
براى من یك جهنم واقعی شده بود ،جهنمی که در آن چندین برابر ماهها و روزهایی که
تحت شدیدترین شکنجههای جسمی قرار داشتم ،میسوختم.

تحقیر مداوم زندانیان
تحقیر زندانی از دیگر شیوههایی است که در واحد مسکونی به شکلی گسترده مورد استفاده
بازجویان قرار میگرفت:
 در یکی از دفعاتی که بازجویان بیمحابا به زندانیان حمله کرده و آنها را زیر ضربههای شالقگرفته بودند ،یکی از افرادی که بهشدت زیر فشار قرار داشت و مورد تحقیر قرار گرفته بود ،ناگهان
بدون اختیار از فرط ترس و اضطراب در لباس خود ادرار میکند .بازجوها با مشاهدهی این صحنه،
ضمن آنکه به طور جنونآمیزی میخندند ،او را مورد تمسخر و تحقیر قرار میدهند .این تحقیر و
تمسخر تا مدتها و هرگاه که او را میدیدند تکرار میشد.
 یک زندانی را مجبور میکنند تا در مقابل پرسش بازجویش سعید که از او میپرسد :خدای توکیست؟ بگوید :تو! و سپس وی را وا میدارند که به این "خدا" تسلیم شده و در برابر او سجده
کند.

۱۹۶

این زندانی ،دلیل انجام این کار را بعدها اینگونه عنوان کرد» :نمیخواستم به دست من

شالقی دهند تا بر پیکر یکی از همبندانم فرود آورم«.
 -بسیاری از زندانیان که در فاز سیاسی و در خالل تظاهرات خردادماه ۶۰

۱۹۷

بازداشتگاههای موقت کاخ دادگستری" ،اصطبل جهانبانی" و "آپارتمانهای اوین"

دستگیر و در

۱۹۸

زندانی شده

بودند ،در روزها و هفتههای اول که هنوز شکنجهی جسمی و روانی به شکل نظاممند اعمال نشده

 ۱۹۶بدون شک واداشتن زندانی به انجام چنین کاری ،بر اساس تعالیم مذهبی شرک و جزو گناهان کبیره است.
 ۱۹۷از نوزده خرداد  ۶۰پس از بستن دهها نشریه به حکم دادستانی انقالب که شروع طرح رژیم برای برکناری بنیصدر از
ریاست جمهوری و سرکوبی گروههای سیاسی بود ،تظاهرات مختلفی توسط سازمان مجاهدین در تهران برگزار شد .تعداد
زیادی در این تظاهراتها دستگیر و به بازداشتگاههای مختلف منتقل شدند .آخرین تظاهرات روز سی خرداد برگزار شد که
منجر به دستگیری صدها نفر شد.
 ۱۹۸اصطبل جهانبانی ،در یکی از باغهای کرج قرار داشت که به بازداشتگاه تبدیل شده بود .آپارتمانها ،دو واحد مسکونی
از یک ساختمان سه طبقه در نزدیکی درب ورودی اوین بودند که به بازداشتگاه زنان تبدیل شده بودند .بعدها این قسمت
به گروه ضربت اوین اختصاص یافت.
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بود ،اسم واقعی خود را نمیدادند و تعدادی از آنها دارای اسامی مستعار بودند.

۱۹۹

زندانیان به

شوخی و در میان خود به آنها نام پرندگان و بعضی حیوانها و میوهها را داده بودند و حتا بعضی از
اتاقهای بند نیز به این نامها خوانده میشد .موضوع در بند جنبهی شوخی و مزاح پیدا کرده بود و
هیچ وجه منفی نداشت .بازجویان که اطالعات زیادی از بند داشتند ،از این مسئله سوءاستفاده کردند
و این بار از موضع تحقیرآمیزی افراد را به نام مستعارشان میخواندند و مورد آزار و اذیت قرار
میدادند .زندانیای که در بدو دستگیری از دادن نام خود امتناع کرده بود ،در موقعیتی قرار داشت
که نمیتوانست واکنشی مناسب در مقابل تحقیر بازجویان نشان دهد.
 گاه این موضوع تا آنجا ادامه مییافت که زندانیان را به نام حیوانها میخواندند و آنها را مجبورمیکردند صدای حیوان مزبور را در آورند )پارس کنند و یا عرعر( .گاه زندانی را مجبور میکردند که
بارها بنویسد» :من خر هستم«.
 در بسیاری موارد ،زمان صرف غذا و یا استفاده از دستشویی و ...را با زدن ضربههای کابل بر سرزندانیان اعالم میکردند.
 انجام هر یک از کارهای معمول روزانه در واحد مسکونی ،توأم با شکنجه بود؛ شکنجههایی که آثارآن ،بدون شک تا مدتهای طوالنی بر روح و جسم زندانی باقی میماند.
 بازجویان هر از چند گاهی یکی از زندانیان را که دارای فوقلیسانس فیزیک بود به طورتحقیرآمیزی وادار میکردند تا با چشم بند میان جمع ایستاده و موضوعات مربوط به فیزیک را
توضیح دهد.
برای تحقیر هرچه بیشتر زندانی اجازه نمیدادند او کالمی بر زبان بیاورد ،حتا در تأیید گفتههای
آنها .مهتاب که به مدت هفت ماه در تابوت و واحد مسکونی به سر برده ،مینویسد:
با گذشت سالها ،هنوز و در بسیاری از لحظات یاد آن شبها و روزها ،یاد آن تحقیرها،
یاد هرم نفسهای سعید در کنار گوشم ،کاراتههای با کنار دست که با شدت میخورد
پشت گردنم ،میافتم .یاد تحقیری میافتم که وقتی از تو میپرسیدند» :خوبی؟« ،تو
موظف بودی نه با کالم که با سه بار باال و پایین بردن سرت با شدت هر چه تمامتر،

 ۱۹۹تعدادی که پیش از سیخرداد دستگیر شده بودند با توجه به جو جامعه به خاطر چنین رفتاری زیر شکنجههای
طاقت فرسا نرفته بودند و بقیه نیز در خالل تظاهراتهای موضعی خرداد  ۶۰دستگیر شده بودند و هنوز بازجویی نشده
بودند ،تحت شکنجههای سخت رژیم قرار نگرفته بودند و غالب ًا حتا خبری از آنچه بیرون از زندان میگذشت نیز نداشتند.
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پاسخ احوالپرسی شان را بدهی و اگر میخواستی مناعت طبعت را حفظ کنی و سرت را
فقط یك بار باال و پایین ببری ،لگد با پوتین بود که بر شقیقهات مینشست.
تجربهی شخصی خودم و کسانی که با آنها صحبت کردم به صراحت نشان میدهد که بعضی مواقع
شکنجه و درد جسمی نیست که انسان را رنج میدهد ،بلکه عذاب روحی ناشی از ظلم و بیدادگری
است که انسان را به مرز جنون میرساند .ضرباتی که نشان آشکاری بر بدن نمیگذارند ،گاه تأثیر
سوزانندهتری نسبت به ضرباتی که نشانی به جا میگذارند ،دارند.

تنها موجودی که زندانبان نبود
دنیای زندانی در واحد مسکونی بازجویی بود و بازجو و سؤالهای پایانناپذیر و نگهبان و تواب.
شکنجه و آزار از دریچهی نگاه زندانی همه چیز به شکنجه و بازجویی ختم میشد.
آنها خود را احاطه شده در میان زندانبانان میدیدند .حتا توابین نیز دارای چنین نقشی بودند و
دائم ًا رفتار و کردار زندانی را زیر نظر داشتند.
"م  -ب" یکی از زندانیان واحد مسکونی که هنگام انتقال به آنجا نوزده ساله بود در بارهی تجربهی
خود میگوید:
روزی پشهای وارد اتاق شد .در حالی که خون دستم را میمکید ،میگریستم .او اولین
موجود زندهای بود که زندانبان نبود!
بایستی توجه داشت این احساس دختر دانشآموزی است که در هفده سالگی به بند کشیده میشود
و یکی از سختترین تجربههای انسانی اسارت را از سر میگذراند.
در هشت ماه اول ،افراد زیر بازجویی را که غالب ًا از انفرادىهاى گوهردشت به واحد مسکونی آورده
شده بودند ،چشمبسته رو به دیوار با فاصله از یکدیگر مینشاندند .در بقیهی مواقع آنها میان جمع
توابین که همیشه در اتاقی جدا زندگی میکردند ولی در زمرهی زندانیان واحد مسکونی بودند ،برده
میشدند .بنا بر این ،به ندرت این افراد امکان برخورد ،صحبت یا تماس با یکدیگر را مییافتند .به
ال تنها بودند و حتا نگاهکردنهاشان نیز
دیگر سخن ،در بدترین شرایط ممکن چهارده ماه تمام کام ً
زیر نظر بود .این تنهایی و فشار تا آنجا بود که "ف -د" دربارهی یکی از زیباترین و به یادماندنیترین
لحظههای زندگیاش ،میگوید:
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وقتی "م -الف" را نزدیک من داخل اتاقی که چندین نفر دیگر هم خوابیده بودند
خواباندند ،او دستش را به دستان من رساند .دستهایمان را بههم فشردیم .من گفتم:
»احساس خوشبختی و سبکی میکنم«" .م -الف" نیز گفت» :فقط از شکنجه
میترسیدم که حاال از آن نیز ترسی ندارم«.

۲۰۰

مراحل مختلف بازجویی و تغییر در روشها
گروه اصلی زندانیان واحد مسکونی که اتفاق ًا زیر بیشترین فشارها بودند ،نه تنها معتقد به ایجاد
تشکیالت در بند هشت نبودند و در این چهارچوب نمیگنجیدند ،بلکه موضع مخالف نسبت به آن
داشته و از این رو حرکتها و مواضع مسئوالن تشکیالت در بند چهار و هشت را تأیید نمیکردند .در
اثر گزارشها و بازجوییهای مسئوالن تشکیالت ،این افراد در میان بازجویان به "جناح چپ" بند
معروف شده بودند و به عنوان زندانیان با کیفیت و در عین حال "صادق" شناخته میشدند .در واقع،
چند تن از مسئوالن تشکیالت بند چهار عمومی که بعد از تحمل نکردن فشارهای رژیم به همکاری
گسترده با بازجویان دست زده بودند ،برای خوشخدمتی و کاستن از بار مسئولیت خود ،تا توانسته
بودند این دسته از افراد را خطرناک جلوه داده و آنها را دارای تشکیالت خاص خود و خط و ربطی
جداگانه معرفی کرده بودند .بازجویان بر اساس تصورات خود و نیز بر پایهی چنین گزارشها و بعض ًا
تحلیلهایی ،تمامی تالششان در اولین مراحل ،کشف تشکیالت خیالی در میان این بخش از زنان
مجاهد بند هشت بود .از آنجایی که تشکیالتی در کار نبود و همه وجود آن را تکذیب میکردند،
شکنجه و فشار بازجویان که عدم وجود تشکیالت را باور نمیکردند ،افزایش مییافت.
بازجویان با آن که پس از مدتی پی برده بودند که در میان افراد مورد نظر در بند هشت روابط
تشکیالتی ،آن گونه که آنها تصور میکردند ،وجود نداشته ،اما تالششان بر آن بود که به زور
شکنجه زندانیان را وادار به اعتراف به حضور در تشکیالت مزبور کنند .سرانجام نیز بعضی از زندانیان
مجبور میشوند که به دروغ چارت تشکیالتی مورد نظر آنها را بکشند و عدهای را نیز تحت
مسئولیت افراد باالتر قرار دهند.
نکته حائز اهمیت آن است که بازجویان هیچگاه راجع به تشکیالت زنان مجاهد در بند چهار عمومی
که در واقع مرکز ثقل فعالیت تشکیالت هواداران مجاهدین بود ،سؤال نمیکردند!
ال درهم
بازجویان تالش میکردند با تخلیهی اطالعات و اخذ اعترافات کتبی ،شخصیت افراد را کام ً
بشکنند و از این طریق به احساساتی همچون بیپناهی و جداافتادگی در ذهن و روان آنها دامن
 ۲۰۰این فرصت در همان روزهاى اول و بعد از تحمل شکنجه به دست آمد .بعدها چنین امکانی هرگز وجود نداشت.
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بزنند و هرچه بیشتر این حس را تقویت کنند.
در مرحلهی اول بازجویی ،کلیه سؤالها به منظور دستیابی به اطالعات دربارهی تشکیالت بند
هشت دور میزد و در بارهی کسانی که در اوین بودند .آنها باید به پرسشهایی از این قبیل پاسخ
میدادند:
به سازمان مجاهدین اعتقاد دارید؟ مسئولین تشکیالت چه کسانی بودند؟ چه کسی تصمیم گیرنده
اصلی بود؟ مسئول شما در تشکیالت که بود و مسئولیت و رده شما چه بود؟ چگونه تصمیمات
تشکیالتی گرفته میشد؟ چگونه و با چه مکانیسمی از فروشگاه زندان خرید میکردید؟ اسم افراد
سرموضعی را بگوئید و...
در این دوران آنچه در درجهی اول اهمیت قرار داشت ،به دست آوردن بهانه برای اعمال فشار و
شکستن افراد و تسخیر قلب و روح و ذهن آنها به منظور کسب اطالعات بود .بعد از سپری شدن
این دوره ،از آنجا که بازجویان به طور شبانهروزی در محل زندگی میکردند و تجربیاتی کسب کرده
بودند ،شیوهی برخورد و بازجوییشان دچار تغییراتی شد.
در مواردی حتا تالش میکردند از طریق ایجاد روابط عاطفی ،افراد تحت فشار را بشکنند .برای مثال
حامد که صدای زیبا و رسایی داشت ،با پوشیدن لباسهای تمیز و شیک ،در محل حاضر میشد و به
قول زندانیان واحد مسکونی ،در حالی که پس از مدتها فشار دیگر رمقی برای کسی نمانده بود ،به
"شکار" افراد میپرداخت .او با انتخاب سوژهی مناسب تالش میکرد به نوعی او را تحت فشار عاطفی
قرار دهد.

۲۰۱

سرُم هم حاضر به دریافت
بعد از شکنجههای بسیار وقتی متوجه شدند "ف  -د" روی تخت و زیر ِ

برگهی بازجویی نیست ،با صحنهسازی یکی از زندانیان را مجبور کردند ۲۰۲در حالی که اتاق را جارو

میزد ،به او نزدیک شده و به شکلی آهسته که گویا خبر و اطالعات مخفیانهای را میرساند ،به او
بگوید» :همه اطالعات را عفت خلیلی داده .مقاومت بیفایده است«.
 ۲۰۱در چنین شرایطی امکان بروز "سندروم استکهلم" در بعضی افراد میرود .سندروم استکهلم به احساس و رفتار
گروگانهایی اطالق میشود که در برابر گروگانگیرهای خود دچار نوعی احساس سمپاتی میشوند .روانشناسها این پدیده
را گونهای واکنش دفاعی میشمرند .این اصطالح از حادثه گروگان گیری که در سال  ۱۹۷۳در استکهلم به وقوع پیوست،
گرفته شده است .در پایان یک گروگانگیری شش روزه در یک بانک واقع درمرکز استکهلم ،تعدادی از گروگانها به طور
واقعی در برابر تالشهایی که برای نجات جانشان به عمل امده بود ،مقاومت کردند و بعدها نیز از دادن شهادت بر علیه
گروگانگیرها امتناع کردند.
 ۲۰۲با توجه به اطالعاتی که لو رفته بود ،پذیرش این امر از سوی زندانی مزبور میتوانست از روی احساس مسئولیت و
توأم با دلسوزی بوده باشد.
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در نتیجهی این برخورد" ،ف  -د" که بهشدت تحت فشار بود ،میپذیرد که بازجویی پس دهد .ماجرا
را از زبان خودش میشنویم:
فریده)یکی از توابین( را صدا کردم و از او خواستم که به من برگه بازجویی دهد .سپس
صدای سعید)یکی از بازجویان( را شنیدم که به عمد و با صدای بلند طوری که همه
بشنوند ،میگفت» :که اینطور؛ "ف" میخواهد بنویسد! حاال ببینم ،تا بعد شاید به او
برگه بازجویی بدهم«.
وقتی برایم برگه بازجویی آوردند از گرفتن آن خودداری کردم .چون دریافتم که از این
مسئله سوءاستفاده میکنند و این نقشهای از جانب بازجویان بوده است.
در دومین مرحله از بازجوییها ،پیرامون افراد سرموضعی در واحد مسکونی پرس و جو میشد و افراد
میباید در بارهی کسانی که در واحد بودند پاسخ میدادند و تکنویسی میکردند .سپس دامنهی این
بازجوییها و پرسشها به تمامی افرادی که زندانی میشناخت ،گسترش مییافت .در مرحلهی آخر،
زندانی باید به خود میپرداخت و همهی زوایای روح خود را روشن میکرد .گاه افراد ،برای امتناع از
پاسخگویی به پرسشهای بازجو ،به نوشتن در مورد خود ،روی میآوردند.

۲۰۳

در یک مورد نیز فردی به نام "برادر محمود" )یکی از زندانیان سیاسی زمان شاه( را آوردند تا برای
زندانیان در مورد مجاهدین و تجربیات مشخص خودش دربارهی آنها سخنرانی کند.

هدف از راه اندازی واحد مسکونی
با توجه به پیچیدگیهایی که دستگاه سرکوب رژیم پس از گذشت دو سال از سی خرداد  ۶۰کسب
کرده بود ،تشکیل یک شعبه ویژه متشکل از چهار بازجوی کارکشته را نمیتوان یک اقدام بدون
برنامهریزی و هدف پنداشت .طی این دو سال ،دستگاه اطالعاتی و امنیتی تجربیات گرانبهایی در
بازجویی ،کسب اطالعات ،درهمشکستن افراد و به همکاری واداشتن آنها در کوتاه مدت و از هم
پاشاندن تشکیالتهای سیاسی و نظامی کسب کرده بود.
برای دستیابی به هدف رژیم از تشکیل واحد مسکونی باید بر موارد زیر تأمل کرد:
 ۲۰۳این تجربه را من نیز پشتسر گذاشتهام .گاه برای آنکه از نوشتن در مورد دیگران پرهیز کنم و یا اطالعات مهمترم
را ندهم ،به نوشتن در بارهی خود و اقداماتم میپرداختم.
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الف -کشف تشکیالت هواداران مجاهدین در بند زنان و سرکوب آن.
هدف اولیه بازجویان از تشکیل واحد مسکونی ،کشف تشکیالت بند هشت زنان هوادار مجاهدین،
آگاهی یافتن از دامنهی تشکیالت و فعالیتهای آن و مطلع شدن از مواضع واقعی افراد بود .چه بسا
دست یافتن به این اطالعات ،میتوانست دست مسئوالن زندان را برای تصمیمگیری نسبت به
زندانیان باز کند.
این موضوع نمیتوانست تنها هدف باشد ؛ چرا که هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که چهارده ماه به طور
پیوسته تعدادی زندانی بیدفاع را زیر شدیدترین بازجوییها و فشارهای جسمی و روانی قرار دهند و
چهار بازجوی با تجربه را به صورت بیستوچهار ساعته مأمور کنند تا به کسب اطالعات در زمینهی
تشکیالت در زندان بپردازند .بازجویان با تجربه ،برای رسیدن به هدفشان که کسب اطالعات در
کوتاهترین مدت است ،راهکارهای مناسب را پیدا میکنند و نیازی به کار شبانهروزی چهارده ماهه
ندارند.
بازجویان سرانجام بر اساس جمعبندی اطالعاتی که کسب کرده بودند ،تصمیم میگیرند که
سادهترین روابط بین افراد را که الزمهی زندگی در یک محیط جمعی است ،به عنوان تشکیالت
معرفی کنند .در این رهگذر با شگردهای خاصی مث ً
ال چه کسی با چه کسی کتاب میخوانده و...
زندانیان را مجبور میکنند خود را در چارت تشکیالتی که خودشان در ترسیم آن نقش داشتند،
سازماندهی کنند .از همان ابتدا و در پرسشهای مطرح شده از سوی بازجویان نیز مشخص بود که
هیچ طرح ،برنامه و یا چشمانداز خطرناکی را دنبال نمیکردند.
ب -تشکیل واحد مسکونی به عنوان یک آزمایشگاه روانی برای کسب تجربیات جدید و اندازهگیری
مقاومت انسان و ابداع شیوههای تازه در راستای تحلیل توان دفاعی و مقاومت افراد.
به کاربستن شیوههای گوناگون شکنجه و فشار علیه زندانی ،نحوهی عملکرد بازجویان و گاه بیان
جمالتی از سوی آنها ،حاکی از نوعی تحقیق و یا بهتر است گفته شود تجربهاندوزی در جریان عمل
بود .این عالئم گاه میتوانست افراد را در تشخیص هدف رژیم از برپایی واحد مسکونی به اشتباه
اندازد.
" م -الف" معلمی که تجربهی سخت واحد مسکونی را از سر گذرانده ،میگوید:
به برنامهی آموزشی محسن قرائتی ،در تلویزیون)که در یکی دو ماه آخر در اختیارمان
قرار داده بودند( گوش میدادم .او در خالل صحبتهایش گفت» :همیشه تنبیه مؤثر
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نیست« .سعید )یکی از بازجویان( پردهی اتاق را کنار زده و وارد اتاق شد و در حالی که
به من مینگریست ،گفت» :درست است ؛ همیشه تنبیه مؤثر نیست« .مشخص بود که
واکنشهای افراد را مورد مطالعه قرار میدادند.
اگر فرض را بر این بگذاریم که هدف رژیم تنها تحقیقی آزمایشگاهی و علمی بوده ،پس قاعدت ًا باید
مسئولیت ادارهی واحد مسکونی را به تیم مجربتری میسپردند و در کنار بازجویان و شکنجهگران
مجرب ،از چند روانشناس ،روانکاو ،جامعهشناس و  ...نیز استفاده میکردند .هرچند رژیم از چگونگی
عملکرد خود و بازتاب اقداماتش در واحد مسکونی و تأثیر عمیق ًا مخربی که بر قربانیان گذاشت،
دستاوردهای وحشتناکی را تدوین و تکمیل کرد و در سالهای بعد در راه امیال ضد بشری خود

مورد استفاده قرار داد ،۲۰۴اما به نظر من ،این که رژیم از ابتدا چنین نگاهی به پروژه داشته و هدفش
از راهاندازی واحد مسکونی تشکیل یک آزمایشگاه روانی بوده باشد ،مورد تردید است؛ از جمله به این
دلیل که چرا نمونههای مورد آزمایش و تجربه ،تنها زنان بودند و آنهم زنان هوادار مجاهدین؟
ج -فروپاشی روانی زنانی که راه مقاومت و ایستادگی را انتخاب کرده بودند از طریق تحقیر و خرد
کردن آنها و ارضای روحیهی جنایتکاری و فرو نشاندن عقدههای فردی بازجویان و دستگاه امنیتی
و اطالعاتی رژیم.
بدون آنکه مسئلهی کشف تشکیالت بند هشت و بررسی و تحقیق روانکاوانهی زنان به بند کشیده
شده در واحد مسکونی را نفی کنم ،به نظر میرسد که در راهاندازی و بهویژه تداوم حیات واحد
مسکونی ،بیشتر فروپاشی روانی زنان زندانی را مد نظر قرار داده بودند .هدف این بود هیچ چیزی از
زندانی باقی نگذارند؛ تا جایی که او دیگر نتواند کمر راست کند.

۲۰۵

آنچه خود را به روشنی و به

 ۲۰۴در قرون وسطی هم روشکار کلیسا در برخورد با "مجرمان" جمعبندی میشد و مورد استفاده قرار میگرفت .به
خاطر خیل بدعتگذاران ،مقامات کلیسا کتابهای راهنما با عنوان "روشهای اعترافگیری از زندانیان" ،و "روشهای جدید
تفتیش عقاید" را تهیه و در اختیار بازجویان قرار میدادند .از جمله نخستین و مهم ترین این کتابهای راهنما ،رهنمودنامه
تألیف ریموند پنافورتی بود که برای مفتشان در بارسلون تدوین شد .روشهای تفتیش عقاید )(Procesus inquisitionis
تألیف برنارد کوکسی ،از منابع اصلی بازجوها بود .روشهای عملی تفتیش عقاید ) ،(Practica officii inquisitionisتألیف
جان سن پیری ،کتاب راهنمای دیگری بود که برای مفتشان فرانسه نوشته شده بود .این کتابها مجموعهی کاملی از
رهنمودها را برای تفتیشگران عقاید در سرتا سر اروپا ارائه میدادند.
 ۲۰۵برای درک بهتر موضوع میتوان به فیلم بازجویی و شکنجهی فهمیه دری نوگورانی ،همسر سعید امامی ،معاون
امنیت اسبق وزارت اطالعات مراجعه کردhttp://balatarin.com/permlink/٢٠٠٨/٣/٢٢/١٢۵۶۶٢٧ .
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عریانترین شکل نشان میداد ،دشمنی کینه توزانه با "جنس زن" است.
با توجه به دستگیریها و اعدامهای گسترده سالهای  ۶۰-۶۱و واکنشهایی که در سطح بینالمللی
و داخلی برانگیخته بود ،مقامات رژیم در این مقطع تاریخی به خاطر مشکالتی که با آن روبهرو بودند،
نمیخواستند دیگر به اعدام گستردهی زندانیانی که پیشتر با معیارهای محاکم خودشان به زندان
محکوم شده بودند ،دست بزنند .از سوی دیگر با توجه به جو جامعه ،موقعیت بی ثبات رژیم و این که
هنوز مطمئن نبود سازمانهای سیاسی در چه حد از هم پاشیدهاند و همچنین انگیزههای قوی
مبارزاتی که در بخشی از زندانیان مشاهده کرده بود ،تمایلی به آزاد کردن آنها نداشت .پس چارهی
کار را در این یافته بودند که با وارد آوردن حداکثر فشار و با پایمالکردن ارزشهای انسانی ،زنان
زندانی را به موجودات مسخ شدهای تبدیل کنند .بدون شک آزادی چنین افرادی نه تنها تهدیدی را
متوجه رژیم نمیکرد ،بلکه سرنوشت اسفبار آنها میتوانست به صورت درس عبرتی برای پارهای
افراد نیز در آید.

چگونگی برخورد زندانیان در بازجوییها
زندانیان واحد مسکونی یا مجبور بودند دست از همه چیز بکشند و به همکاری مطلق به معنای
واقعی کلمه با بازجویان بپردازند و یا با تدابیر و تمهیداتی ،حساسیت بازجویان را تا حد ممکن تقلیل
داده و تالش کنند از همکاری اجتناب کرده به کسی صدمه نزنند و در عین حال سالمت روانی خود
را نیز حفظ کنند .امروز پس از گذشت بیش از دو دهه از برچیده شدن واحد مسکونی میتوان به
ارزیابی شیوههای مختلف برخورد افراد پرداخته و از آن تجربه آموخت.
نمونههای زیر بازگوکنندهی تالشهای فردی و بخشی از تجربیات کسب شده در واحد مسکونی
است:
 -۱برخورد از این موضع که خود را هوادار مجاهدین معرفی کنی و بگویی که :اطالعات سوخته نیز
نمیدهم و از دریافت برگهی بازجویی نیز امتناع میکنم .این برخورد در کوتاه مدت میتوانست باعث
باالرفتن روحیه خود زندانی و کسانی که شاهد چنین برخوردهایی بودند ،شود .اما در دراز مدت،
اتخاذ چنین موضعی ،آنهم زمانی که بازجویان اطالعات زیادی داشتند و همهی زندانیان واحد
مسکونی نیز کم و بیش مشغول پاسخ دادن به سؤاالت بازجویان بودند ،نه تنها کارساز و مفید نبود،
بلکه باعث ازدیاد فشار روی زندانی میشد و به خاطر نداشتن چشماندازی نسبت به زمان برچیده
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شدن واحد مسکونی  -که ویژگی آن بند بود  -سرانجام در نقطهای زندانی را در هم میشکست .این
حقیقت را نباید از نظر دور داشت که شکنجه پایانی ندارد ولی توان و ظرفیت انسان محدود است.

۲۰۶

"روی مدودوف" یکی از مورخان معروف اتحاد شوروی سابق و نویسنده کتاب "در دادگاه تاریخ" در
ارتباط با تأثیرات شکنجه و کارکرد آن به نقل از تجربیات دستگاههای جاسوسی کشورهای
سرمایهداری ،از قول "اورست پینتو"  ،عامل اطالعاتی انگلستان مینویسد:
جای شک نیست که شکنجهی بدنی ،باالخره هر فرد را ،هر اندازه مقاوم و مصمم هم
باشد ،از پا در میآورد .من مرد فوقالعاده شجاعی را میشناختم که به چنگ گشتاپو
افتاد ،و تمام ناخنهای دست و پایش را کشیدند و یک پایش را شکستند ،ولی
کوچکترین اطالعی از خود بروز نداد .اما خودش میگفت که در حال از پادرآمدن بود.
دژخیمان که با شکست روبهرو شده بودند ،شکنجه را درست در همین لحظه قطع
کردند .اگر شکنجه را ادامه میدادند و حتا آزاری به نسبت کم دردتر از شکتجههای
غیرقابل تحملی که بیاثر مانده بود به او میدادند ،در این صورت او تسلیم میشد و
همه چیز را میگفت...

۲۰۷

 -۲حفظ اطالعات زنده و دادن اطالعات سوخته و پیشپا افتاده که آسیبی به کسی و یا جایی
نمیرساند.
 - ۳نپذیرفتن ادعاهای رژیم در مورد وجود روابط تشکیالتی بین افراد ،نفی گزارشهای مربوطه در
این زمینه ،دفاع از اعمال منطقی انجام شده در بند که از ملزومات زندگی در محیطهای جمعی
است ،مسئلهدار نشان دادن خود و اتخاذ موضعی بینابینی مبنی بر این که نه مجاهدین را قبول دارم
و نه رژیم را ،اعالم خستگی از فعالیت سیاسی و...
 -۴تظاهر به این که تواب شدهای و برخورد از موضع پایین.
اتخاذ چنین شیوهای بدترین و خطرناکترین راه بود .از جمله به این دلیل که چنین خطی از پیش
لو رفته و کارایی خود را از دست داده بود .طوالنی بودن مدت برقراری واحد مسکونی و برخورد
نزدیک و دائم با بازجویان و توابین ،عم ً
ال اجازه نمیداد زندانی چنین نقشی را بازی کند.
 ۲۰۶یکی از زندانیان که بیشترین مقاومت را از خود نشان داد و از تهاجمیترین نوع برخورد نیز برخوردار بود ،عاقبت پس
از گذشت هشت ماه مجبور به پذیرش مسئولیت ادارهی واحد مسکونی شد .هرچند او در مدت مسئولیت ششماههاش
همکاری اطالعاتی نکرد ،اما به هر حال آثار زیانبار خود را به لحاظ روحی بر افرادی که روی او حساب میکردند ،گذاشت.
 ۲۰۷در دادگاه تاریخ ،روی مدودوف ،ترجمه منوچهر هزارخانی ،انتشارات خوارزمی ،تیر  ،۶۰ص .۳۶۸
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تجربه نشان داد که در دراز مدت تلفیقی از موارد  ۲و  ۳کارسازتر از دیگر مواضع بود و میتوانست
همچون زره ،زندانی را در مقابل تهاجمات بیامان و لجامگسیختهی بازجویان ،هرچند به طور محدود
و ناچیز ،محافظت کند.
اگر هیچکدام از این شیوهها قادر به گمراه کردن و بازداشتن شکنجهگران نمیشد ،آنوقت زندانی
الاقل در ذهن خود به خودکشی فکر میکرد.
بسیاری از زندانیان واحد مسکونی توسل به خودکشی را بهترین راه برای خالص شدن از عذاب
دائمی ندادن اطالعات میپنداشتند .این میل حاصل ناامیدی از وضع موجود ،هراس دائمی شکنجه و
فشارهای بی حدو حصر آنجا بود .چه بسا تعدادی از زنان تحت فشار ،تنها به این دلیل به خودکشی
فکر میکردند که مبادا مجبور به انجام کاری شوند که تمایلی به آن ندارند و یا به کاری نکرده
اعتراف کنند .اما امکان خودکشی به سختی به دست میآمد و در حد رؤیایی دست نیافتنی بود .تنها
"ر -د"  ۲۰۸که در اثر شکنجه پاهایش متالشی شده بود ،توانست دست به چنین اقدامی بزند.

برخالف مقررات اردوگاههای متمرکز هیتلری که در آنها قانون مؤکدًا جلوگیری از خودکشی را
ممنوع کرده بود و برای مثال کسی حق نداشت طناب فردی را که میخواست خود را به دار آویزد
پاره کند؛ در واحد مسکونی حتا فکر کردن به خودکشی و راحتشدن از شر عذاب آنجا ممنوع بود.
یکی از زندانیان واحد مسکونی که گزارشش در کتاب "قهرمانان در زنجیر" آمده است ،میگوید:
من بر اثر کتکها تعادل نداشتم .و همینطور که او ]بازجو[ حرف میزد ،سرم گیج
میرفت .یک دفعه تعادلم را از دست دادم و با سر رفتم توی دیوار .طرف فکر کرد من
عمدًا سرم را به دیوار میکوبم .گفت» :وای به حالت اگر فکر خودکشی بیفتی .ما
خودمان میخواهیم همه شما را بکشیم« .بعد چند ضربه به سرم زد و پرسید:
»میفهمی؟« آمدم حرفی بزنم که دوباره با کابل زد توی سرم و گفت» :حرف الزم
ندارم .اگر میفهمی فقط باید سرت را تکان بدهی«.

۲۰۹

در ابتدا با توجه به چهرهی خطرناکی که از زندانیان واحد مسکونی در ذهن بازجویان ساخته شده
بود ،آنها برخوردهایی را که از روی سادگی انجام میگرفت به پای پیچیدگی برخورد زندانی

 ۲۰۸زندانیان واحد مسکونی یکی از بازجویان را )سعید( در حالیکه پوستهای اضافی پاهای او را میبرید ،دیده بودند.
خوشبختانه وی زنده ماند و بعدها آزاد شد.
 ۲۰۹قهرمانان در زنجیر ،انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،چاپ  ،۱۳۷۹ص .۳۴۲

١٢۴

دوزخ روی زمین

میگذاشتند و فشار روی او را افزایش میدادند" .الف" که نوجوانی پانزده ساله بود به چنین مصیبتی
دچار شد .چرا که بازجویان و توابین معتقد بودند او از روی پیچیدگی چنین برخوردهایی میکند.
وی عاقبت به خاطر این فشارها ،تعادل روحی خود را از دست داد و بازجویان مجبور به انتقال او به
محل دیگری شدند.

دالیل تشکیل واحد مسکونی در قزلحصار
بازجویان اوین در بازجوییهای مقدماتی از مسئوالن تشکیالت بند چهار و هشت قزلحصار ،به وجود
تشکیالت زنان پی میبرند .اما از انتقال دیگر زندانیانی که در تشکیالت فعال بودند به اوین خودداری
میکنند و خود برای بازجویی از زندانیان در قزلحصار مستقر میشوند .دالیل متعددی را برای
تشکیل واحد مسکونی در زندان قزلحصار  -جایی که پیشتر زندانیان دوران محکومیت خود را
سپری میکردند  -میتوان برشمرد.
 بهجای آنکه افراد یک بند را به اوین منتقل کنند ،آسانتر بود دستگاه شکنجه و بازجویی را درهمان قزلحصار دایر کنند.
 زندانیان به طور شبانهروزی و برای یک دورهی طوالنی در اختیار بازجویان قرار میگرفتند. امکان دسترسی سریع و گسترده به بند زنان و زندانیانی که نامشان در بازجوییها به میان میآمد،موجود بود .به این ترتیب هر که را الزم بود ،میتوانستند فورًا حاضر کنند.
 تالش مقامات دادستانی بر آن بود که وجود واحد مسکونی مخفی نگهداشته شود و از درز اخبارآن به بیرون و به میان دیگر زندانیان جلوگیری شود .در اوین به دالیل مختلف از چنین امکانی
برخوردار نبودند.
برای حصول به چنین هدفی ،حتا توابینی را که برای اعمال فشار هرچه بیشتر بر زندانیان به واحد
مسکونی آورده بودند ،تا آخر پروژه در محل نگهداشتند و نگذاشتند که آنجا را ترک کنند.
 بازجویان به خوبی میدانستند که زندانی در اوین ،به مجرد خالص شدن از بازجویی و بازگشت بهسلول و یا بند خود ،به یک آرامش نسبی دست مییابد.

۲۱۰

در بند و یا در سلول و یا حتا در

راهروهای بازجویی ،باالخره کسی را پیدا میکرد که میتوانست به او اعتماد کند و سفرهی دل
بگشاید .برای آنکه زندانی از چنین موهبتی برخوردار نشود ،ترجیح داده بودند که افراد را به طور
شبانهروزی در قزلحصار در اختیار خود داشته باشند.
 ۲۱۰وضعیت فردی که در زیر بازجویی و شکنجه قرار دارد به گونهای است که بازگشت به سلول انفرادی برای او حکم
بازگشت به خانه را دارد .سلول به نوعی بوی خوش خانه را به همراه دارد.

زندان قزلحصار

١٢۵

توابین مسئول در واحد مسکونی
سه نفر از توابهای معروف بندهای زنان و یک نفر که به جرم سلطنت طلبی در زندان بود،
مسئولیت ادارهی واحد مسکونی را در هشت ماه اول که افراد تحت بیشترین فشارها بودند ،به عهده
داشتند:
 -۱معصومه )سهیال( اسدی خامنه ،بیست و شش ساله و متآهل ،دانشجوی معماری دانشگاه تهران و
هوادار سابق مجاهدین .وی به مدت هشت ماه مسئولیت اداره واحد مسکونی را به عهده داشت .نام
وی و همسرش پیشتر به عنوان کسانی که اعدام شده بودند ،انتشار یافته بود .برادر وی از اعضای
سپاه پاسداران بود و از قرار معلوم در پرونده آنها اعمال نفوذ کرده بود .سهیال هر از چندگاهی به
مالقات همسرش که او نیز زندانی بود ،میرفت و او را برای همکاری با رژیم زیر فشار میگذاشت.
عاقبت همسرش در زندان وی را طالق داد.
 -۲شراره ،بیست و دو ساله و دانش آموز ،هوادار سابق مجاهدین ،حدودًا دوازده ماه در واحد مسکونی
حضور داشت.
 -۳معصومه حسنی ،بیستویک ساله و دانش آموز ،هوادار سابق مجاهدین .حدودًا دوازده ماه در
واحد مسکونی حضور داشت.
 -۴فریده -الف ،حدودًا چهل ساله ،لیسانسیه جامعهشناسی ،مددکار اجتماعی .در ارتباط با رژیم
پهلوی دستگیر شده بود و نزدیک به هشت ماه در ادارهی واحد مسکونی مشارکت داشت و از
همانجا آزاد شد.

۲۱۱

پس از گذشت هشت ماه معصومه اسدی خامنه و فریده  -الف از واحد مسکونی منتقل شدند و شراره
و معصومه حسنی ادارهی واحد را به عهده گرفتند .در این دوران بازجویان یکی از مقاومترین
زندانیان را که متحمل بیشترین شکنجهها شده بود و مورد احترام همهی افراد واحد مسکونی و از
جمله خودشان قرار داشت ،برای اعمال فشار بیشتر مجبور به پذیرش مسئولیت واحد در کنار دیگر
توابین کردند .همچنین یکی از کمسنترین توابین را نیز در زمرهی گردانندگان واحد مسکونی قرار
دادند.

۲۱۲

 ۲۱۱او نسبت به بقیه مسن تر بود و تالش میکرد رفتار دیگر توابین را نیز تعدیل کند .دلیل اصلی به کارگیری او در
واحد مسکونی ،اعتمادی بود که حاج داوود و مسئوالن زندان به او داشتند .سرچشمهی این اعتماد عدم وابستگی او به
گروههای سیاسی بود.
 ۲۱۲میتوان تصور کرد که در یک چنین وضعیتی چه فشار عظیمی به لحاظ روانی بر زندانی مقاوم آورده میشود؟
میتوان به آثار چنین سیاستهایی اندیشید .اما به سختی میشود عواقب سپردن چنین مسئولیتهایی را به تواب کم سن
و سالی که در چهارده سالگی دستگیر شده است ،تصور کرد .سؤال اینجاست که میزان مسئولیت او چقدر بوده است؟

١٢۶

دوزخ روی زمین

در یکی دو ماه آخر شراره و معصومه حسنی نیز واحد مسکونی را ترک کرده و به محل دیگری
منتقل شدند و سه نفر دیگر از توابین جای آنها را گرفتند.

مسئوالن تشکیالت زنان در خدمت بازجویان
نه نفر از افراد مسئول و گردانندهی تشکیالت بند چهار عمومی در زیر فشار قرار گرفته بودند .آنها
همراه با دیگر افراد واحد مسکونی نگهداری نمیشدند و ساکنان واحد مسکونی جز در چند مورد
آنها را ندیده بودند .اکثریتشان پس از مدتی به همکاری گسترده با بازجویان برآمده بودند و برای
پیبردن بازجویان به درستی یا نادرستی اعترافات زندانیان و تطبیق نوشتههای کسانی که زیر
بازجویی بودند به کار گرفته میشدند .با این حال در بعضی موارد آنها نیز در وضعیت رقتباری

نگهداری میشدند ۲۱۳.همکاری گسترده این عده ،فشار را بر آن دسته از مسئوالن تشکیالت که به

همکاری وسیع با بازجویان نرسیده بودند ،بیشتر و شرایط را برایشان بغرنجتر و سختتر میکرد .به
همین دلیل قدرت مانور این افراد بهطور مضاعفی کمتر میشد .یکی از آنها در مدت کوتاهی ده
کیلو وزن کم کرده بود.
گاهی بازجویان ،پیش و پس از شکنجه ،از مسئوالن سابق تشکیالت میخواستند که با زندانی
شکنجهشده صحبت کنند و او را متقاعد به همکاری و در اختیار گذاردن اطالعاتش نمایند .تعدادی
از آنها ،پیش از آمدن به واحد مسکونی ،مدتی را در اوین به سر برده و در خالل اقامت در واحد
مسکونی نیز چندین بار به اوین و بخش  ۲۰۹آن بازگردانده شده بودند.

۲۱۴

تحلیل این که چرا آنها به چنین وضعی دچار شده بودند ،چندان پیچیده نیست .زیر فشار شدید در
ذهن انسان گاه تمایل شدید و در عین حال آزاردهندهای به از میان برداشتن کسانی که از نظر او در
ایجاد وضعیت فشار مقصرند ،پدیدار میشود .در ذهن توابین و آنهایی که شکسته بودند ،مسببین
فشار بر آنها ،زندانیان مقاومی بودند که به جرگهی آنها نپیوسته بودند .برای همین در آنها گاه
تمایل عجیبی به ویران کردن و تخریب همه چیز موج میزد؛ تمایلی که ناشی از حس عجز ،ناتوانی
و درماندگی است .از آن لحظه که اصول و قواعد بنیادین زندگی انسان تغییر میکند ،خیانت،
"وفاداری" و "صداقت" نام میگیرد؛ دنائت و پستی" ،شرافت" شمرده میشود؛ دروغ و فریب،

 ۲۱۳بایستی توجه داشت که این افراد خود نیز قربانی نظام حاکم بر زندانها بودند).بدون آنکه مسئولیت فردی آنها را
زیر سؤال ببریم( هدف از بیان این مطالب توضیح شرایط و فشاری که زندانیان متحمل میشدند ،است و نه کینهکشیهای
کور و بیمنطق.
 ۲۱۴دو نفر از مسئوالن تشکیالت بعد از آزادی از زندان ،دوباره به مجاهدین پیوستند.

زندان قزلحصار
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"حقیقت" جلوه داده میشود و انحطاط و فروپاشی اخالقی ،ابعادی باورنکردنی مییابد .تن دادن به
پستی تا آنجا پیش رفته بود که بازجویان پاهای سالم "ش -س" یکی از افراد رده باالی تشکیالت
بندهای چهار و هشت را بدون آنکه آسیبی دیده باشد ،باندپیچی کرده بودند تا به این ترتیب او
بتواند زندانیانی را که هنوز حس همدردی و یا همیاری داشتند ،شناسایی و آنها را به بازجویان
معرفی کند .این که او به اختیار چنین کاری کرده و یا تحت فشار طاقتسوز واحد مسکونی به چنین
کاری تن داده بود ،بر من پوشیده است.
بیتا که تجربهی تلخ واحد مسکونی و قبر را سر از گذرانده ،در مورد یکی دیگر از مسئوالن
"تشکیالت" میگوید:
یک بار اسماعیل در حالی که مرا از تابوت بیرون کشیده بود و بازجویی میکرد ،حرف را
کشاند به ) پ -م -ح( که با نام مستعار " آ " شناخته میشد .دانشجوی رشتهی پزشکی
بود و از مسئوالن تشکیالت زنان مجاهدین در بند چهار و هشت .توی بند هشت خیلی
با من کار میکرد و به اصطالح خبرهای دست اول را از بیرون به ما میداد .یک شب در
میان که یک طرف بند چراغهایش خاموش میشد )در ساعات خاموشی ،توابها و
پاسدارها برای کنترل بهتر بند ،به ترتیب هر شب چراغهای سلولهای یک طرف بند را
خاموش و طرف دیگر را روشن میگذاشتند( ،به سلول همدیگر میرفتیم تا مرا در
جریان آخرین تحلیلها و اخبار مربوط به سازمان و مسائل بیرون قرار دهد .یادم هست
از جمله اخباری که در آن شبها به من منتقل کرد تا من هم به ترتیب به گوش
بچههای دیگر برسانم این بود که دانیل اورتگا ،رئیس جمهوری وقت نیکاراگوئه ،اعالم
موافقت کرده که "سازمان" نیروهایش را به آن کشور انتقال و تحت آموزش چریکهای
نیکاراگوئهایی قرار دهد .هیچ وقت نفهمیدم این خبر " آ " درست بود یا ساختگی و از
طرف بازجوها به او دیکته شده تا از آن طریق بتواند در بین بچههای بند هشت ،نفوذ
کند.
وقتی به اسماعیل گفتم شنیدهام " آ " اعدام شده ،با تمسخر گفت» :بدبخت ،اون اعدام
نشده .نفوذی خودمون بود توی بند هشت و یک خروار برات گزارش نوشته« و بعد
چند تا ورق کاغذ را جلو صورتم تکان داد و گفت» :کمی چشم بندت رو بزن باال و ببین
که از هیچ چیز کوچکی هم که در باره تو میدونسته دریغ نکرده« به ورقههای تک
نویسی " آ" سر سری نگاه کردم و دیدم واقع ًا جزییترین گفتهها و حرکات مرا در بند
ناگفته نگذاشته و با دقت همه آنها را در گزارش خود آورده است.

دوزخ روی زمین

١٢٨

باور نمیکردم " آ " که بعد از انتقالش از بند هشت ،تا مدتها فکر میکردیم او را برای
اعدام بردهاند )ظاهرًا او در آن موقع در واحد مسکونی و یا  ۲۰۹اوین مشغول فعالیت به
نفع بازجویان بوده( و من خودم از این فکر تا مدتها نمیتوانستم درست غذا بخورم ،در
واقع عنصری بریده و نفوذی دادستانی در بند هشت بوده است .او برایم موجودی
بهشدت قابل احترام و دست نیافتنی بود و مصاحبتش در بند برایم بسیار مغتنم و قابل
افتخار.
اسماعیل که سایه بیاعتمادی به حرفهایش را در سکوت من حس میکرد ،گفت:
»میخوای همین االن صداش کنم بیاد خودش بهت بگه؟«
باز هم سکوت کردم .حس میکردم با از دست دادن اعتمادم به " آ " ،دیگر چیزی
ندارم که از دست بدهم .اسماعیل هم انگار این را فهمید و دیگر پاپی روبهرو کردن من
با " آ" نشد.
و یا در مورد "ز -ب" یکی دیگر از مسئوالن تشکیالت فوق که به خدمت بازجویان در آمده بود،
میگوید:
صدای کسی را شنیدم که به نظرم صدای "ز -ب" بود" .ز -ب" آمد جلو و به آرامی
گفت» :شنیدم اطالعاتت رو نمیدی ،فکر میکنی خیلی پیچیده شدهای؟ خودم پیچهات
رو باز میکنم!« و وقتی دید جوابش را نمیدهم ،رفت و دو سه دقیقه بعد اسماعیل آمد
و به من گفت» :چه مرگته ؟ چرا سر و صدا میکنی؟« و قبل از این که مجال دهد
حرفی بزنم ،گفت بلند شوم و مرا برد توی حیاط و با کابلش هفت هشت تا ضربه به
باالی زانوهایم زد ) البته از روی چادر ( و ادامه داد » :دستها تو بیار باال« و وقتی دید
متوجه منظورش نشدهام ،حرفش را تکرار کرد .وقتی دستهایم را کمی باال گرفتم ،با
کابلش محکم چند تا کوبید روی دستهایم .دستهایم را که پس میکشیدم و اعتراض
میکردم که چرا باید تنبیه شوم ،گفت» :اینجا میدون شوشه ،هر چی تا حاال باهات
مدارا کردم بسه .دیگه باید آدم بشی« و دوباره خواست دستم را بگیرم باال و دوباره
تکرار...
در نگاه بازجویان ،زندانیای که حقیقت ًا توبه کرده و همسان و همهویت با آنها شده بود ،باید از
گذشتهی خود "فاصله" میگرفت .این فاصله میبایستی با نفرت از دیگران و از گذشته خویش توأم
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میبود .او میباید همان کینهای را نسبت به زندانی آسیب دیده از شکنجه در دل میداشت که
بازجوها و شکنجهگران از او داشتند .در اینجا ،کوچکترین ترحم نسبت به فرد شکنجه شده ،نشانگر
عدم بازگشت واقعی زندانی بود.
در ماه نهم تشکیل واحد برای چند روز نیز مسئوالن سابق تشکیالت بند چهار را به شکل نفوذی در
میان زندانیان واحد مسکونی جا دادند تا آنها با سرموضعی نشان دادن خود ،اطالعات الزم را از
زندانیان کسب کرده و به بازجویان انتقال دهند.
"ف  -د" در حالی که روی تخت بازجویی و با پاهایی به شدت آسیبدیده بسته شده بود ،صدای

عفت خلیلی ۲۱۵یکی از مسئوالن تشکیالت بند چهار را میشنود که از پشت پرده با صدایی آهسته و
کشیده ،به شکل نجوای "ارواح" در فیلمها ،با تکرار نام او و با گفتن این که »تو بریدهای ...تو
بریدهای «...سعی میکند این موضوع را به او القاء کند تا دامنهی فشارهای روحی بر او را افزایش
دهد.
بعید میدانم که همهی توابینی که به پستی تن میدادند ،بر عمق سقوط و انحطاط خود آگاه بوده
باشند.
در دورانی که حداکثر فشار بر زندانیان واحد مسکونی اعمال میشد ،زهرا )سهیال( و چند نفر از
توابینی که در شعبههای بازجویی اوین کار میکردند نیز به قزلحصار منتقل شده بودند تا با خواندن
متن بازجوییها ،میزان و عیار واقعی بودن آنها را نزد بازجویان فاش کنند" .م -الف" یکی از زنانی
که چهارده ماه در واحد مسکونی بوده میگوید:
یکی از کسانی که در بازخوانی متن بازجوییها همکاری میکرد ،وقتی من را دید ،گفت:
تو باید فالنی باشی! پرسیدم از کجا فهمیدی؟ گفت :از نوشتههایت فهمیدم که صاحب
آن باید قیافه تو را داشته باشد.
مسئوالن سابق تشکیالت بند چهار و بهویژه توابینی که در شعبههای اوین همکاری میکردند و به
قزلحصار منتقل شده بودند ،با خواندن متن بازجوییها ،مواردی را که به نظرشان مهم میآمد به
اطالع بازجویان میرساندند .این افراد گاه مسائل را بزرگ میکردند و تحویل بازجوها میدادند.

 ۲۱۵یک خواهر و یک برادر او به نامهای طیبه و علی در سالهای  ۶۰و  ۶۳اعدام شده بودند .پدر وی عزت خلیلی نیز
یکی از زندانیان سیاسی دوران محمدرضا پهلوی بود .وی در ارتباط با هیئت مؤتلفه به زندان افتاده بود؛ ولی بعدها به
جنبش مسلمانان مبارز پیوست.
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بسیاری از خط و ربطهای برخورد با افراد نیز از طریق آنها به بازجویان داده میشد .آنها حتا
تالش میکردند دایرهی تشکیالت و نفوذ خود را هرچه گستردهتر نشان دهند تا عالوه بر کسب
اعتبار برای خود ،با زیر فشار رفتن تعداد بیشتری از زندانیان و از پا آفتادن آنها ،به لحاظ روانی
توجیهی برای ضعف خود بتراشند .چرا که همهی ما به تناسب نیازهای طبیعی و اولیهی انسانی ،در
پی آنیم که برای اعمال خود توجیهات و دالیلی دست و پا کنیم.
یکی از زنانی که در اردیبهشت  ۶۳به واحد مسکونی انتقال یافته در مورد نحوهی کارکرد توابین
میگوید:
یک شب صدایم کردند برای بازجویی .به یک راهرو برده شدم .ولی آنقدر خوابم میآمد
که همان جا افتادم و بیهوش شدم .وقتی به هوش آمدم دیدم دارند رویم آب میریزند و
با لگد زدن به پهلوهایم صدایم میکنند .به هر زوری بود بلند شدم .بازجو گفت» :امشب
یک تعدادی سؤال میکنم ،باید همه را جواب بدهی« .گفتم» :حرفی ندارم ،من سال
 ۶۰دستگیر شدهام و بعد از آن از هیچ چیز خبر ندارم« .همین که این را گفتم دو نفر
ریختند سرم؛ آنقدر زدند که دوباره بیهوش شدم .نمیدانم چقدر گذشت یا بعد از آن
چه شد ،اما وقتی چشم باز کردم دیدم گوشهی یک سرویس ]دستشویی و توالت[

افتادهام .چشمبند نداشتم ،دو نفر را دیدم که مثل کوکلس کالنها ۲۱۶نقاب زده ،باالی
سرم نشستهاند .خودم را به بیهوشی زدم و گوش کردم ببینم چه میگویند .داشتند
نحوهی یک بازجویی را با هم مرور میکردند .بعد از نیم ساعتی یک نفر دیگر را با

چشمبند آوردند .چشمبندش را برداشتند و با اشاره به من گفتند» :بگو« .او را شناختم.
یکی از بریدهها بود که من را میشناخت .او شروع کرد به گفتن زندگی ،فعالیتها و
روند تشکیالتیم .بعد که او را بردند ،آمدند سراغ من...

۲۱۷

بدون حضور توابین و نقش مستمر آنها در بازجوییها امکان دسترسی به اطالعات زندانیان در آن
مقیاس ،وجود نداشت.

 ۲۱۶توابین به خاطر آن که زندانی متوجه نشود از چه ناحیهای ضربه خورده و به میزان اطالعات لو رفته پی نبرد با
صورت پوشیده در مقابل زندانی حاضر میشدند و به همین دلیل در زندان از آنها به عنوان کوکالس کالن نام برده
میشد.
 ۲۱۷قهرمانان در زنجیر ،انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،سال  ،۱۳۷۹ص .۳۴۳
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توابین واحد مسکونی و چگونگی عملکردشان
تعدادی از توابینی که همراه با زندانیان واحد مسکونی زندگی میکردند ،چنان در سیستم حاکم بر
واحد مسکونی حل شده بودند که به عنوان چشم و گوش بازجویان عمل میکردند و در نقش نگهبان
و اهرم فشار روی دیگر زندانیان فعال بودند .این افراد که غالب ًا از بند سه واحد سه به واحد مسکونی
منتقل شده بودند ،هیچگاه دوباره بازجویی نشدند .با اینکه آنها نیز در شرایط نابسامانی به سر
میبردند ،اما از روابط نسبت ًا آزادتری در میان خود برخوردار بودند.
هرگاه که آنها و ساکنان اصلی واحد مسکونی را در یک اتاق قرار میدادند ،وظیفهی آنها این
میشد که عالوه بر مراقبت از کسانی که زیر بیشترین فشار بودند ،کلیهی حرکتهای آنها را نیز زیر
نظر بگیرند و لحظه به لحظه به بازجویان گزارش دهند.

۲۱۸

توابینی که به قول بازجوها زودتر به "فطرت انسانی" خود نزدیک شده یا اینگونه وانمود میکردند،
بیشترین فشارها را بر زندانیان وارد میآورند .آنها همچنین با انجام کارهای ایذایی ،ایراد فحش و
ناسزا ،تمسخر و تحقیر افراد و وارد آوردن اتهامات مختلف ،دامنهی فشار را افزایش میدادند .موردی
پیش آمده بود که آنها در اقدامی هماهنگ ،با ایراد اتهام دزدی به زندانیانی که تحت فشار بودند،
مدعی شده بودند که این زندانیان اجناس )مربا( شخصی آنها را برداشتهاند .بازجویان نیز برای
اعمال فشار بیشتر ،قربانیان این حیلههای رذیالنه را زیر فشار بازجویی و ضرب و شتم میبردند تا
مشخص سازند چه کسی از مربای توابین استفاده کرده است.
گاه با اجازهی بازجویان ،معصومه اسدی خامنه)سهیال( ،فریده و دیگر مسئوالن گردانندهی واحد
مسکونی ،با برگزاری جلسات عمومی ،به تحقیر روحی زندانیان مبادرت میکردند .آنها با نثار ناسزا و
آزار و اذیتهای گوناگون ،فشاری را که بر خودشان وارد میآمد بر روح و جان زندانیان واحد
مسکونی خالی میکردند .گزارش اینگونه جلسات که به صورت رسمی اداره میشد و گفتگوهای رد
و بدل شده ،توسط سهیال تندنویسی و بعد از تنظیم به بازجویان ارائه میشد .در این جلسات توابها
با انتخاب و دست گذاشتن روی یک نفر او را چون صیدی خسته و رنجور به میان گرفته و آماج
حمالت لفظی خود قرار میدادند .دیگران موظف بودند همراه آنها در جریان این نوع "محاکمه"ها
شرکت کنند و قربانی را که از نفس افتاده بود مورد آزار و اذیت روحی قرار دهند .در واقع این فرد
وسیلهای بود تا دیگران با له کردنش ثابت کنند دیگر چون گذشته نمیاندیشند ،از اعتقاد و اندیشه
 ۲۱۸پس از هشت ماه فشار طاقتفرسا زندانیان اجازه یافتند که در اتاق قدم بزنند و به صورت محدودی با دیگران صحبت
ال به خاطر بازجویی مداومی که در معرضاش قرار داشتند و رعایت شرط احتیاط ،وجود بیاعتمادی و حضور
کنند .ولی عم ً
توابین ،صحبت چندانی میانشان نمیشد.

١٣٢
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۲۱۹

توابین در موارد بسیار ،ناظرانی را که در جلسه حضور داشتند تحت فشار شدیدی قرار میدادند تا
علیه زندانی به میان کشیده شده موضع بگیرند .با اینحال غالب ًا کسی حاضر به موضعگیری نمیشد
و افراد در مقابل پرسشهای توابین سکوت میکردند؛ سکوتی که در آن شرایط بسیار شرافتمندانه و
گاه مخاطرهآمیز بود .در پارهای مواقع زندانیان تحت فشار که در تنگنا قرار میگرفتند ،با دادن
ال »من خیلی از
جوابهای انحرافی اما مثبت ،سعی میکردند به یاری زندانی تحت فشار بشتابند؛ مث ً
او خوشم نمیآید اما میدانم نه سر موضع است و نه«...

ماهیت غیرانسانی محاکمات
نظام جبارانه واحد مسکونی حکم میکرد که :اگر تو به دوست و همراه خودت ،یعنی فردی که ما او
را "منافق" و "سرموضعی" میدانیم ،وفادار بمانی ،نشان دادهای که خودت هم دست کمی از او
نداری؛ بنابر این تو نیز چون او سزاوار مجازاتی! اما اگر همراه و همقدم او نیستی ،پس باید نشان
دهی از فردی که چهره و نقش منافقانهاش برمالء شده ،رویگردانی و حاضری علیهاش شهادت بدهی
و حتا اطالعاتی که به ضرر اوست ،در اختیار ما بگذاری.
در این مرحله تالش میشد که دشمنی را در ذهن افراد تحت فشار جا بیندازند .دشمن کسی نبود
جز نزدیکترین دوست ،همراه و همرزم دیروز؛ دوستی که باید از وی بیزار میشدی و نفرتت را به او
نشان میدادی .توجیه بازجویان و توابها این بود که »جمع ،خود باید به مجازات فرد پرداخته و
چهرهی او را مشخص سازد« .به این ترتیب تالش میشد از طریق وارد کردن فشار جمعی ،فرد را به
لحاظ روانی به مرحله فروپاشی برسانند.
در این جلسات ،ابتدا یکی از افراد ،با دستاویز قرار دادن سادهترین موضوعات ،فردی را به میان
ال میگفت :تو این حرف را در فالن روز و در چنین موقعیتی زدهای .سپس دیگری آن
میکشید و مث ً
را تأیید میکرد و حمله و هجوم به فرد از همه سو آغاز میشد .حتا شیوه راه رفتن و یا غذا خوردن
فرد میتوانست دستاویزی برای حمله به وی باشد .در این حالت گفته میشد :تو نحوهی غذا خوردن
و یا راه رفتنت شبیه مجاهدین است و بر اساس رهنمود رجوی در این جا عمل میکنی .و از
 ۲۱۹در میان شمالیها ضربالمثلی است به نام "سگ در مسجد افتاده" .هنگامی که سگی به مسجد میآید ،کسانی که
در مسجد حضور دارند ،تالش میکنند با زدن لگد و یا دادن دشنام ،سگ را به بیرون از مسجد هدایت کنند .این کار را به
این دلیل انجام نمیدهند که سگ واقع ًا نجس است .بلکه هر کس که میخواهد ثابت کند من پاکم ،من مسلمانم ،سگ را
میزند .به تعبیر یکی از ساکنان واحد مسکونی ،آن کس که در میان میافتاد ،حالت "سگ در مسجد افتاده" را پیدا میکرد
و هجوم دیگران به او ،تداعی تهاجم نمازگزاران به سگ بخت برگشته را داشت.
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همینجا نتیجه میگرفتند که فرد "سر موضع" است و مستحق تحقیر ،آزار و اذیت و کیفر .افراد
حاضر در نشست مجبور بودند علیه فردی که به میان آورده شده بود" ،فاکتهایی" را مطرح کنند.
حتا کسانی که فرد به میان آورده شده را میکوبیدند نیز گاه مورد تحقیر توابین گردانندهی نشست
قرار میگرفتند .آنها نیز متهم میشدند که فرد را به درستی زیر سؤال نبردهاند و با مطرح کردن
موارد غیرجدی سعی داشتهاند مسئوالن زندان را فریب دهند.

۲۲۰

در این شرایط فشاری که بر فرد وارد میشود غیر قابل تصور است .او در حالی که از همه سو
محاصره شده است ،مورد هجوم کسانی قرار میگیرد که تا چندی قبل از دوستان و همراهان او
بودهاند .در اینجا دیگر پاسدار و بازجو و تواب و  ...در میان نیست و همین ،فشار را به شکل
بیسابقهای افزایش میدهد .فریده یکی از کسانی است که در حضور بازجویان مورد چنین تنبیهی
قرار گرفت و در همان لحظههای اول بر روی صندلی اتهام ،به خاطر استرس و فشار عصبی که به او
وارد شد ،دچار غش و ضعف گشت و از حال رفت.
از دیگر مواردی که توابین ،برای تحقیر زندانیان ،با اجازهی بازجویان به آن دست زده بودند ،تشکیل
جلسهای بود به نام "مدرسه موشها".
آنها در این جلسه ،از زندانیان خواستند که در نقش "آقا خرسه"" ،آقا خپله"" ،نارنجی" و ...ادای
کاراکترهای نمایش عروسکی "مدرسه موشها" را درآورند .یکی از کمسنترین توابها گردانندهی
نمایش بود .او در حالی که بر سر یکی از زندانیان میکوبید مواردی را به او گوشزد میکرد و یا رو به
فردی میکرد و میگفت :فالنی یادته منو میبردی و طلوع آفتاب را نشانم میدادی تا انگیزه بگیرم؟
"م -ب" در این مورد میگوید:
وقتی تواب کم سن و سالی که خود زندانی است شما را هل میدهد ،توی سر شما
میزند و یا با لحنی گزنده مورد تحقیر قرارتان میدهد ،بسیار دردناک است.

۲۲۱

 ۲۲۰تنها سوگلیهای واحد مسکونی اجازهی فحاشی به دیگران را داشتند و این نوعی امتیاز محسوب میشد .این امر
معمو ًال زمانی اتفاق میافتاد که فرد خط انفعال در پیش میگرفت و میخواست به بازجوها بقبوالند که اطالعاتش سوخته
است .در این حالت گستاخی توابین بیشتر میشد و وضعیت رو به وخامت میگذاشت.
 ۲۲۱توابان خود نیز قربانی رفتار خشونت آمیز بازجویان و محیط دهشتزای واحد مسکونی بودند .آنان در استیصال و
ناتوانی مطلق به همهویتی با بازجویان رسیده بودند .رفتارشان چیزی نبود جز تقلید از رفتار بازجویان .این ناتوانی و
درماندگی ،به تمایل آنان در به کار بستن خشونت نسبت به دیگران دامن میزد .در یک مورد یکی از بازجویان )اکبری(
تمامی زندانیان واحد مسکونی اعم از تواب و غیرتواب را تهدید به اعدام در همان روز کرده بود .در واکنش به تهدید او یکی
از توابان از روی استیصال و یأس گفته بود" :برادر ما که همه چی رو گفتیم".

دوزخ روی زمین

١٣۴

توابین تالش میکردند از طریق ابزارهایی که در دست داشتند با ایجاد "جبر جو" دامنهی فشارها را
تا آنجا که ممکن است افزایش دهند.

۲۲۲

دالیل طوالنی شدن دوران واحد مسکونی
این واحد که با انتقال زندانیان تنبیهی از گوهردشت در اوایل اردیبهشت  ۶۲راهاندازی شده و با
انتقال دهها تن از زندانیان بندهای قزلحصار در اردیبهشت  ۶۳به کار خود توسعه داده بود ،در
آخرین روزهای مسئولیت حاج داوود رحمانی و پیش از فرا رسیدن تغییر و تحوالت در سطح زندان
در تیرماه  ،۶۳پس از حضور هیأت منصوب از سوی آیتالله منتظری برچیده شد و زندانیان در
گروهای مختلف به اوین و نیز بند هشت و سپس به بند چهار و هفت واحد سه قزلحصار فرستاده
شدند.

۲۲۳

قبل از برچیده شدن واحد مسکونی ،ابتدا از همهی زندانیانی که هنوز آنجا بودند )بعضی به اوین
منتقل شده بودند( به منظور تشکیل پرونده و ثبت در ادارهی تشخیص هویت ،مبادرت به گرفتن
عکس همراه با شمارهی زندان و انگشتنگاری کردند.

۲۲۴

سپس در یکی از اتاقهای واحد مسکونی،

یک یک آنها را واداشتند مقابل دوربین فیلمبرداری قرار بگیرند و ضمن محکومکردن مجاهدین ،از
گذشتهی خویش ابراز انزجار کنند.

۲۲۵

شاید در ابتدا پروژهای تا این حد طوالنی مد نظر برنامهریزان و تصمیم گیرندگان نبود و آنها در
عمل و پس از بررسی نتایج این طرح ،مصمم به ادامهی آن شدند .حتا تمایل بازجویان و گردانندگان
" ۲۲۲جبر جو" ،جو خشن و ناشناختهای است که میتواند حتا بدون شالق و پابند و دستبند هم فضای هولناک و
احساس فشار به وجود آورد .با "جبر جو" مریدان پرشور و شر پروژهی سردمداران را با های و هوی و جار و جنجال پیش
ال بلندگو و عامل اجرای نقشهها میشوند با اینکه خود در همان فضای پر از جبر البته نامرئی به سر میبرند.
میبرند و عم ً
در این حالت هر عاملی دلش میخواهد همه را مثل خودش ببیند و چشم دیدن غیر خودش را ندارد.
 ۲۲۳در بهار  ۶۳بازجوها در اتاقی که زندانیهاى قدیمی واحد مسکونی نگهدارى میشدند ،کمتر حضور مییافتند و یا اگر
به این اتاق میآمدند ،به سرعت محل را ترک میکردند .آنها ظاهرًا مشغول بازجویی از زندانیان جدیدی بودند که از بندها
به محل واحد مسکونی آورده میشدند.
 ۲۲۴این کار بایستی در بدو ورود به زندان یا در همان روزهای اول دستگیری انجام میشد .اما در مورد اکثریت قریب به
اتفاق زندانیان ،این امر سالها پس از دستگیری در زندان قزلحصار انجام شد .این اقدام ساده و مرسوم نیز به خاطر ضربه
پذیر شدن و حساسیت فوقالعاده روانی زندانیان واحد مسکونی ،تأثیر بسیار ناگوار و مخربی بر بعضی از آنان گذاشته و
چون کابوسی آنان را رنج میداد .گویی که در زمرهی جنایتکاران و مجرمین درآمدهاند.
 ۲۲۵بنا به دالیل مختلف احتمال دارد که از همه "مصاحبه" نگرفته باشند .چنانچه شخص ًا موردی را میشناسم که از او
به هنگام آزادی نیز مصاحبه خواسته نشد.

زندان قزلحصار

١٣۵

واحد مسکونی نیز میتوانست در تداوم آن مؤثر باشد .چرا که آنها در هیچ کجا  -حتا در شعبههای
بازجویی اوین  -نیز از چنین قدرتی برخوردار نبودند.
بازجویان واحد مسکونی برخالف شعبههای بازجویی اوین که زندانی را به صورت موقت و تنها برای
چند ساعت در اختیار داشتند ،به صورت دائم و مستمر ،همهی کارها و رفتار زندانی ،از خواب،
خوراک و  ...تا روحیات و خلقیات او را تحت نظر و اختیار داشتند .این امر ،احساس قدرت و برتری
عجیبی به آنها میبخشید و شاید به همین خاطر تمایلی به پایان این پروژه نداشتند.
از سوی دیگر خود زنانی که تجربهی واحد مسکونی را پشت سرگذاشتهاند و مورد پرسش نویسنده
قرار گرفتند ،غالب ًا بر این عقیدهاند که تسلط به مقدرات تعدادی دختر جوان و زندگی در میان آنها
به لحاظ روانی شرایطی را برای بازجویان ایجاد میکرد که خواهان اتمامش نبودند .این واقعیت را هم
نمیتوان از نظر دور داشت که عالوه بر خو کردن به محیط ،نوعی از روابط عاطفی در میان برخی از
آنها ایجاد شده بود.
برداشت آنها از زن و دختر آن چیزی بود که در خانوادهی خود و از مادر و خواهر و همسرشان دیده
بودند؛ حاال نوع جدیدی از زن را تجربه میکردند و تالش داشتند آنها را نیز به سطح همانالگویی
برسانند که خود پیش از این دیده بودند)مطیع و فرمانبر(.
فرهنگ حاکم بر بازجویان و کنجکاویهای بیمارگونهشان  -که گاه در طرح پرسشها و استفتائات
فقهی از مراجع مذهبیشان نیز دیده میشود -میتواند یکی از دالیل تمایل بازجویان به ادامه پروژه
بوده باشد .آنها میخواستند بدانند در بند زنان چه خبر است؟ زنان ،بهویژه در خلوت خود ،چه
میکنند؟ زندانیها در مورد چه چیزهایی صحبت میکنند و راجع به بازجویان و پاسداران و ...چه
میگویند؟ احساسات و عواطفشان به چه شکل عمل میکند ؟ و ...؟
همهی این عوامل دست به دست هم داد و موجب طوالنیشدن مدت برقراری واحد مسکونی شد.

۲۲۶

عوارض روحی واحد مسکونی
هر یک از زندانیان واحد مسکونی به خاطر شرایط حاکم بر محیط میتواند دچار مشکالت و معضالت
روانی خاصی شده باشد .این واقعیت دارد که وقتی درجریان شکنجه و بازجویی ،تاب تحمل از دست
دادید و شروع به نوشتن و گفتن کردید ،بندهای دیگری نیز در درونتان شل خواهند شد .عوارض
زیر چه بسا در ارتباط با بعضی از زندانیان صادق نبوده و تنها مختص به برخی از آنها و یا حتا
 ۲۲۶برداشت و نتیجهگیریهای فوق بر اساس سؤاالتی است که بازجویان در حین بازجویی و یا به هنگام برخورد با
زندانی مطرح میکردند.

دوزخ روی زمین

١٣۶

توابین بوده باشد .شایعترین مشکالت و عوارض پدید آمده برای ساکنان واحد مسکونی عبارت بودند
از:
از بین رفتن حس اعتماد :حس اعتماد که میتوانست در بحرانیترین شرایط راهگشا باشد ،در
اولین روزهای راهاندازی واحد مسکونی از بین رفت .در زیر فشار و در حالی که امکانی برای سوزاندن
اطالعات وجود ندارد و یا نوع اطالعات از آن گونه نیست که سوزانده شود ،دست یافتن بازجویان به
اطالعات به سادگی امکانپذیر است؛ بهویژه که بازجویان میدانستند دنبال چه هستند و زندانی نیز
راه گریزی ندارد .دستیابی بازجویان به اطالعات زندانی ،در چنین شرایطی دور از انتظار نیست .به
همین لحاظ درک ،پذیرش و تجزیه و تحلیل آن از سوی زندانی و پیریزی یک چهارچوب مشخص
برای برخورد با پیامدهای آن به سادگی امکانپذیر نیست .زندانیان واحد مسکونی مشاهده میکردند
هیچ چیزی از روابط بند برای بازجویان پوشیده نیست .آنها کم و بیش از همه چیز و گاه
خصوصیترین مسائل نیز اطالع داشتند.

۲۲۷

این عدم اعتماد به دوستان و رفقا تا آنجا گسترش مییافت که باعث ایجاد هراس و ترس دائمی در
قربانی میشد .حالتی که تنها با حالتهای پارانویا قابل قیاس است .نتیجهی بالفصل این ترس
دائمی ،اضطرابی بود که آرام و قرار زندانی را از او میربود و ذخایر روحی او را برای تحمل شکنجهها
و فشارهای بعدی تقلیل میداد.

۲۲۸

حس فراموش شدگی :وقتی اعتمادت سلب میشود و این احساس ریشه میگیرد که هیچ
پناهگاهی نداری ،حس فراموششدگی غالب میشود .ترکیب احساس عدم اعتماد با احساس
درماندگی و از همه بدتر فراموششدگی ،زندانی را در موقعیت بسیار خطیری قرار میدهد .در این
شرایط ،در ذهن تعدادی از زندانیان که به همکاری با بازجویان تن داده بودند ،تنها بازجو بود که
میتوانست آنها را به دنیای بیرون وصل کند .به این ترتیب ،آنها به صورت بیمارگونهای به
بازجویان خود وابسته میشدند .آنها تالش میکردند با بازجوی خود ارتباط برقرار کنند و هر طور
 ۲۲۷مسئوالن تشکیالت بند چهار ،زیر فشار تن به همکاری با بازجویان دادند و اطالعات و سبککارشان را نیز در اختیار
آنان قرار گذاشتند .بازجویان از مقابلهی تکنویسیهای افراد راجع به موارد مختلفی که در بند اتفاق افتاده بود،
میتوانستند به یک مجموعه اطالعات دسترسی پیدا کنند و با پرسشهای گوناگون در مقاطع مختلف به تکمیل آن
بپردازند.
 ۲۲۸بسیاری از قربانیان جنگ جهانی دوم به خاطر تحمل گرسنگی ،فقر و فالکت و تیره روزی ناشی از جنگ ،دچار چنان
احساس عدم امنیتی شده بودند که تا سالها بعد نیز بیاختیار به جمعآوری چیزهایی مبادرت میکردند که هیچگاه به
دردشان نمیخورد.

زندان قزلحصار

١٣٧

که شده اعتماد او را جلب کرده و وانمود نمایند که به ارزشهای او رسیدهاند .حتا آنها که به
همراهی و همکاری با بازحویان خود تن نداده بودند ،گاه ،در مواقعی از رفتارهای متفاوت و ناهمگون
بازجویشان دچار حیرت و سرگردانی میشدند .در این شرایط حس تردید و دو دلی و عدم اطمینان
در آنها رشد میکرد و نمیدانستند که از آنها چه میخواهند و یا چرا میخواهند؟ جواب سؤالها
را فقط بازجو میدانست و بس .از سوی دیگر هر چه زمان میگذشت آنها به بازجوی خود وابستهتر
میشدند .وابستگی به بازجو احساس خجالت و شرمندگی را در زندانی دامن میزد و او را در موقعیت
به مراتب بدتری قرار میداد .آنها از احساس این که به بازجو و ارزشهای او نزدیک شوند متنفر و
منزجر بودند و این مجموعهی متناقض باعث میشد که در یك احساس گناه شدید ،دست و پا زنند.
این دست و پا زدنها در عین حال با یك تردید اساسی در درباره اعتقادات و ارزشهایشان همراه بود.
احساس بیارزش شدن :زنان تحت شکنجه در واحد مسکونی از جمله زندانیان مقاومی بودند که
با معیارهای چریکی و قهرمانباوری به زندان افتاده بودند .این معیارها انسان را نه بر اساس توان و
ظرفیت ،که بر اساس یک استاندارد از پیش تعیین شده و به شکلی آرمانگرایانه تعریف میکند.
مطابق چنین دیدگاهی ،زندانی مبارزی است که سرودخوان و دست افشان به زیر شکنجه میرود؛
لب از لب نمیگشاید؛ یکپارچه شور و هیجان است؛ جز خدا و خلق یا زحمتکشان و کارگران چیزی
نمیبیند و ضعف و سستی در او راهی ندارد.

۲۲۹

زندانیان واحد مسکونی که واقعیت شکنجه را با پوست و گوشت و روح و جان خود لمس میکردند،
در شرایطی به سر میبردند که مجبور بودند با بازجویی که از میدان تیر و شکنجهگاه میآمد و دست
در خون همرزمانشان داشت و خودشان را به شدیدترین وجه مورد شکنجه قرار میداد ،زندگی کنند.
آنها به منظور پرهیز از برانگیختن حساسیت بازجویان ،از دفاع از مواضع سیاسی و یا انسانی خود
صرف نظر میکردند و در برابر فشارها و تحقیرها سکوت را بر میگزیدند و با لحنی آکنده از ترس و
با صدایی خفیف بازجو را "برادر"  ۲۳۰میخواندند.

 ۲۲۹تعریفی که در بسیاری موارد با توجه به میزان شکنجه ،مدت فشار و عوامل گوناگون دیگر نادرستیاش آشکار
میشود و به نوبهی خود فشار روحی بر زندانی را شدت میبخشد.
 ۲۳۰از آنجایی که زندان جمهوری اسالمی ،رنگ و بوی ایدئولوژیک داشت ،زندانیان مجبور بودند از واژهی "خواهر" و
"برادر" به جای آقا و خانم برای بازجوها ،شکنجهگران و زندانبانان زن و مرد استفاده کنند .بنفشه یکی از زندانیان چپ که
به مدت  ۹ماه در بند قیامت به سر برده ،میگوید :در سال  ،۶۳بعد از جریان جعبهها و تابوتها ،تعدادی از ما را برای بردن
به بند قرنطینه و گوهردشت ،جدا کردند .ابتدا ما را در زیر هشت بند سه نگه داشتند .در آن زمان من مسموم شده بودم و
میبایست در بهداری زندان بستری میشدم .ناصریان دادیار زندان را که میخواست از ما سؤال و جواب کند ،صدا زدم و
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شرایط سخت و دهشتبار حاصل از سکوت و تنهایی مطلق ،موجب میشد که زندانیان با بازجویی که
مالیمتر از دیگر بازجویان برخورد میکرد ،ناخواسته درد دل کرده و یا از شنیدن صدایش خوشحال
شوند .بروز چنین گرایشی ،که تا حدودی طبیعی است ،منجر به حس بیهویتی شدید در آنها
میشد .به این ترتیب زندانیان پس از مدتی خود را در وضعیتی احساس میکردند که گویی مرز بین
آنها و بازجو مخدوش شده است .ریشه گرفتن این احساس در زندانی باعث میشد که احترامی را
که برای خود قائل بود آهسته -آهسته از دست بدهد و کم و بیش خود را به دست حوادث بسپرد.
احساس نفرت از خود :زندانیان واحد مسکونی مجبور بودند هر از گاه و بارها اعترافات خود را
تکرار کنند و به سؤاالت پاسخ داده شده دوباره جواب دهند.
مهتاب در این زمینه میگوید:
در یکی از روزهای اواسط اردیبهشت  ۶۳از بازجویی به اسم "برادر سعید" که برای بار
هزارم آمده بود و از من میخواست که از ابتدای زندگیام با اسم و رسم و کروکی محل
های زندگی و مدرسه و  ...را بنویسم ،پرسیدم که کجا هستم و تا کی باید اینجا بمانم،
گفت » :اینجا واحد مسکونی است«.
بازجویان در پی مطرح کردن سؤاالت یکسان در مقاطع مختلف و با توجه به تغییراتی که زندانی
کرده بود ،میتوانستند تأثیرات و منحنی تغییر او را ارزیابی کنند .از سوی دیگر یکنواختی سؤاالت و
تکرار هر روزهی آنها ،فرد را به سر حد جنون میرساند .کسانی که در واحد مسکونی به این شیوه
شکنجه شدهاند ،احساس مشترکی دارند" .م -ب" در این باره میگوید:
وقتی مدتها به یک سری سؤاالت یکسان جواب دهید ،خستگی و افسردگی ناشی از
آن شما را در موقعیت دردناکی قرار میدهد که فقط میخواهید از شر آن خالص
شوید.

۲۳۱

گفتم :آقا! من باید به دستشویی بروم .او بدون این که چیزی بشنود ،محکم بر سرم کوبید و گفت :در زندانهای ما آقا و
خانمی وجود ندارد» .آقا صاحب زمان است«.
 ۲۳۱قطرهچکان یکی از شکنجههای سخت و طاقتفرسا است .این شکنجه چیزی نیست جز قرار دادن فرد در یک
موقعیت ثابت و چکاندن قطره -قطره آب به روی یک نقطه از سر قربانی برای مدت طوالنی .آب که لطیفترین پدیدههاست
در اثر ریزش یکنواخت و الینقطع تبدیل به ابزاری برای شکنجهای هولناک میشود.
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زندانیان واحد مسکونی بدون آن که خود بخواهند به صورت تحقیرآمیزی مجبور به نوشتن بودند.
این نوشتن نفرت از خود را به دنبال داشت .آنها دارای این احساس بودند که به ماشینی برای
نوشتن تبدیل شدهاند.
"م -ب" که زیر فشارهای شدید واحد مسکونی ،ذخیره روحی و توانایی جسمیاش رو به تحلیل
میرفت ،احساسش را از شنیدن صدای فریاد و نالههای دوستانش که در زیر شکنجه بودند ،چنین
توضیح میدهد:
به این فکر فرو میروید که به زودی نوبت شما میرسد ،دردی که در خود احساس
میکنید به خاطر دوستتان نیست ،نالیدن بر سرنوشت خویش است .پس از مدتی
نالههای او به گوش تو نمیرسد و تو فقط به خود میاندیشی .در این شرایط عواطف تا
حدودی از بین میرود؛ حس نوع دوستی از بین میرود؛ دوستی و دوستداشتن را
فراموش میکنی و حتا برایت مهم نیست که دوستت کتک میخورد .وقتی بعدها به این
موضوع میاندیشی ،احساسی جز نفرت از خود نمییابی.
بر اساس تحقیقات روانشناسانه ،غالب ًا تهدید درد بیش از خود درد روی فرد تأثیر منفی میگذارد.
احساس گناه :بسیاری از زندانیان واحد مسکونی بر اثر فشارهای روحی و جسمی و در اثر تغییر
حالت و خستگی مفرط ،دچار احساس گناه میشدند و حس سرزنشکردن خود همچون خورهای به
جان آنها میافتاد و جسم و جانشان را به تحلیل میبرد .هرچه این احساس در افراد قویتر میشد،
عمق و دامنه و تأثیر شکنجهها نیز بیشتر میشد و مقاومت فرد را تضعیف میکرد.
سردرگمی در مواجهه با شرایط :زندانیان واحد مسکونی که دیگر در روابط و چارچوب تشکیالتی به
سر نمیبردند ،در شرایط جدید و به خاطر سالها حضور در زندان و تجربیاتی که کسب کرده بودند،
دارای تلقی و برداشت تازهای از رژیم و عوامل آن شده بودند .گاه یادآوری و تجزیه و تحلیل
ارزیابیهای سادهاندیشانه و شتابزدهی گروههای سیاسی و به تبع آن تمرکز بر تحلیلهای غیر
واقعبینانه خودشان از رویدادها و تحوالت سیاسی کشور ،قدرت رژیم ،پایگاه تودهای ،شقاوت و
بیرحمی آن و ...زندانی را در تنگنای عجیبی قرار میداد که منجر به سردرگمی و افزایش فشارهای
روانی میشد .در چنین موقعیتی که گاه زندانی به شناخت عینیتری از زندان ،شکنجه ،مبارزه،
تواناییهای فردی و ...رسیده بود ،به خاطر نبودن امکان و تصمیمگیری جمعی ،باید به تنهایی
تصمیم میگرفت؛ کاری که در آن شرایط به سادگی مقدور نبود.
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احساس فنا شدن و تالش برای گرفتن انتقام :زندانی که از یک سو در زیر فشارهای روحی و
جسمی به استیصال رسیده بود و از سوی دیگر قدرت برابری و مقابله با بازجویان را تا حدودی از
دست داده بود ،در نتیجهی کینه و نفرت عجیبی که نسبت به حکومت و عوامل بالفصل آن احساس
میکرد ،بدون توجه به منافع فردی به دنبال راهحلهایی میرفت که خود قربانی اولیهی آنها بود.
"ف -د" یکی از زندانیان واحد مسکونی در این مورد میگوید:
...یکی از دوستانم بعد از گذشت پنج یا شش ماه از شروع فشارها در واحد مسکونی به
من گفت :اگر بازجو ...از من تقاضای ازدواج کند ،قبول میکنم .وقتی به او گفتم مگر
دیوانه شدهای؟ بالفاصله جواب داد :با او ازدواج میکنم و بعد او را میکشم! این در
حالی بود که او دارای نامزدی بود که بعدها در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
اعدام شد.

۲۳۲

در مجموع به خاطر وجود وضعیتی که به آن اشاره شد ،هر چه زمان میگذشت ،افسردگی بیشتر و

عمیقتر میشد و به همین دلیل صدای گریهها ۲۳۳بیشتر شنیده میشد و این خود به فضای دلمرده
و اندوهناک واحد مسکونی دامن میزد .زندانیان در اثر آنچه که از سرگذرانده بودند ،به نوعی از
درونگرایی مذهبی که گاه پیامدهای اسفبار به همراه داشت گرایش پیدا میکردند.

وجوه زیبای انسانی
همیشه انسانها از این امکان برخوردارند که در شرایط عادی ضعفها و یا بعضی رفتارها وعادتهای
خاص خود را از دید دیگران ،حتا نزدیکترین دوستان و همراهانشان پوشیده نگاه دارند .به همین
دلیل خصوصیات و خصلتهای منفی انسانها جز در شرایط خاص قابل رؤیت نیستند.
پوشاندن و پوشیدهماندن زیباییها :در موقعیت ویژه واحد مسکونی ،از افرادی که تحت فشار
بودند امکان پوشاندن ضعفهایشان گرفته میشد .در آنجا نقاط ضعف زندانی به سادگی در معرض
دید و قضاوت دیگران قرار میگرفت .با این حال شرایط دهشتانگیز سبب میشد که زندانیان تالش
 ۲۳۲بازجویان در مواردی مستقیم و یا غیرمستقیم به زندانیان واحد مسکونی پیشنهاد ازدواج داده بودند.
 ۲۳۳زندانیان واحد مسکونی هنوز هم در مواقع مختلف به سختی میگریند .این گریستن میتواند در میان جشن ،در
کالس درس و یا هر جای دیگر باشد.
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کنند با ایجاد یک تور دفاعی برای محافظت از خود ،زیباییها و یا نقاط قوت و مثبتشان را نیز
بپوشانند و از دیگران دور نگهدارند.
افرادی که شکنجه شده بودند )بهویژه کسانی که در میان توابین جا داده میشدند( گاه روی پای
شکنجه شدهشان را با جوراب میپوشاندند تا دیگران متوجه نشوند که آنها را شکنجه کردهاند .در
مورد این گونه مسائل هیچ وقت بین افراد صحبتی نمیشد .چرا که حرف از شکنجه شدن نیز
میتوانست تولید حساسیت کند .آن کس که شکنجه شده بود ،نشان از آن داشت که بازجویان روی
او حساس هستند .از سوی دیگر گاه زندانیان نمیخواستند دوستانشان با دیدن وضعیت وخیم
جسمی آنها دچار درد و حرمان بیشتری شوند.

۲۳۴

در بسیاری موارد احساس دائمی ترس و عدم اعتماد به خود و به دیگری و حجم اطالعات لو رفته،
اجازه نمیداد که افراد زیباییها و جنبههای مثبت شخصیت یکدیگر را ببینند.
زندانیان تحت شکنجه ،علیرغم تجربهی وحشتناکی که پشت سر گذاشته بودند ،هنوز دارای
اطالعات زندهای بودند که غالب ُا مربوط به روابطشان در بیرون از زندان میشد .همه فقط از آنچه لو
رفته بود اطالع داشتند .کسی نمیدانست دوستش تا کجا اطالعات زنده و دست نخورده دارد و برای
حفاظت از آنها تالش میکند و به این ترتیب زشتیها عریان بود و زیباییها پوشیده.
"م -الف" از زندانیان واحد مسکونی که از پس فشارهای طاقت فرسای واحد مسکونی به خوبی
برآمده و رابطه نزدیکی با شکر محمد زاده یکی از ساکنان واحد مسکونی که عاقبت در کشتار ۶۷
اعدام شده داشت ،میگوید:
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

دکترها  ۲۳۵نزدهام ،به من گفت :میترسم مبادا عفت خلیلی حرفی در این مورد زده و
برای آنها تولید دردسرکند.

 ۲۳۴حتا پس از انتقال به بندهای عمومی نیز یکی از افراد مقاوم واحد مسکونی ،از روی احساس مسئولیت برای این که
مانع نزدیک شدن دیگران به خودش شود ،به عمد رسالهی عملیه خمینی را به دست گرفته و وانمود میکرد که غرق
مطالعه آن کتاب است .هراس اغلب آنها این بود که مبادا دیگری هم به سرنوشت آنها دچار شود.
 ۲۳۵پزشکان مزبور ،زندانیانی بودند که در بهداری گوهردشت کار میکردند .زندانیان واحد مسکونی قبل از انتقال به
قزلحصار در گوهردشت به هنگام رفتن به بهداری با آنها ارتباط میگرفتند و به رد و بدل کردن اخبار میپرداختند.
موضوع بسیار ساده و پیشپا افتاده بود اما در صورت اطالع بازجویان میتوانست برای آنها تولید دردسر کند .در همان
دوران ،یکی از پزشکانی که در بهداری گوهردشت مشغول به کار بود به نام دکتر شیری اعدام شد.
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دوستی و محبت در غیرانسانیترین شرایط
بازجویان تمامی تالششان را به خرج میدادند تا در میان زندانیان حس نفرت از یکدیگر را رشد
دهند .در حالی که به لحاظ جسمی و روانی برای افراد دیگر رمقی باقی نمانده بود ،آنها را مجبور به
انجام حرکتهایی مانند نشستن یا برخاستن متوالی میکردند .هرگاه کسی در انجام این فرمانها
مرتکب اشتباهی میشد )که در آن شرایط بهدفعات اتفاق میافتاد( جمع را تنبیه میکردند تا افراد،
کسی را که اشتباه کرده بود مقصر تنبیه خود بدانند.
اما با وجود همهی این سختیها و رنجها ،بازهم زندانیان واحد مسکونی تا آنجا که در توان داشتند
با فداکاری و از خودگذشتگی و با به مخاطرهانداختن منافع فردی خود ،تالش میکردند به
دوستانشان کمک کنند .یکی از زندانیان واحد مسکونی در مورد تجربهی خود میگوید:
وقتی من و دوستم پس از گذشت هفت ماه انفرادی در گوهردشت ،یکدیگر را دیدیم و
با هم آهسته شروع به حرف زدن کردیم ،بازجو متوجه شد و ما را برای تنبیه بیرون
کشیدند .در آنجا من عمدًا مسئولیت حرف زدن را به عهده گرفتم و به تنهایی تنبیه
شدم .حداقل دوستم میدانست که من این کار را به خاطر او میکنم و این میتوانست
به او روحیه بدهد .من به خاطر یک سالم و علیک و احوالپرسی شب تا صبح روی یک
پا نگاه داشته و وقتی از شدت خستگی بیهوش روی زمین پخش شده بودم به اتاق
شکنجه برده شدم و تحت شکنجه قرار گرفتم.
و در جای دیگری میگوید:
انگیزهام از مقاومت در برابر شکنجه ،نگرفتن برگه بازجویی و ...این بود که به خود و
دیگران روحیه مقاومت بدهم؛ چیزی که به نظرم در آن شرایط مهمترین و حیاتیترین
کار بود.
در بعضی موارد اگر فردی اشتباهی مرتکب میشد ،اما کس دیگری مورد تنبیه قرار میگرفت ،فرد
خاطی خود پیشقدم شده و مسئولیت آن اشتباه را به عهده میگرفت.
یکی از ساکنان واحد مسکونی از دوستش میپرسد که ساعت چند است  .اکبری متوجه میشود و به
اشتباه ،فردی را که مورد سؤال قرار گرفته بود به اتاق شکنجه میبرد و مشغول شکنجهاش میشود.

زندان قزلحصار

١۴٣

در این میان فردی که ساعت را پرسیده بود برای آنکه دوستش را نجات دهد ،به راه میافتد و در
اتاق شکنجه را باز میکند و مسئولیت پرسیدن ساعت را به عهده میگیرد و در میان بهت بازجویان،
به جای او روی تخت شکنجه میخوابد و مورد شکنجه قرار میگیرد.
با آنکه بندرت فرصت آشکارى پیش میآمد که فرد دوستی و محبت خود را به دوستانش نشان
دهد ،اما تعدادی ،بدون آنکه کسی متوجه شود ،در بازجوییها ،با پذیرش مسئولیتها ،دوستی و
محبت خود را ثابت میکردند و نمیگذاشتند دیگری به زیر تیغ برده شود؛ عملی که میتوانست
تنبیه و مجازات سختی را در پی داشته باشد.
"م -الف" که معلم و بیست و هشت ساله بود در بارهی بهترین کاری که در واحد مسکونی انجام
داده ،چنین میگوید:
وقتی در اولین روزهای تشکیل واحد مسکونی بازجو از من پرسید نظرت راجع به
مجاهدین چیست؟ گفتم آنها را قبول ندارم .بعد نظرم را راجع به جمهوری اسالمی
پرسید .گفتم :شما را هم قبول ندارم .بعد از سیزده ماه فشار مداوم دوباره از من
پرسیدند که نظرت چیست؟ من دوباره همان پاسخها را دادم .همهی هدفم در واحد
مسکونی این بود که به آنها ثابت کنم فشار مؤثر نیست و به این ترتیب عقیده مردم را
نمیتوانید با شکنجه تغییر دهید .برای این که میترسیدم بقیهی بچهها را نیز به آنجا
بیاورند و تحت فشار قرار دهند.

عذاب پایانی ندارد
بیشتر زندانیان واحد مسکونی که حتا در رؤیاهای خودشان هم نمیتوانستند خالصی از آن جهنم را
تصور کنند .در ذهن آنها چیزی به عنوان پایان نوع زندگیای که در واحد مسکونی داشتند،
بیمعنی بود .آنها به هنگام بازگشت به بند و تغییر شرایط ،با مشکالت خردکنندهی جدیدی مواجه
شدند که گاه پذیرش آن از تحمل آدمی خارج بود .کسانی که خیال میکردند نهایت دردکشیدن را
تجربه کردهاند ،تازه متوجه میشدند که هنوز باید بسا بیشتر از قبل درد بکشند .آثار فشارهایی که
در چهارده ماه گذشته متحمل شده بودند ،در شرایط جدید خود را نشان میداد .آنها به خاطر
میآوردند که حاج داوود در طول سالهای گذشته و پیش از آنکه آنها به واحد مسکونی منتقل
شوند ،بارها گفته بود» :میخواهم شما را تبدیل به مارهای بیزهری کنم که در جمع هم تنها
باشید«.

دوزخ روی زمین

١۴۴

در این نبرد نابرابر ،ظاهرًا حاج داوود پیروز شده بود و به مقصود خود رسیده بود ۲۳۶.آنها در جمع
تنها مانده بودند؛ تنهای تنها .آنها در حالی به بند بازگشته بودند که نه جمع پذیرای آنها بود و نه
آنها پذیرای جمع .حاج داوود حرفش را به کرسی نشانده بود و این بیش از هر چیز عذابدهنده
بود .این واقعیت باعث به وجود آمدن احساس خردکنندهی شکست و سرخوردگی شدید در آنها
شده بود.
احساس تنهایی و عدم اعتماد به همبندیها؛ عدم درک معیارها و تغییرات فکری صورت گرفته در
آنها از سوی دیگر زندانیان و به وجود آمدن فاصلهی عمیق بین تفکرات و عقاید آنها با زندانیانی
که تجربهی واحد مسکونی را از سر نگذرانده بودند ،اجازه نمیداد آنها از تجربهای که پشت سر
گذاشته بودند سخنی به میان آورند .تحمل وضعیت جدید بسیار دردناک و گاه خارج از آستانهی
تحمل آنها بود .آنها نه میتوانستند با دوستان سابق و سرموضع خود صحبت کنند؛ نه میتوانستند
با توابین بند سر کنند و نه از توابین واحد مسکونی خالصی داشتند .آنها در میان جمع نیز هنوز
خود را در جهنم واحد مسکونی میدیدند و سایهی بازجوها را در باالی سر خود احساس میکردند و
نمیتوانستند رفتاری معمولی و طبیعی با دیگر زندانیان داشته باشند.
گویی برای آنها شکنجه و عذاب پایانی نداشت ؛ درست مانند آنچه در بارهی جهنم میگویند:
پوست و گوشت سوخته و بریان شده دوباره نو میشود و دوباره شکنجه و عذاب از سر گرفته میشود
و این دور تسلسل پایانی ندارد.
زنان بازگشته از واحد مسکونی هیچ شباهتی به زندانیان بندها نداشتند؛ نه به لحاظ قیافه و رنگ و
رو و نه به لحاظ روانی و نه در اعمال و رفتار .ارزشهای آنها به کلی تغییر یافته بود و دیگر با
معیارهای گذشته زندگی نمیکردند .آنها تجربهای را از سر گذرانده بودند که نمونهاش را کسی در
جایی سراغ نداشت .اکثر آنها دیگر به باورهای سیاسی و ایدئولوژیک سابق خود بازنگشتند .آنها با
روانی متالشی شده ،بیکس و تنها با خود نیز عناد میورزیدند .آنها همچون بیماران یک آسایشگاه
روانی با ظاهری عجیب و غریب ،صورتهایی الغر و تکیده ،رنگهایی پریده و نگاهی سرد و خاموش
به بند بازگشته بودند .بازجویان و گردانندگان واحد مسکونی از این که به چنین موفقیتی دست
یافته بودند ،احساس غرور میکردند.

۲۳۷

 ۲۳۶متأسفانه در آن لحظات سخت زندانیان واحد مسکونی به این نکتهی مهم توجهی نداشتند که علیرغم شکست از
آنجا که به جریان زندهی مبارزه تعلق داشتند ،و توانسته بودند عنصر درخشان انسانیتشان را که هر لحظه مورد تهاجم
بود در سختترین شرایط حفظ کنند ،پیروز نهایی آنها بودند.
 ۲۳۷دوزخیان همان گونه که همواره در عذاب و شکنجهی جسمی و روحی به سر می برند ،میسوزند و مـیسـازنـد،
قـیـافـههـاى وحـشتناکی نیز دارند که خود براى دیگر دوزخیان ،نوعی شکنجه محسوب میشود .چنانکه در سورهی

زندان قزلحصار

١۴۵

زنان زجر دیده که از افسردگی عمیق رنج میبردند ،در سکوتی مطلق به نقطهای خیره میشدند و
برای پرهیز از نگاه کردن به دیگران و یا گفتوگو با این و آن ،ساعتها رو به دیوار مینشستند و در
خود فرو رفته و یا در نمازخانه و بر سجاده ،چادر بر سر خویش کشیده و از جمع میگریختند و در
تنهایی اشک میریختند.
سوادبه اردوان ،وضعیت فرزانه عمویی

۲۳۸

یکی از مسئوالن تشکیالت بند چهار زنان را که تحت

شکنجههای شدیدی قرار گرفته و مشاعرش را از دست داده بود در سال  ۶۵چنین توصیف میکند:
چادر سیاهی روی سرش میاندازد و با آن سر و صورت کثیف و بوی زننده به وسط اتاق
میرود و به نماز میایستد .چادرش را تا آنجا روی صورت میکشد که ته چادر به
نزدیک کمرش رسیده است .مهرش یک تکه کاغذ است .نمازش رکوع و سجود ندارد.
تمام هم نمیشود .یک ساعت ،دو ساعت ،سه ساعت ...فرزانه آنقدر نماز میخواند که از
پای میآفتد .اما خوابش هم تمامی ندارد .یک روز ،دو روز ،سه روز در خواب است .بعد
بلند میشود .هرآنچه خوردنی است را میخورد ....به این ترتیب دوران بیداری آغاز
میشود .چند روز و شب بیدار است تا دوباره بیحال شود و به خواب سنگینی فرو رود
که حدود سه تا هفت روز به درازا میکشد ... .از حمام رفتن و شستشو نیز گریزان است.
سر و صورتش کثیف است .موهایش ژولیده و ناخنهایش بلند .در ایام عادت ماهانهاش
تحمل ناپذیرتر است .لباسهایش را از تن میکند و لخت مادرزاد در وسط اتاق دراز
میکشد

۲۳۹

م فِی النَّا ِر  ،روزى که چهره هایشان در دوزخ دگرگون شود«.
ب ُوجُو ُه ُه ْ
احزاب آیه  ۶۶آمده است» :ی ْو َم ُت َق َّل ُ
 ۲۳۸فرزانه کارمند و متأهل بود و همسرش یکی از مسئوالن مجاهدین که از دست نیروهای رژیم گریخته بود .فرزانه با
فریب دادن حاجداوود و بازجویان دادستانی ،یک بار در سال  ۶۰آزاد شده و در زمستان همان سال دوباره دستگیر و به
سختی مورد شکنجه قرار گرفت .مقامات دادستانی طی اطالعیه رسمی به دروغ اعالم کرده بودند که وی زنده در خانهی
موسی خیابانی رهبر نظامی سازمان مجاهدین به همراه عدهای دیگر دستگیر شده است .او به دالیل مختلف مورد نفرت و
کینهی شدید بازجویان قرار داشت و به همین دلیل عاقبت بعد از فشارهای گوناگون او را در واحد مسکونی به بند کشیدند.
زندانیان فرزانه را در روزهای آخر برقراری واحد مسکونی دیده بودند که همچنان به صورت تنبیهی سرپا ایستاده بود .او
پس از آزادی از زندان در سال  ۶۹در آسایشگاه روانی امینآباد بستری شد.
 ۲۳۹کتاب زندان جلد دوم ،ویراستار ناصر مهاجر ،مقاله روان پریشی ،سودابه اردوان ،چاپ اول ،آمریکا ،۱۳۸۰ ،صص  ۸۱و
.۸۲

دوزخ روی زمین

١۴۶

زندانبانان نه تنها او را مورد درمان قرار نمیدهند ،بلکه تنبیه میکنند و به انفرادی میبرند.

۲۴۰

سودابه اردوان وضعیت او را پس از بازگشت از انفرادی چنین شرح میدهد :
حال و روزش بدتر از گذشته به نظر میرسد .بوی گند میدهد و مگسهای زیادی بر
سر و صورتش نشسته .دم در هواخوری اتراق میکند و زود به خواب میرود .این بار ،در
همان جا که زندگی میکند ،ادرار هم میکند .....ساعتهایی که در هواخوری بسته
است ،بوی وحشتناکی به مشام میرسد که منشاءاش محل خواب فرزانه است .بچهها
کوشش میکنند او را به حمام ببرند تا جایش را نظافت کنند .نمیگذارد که
شستشویش دهند.

۲۴۱

رفتار منصوره یکی از قربانیان واحد مسکونی را یکی از همسلولیهایش چنین روایت میکند:
بعد از آمدن از واحد مسکونی ،وقتی در قرنطینه مدت دو ماه در کنارش بودم ،جرأت
نداشت که یک کالم با من حرف بزند .در تمام این مدت دو ماه فقط یک بار در یک
جمله گفت» :دیدی با خودت چه کردی؟« بقیه این دو ماه را به خواندن نماز قضا و
مفاتیح و نماز شب و گریه کردن مشغول بود.

۲۴۲

آنها حضور خود در بند و همراه شدن با دیگران را موقت و توطئهای از سوی بازجویان میدانستند و
به همین دلیل به شدت از جمع دوری میجستند و تمایل شدیدی به تنهایی داشتند .آنها
میپنداشتند که برای درس عبرت به میان جمع بازگردانده شدهاند و عنقریب برای به دست آوردن
اطالعات جدید به زیر فشار برده خواهند شد .به همین خاطر ،دچار تالطم روحی دائم بودند .حتا

 ۲۴۰این دسته از زندانیان که به تدریج و بر اثر تحمل سوء رفتارهای زندانبانان ،به درجاتی از روانپریشی و گاه جنون
ادواری دچار میشدند نه تنها با مساعدتی از سوی مسئوالن زندان روبهرو نبودند بلکه فشارهای مضاعفی را نیز متحمل
میشدند .مسئوالن زندان دست از سر آنها بر نمیداشتند و همواره میگفتند :چرا اینها که روانی میشوند ،یکیشان
طرف ما نمیآید؟ چرا به ما ناسزا میگویند؟ پس دروغ میگویند و عقلشان خوب کار میکند!
 ۲۴۱کتاب زندان جلد دوم ،ویراستار ناصر مهاجر ،مقاله روان پریشی ،سودابه اردوان ،آمریکا ،۱۳۸۰ ،صص  ۸۲و .۸۳
 ۲۴۲قهرمانان در زنجیر ،انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،۱۳۷۹ ،ص .۳۴۰

زندان قزلحصار

١۴٧

هنگام برخورد با هیأت منصوب از سوی "آیتالله" منتظری ۲۴۳نیز با شک و تردید دست به گریبان
بودند .تصور اولیهی آنها این بود که هیأت مزبور از سوی بازجویان اوین و برای ارزیابی وضعیت و
موقعیت آنها آمده است.
یکی از زنانی که بعدها دو ماه با "شیوا"  -یکی از قربانیان واحد مسکونی -در یک بند بوده ،میگوید:
او را طوری روانی کرده بودند که مطلق ًا حاضر نبود با یک نفر یک کالم حرف بزند .یک
کارتون کوچک به طول پنجاه سانتیمتر داشت که در آن یک قرآن ،یک مفاتیح ،یک
قاشق و لیوان و یک بشقاب گذاشته بود .در تمام مدت دو ماه در کنج اتاق نشسته بود و
تکان نمیخورد .فقط با دست آشغالهای زیر خودش را جمع میکرد .از صبح تا شب
نماز میخواند و به من و بقیهی بچهها میگفت که شما منافق و نجس هستید.

۲۴۴

تعدادی به خاطر بیزاری و نفرتی که نسبت به خود پیدا کرده بودند عامدانه یا غیرعامدانه خود را
کتک میزدند و با داد و فریاد به خود و دیگران ناسزا میگفتند .داد و فریاد و ناسزا گویی به دیگران،
انعکاس طبیعی فشاری بود که در واحد مسکونی به آنان وارد شده بود .فریادهایی که در گلو خفه
شده بود ،به این شکل خود را بروز میداد .کسی که چهارده ماه در زیر بیشترین فشارها امکان حرف
زدن پیدا نکرده بود ،حاال با فریادهایش تالش میکرد خود را اثبات کند.
فریده که از ناراحتی وسواس نیز رنج میبرد ،در اثر فشارهای وارده ،بیماریاش تشدید شد .او در
موقع وضو و یا شستن دست و روی ،خود را شدیدًا کتک میزد.
هنگامه حاج حسن که خود پنج ماه در بند قیامت و در قبرها بوده در مورد فریده می گوید:
فریده فقط به خودش فحش می داد و گریه می کرد و ساعت ها رو به دیوار
می نشست.

۲۴۵

فریده عالوه بر مواردی که بر شمرده شد قسمت زیادی از بدنش به خاطر شرایط اسفناک روحی
 ۲۴۳به هیچوجه نمیتوان نقش آیتالله منتظری را در برچیدن واحد مسکونی ،قبر و قیامت و بهبود شرایط وحشتناک
زندانهای رژیم نادیده گرفت .هیئت مزبور متشکل بود از حجت االسالم انصاری نجفآبادی )ناصری( و دو معمم دیگر که
نامشان را به خاطر ندارم) .احتما ًال نام یکی خلخالی بود(
 ۲۴۴قهرمانان در زنجیر ،انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،۱۳۷۹ ،ص .۳۴۰
 ۲۴۵چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،چاپ اول ،اسفند  ،۸۲ص .۱۵۶

دوزخ روی زمین

١۴٨

و عصبی زخم شده بود .او یکی از زندانیانی بود که در واحد مسکونی خود را هوادار مجاهدین معرفی
کرده بود و به همین خاطر تحت بیشترین فشارها قرار داشت .او را در جلسهی محاکمه توابین در
حضور بازجویان روی صندلی اتهام نشاندند تا تحت فشار و تحقیر قرار گیرد .هنوز چند دقیقهای از
شروع جلسه نگذشته بود که او به خاطر فشار روحی و جسمی بیهوش و نقش زمین شد.

۲۴۶

در نزد زندانیان واحد مسکونی ،بسیاری از احساسات معانی خود را از دست داده بود و گاه آنان بی
آن که خود بخواهند  ،سعی در سرکوب آن داشتند.
"م  -الف" که در میان آن جمع از بهترین وضعیت روانی برخوردار بوده ،در این مورد میگوید:
ال آدمی عاطفی و احساساتی بودم .وقتی بچهها را برای بازجویی و ...صدا میکردند،
قب ً
میگریستم .اما حاال احساس میکردم عشق و محبت در من مرده است .یکی از
چیزهایی که در زندگی از آن لذت میبردم ،دیدن دوستان و آشنایانم بود .ولی حاال
وقتی بچهها را میدیدم که دوستان قدیمیشان را که از بندهای دیگر آمدهاند در آغوش
میگیرند و میبوسند به نظرم مسخره میآمد .نمیدانم چه احساسی بود که به من
دست داده بود .اص ً
ال نمیتوانستم دوستی را که میدیدم بغل کنم ؛ چه برسد به این که
از دیدنش خوشحال شوم.
برخی از زنان بازگشته از واحد مسکونی در شرایط جدید ،در یک برخورد واکنشی ،از موضع یک
زندانی "بریده" ،سعی میکردند با دیگران وارد بحث شوند و نظراتشان را به آنها بقبوالنند .آنها به
فرصتی طالیی دست یافته بودند؛ همان چیزهایی که به خاطرش تحقیر شده بودند و بازجویان آنها
را از گفتنشان منع کرده بودند ،اثبات مینمودند .آنها ثابت میکردند که دیگر "منافق" نیستند و یا
گذشته را قبول ندارند! در واحد مسکونی آنها حق نداشتند خود را نادم و تواب معرفی کنند و یا از
گذشته خود اظهار ندامت کنند .حتا اگر چنین گرایشی در آنان شکل گرفته بود حق ابرازش را
نداشتند .بازجویان در چنین مواقعی ،ضمن نپذیرفتن ادعای زندانی درهم شکسته و تحقیر شده ،با
تمسخر و "دروغگو" خطاب کردن او زندانی را تحت فشار مضاعفی قرار میدادند.
فشار شدید چهارده ماهه ،حالت روانی خاصی در آنها ایجاد کرده بود که قادر به تشخیص زمان و
مکان نبودند و درک درستی نیز از گفتههای خود نداشتند.
 ۲۴۶او علی رغم همه فشارهایی که تحمل کرد و با آن که دچار آسیب های جدی روحی و روانی شد ،دوران مزبور
را شرافتمندانه پشت سر گذاشت و هرگز با زندانبانان همکاری نکرد و علیه کسی گزارش نداد.

زندان قزلحصار

١۴٩

به خاطر شرایط نامناسبی که داشتند اعادهی ابتداییترین حقوقشان از سوی رژیم نیز با بدبینی و
واکنش منفی آنها روبهرو میشد .برای مثال هیأت منصوب از سوی آیتالله منتظری به جای آن که
آمرین راه اندازی واحد مسکونی و مباشرین در شکنجه و آزار و اذیت زنان زندانی را مورد تنبیه و
مجازات قرار دهد و یا به جبران رنجها و ستمهایی که این دسته از زنان متحمل شده بودند بپردازد،
تنها دستور لغو احکام جدیدی را میدهد که علیه آنها صادر شده بود .زندانیان مزبور این امکان را
یافتند که پس از پایان محکومیتشان از زندان آزاد شوند .اما همین آزادی و اجرا نشدن احکام
تشدید مجازات آنها نیز در بعضی موارد باعث ایجاد فشار روحی بر افراد شد .آنها از خود
میپرسیدند که چرا آزاد شدهاند؟ شاید کاری انجام دادهاند که عفو شامل حالشان شده و...

درآمیختگی بازجو با زندگی قربانی
برای زنان دردمند ،زندگی با بازجو ،با بیرون آمدن از جهنم واحد مسکونی تمام نشد؛ آنها با روح و
روان زندانی عجین شدهاند.
یکی از همسلولیهای شیوا که چهارده ماه فشار واحد مسکونی را تحمل کرده است ،میگوید:
 ...یک بار به من گفت» :امیدوارم تو هم بروی روزی هزار ضربه شالق بخوری تا بفهمی
که آیا هنوز سر موضع هستی یا نه؟« یک مرتبه کنار روشویی موقع وضو گرفتن از
دست من چند قطره آب به دست او پاشیده شد .یک ساعت و نیم تمام خودش را زد.
یعنی مستمر میزد توی سرش و خودش را گاز میگرفت و مشت میزد و نیشگون
میگرفت ،تا این که غش کرد و روی زمین افتاد .در اغما به من میگفت» :تو نجس
هستی ،بازجویم گفته که اگر حتا با یک نفر حرف بزنی یعنی منافق هستی و تشکیالت
داری و حکمت اعدام است«

۲۴۷

سودابه اردوان درباره ی فرزانه عمویی که به کلی مشاعرش را از دست داده بود و روزگار سختی را
میگذراند ،می نویسد:
فرخنده را برای تنبیه به انفرادی بردند .برای تنبیه بیشتر ،فرزانه را همسلولش میکنند.
فرزانه ،فرخنده را وا میدارد که شبانه روز رو به دیوار بنشیند ،از جایش تکان نخورد و
 ۲۴۷قهرمانان در زنجیر ،انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،چاپ  ،۱۳۷۹ص .۳۴۰

دوزخ روی زمین

١۵٠

بازجویی پس دهد .به تقلید از بازجوها ،فرخنده را کتک میزند و مجبورش میکند
ساعتها روی یک پا بایستد و رو به دیوار درجا بزند.

۲۴۸

"م  -ب" که به هنگام حضور در واحد مسکونی نوزده ساله بود از پدیدهای نادر که نتیجهی فشارهای
بی حد و حصر است ،میگوید:
بعد از گذشت بیش از بیست سال با کوچکترین فشاری خواب شکنجه و بازجویی را
میبینم و در اغلب خوابهایم بازجویم نیز حضور دارد .او دیگر یک جوان بیست و سه
ساله که آن روز بود نیست .او آنقدر آمیخته به زندگی من است و آنچنان حضور
پررنگی در زندگیام دارد که همراه من سن او نیز باال میرود و همواره خشونتاش نیز
بیشتر میشود.
ما در خواب افراد را به سن و قیافهای میبینیم که آخرین بار آنها را دیدهایم .تأثیرات دردناک
پدیدهی واحد مسکونی ،مانند خود آن منحصر به فرد است.

مواجهه زندانی با بازجو پس از آزادی
بیتا که در هفده سالگی به زندان افتاده و در نوزده سالگی وضعیت سخت واحد مسکونی و قبر و
قیامت را به صورت شایسته پشت سر گذاشته پس از گذشت سالها وقتی اسماعیل  -یکی از
بازجویان و گردانندگان واحد مسکونی را  -بدون چشمبند میبیند ،احساس خود را چنین بیان
میکند:
اگر همینطوری و بدون ذهنیت قبلی در خیابان میدیدمش ،باور نمیکردم این آدم
روزی بازجو بوده و دارای قدرت و هیمنه و شوکت و جاه! قیافهاش بدون این که قصد
مقایسه داشته باشم ،بیشتر به راننده کامیونهایی میخورد که اتومبیلشان تصادف
کرده و همه دار و ندارشان را از دست داده و به خاک سیاه نشستهاند .با یک قیافه و
ال لمپن مابانه .نگاهی به من کرد که
ال معمولی و البته رفتاری کام ً
شکل و شمایل کام ً
هنوز میشد نفرت کور قدیمی را با تمام قدرت توی چشمهاش دید .اما دیگر هیچ
 ۲۴۸کتاب زندان جلد دوم ،ویراستار ناصر مهاجر ،مقاله روان پریشی ،سودابه اردوان ،آمریکا ،۱۳۸۰ ،صص  ۸۲و .۸۳

زندان قزلحصار

١۵١

ابهتی نداشت .هیمنهاش برایم به تمامی فرو ریخته بود .با دیدنش فکر کردم اینها
همه ابهتشان را از چشمبندهایی گرفته بودند که به چشم ما میزدند و خودشان را
پشت حقارتهایشان مخفی میکردند؛ حقارتهایی که از پشت چشمهای بسته و
بیتجربه و جوان ما دیده نمیشد و ما شوکت و قدرتی برای آنها قائل بودیم که برای
خودشان هم تصور کردنی نبود .مثل آدمی بودند که پشت میز ریاست ،برای خودش
شاه است و امپراتوریش در همه دنیا به همان پشت میزش خالصه میشود و اگر میزش
را بگیرند ،بی هویت و محو خواهد شد .اینها را هم نه کابل توی دستشان ،که
چشمبندهای ما برایشان به وجود آورده بود که اگر ازشان میگرفتی ،تبدیل میشدند
به هیچ و نه چیزی بیشتر از آن.

آن که رنج برد ،برد و آن که رنج داد ،داد
"ف -د" امروز پس از گذشت بیش از دو دهه از برچیده شدن واحد مسکونی در مورد آنچه در
آن جا اتفاق افتاده ،می گوید:
واحد مسکونی ما را با درک جدیدی از حیات و هستی انسان آشنا نمود .درکی که
در آن مرز قربانی در هم می ریزد و زندانبان و زندانی هر دو قربانی تفکرات بسته ی
ضدانسانی می شوند .تواب و زندانی مقاوم هر دو در رنجند .بازجو ،اسیرى است
نادان در دست نظام دیکتاتورى و زندانی عاشق ،اسیر دست این زنگیان مست
قدرت.
به راستی چه چیز تغییر می کند اگر همه بدانند که در واحد مسکونی کی شالق
خورد یا کی رنج بیشترى را متحمل گشت؟ براى من بازگویی وقایع تنها یك مقصود
یا معنا را در بر دارد .آن که رنج برد ،برد و آن که رنج داد ،داد.
این جامه ممکن است بر تن هر یك از آنهایی که حتا فکرش را نمیکنند ،دوخته شود.
این قاصد ممکن است در خانهی آنها را نیز روزى بزند .فرق ندارد ،در کجاى این
داستان نقش بازى کنی .بازجو باشی یا تواب ،زندانی باشی یا زندانبان .بازیگران این
تراژدی هر یک به گونهای روح خود را باختند .آنچه که این وقایعنگارى را با ارزش
میکند شناخت این پدیده به منظور جلوگیری از تکرار آن در آینده است .براى شناخت
این که چگونه این پدیده بهوجود آمد ،و چگونه تا نابودى انسانها ادامه یافت .براى این

دوزخ روی زمین

١۵٢

که انسان از این پدیده بیاموزد.
قدرت ،زندانی و شکنجه شده ی زمان شاه را بازجو و شکنجه گر زمان خمینی کرد.
و این کارگردان کارکشته هنوز بازی هاى بسیار در آستین خود دارد تا ما را در
نقش ها ى جدیدى بیازماید.... .
حیف که از زمستان ،داستان ها نگوییم تا هرگاه رو به سوی مان کرد زود باز
شناسیمش و داد بر آورده و رسوایش کنیم ...در هر لباسی ...زمستان سرد است ...با
هر اسمی زمستان سخت است .فرقی ندارد ...آن را بر هیچکس روا نداریم ...حتا بر
آن که با ما دشمنی کرد.

جدول مشخصات زندانیان واحد مسکونی
افرادی که با بازجویان همکاری میکردند و خود عامل فشاری علیه دیگر زندانیان بودند
.
ردیف

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

دانشجو -معلم

۴

۲۳

دانشجو

۵

۲۳

دانشجو

۶

۲۴

دانشجو پزشکی

۷

۲۴

دانشجوی فنی

۸

۲۴

دانشجوی فنی

 ۲۴۹اسامی کامل کلیه زندانیان واحد مسکونی نزد من محفوظ است.

۲۴۹

دوزخ روی زمین

١۵۴

افرادی که در دوران چهارده ماهه واحد مسکونی تحت بیشترین فشارها بودند
ردیف

سن

میزان تحصیالت

۱

۲۱

دیپلمه

۲

۲۲

دیپلمه

۳

۲۶

دانشجو فنی

۴

۲۶

پرستار

۵

۲۵

لیسانس حسابداری

۶

۲۰

دانش آموز

۷

۲۴

معلم

۸

۲۱

دانش آموز

۹

۲۰

احتما ًال 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

دانش آموز

۲۱

۱۹

دانش آموز

۲۲

۲۱

دانش آموز

۲۳

۲۲

دانشجو

۲۴

۲۲

دانشجو

۲۵

۱۵

دانش آموز

زندهبهگوری و آشوبهای روانی
قبر؛ توضیح قبر ،قیامت ،شب اول قبر در روایات مذهبی؛ کیفیت عذاب؛ زمینه،
هدف و چگونی تشکیل قبر؛ فروپاشی روانی؛ مسخ شدن؛ مبارزان دیروز،
شکنجهگران امروز؛ توبه و ویژگیهای آن؛ مصاحبه؛ انطباق فعال؛ بیم و امید؛
آسیبهای جسمی و روانی و...

یک انسان خوب کسی است
که چشمانش را بستهاند
تا آفتاب را نبیند
و نمیدانند که چراغ خورشید را او روشن میسازد
ساکن کوچهی زنجیرهاست و مثل کور
دستش را گرفتهاند و میبرند دور
و او بر توفان خاک و باد
و بر دریای آتش میایستد و فریاد میزند :نه!
و مثل پرندهای سینه سرخ به خاک میافتد
)از مجموعه شعر بر ساقهی تابیدهی کنف(

دوزخ روی زمین

١۵۶

خوب فکر کنید؛ اینجا قیامت است
"قبر"" ،قیامت"" ،تابوت"" ،قفس"" ،جعبه"" ،جهنم"" ،دستگاه" و...

۲۵۰

نامهای متفاوتی است برای

توضیح یک مکان مشخص در زندان قزلحصار که در آنجا با به کار بستن فشارهای مختلف تالش
میشد افراد را به لحاظ روانی فروپاشانده و به خدمت جمهوری اسالمی در آورند.
استفاده از این نوع شکنجه در طول تاریخ و در بسیاری از زندانها و در سراسر جهان مرسوم بوده
است .رژیم جمهوری اسالمی اولین نظامی نیست که چنین شکنجهای را مورد استفاده قرار داده
است .اما این نوع شکنجه در نظام جمهوری اسالمی رنگ و بوی ایدئولوژیک به خود گرفت و شکلی
نو در عرصهی شکنجه را آفرید.

۲۵۱

بر خالف واحد مسکونی که تنها به زنان مجاهد اختصاص داشت ،پدیده قبر و قیامت همهی زندانیان
را در بر میگرفت .در قبرها زندانیان زن و مرد ،مسلمان ،غیرمسلمان ،کمونیست و مجاهد به یک
اندازه تحت فشار بودند و شرایط یکسانی را تجربه میکردند.
زندانیان سیاسی چهار نام را به محلی که در آن به بند کشیده شده بودند ،اختصاص داده بودند.
ایننام ها ناشی از احساس و برداشت زندانیان مزبور از محلی بود که در آن قرار گرفته بودند :تابوت،
جعبه ،قفس ،تخت.
محل مزبور همچون تابوت انسان را در خود میگرفت و چون قفس و جعبه او را محدود میساخت.

 ۲۵۰متأسفانه تعدادی از زندانیان سیاسی سابق که شرایط فوق را تجربه نکردهاند و گروهها و فعاالن سیاسی که از دور
دستی بر آتش داشتهاند ،بر اساس نامهای متفاوتی که از این پدیده شنیدهاند ،صورتهای غیرواقعی و گاه مضحکی به آن
دادهاند .در جلد دوم کتاب "نه زیستن نه مرگ") ،اندوه ققنوسها( ،به این موارد اشاره کردهام.
 ۲۵۱در سلولهای بندهای مجرد ) تنبیهی( نیز افراد به گونهی دیگری مدفون میشدند .در این سلولها که ابعادش دو
متر و نیم در یک متر و شصت سانتیمتر بود ،به طور معمول بیش از بیست نفر ) و در شرایط سخت تر ،گاه بیش از سی
نفر( محبوس بودند .برای جا دادن افراد ،به جای سطح سلول از تمام فضای آن استفاده میشد .تخت سه طبقهای در هر
سلول قرار داشت که کف طبقهی اول آن را از جا کنده بودند .تخت با فاصله از دیوار قرار داده شده بود و زندانیان دور آن
مینشستند و پاهایشان را آویزان میکردند؛ به طوری که پای طبقهی سومیها جلو صورت طبقهی دومیها قرار میگرفت.
بقیه زندانیان هم روی سطح زمین چمباتمه میزدند .در این فضای کوچک زندانیان باید ساکهای وسایل شخصیشان را
نیز به نوعی جا میدادند .گاه با کم شدن تعداد زندانیان در یک سلول ،مسئولین زندان ضابطهی بی معنایی مبنی بر این
که تنها یک نفر میتواند روی تخت طبقهی سوم بنشیند وضع می کردند تا بدین ترتیب همان شرایط قبلی را که تحمیل
تنگنای هر چه بیشتر علیه زندانی بود ،به مرحله اجرا درآورند .در یک برهه جلو پنجرهی این سلولها را نیز دیوار کشیده
بودند و زندانیان در طول شبانه روز قادر به دیدن نور آفتاب نمیشدند .واحدهای یک و سه قزلحصار هر یک دارای چهار
بند مجرد بودند.

زندان قزلحصار

١۵٧

اما از نظر مسئوالن زندان ،محل مزبور "قیامت" بود و همچون آخرالزمان ،در آن قیامت ساختهی
دست بازجویان جمهوری اسالمی به اعمال زندانیان نگریسته میشد و زندانی میبایستی پاسخگوی
اعمال خود میشد و عذاب "جهنم" را که ناشی از شرایط محیط و اعمال مأموران "عذاب" بود،
تحمل میکرد .این پدیده را "قبر" هم مینامیدند؛ چرا که فرد را در خود مدفون میساخت و
مأموران نظام میخواستند طبق روایات شیعه ،فشار شب اول قبر و عالم برزخ را به افراد نشان دهند.
این پدیده همچون "کارخانه" و "دستگاهی" بنا بود از طریق فرایندی پیچیده ،انسان را به موجودی
دیگر تبدیل کند؛ موجودی که نباید شباهتی به گذشته خود داشته باشد.

آغاز قیامت
پنج ماه پس از راهاندازی واحد مسکونی و مقارن با افزایش میزان فشار و وخامت وضعیت در زندان

قزلحصار که منجر به بسته شدن درهای سلولها و وضع قوانین جدید و سختگیرانه ۲۵۲شد؛ اولین

ردیف قبرها در بند قیامت در مهرماه سال  ۶۲گشایش یافت.
در واقع بند قیامت نیز به گونهای از دل واحد مسکونی پدیدار شد .حتا سرپا نگهداشتن افراد برای
مدت طوالنی نیز پس از تجربهی واحد مسکونی در قزلحصار عمومیت یافت.
در راهاندازی پروژهی قبر و قیامت نیز زنان هدف اولیهی سرکوب بودند و بیش و پیش از مردان مورد
آزمایش این شکنجهی طاقتفرسا قرار گرفتند .مقامات دادستانی و زندان پس از مشاهدهی تأثیرات
مخرب این پروژه بر تعدادی از زنان که منجر به فروپاشی روانی آنها و به خدمت رژیم درآمدن آنان
شد ،به منظور درهم شکستن مقاومت زندانیان این شیوه را توسعه دادند و در بهمنماه  ۶۲با
راهاندازی محلهای جدید ،تعداد بیشتری زندانی را در محلهای فوق به بند کشیدند .از این تاریخ به

 ۲۵۲این قوانین چیزی نبود جز ممنوعیت زندگی جمعی که موارد زیر را شامل میشد :هرکس جای مشخصی در سلول
داشت و نبایست جایش را تغییر میداد .به تنهایی باید فهرست خرید از فروشگاه را که شامل چند قلم کاالی محدود
میشد ،به تواب مسئول این کار تحویل میداد و اسمش را روی اجناسش مینوشت .زندانی اجازه تعارف کردن به دیگری را
نیز نداشت .دادن هر گونه وسیلهی اضافی به دیگران یا استفادهی مشترک از آنها ممنوع بود .کسی حق کمک به بیماران
را نداشت .کسی حق نداشت حتا اگر احساس سرمای سخت میکرد از لباس گرم دیگری استفاده کند .کشیدن سیگار
اشتراکی یا روشن کردن سیگار از یک شعله آتش ممنوع بود .غذا به شکل شخصی پخش میشد و هرکس باید شخص ًا برای
گرفتن غذا اقدام میکرد .استفاده مشترک از یک مایع ظرفشویی و شستن ظرف دیگری ممنوع بود .تمامی افراد یک سلول
میبایست دارای قندان ،ظرف پنیر ،جا صابونی ،شامپو ،ظرفهای جداگانه برای نگهداری میوه و  ...میبودند .هرگونه یاری
به دیگری در حکم گناه و هر گونه شفقتی شایستهی عقوبت دردناکی بود .توابین مسئول اجرای قوانین ،تنبیه خاطیان و
گزارش به مقامات زندان بودند.

دوزخ روی زمین

١۵٨

بعد بود که انتقال زنان مجاهد به قبرها شدت یافت ۲۵۳و شمار بیشتری از آنان به همراه مردان به
قبرها انتقال یافتند.
مهتاب میگوید:
بعد از گذشت حدود دو ماه از زمان انتقالم به تابوت ،یک روز حاج داوود آمد کنار
گوشم و با صدای خیلی پایین ازم پرسید» :از کی آمدی توی دستگاه؟« و وقتی
فهمید من درست منظورش را از دستگاه متوجه نشدم ،اضافه کرد » :از کی آمدی
اینجا؟« من جواب دادم » :از هیجدهم آذر« .او هم با تمسخر خندید و گفت» :پس
دانشجوی ترم پاییزه هستی! حاال حاالها کار داری!«
از آنجایی که بیشتر افرادی که در اثر فشارها به خدمت رژیم درآمده بودند ،زنانی بودند که به برنامه
"اتحاد مبارزان کمونیست" )سهند( و شیوهای که آنها در زندان پیش گرفته بودند ،معتقد بودند و
یا به نوعی تحت تأثیر آنها قرار داشتند ،مقامات زندان در بهمن  ۶۲به انتقال تعدادی از این زنان
که به خاطر تکمیل مراحل بازجویی و دادگاه در اوین به سر میبردند و یا زندانیانی که مقامات
تشخیص میدادند سر موضعی هستند مبادرت کردند و آنها را هم در قبرها به بند کشیدند.

رابطهی دیالکتیکی بین ضرورت سرکوب ،شکنجه و فرهنگ مذهبی
هرچند فکر برپایی قبرها و این نوع شکنجه نه بر اساس الگوی ایدئولوژیک ،که بر مبنای ضرورت و
تجربهی قدم به قدم در ذهن مجریان طرح شکل گرفت؛ اما در ادامه برای گسترش و تعمیق آن و از
همه مهمتر برای پوشاندن لباس عافیت به آن و توجیه دستاندرکاران طرح و همچنین ایجاد فشار
هرچه بیشتر بر روی قربانیان ،دست به دامان مذهب و فرهنگ حاکم بر جامعه شدند .جانیان به
تجربه دریافته بودند برای آنکه دستگاه جنایتآفرینیشان دچار وقفه و رکود نشود ،بایستی از توجیه
مذهبی استفاده کنند .برای تطهیر زشتی اعمالشان ،هرچه جنایتشان فجیعتر و هرچه شکنجههای
اعمال شده توسط بازجویان سختتر بود ،توجیهات مذهبیشان نیز غلیظ تر میشد.

۲۵۴

 ۲۵۳زنان مجاهد یک ماه پس از انتقال زنان چپ به بند قیامت ،به قبرها آورده شدند.
 ۲۵۴در جریان کشتار وسیع زندانیان سیاسی در تابستان  ۶۷که پس از شکست در جنگ با عراق و پذیرش قطعنامه ۵۹۸
به دستور خمینی صورت گرفت ،حدود چهار هزار زندانی که دوران محکومیت خود را میگذراندند ،به اتهام "محارب با
خدا" و "ارتداد از دین خدا" ،به جوخهی مرگ سپرده شدند .جنایتکاران برای شرعی جلوه دادن جنایت خود ،از اعدام زنان
مارکسیست با استناد به فتوای شرعی که زن مرتده اعدام نمیشود ،خودداری کردند.

زندان قزلحصار

١۵٩

نظام جمهوری اسالمی در طول این سه دهه ثابت کرده که براساس ماهیت خود و به منظور پیشبرد
اهدافش ،پیوسته باورهای مذهبی مردم را دستاویز قرار داده و میدهد.

۲۵۵

در روزها و هفتههای اول ،حاج داوود رحمانی به روشنی از راهاندازی "کارخانه" و "دستگاه"ی سخن
به میان میآورد که هدفش ساختن انسانهای جدیدی بود.
نام یک پدیده یا وسیله ،بیانگر عمل و کارکردی است که قرار است داشته باشد .نام وسایلی چون
بخاری ،یخچال ،فریزر ،تلویزیون و ...قبل از هرچیز هویت و کارکرد آنها را نشان میدهد.
زندانبانان پس از راهاندازی پروژه تبهکارانهی خود بهسرعت متوجه نقصهای آن شده و دریافتند که
نام کارخانه یا دستگاه ،برای بیان پدیدهای که مد نظر داشتند به اندازه کافی رسا و گویا نیست و
ماهیت آن را به نمایش نمیگذارد .آنها برای رفع نقایص این پدیده ،آن را بر مبنای روایات مذهبی
و ماکتی که از قبل همه چیز آن توصیف شده ،استوار کردند و نام آن را نیز به "قبر" و "قیامت"
تغییر دادند .به این ترتیب رابطهی دیالکتیکی متقابل بین میل به جنایت ،تجربهی سرکوب و توجیه
مذهبی ایجاد شد.
نام کارخانه و یا دستگاه ،مفهوم مدرنی را به ذهن زندانی به بند کشیده شده ،القاء میکند؛ در حالی
که قبر ،قیامت و شب اول قبر ،مضامین کهنهی مذهبی را به او القاء کرده و پس از مدتی زندانی را
در خود مدفون میکند.
حضور پر رنگ ایدئولوژی و اجرای دستورات مذهبی که بیانگر روح حاکم بر تفکر اداره کنندگان
زندان در جمهوری اسالمی است ،منجر به تأثیر گذاری هرچه بیشتر این نوع شکنجه شد .در
نتیجهی این تغییر و تحول زندانبانان به لحاظ ایدئولوژیک خود را محق پنداشتندکه با مرده
پنداشتن زندانی و ایجاد یک قبر مجازی هر فشاری را بر او وارد کنند؛ چرا که اعتقاد داشتند در
دنیای پس از مرگ و به اذن و ارادهی خداوند هریک از قربانیان فشارهای بسیار بیشتری را متحمل
خواهند شد.
زندانیان نگونبخت در نگاه زندانبانان و شکنجهگران آدمهای خوشبختی بودند که این توفیق را
مییافتند تا برای مدتی محدود "فشار شب اول قبر" یا "ضغطه القبر" و شرایط برزخ را به چشم
 ۲۵۵مسئوالن جمهوری اسالمی در یک اقدام تبلیغی پشت اسکناس پنج هزارتومانی که اخیرًا انتشار یافته است ،نقشه
ایران را همراه با آرم انرژی اتمی و تصویر یک ماهواره چاپ کرده و با خط شکسته نستعلیق و به زبان فارسی روی آن از
قول پیامبر اسالم نوشتهاند» :دانش اگر در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت «.آنها به این
ترتیب تالششان برای دست یابی به انرژی هستهای ،سالح اتمی و رقابت تسلیحاتی را پاسخگویی به پیشبینی و خواست
پیامبر اسالم جا زده و رنگ و لعابی مذهبی به سیاستشان میبخشند .و در عین حال ،با بهرهگیری از "نمادهای ملی" ،به
سوء استفادهی هم زمان از انها نیز میپردازند.

١۶٠

دوزخ روی زمین

ببینند و ضمن توبه به درگاه خداوند به جبران اشتباهاتشان برآیند .آنها از این بابت میبایستی
خود را مدیون مقامات جمهوری اسالمی میپنداشتند که این امکان را برایشان فراهم کرده بودند تا
از عذاب اخروی در امان بمانند! در دوران تسلط کلیسا و انگیزیسیون نیز بر اساس همین عقیده عمل
میشد .مقامات کلیسا ،بازجویان  ،مفتشان و مأموران عذاب معتقد بودند :درست است که مجرم با
تنبیهات مقدس و کشیده شدن به ُ
صالّبه ،درد میکشد اما همین باعث میگردد خود را با حس
کردن رنج های عیسای مسیح بازیابد و آزاد کند!
آنها به این شکل بدون آنکه دچار تشویش درونی شوند ،زجر دادن مردم را نوعی پاک کردن از
گناهان دانسته و از سوی دیگر آنها را با گوشهای از زجری که عیسی مسیح دیده بود ،آشنا
میکردند.
القای فضای قبر ،قیامت ،فشار شب اول قبر ،جهنم و عذاب اخروی در شرایطی که زندانی تحت
فشارهای روحی و جسمی شدیدی به سر میبرد ،تأثیر بسیار مخربی برجای میگذاشت و زمینهی
شکستن وی را فراهم میکرد.

قبر و وحشت قبر در روایات مذهبی
اگر چه از دیرباز به مسئله مرگ پرداخته شده و از زوایای گوناگون این پدیدهی جاودان و نامیرا مورد
توجه فالسفه و اندیشمندان قرار گرفته است اما در فرهنگ سنتی و مذهبی شیعه ،انسان دائم ًا از
مرگ" ،فشار شب اول قبر" و بهویژه پرسش و پاسخی که در آن شب از جانب فرشتگان خدا صورت
میگیرد ،ترسانده میشود .در این فرهنگ ،مرگ همراه با ترس و وحشت از راه میرسد .مؤمنان در
طول زندگی خود ،روز و شب دست به دعا برمیدارند و از خداوند میخواهند که مرگ را برایشان
مبارك گرداند و آنها را در سختیهای مرگ و عالم قبر و برزخ یاری کند و از آتش جهنم و عذاب
الهی مصونشان بدارد.
برای شناخت پدیدهی قبر در زندان قزلحصار ،نیاز به شناسایی الگویی است که بعدها بر بنیاد آن،
قبر و قیامت مجازی استوار شد .از این طریق میتوان به گوشهای از رنجی که قربانیان آن متحمل
شدهاند نیز پی برد.
در ابتدا الزم است یادآوری کنیم که قبر" ،فشار شب اول قبر" ،برزخ و قیامت در نگاه مذهبی دارای
چه ویژگیهایی هستند .بدون پاسخ به این پرسشها و بدون تبیین این نگرش نمیتوان به درون
پدیدهی پیچیده و در عین حال شوم و هولناک قبر و قیامت در زندان قزلحصار راه یافت و فجایع
صورت گرفته در آن را درک کرد؛ چرا که این جنایات بر پایهی اعتقادات مذهبی توجیه شده و
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مجریان و گردانندگان آن خود را نمایندگان خدا و بندگان مقرب و خاص درگاه او میدانستند.
علی ابن ابوطالب امام اول شیعیان و خلیفه چهارم مسلمین در توصیف قبر و وضعیت اهل قبور
میگوید:
ن َوضِمارًا َال یو َ
جمَادًا َال ی ْنمُو َ
م َ
جوَاِت ُقبُو ِر ِه ْ
ص َبحُوا ِفی َف َ
َف َأ ْ
م وُر ُو ُد ا ْالهوَالِ،
جدُونََ ،ال ی ْف ِز ُع ُه ْ
ظرُونَ،
ف ُغیب ًا َال ی ْن َت َ
ص ِ
ف َو َال ی ْأ َذنُوَن ِل ْل َقوَا ِ
ج ِ
ن بِال َّروَا ِ
ح ِف ُلو َ
حوَالَِ ،و َال ی ْ
م َت َن ُّک ُر ا ْال ْ
ح ُزُن ُه ْ
َو َال ی ْ
ل َع ْه ِد ِهمَْ ،و َال
ن طُو ِ
ش َّتتُوا ،وَآالَفاًفا ْف َت َرقُواَ ،ومَا َع ْ
ج ِمیع ًا َف َت َ
حضُرونََ ،وِإَّنمَا کَانُوا َ
شهُودًا َال ی ْ
َو ُ
خرَساً،
ق َ
ط ِ
م بِال ُّن ْ
سقُوا َکأْس ًا َب َّدَل ْت ُه ْ
م ُ
ص َّم ْت ِدیا ُر ُهمْ ،وَل ِک َّن ُه ْ
خبَا ُر ُهمَْ ،و َ
تأْ
ح ِّل ِهمَْ ،ع ِمی ْ
ُب ْع ِد َم َ
سکُوناًَ ،ف َک َأَّن ُه ْ
ت
سبَا ٍ
ص ْرعَی ُ
ص َف ِة َ
ل ال ِّ
م ِفی ا ْرِتجَا ِ
ت ُ
ح َرکَا ِ
صمَماًَ ،وبِاْل َ
ع َ
س ْم ِ
َوبِال َّ
به صورت جمادی بیرشد و ناپیدا! که امید یافتشدن آن هرگز نیست ،قرار گرفتند.
دیگر وقوع حوادث هراسانگیز آنها را به وحشت نمیاندازد و دگرگونیها آنها را
محزون نمیسازد .به زلزلهها و اضطرابات اعتنائی ندارند ،و به سر و صداهای شدید
گوش فرا نمیدهند .غائبانی هستند که انتظارشان کشیده نمیشود! و حاضرانی هستند
که حضور نمییابند! جمع بودند و پراکنده شدند ،به یکدیگر الفت داشتند و جدا
گردیدند ،اگر اخبارشان به دست فراموشی سپرده شده و دیارشان در سکوت فرو
رفتهاست ،بر اثر طول زمان و بعد محل سکونت آنان نیست ،بلکه جامی به آنها
نوشاندهاند که به جای سخن گفتن گنگ و به جای شنوائی کر شدند و حرکاتشان به
سکون تبدیل یافته است و در دید نخست ،پنداری که به خواب رفتهاند ،همسایگانی
هستند که با یکدیگر انس نمیگیرند ،دوستانی هستند که به دیدار یکدیگر نمیروند،
پیوندهای شناسائی در میان آنها به کهنگی گرائیده و اسباب برادری قطع گردیده.
همه ،با این که جمعند ،تنهایند! و با این که دوستند از یکدیگر دورند ،نه برای شب
صحبگاهی میشناسند و نه برای روز شامگاهی!

۲۵۶

در روایات مذهبی و بهویژه در روایات مختص به شیعیان مباحث مفصلی از "فشار شب اول قبر" و
آنچه که در قبر میگذرد ،به میان آمده است .در این دسته روایات گفته میشود جعفر بن محمد
ملقب به "صادق" امام ششم شیعیان و پایهگذار فقه شیعی در پاسخ سؤالَ » :و مَا اْل َب ْر َزخُ؟« ،برزخ

 ۲۵۶نهجالبالغه ،خطبهی  ،۲۲۱ترجمه و شرح ناصر مکارم شیرازی.

دوزخ روی زمین

١۶٢

ن َم ْوِت ِه إلَی َی ْو ِم اْل ِق َی َم ِة« .همان قبر است از هنگام مرگ تا قیامت.
کجاست؟ گفت» :اْل َق ْب ُر ُم ْن ُذ حِی َ

۲۵۷

در روایات مذهبی شیعیان ،گاه برزخ هولناکتر از دوزخ تصویر شده است .چرا که در دوزخ امکان
شفاعت از سوی پیامبر و امامان و مقربان درگاه خداوند هست ،ولی این امر در دوران برزخ به سختی
امکانپذیر است .چنانکه از جعفر بن محمد امام صادق روایت میشود:
ف
خ َّو ُ
ی ال َّن ِبیَِّ ،وَل ِکنِّی وَال َل ِه َأَت َ
ص ِّ
ی اْل ُمطَا ِع َأ ْو َو ِ
ش َفا َع ِة ال َّن ِب ِّ
ج َّن ِة ِب َ
م فِی اْل َ
َأمَّا فِی اْل ِقیَا َم ِة َف ُک ُّل ُک ْ
خ.
م فِی اْل َب ْر َز ِ
َع َل ْی ُک ْ
اما در قیامت همه شما با شفاعت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم که شفاعتش پذیرفته
میشود یا با شفاعت وصی پیامبر در بهشت هستید .ولی سوگند به خدا در مورد عالم
برزخ در رابطه با شما ترس دارم .

۲۵۸

پس قبری که ساخته شده میباید در برگیرندهی شرایط و کیفیت برزخ باشد و هولناکی و کشندگی
آن را نمایان سازد و یا به این شکل به قربانی نمایانده شود.
در نامهی منصوب به علی ابن ابوطالب که خطاب به محمدبن ابوبکر نوشته شده" ،قبر" پدیدهای
هولناک تصویر میشود که مو بر بدن آدمی سیخ میکند .در این توصیف قبر هر روز فریاد میزند:
ل ُک َّ
ن القَب َر یقو ُ
إ َّ
ت الدّو ِد.
ش ِة ،أنا َبی ُ
حَ
ت ال َو ْ
ت الغْرَب ِة  ،انا بی ُ
ل یوم أنا َبی ُ
قبر هر روز فریاد میزند ،منم خانهی غربت ،منم خانهی وحشت ،منم خانهی مارها و
کرمها.

۲۵۹

شیخ کلینی در روایتی دیگر به توصیف باال »أنا بیتالتراب« ) خانهی خاک ( و »أنا بیتالبالء«
)خانهی بال( را نیز اضافه میکند.
میگویند علیابن ابوطالب در مراجعت از جنگ صفین وقتی که به قبرستان پشت دروازهی کوفه
رسید ،ایستاد و با این کلمات با ارواح مردگان سخن گفت:

 ۲۵۷فروع کافی ،شیخ محمد بنیعقوب کلینی ،جلد  ،۳دار الکتب االسالمیه ،ص .۲۴۲
 ۲۵۸پیشین.
 ۲۵۹منازل اآلخره والمطالب الفاخرة ،شیخ عباس قمی ،مؤسّسة النشر االسالمی ،التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرّفة،
ص .۱۳۷
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ل اْل ُغ ْرَبةِ،
ل ال ُّت ْرَبةِ ،یَا َأ ْه َ
ظ ِل َم ِة .یَا َأ ْه َ
ل اْل ُم ْق ِف َر ِة وَاْل ُقبُو ِر اْل ُم ْ
ش ِة وَالْـ َمحَا ِّ
حَ
ل ال ِّدیَا ِر اْلمُو ِ
یَا َأ ْه َ
شةِ،
حَ
ل اْل َو ْ
ح َدةِ ،یَا َأ ْه َ
ل اْل َو ْ
یَا َأ ْه َ
اى ساکنان خانههاى وحشتزا و محلههاى تهی و گورهاى تاریك ،اى در خاك غنودگان،
اى غریبان ،اى ترسندگان....،

۲۶۰

علیابن ابوطالب همچنین میگوید:
ب اْلقَب ِر
ح َّذ َر الل ُه مِنها َع ُد َّو ُه َعذَا ُ
ك الَّتی َ
ش َة الضَّن ِ
ن مَعی َ
وَإ َّ
همانا زندگی سختی که خداوند در قرآن دشمن خود را ترسانده ]من اعرض عن ذکری
فاءن له معیشت ًا ضنک ًا[ عذاب قبر است.

۲۶۱

و شمهای از آنچه را که در این "خانه" بر کافر میگذرد ،چنین توصیف میکند:
ن عظم ُه
ن لح َم ُه ویکسِر َ
ط علی الکاف ِر فی قَبرِه تِسع ًة وتسعین تنین ًا َفینهش َ
إنَّه یس ّل ُ
یتردَّد َ
م تُنبِت زَرع ًا .
خ فی األرض َل ْ
ن تنین ًا مِنها َن َف َ
ن علیه کذلك الی یوم یبعث; لَو ا َّ
همانا در قبر  ۹۹مار بزرگ بر کافر مسلّط میشوند .گوشت او را به نیش میکشند و
استخوانش را درهم میشکنند و تا روز رستاخیز همنشین او میشوند و این کار ادامه
دارد .اگر یکی از آن مارها به زمینی بدمد ،در اثر حرارت و آتش دهانش دیگر گیاهی در
آن زمین نروید .

۲۶۲

گفته میشود امام جعفر صادق در دعایی که بر زبان میرانده ،هراس از مرگ و قبر را اینگونه
توصیف میکند و از خدا طلب یاری میجوید:

 ۲۶۰حکمت  ۱۳۰نهجالبالغه ،علیابنابوطالب ،ترجمه دکتر مهدی آیتی.
 ۲۶۱منازل اآلخره والمطالب الفاخرة ،شیخ عباس قمی ،مؤسّسة النشر االسالمی ،التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرّفة،
ص .۱۳۷
 ۲۶۲پیشین.
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م
م َا ِع ّنی عَلی ظُل َم ِة القبر ،اَل ّل ُه ّ
م َا ِع ّنی عَلی ضیق القبر ،اَل ّل ُه ّ
م َا ِع ّنی عَلی غَم القبر ،اَل ّل ُه ّ
َل ّل ُه ّ
َا ِع ّنی عَلی وَحش ِة القبر ....،

۲۶۳

خدایا کمک کن مرا از غم قبر ،خدایا کمک کن مرا از تنگی قبر ،خدایا کمک کن مرا از
تاریکی قبر ،خدایا کمک کن مرا از وحشت قبر.
او همچنین در آخر شب که از خواب بر میخاست ،با صدای بلند به گونهای که اهل خانه بشنوند،
میگفت:
ط ِل ِ
ل ال ُم َّ
م َا ِع ّنی عَلی هَو ِ
اَل ّل ُه َّ
ع ...
جِ
ق المَض َ
ی ضی َ
عَ ۲۶۴و َوسِّع عَل َّ
خدایا کمک کن مرا از هول و وحشت قیامت و فراخ گردان بر من تنگی گور را.

۲۶۵

قبر بنا شده در زندان نیز از ویژگیهایی چون "غم"" ،تنگی"" ،تاریکی"" ،وحشت" و "تنهایی"
برخوردار بود و فرد مدفون شده در آن ،در اثر القائات زندانبانان احساس میکرد که واقع ًا در درون
قبر قرار گرفته و گاه دچار تصورات مالیخولیایی میشد.
وقتی قرار است در قبر موعود  ۹۹مار به طور مداوم تا روز رستاخیز گوشت کسی را به دندان کشند و
استخوانهای او را درهم شکنند ،پس در قبرهای مجازی ساخته شده توسط جمهوری اسالمی راه
برای اعمال هرگونه شکنجه و فشاری توسط بندگان خداوند و معتقدان به چنین ایدئولوژیای برعلیه
کفار و منافقین باز است.
وحشت قبر در روایات مذهبی چنان نمایانده شده که در کتاب "من الیحضرهالفقیه"  -یکی از
کتابهای پایهای فقه شیعه -یکی از مستحبات دفن چنین معرفی شده است:
ن للقبر أهواال عظیمة .ویتعوذ حامله بالله
وإذا حمل المیت الی قبره فال یفاجأ به القبر أل ّ
ِم ْ
م یقدّمه قلیال ویصبر
ن هول المطلع .ویضعه قرب شفیر القبر  .ویصبر علیه هنیئة ث ّ
م یقدمه الی شفیر القبر
علیه هنیئة لیأخذ اهبته ،ث ّ

۲۶۶

 ۲۶۳سید ابن طاووس ،اقبال األعمال ،ص  .۱۷۸بحاراالنوار  :ج  ، ۹۸ص  ، ۱۳۵باب  ، ۷ح . ۳
 " ۲۶۴هول مطَّلع" یعنی هراس و دلهره و اضطراب و نگرانی و ترس و وحشتی که هر فردی بعد از مرگ با اطالع نسبت
به قبر و برزخ و قیامت و عرضه اعمال به خداوند پیدا می کند.
 ۲۶۵اصول کافی ،جلد  ، ۲ص  ، ۵۳۸ح . ۱۳
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میت را یک مرتبه وارد قبر نکنند؛ چون قبر هول زیادی دارد و وحشت مرده را میگیرد.
ب است میت را نزدیک قبر آورند و اندکی صبر کنند و
لذا حمل کنندگان میت مستح ّ
کم کم جلوتر آیند تا او آماده دخول شود ،آنگاه او را به قبر برند.
وحشت شب اول قبر چنان است که در رسالههای عملیه مراجع تقلید شیعه و رسالهی عملیه روحالله
خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی برای کاهش آن چنین آمده است» :مستحب است که نزدیکان

میت در شب اول قبر دو رکعت نماز "وحشت" براى او بخوانند۲۶۷ «.در رسالهها چگونگی و زمان
خواندن این نماز نیز توضیح داده شده است .پس هر تالشی که منجر به وحشتناکتر شدن شرایط

قبر ابداعی در زندانهای رژیم شود ،پیشاپیش بر اساس الگوی فقهیای که از قبر ارائه میشود،
توجیه شده است.

فشار شب اول قبر در روایات شیعه
 فشار قبر چیست؟ میگویند گذشتن از فشار شب اول قبر گذری است بسیار مشکل که تصورشزندگی را بر انسان تنگ میکند .در روایات مذهبی گفته میشود قبر به محض در بر گرفتن کافر و
ملعون و کسی که قدر نعمات خدا را ندانسته ،بانگ بلند کرده و میگوید:
والله لقد کنت ابغضك وأنت تمشی علی ظهری  ،فکیف اذا دخلت بطنی سترى ذلك.
م علیه  ،فتجعله رمیم ًا ویعاد کما کان ...
قال :فتض َّ

۲۶۸

سوگند به خداوند ،تو را از هنگامی که بر روی من راه میرفتی دشمن میپنداشتم و
اکنون که در میان من قرار گرفتهای به زودی دشمنی مرا خواهی دید .چنان جسد تو را
فشار دهم که استخوانهایت خرد شود ...
با داشتن چنین الگویی در ذهن ،طبیعی است وقتی فردی توسط زندانبانان به قبر منتقل میشد،
میبایستی منتظر اعمال هرگونه فشاری میبود .زندانبانان که مدتها نقشهی تأدیب ،تعذیب و

 ۲۶۶مَن الیحضره الفقیه ،شیخ صدوق ،ج ،۱ص .۱۷۰منازل اآلخره والمطالب الفاخرة ،شیخ عباس قمی ،مؤسّسة النشر
االسالمی ،التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرّفة ،ص .۱۲۸
 ۲۶۷رسالهی عملیهی روحالله خمینی ،مسئلهی  ،۶۳۸انتشارات هاتف ،مشهد ،۱۳۸۱ ،ص.۱۱۲
 ۲۶۸فروع کافی ،شیخ کلینی ،جلد  ،۳دارالکتب االسالمیه ،ص .۲۴۱
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عقوبت دادن زندانی را که در دیدگاه آنان کافر و ملعونی بیش نبود ،کشیده بودند ،فرصت را غنیمت
شمرده و "دشمنی" خود را نشان میدهند.
در این نگاه فشار شب اول قبر و لزوم و حتمیت آن چنان است که حتا فردی که بر دار آویخته شده
و جسدش برای زهرچشم گرفتن از خالیق بر باالی دار باقی نگاه داشته شده نیز گریزی از آن ندارد.
در این نگاه فشار شب اول قبر گریزناپذیر است" .عالمه" محمدباقر مجلسی یکی از فقهای بزرگ
شیعه در دوران صفوی در این باره میگوید:
راوی درباره فشار قبر کسی که به دار آویخته میشود از حضرت رضا علیه السالم سوال
میکند و حضرت میفرماید »او هم فشار قبر دارد ،خدا هوا را امر میکند که او را
بفشارد«.

۲۶۹

همچنین ابو بصیر میگوید :از امام صادق علیه السالم پرسیدم:
ط ِة
ض ْغ َ
ن َ
ت ِم ْ
ن َی ْف ِل ُ
ل َم ْ
ل َ:نعُو ُذ بِال َل ِه ِم ْنهَا ؛ مَا َأ َق َّ
لَ :فقَا َ
حدٌ؟ قَا َ
ط ِة اْل َق ْب ِر َأ َ
ض ْغ َ
ن َ
ت ِم ْ
َأ َی ْف ِل ُ
اْل َق ْب ِر!؛
آیا هیچکس از عذاب قبر نجات مییابد؟
حضرت فرمود پناه میبریم به خدا از عذاب قبر ،چقدر اندکند که از عذاب قبر در امان
باشند.

۲۷۰

ویژگی دیگر قبر و "فشار شب اول قبر" پرسش و پاسخی است که از مرده در قبر میشود" .عالمه"
مجلسی پیرامون بحث معاد در توصیف شکل ظاهری دو ملکی که وظیفهی پرسش و پاسخ در قبر را
به عهده دارند از زبان پیامبر اسالم که خطاب به یکی از اصحابش بیان شده ،چنین شرح میدهد:
کیف أنت اذا أتاك فتّانا القبر ؟
چگونه خواهی بود آنگاه که دو )فتان( قبر )دو ملک از مالئک( بر تو وارد شوند؟
فقال  :یارسول الله وما فتّانا القبر؟
 ۲۶۹بحار االنوار ،عالمه محمدباقر مجلسی ،جلد .۶
 ۲۷۰فروع کافی ،شیخ محمد بن یعقوب کلینی ،جلد  ،۳دارالکتب االسالمیه ،ص .۲۳۶
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صحابه عرض کرد :یا رسول الله فتانان قبر چیستند؟
ظان غلیظان ،أصواتهما کالرعد القاصف ،وأبصارهما
قال)صلی الله علیه وآله(  :ملکان ف ّ
کالبرق الخاطف یطآن فی أشعارهما ،ویحفران فی أنیابهما فیسأالنك (...،
رسول اکرم )ص( فرمود» :دو ملک هستند که بسیار خشن و بد خلقند؛ صدایشان
مانند رعد و پر سر و صدا و چشمانشان مانند برق رباینده )کور کننده( است در
حالیکه در میان انبوه موهایشان حرکت میکنند و زمین را با نیش دندانهایشان
میشکافند) .اینهایند ( که از تو سؤال میکنند«...

۲۷۱

کیفیت عذاب ،پس از ناتوانی میت در پاسخ دادن به سؤاالت
در روایات مذهبی ،نوع عذابی که پس از ناتوانی میت از پاسخ دادن به سؤاالت نکیر و منکر بر او وارد
میشود ،از زبان امام صادق چنین بیان شده است:
… اگر کافری وفات کند او را هفتاد هزار ملک زبانیّه که از جهنّم هستند تشییع کنند تا
کنار قبرش  ...و چون او را در میان قبر قرار دهند و مردم از دور او کنار روند و مفارقت
نمایند ،نکیر و منکر در وحشتناکترین صورتی به نزد او آیند و او را بنشانند و سپس از
ن َرُّبکَ؟ َو مَا دِی ُنکَ؟ َو َم ْ
او بپرسندَ » :م ْ
ن َن ِب ُّیکَ؟« ]خدای تو کیست؟ و دین تو چیست؟
و نبی تو کیست؟[ زبانش در ادا کردن پاسخ سنگین شود و قدرت بر جواب نیاورد؛ آن
دو فرشته چنان ضربهای بر او زنند از عذاب خدا ،که تمام اشیاء از آن ضربه به دهشت
لَ :ال َأ ْد ِری« پس
ن َن ِب ُّیکَ؟ َف َیقُو ُ
ن َرُّبکَ؟ َو مَا دِی ُنکَ؟ َو َم ْ
افتند .دو باره از او پرسندَ » :م ْ
حتَ؛ نفهمیدی و راه
ت َو َال َأ ْف َل ْ
ت َو َال ُه ِدْی َ
گوید که نمیدانم« و به او میگویندَ » :ال َد َرْی َ
م دوزخ
نیافتی و رستگار نشدی« ،و پس از آن دری از آتش به روی او بگشایند و از حَمی ِ
برای او فرود آورند؛ و این است گفتار خداوند.

۲۷۲

از قول علیابن ابوطالب روایت میشود که در این موقع به میت امر میشود که »به بدترین حالت
بخواب ،او به گونهای در تنگنای فشار قبر قرار میگیرد که نیزه درون نوك آهنی خود قرار میگیرد،
حتا مغزش از درون گوشت و ناخن هایش خارج میشود«.
 ۲۷۱روایت الحسین بن سعید االهوازی الکوفی فی الزهد ،نقل از او توسط عالمه مجلسی در بحاراالنوار  :ج ، ۶ص.۲۱۵
 ۲۷۲امالی ،شیخ صدوق ،طبع سنگی صص ۱۷۵و .۱۷۴
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شیخ عباس قمی از محدثان به نام قرن چهاردهم هجری که صاحب تألیفات فراوانی از جمله
مفاتیحالجنان است ،دربارهی رسیدگی به کار میت از سوی مأموران خداوند میگوید:
روزی برای زیارت اهل قبور به وادی السالم نجف اشرف رفتم که ناگهان از دور صدای
نعره شتری که میخواستند او را داغ کنند بلند شد .او صیحهای میکشید و نالهای
میکرد که گویی زمین وادی السالم میلرزید ،من به سرعت به طرف صدا رفتم دیدم
شتری در کار نیست بلکه جنازهای است که برای دفن آوردهاند و این نعرهها از اوست
ال متوجه نیستند .این جنازه ،مرد متعدی و ظالمی بود که در اولین
ولی اطرافیان اص ً
وهله از ارتحالش به چنین عقوبتی دچار شده بود.

۲۷۳

"آیتالله" سیدجمالالدین گلپایگانی از مراجع تقلید نجف و همدرس و هم مباحثهی "آیتالله"
بروجردی که به گفتهی شاگردانش »با ارواح طیبه سرو کاری داشت و رد و بدلهایی بین آنان به
وقوع میپیوست« ،هر هفته به دستور مربیان و مرشدان اخالقیاش برای »عبادت و تفکر در عالم
مرگ و ارواح« به قبرستان میرفت .او از مشاهدات خود چنین میگوید:
شبی از شبهای زمستان که برف میآمد ،آمدم و در یکی از حجرهها رفتم ،خواستم
دستمالم را باز کنم و چند لقمهای غدا بخورم که در این حال در مقبره را زدند و
جنازهای را آوردند و گفتند که متصدی آن مقبره تا صبح قرآن بخواند و آنها صبح
برای دفن جنازه بیایند .همراهان ،جنازه را گذاشتند و رفتند و یکمرتبه دیدم مالئکه
عذاب آمدند و چنان گرزهای آتشین بر سر او میزنند که آتش به آسمان زبانه میکشید
و فریادهایی از این مرده بر میخواست که گویی تمام قبرستان متزلزل شده بود.
نمیدانم اهل چه معصیتی بود؟  ...من از مشاهده این منظره از حال رفتم ،بدنم
میلرزید ،رنگم پرید و هر چه به صاحب مقبره ) قاری قرآن( اشاره میکردم که در را باز
کن من میخواهم بیرون بروم ،او نمیفهمید ،هر چه میخواستم به او بگویم ،زبانم قفل
شده بود و حرکت نمیکرد.

۲۷۴

 ۲۷۳معاد شناسی ،سید محمد حسین حسینی طهرانی ،جلد  ،۱چاپ دهم ،انتشارات نور ملکوت قرآن ،مشهد ،صص ۱۴۰
و .۱۴۱
 ۲۷۴پیشین ،صص ۱۴۳و .۱۴۴
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"عالمه" طباطبایی فیلسوف بزرگ اسالمی از مرحوم "آیتالله" میرزا علی آقای قاضی که استاد
ایشان بوده چنین نقل میکند:
نزدیکی منزل ما در نجف زنی از افندیها فوت کرد ،افندیها س ّنیهای عثمانی بودند
که به مشاغل حکومتی اشتغال داشتند ،دختر این زن ضجه و ناله زیاد میکرد به
طوریکه همه را منقلب کرده بود ،وقتی خواستند مادر را داخل قبر بگذارند ،دختر گفت
من از مادرم جدا نمیشوم ،هر چه خواستند او را آرام کنند نشد باالخره بنا شد دختر را
هم کنار مادر بخوابانند و تختهای بگذارند و سوراخی درست کنند که هر وقت خواست
از آن بیرون بیاید .دختر در شب اول قبر نزد مادر ماند .فردا که آمدند و تخته را
برداشتند ،دیدند ،دختر تمام موهای سرش سفید شده؛ پرسیدند چه شده؟ گفت :من
که کنار مادر خوابیده بودم دیدم دو ملک آمدند و یک شخص محترمی هم آمد .آن دو
فرشته از مادرم از خدا و پیغمبر پرسیدند ،او جواب داد ،اما وقتی پرسیدند امام تو
کیست؟ آن شخص محترم که  -موال امیرالمؤمنین علیه السالم بوده است  -فرمود :من
امام او نیستم .در این حال آن دو فرشته چنان گرزی بر سر مادرم زدند که آتش به
آسمان زبانه کشید .مرحوم قاضی فرمودند :تمام طایفه آن دختر که همه سنی بودند به
برکت این دختر شیعه شدند.

۲۷۵

شیخ مفید روایت کرده است که شنیدم از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم که میفرمود:
در وقتی که من با پدرم عازم تشرف به مکه بودیم و پدرم در جلوی من بود ،چون به
موضعی رسیدیم که آنرا َ
ضجَنان گویند ،ناگهان مردی پدیدار شد که به گردنش سلسله
و زنجیر بود و آنها را با خود میکشید .روی به من آورد و گفت :مرا آب بده ،مرا آب
بده! پدرم فریاد به من آورد که آبش نده ،خدا او را آب ندهد! و در پی او مرد دیگری بود
که پیوسته دنبال او بود؛ زنجیرش را کشید و با آن زنجیر او را در پائینترین نقطه از
نقاط آتش انداخت

۲۷۶

daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=۴١ ۲۷۵
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روایت میشود که پیامبر اسالم روزی به همراه صحابهاش به محلی رسید که قبر میکندند؛ او در
کنار قبر به اندازهای گریست که »از اشک چشم خود خاک را تر کرد« و سپس رو کرد به همراهانش
و گفت» :إخوانی لمثل هذا فأ ِعدّوا « برادرانم مثل این مکان تهیه ببینید و آماده شوید.

۲۷۷

در توصیف روایات مذهبی در رابطه با قبر و برزخ و قیامت آمده است که داستانها و افسانهها به
منظور آرامش بخشیدن به افراد و خواباندن آنها درست شدهاند در حالی که این دسته داستانها و
روایات برعکس به این منظور آفریده شدهاند که خواب از چشمان مردمان بربایند!
جمیع األساطیر تنعس واسطورتی
تسلب النوم من عینی ،فیا عجب ًا من اسطورة!
فسانهها همه خواب آورد ،فسانهی من
ز چشم ،خواب رباید ،فسانه عجبی است
متأسفانه این نگاه ،با تهی کردن مذهب از معنویت ،مرگ را که با ترنم زندگی همراه است و رویهی
دیگری از هستی موجود زنده است ،و چه بسا میتواند آرامبخشی برای دردهای انسان باشد به
کابوسی سخت بدل میکند که زندگی او را تحتالشعاع خود قرار میدهد و هراسی دائمی را به جان
او میاندازد.

زمینه تشکیل قبرها
در شرایطی که مدتها بود شکنجهگاه واحد مسکونی راهاندازی شده بود و زندانیان زن به بند کشیده
در آن در زیر شدیدترین فشارهای جسمی و روحی به سر برده و فریادرسی نداشتند ،مقامات زندان
دست به ابتکار تازهای در سطح زندان زدند که حاکی از طرح و برنامهی جدیدی برای اشاعه سرکوب
در زندان و بهویژه در ارتباط با زنان بود .مقامات دادستانی با جمعآوری زندانیان زن مارکسیست
مقاوم در اوین ،آنها را در تابستان  ۶۲به قزلحصار منتقل کردند .زندانیان مزبور که یکدیگر را در
قزلحصار در کنار هم یافته بودند بدون توجه به مخاطراتی که آنها را تهدید میکرد و بیخبر از
همه جا این حرکت را دال بر کوتاه آمدن و نقطه ضعف رژیم در قبال خود ارزیابی کرده و قدم در
راهی خطرناک گذاشتند که عواقب ناگواری را برای زندان و بویژه بندهای زنان در پی داشت .عواقبی
که به شکست و نابودی روحی و روانی بسیاری انجامید و تأثیرات مخربی در سطح زندان از خود باقی
 ۲۷۷مستدرک الوسائل ،ج  ، ۲ص  ، ۴۶۵ب  ، ۷۴ح . ۲۴۷۶
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گذاشت.
مقامات زندان که به دنبال شناسایی و ارزیابی نیروهای فعال و مقاوم در بین زنان کمونیست بودند ،با
بازگذاشتن دست زندانیان تازه وارد ،زمینهی الزم را برای فعالیت آنها مهیا کردند تا در قدم بعدی
به سرکوب آنها بپردازند.
زندانیان تازه وارد پس از انتقال به بند هشت واحد سه بدون آن که درک درستی از شرایط و روابط
حاکم بر زندان قزلحصار و یا توطئههای رژیم داشته باشند ،بر پایهی تحلیلی خام از رژیم و روابط
حاکم بر زندان که ناشی از درک آنارشیستی و ذهنی آنان نسبت به شرایط بود ،به شکل
سادهانگارانهای تالش برای کسب هویت سیاسی و ایدئولوژیک – که البته حق طبیعی آنها بود -در
سیاه ترین روزهای زندان را وجهه همت خود قرار دادند .شعار آنها رودررویی مستقیم با مقامات
زندان و قوانین وضع شده از سوی آنان بود.
سیبا معمارنوبری یکی از اعضای سابق اتحاد مبارزان کمونیست)سهند( ،چنین میگوید:
در بند هشت بودیم که شنیدیم یک سری از بچههای سرموضع را از اوین میآورند و
مستقیم ًا به بندهای تنبیهی روانه شان میکنند .آنها عمدت ًا سهندی بودند .در ابتدا
سهند اص ً
ال جریان مطرحی نبود اما کم کم در سالهای  ۶۲-۶۳سهند در زندان به
عنوان یک جریان قوی در بین چپها مطرح بود.
گروه سهند )اتحاد مبارزان کمونیست( دیگر برای خودش ،قدرتی شده بود و طرفداران
زیادی داشت .سهند مشخص ُا با رد توبه تاکتیکی ]تن دادن ظاهری به قوانین زندان[
خط داده بود که طرفدارانش صریح ًا با دفاع از مواضع کمونیستی خود ،از قوانین بند
تبعیت نکنند و تن به سازش ندهند.

۲۷۸

در جو به وجود آمده در بند هشت واحد سه عدهای نیز جذب شعارهای به ظاهر مبارزهطلبانهی
زندانیان مزبور شدند و با شور و شوق به همراهی با آنها پرداختند و با پای خود به دام رژیم افتادند.
زندانیان مزبور غالب ُا وابسته به گروه "اتحاد مبارزان کمونیست" بودند و یا در پی بحرانهای سیاسی-
تشکیالتی گروههای چپ و بهویژه "خط سه " ،۲۷۹بعد از سی خرداد ،تحلیل و برنامهی آنها را

 ۲۷۸سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۸۳
 ۲۷۹گروههای سیاسی چپ در ایران به خطوط  ۱تا پنج معروف هستند .این نامگذاری بر اساس تحلیل این گروهها از
اتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه سوسیالیسم واقع ًا موجود انجام گرفته بود .خط سه به گروههایی اطالق میشد که شوروی
را سوسیال امپریالیسم معرفی میکردند.

دوزخ روی زمین
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پذیرفته بودند و یا تحت تأثیر فضای به وجود آمده و بدون آنکه گرایشی به آنها داشته باشند دچار
چپ روی شدند .این دسته زندانیان معتقد بودند که رژیم قادر به حکومت نیست و عنقریب از بین
خواهد رفت .آنها خیزش مردمی در افسریه تهران را که به خاطر مشکل آب در منطقه به وجود
آمده بود به عنوان نشانهای از وخامت اوضاع رژیم تلقی کرده و بر درستی نظر خود پای فشرده و بر
اساس این تحلیل نادرست از شرایط ،وظایفی را برای خود تعیین میکردند.

۲۸۰

منیره برادران فارغالتحصیل رشته جامعهشناسی دانشگاه تهران که سابقه کوتاه زندان دوران شاه را
هم دارد به عنوان یکی از زندانیانی که خود از نزدیک در جریان این گونه بحثها بوده ،در ارتباط با
دیدگاه زندانیان سیاسی فوق چنین میگوید:
طیفی از نظرات سیاسی موجود در زندان چنین نظر و تحلیلی داشتند که حکومت قادر
به تداوم خویش نیست و عنقریب با یک شبه کودتای بورژوایی سرنگون خواهد شد.
کسانی که این نظر را داشتند ،معتقد بودند که اصلی ترین مقاومت کمونیستها در
زندان در آن است که نظرات ایدئولوژیک خود را در زندان علنی سازند .تا آن زمان
گرچه ما نماز نمیخواندیم ولی علن ًا آن را به رژیم اعالم نکرده بودیم و حتا اکثرمان در
بعضی بندهای عمومی سابق مجبور به نماز]خواندن[ شده بودیم ،چرا که آن جزیی از
مقررات بندهای قزلحصار بود .اما در بند هشت توابی نیز در آنجا وجود نداشت ،خود
را آزادتر میدیدیم و دلیلی به تظاهر نماز و روزه نمیدیدیم .اما این بار زمزمهی جدیدی
که بین پارهای زندانیها شروع شده بود ،خواندن نماز را به عنوان نقض آشکار هویت ما
و تحقیری برای ما میشمرد و عنوان میکرد که باید هویت واقعی خویش را در زندان
اعالم و در جهت تثبیت آن عمل کنیم .ضمن ًا گفته میشد وظیفه داریم حقوق خویش
را به عنوان زندانی سیاسی – ایدئولوژیک اعالم و در جهت تثبیت آن مبارزه کنیم.
اشاعه این ایده با آمدن حدود  ۷۰نفر از زندانیانی که به تازگی از اوین منتقل شده
بودند ،همراه بود .این عده را به عنوان سر موضعی های اوین جمعآوری کرده و به قزل
فرستاده بودند .مدت کوتاهی آنها در بند هفت ،بند کناری ما ،بودند و در تابستان ۶۲
به بند ما آورده شدند .با آمدن آنها جنب و جوش خاصی در بند ایجاد شده بود.
 ۲۸۰بعدها حاجداوود رحمانی شخص ًا به من گفت که آنها از چنین روند و رویکردی استقبال میکردند ،چرا که هدف
اصلیشان از وضع قوانین فوق به تله انداختن زندانیان مقاوم و شکستن آنها و بهانه داشتن برای اشاعهی سرکوب در زندان
بود.

زندان قزلحصار
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برخورد آنها با توابین مسئول بند بسیار تند و با حاجی]داوود[ بسیار صریح بود.
میگفتند به هیچوجه نباید تن به مقررات تحمیلی داد که هویت ما را زیر سؤال میبرد،
مثل شرکت در برنامههای آموزشی زندان ،گوش دادن به مصاحبههای تحمیلی دیگر
زندانیان و نماز خواندن .باید همه اینها را علن ًا تحریم کنیم .اگر چه ما هم در آن زمان
نماز نمیخواندیم ولی بحث آنها این بود که نه تنها آن را اعالم کنیم بلکه از خود در
ال منفعل و تحمیلی
داشتن فکر و اندیشه دفاع کنیم .ضمن ًا ما تا آن زمان در شکلی کام ً
پای مصاحبهها و برنامههای آموزش اجباری مینشستیم .اما موضع جدید این بود که
ال تحریم شوند.
برنامههای فوق کام ً

۲۸۱

منیره برادران به درستی روی دالیل پیشرفت این خط انحرافی در بند زنان دست گذاشته و میگوید:
در آن فضای خفقان و رکود زندان ،در آمدن از موقعیت دفاعی و مقاومتی نوعی مبارزه
طلبی نیز محسوب میشد و آنقدر گیرایی داشت که تمامی ما را با خود برد .ضمن ًا نوعی
خوشبینی نسبت به آینده مانع از آن بود که سختی راهی را که در پیش داشتیم ،در
نظر بگیریم .در این راه آنچنان فشار و شکنجههایی بر ما رفت که در مخیله هیچکس
نمیگنجید و نتیجه آن شد که در پایان راه تنها تعدادی معدود )بسیار معدود( ماندند.
بقیه را چون بلوری درهم شکستند و چه دهشتناک درهم شکستند.

۲۸۲

بنفشه در مورد تصمیم اولیهشان که مبتنی بر عدم آگاهی از شرایط دهشتناکی بود که در آن قدم
میگذاشتند ،میگوید:
ما بچههای بند هشت اولین گروهی بودیم که تحت شکنجههای وحشیانه و
سیستماتیک بند قیامت قرار گرفتیم .تصمیم گرفته بودیم که هیچگونه پاسخی به حاج
داوود ندهیم.
سیبا معمار نوبری در مورد چگونگی کنار گذاشتن تاکتیک قبلی از سوی زندانیان میگوید:
 ۲۸۱حقیقت ساده ،منیره برادران ،نشر نیما ،آلمان ،سال  ،۷۹صص  ۱۰۸و .۱۰۹
 ۲۸۲پیشین ،ص .۱۱۰

١٧۴
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شرکت در دعای کمیل و مراسم سخنرانیها کم کم اجباری شده بود .از کسانی که در
آنها شرکت نمیکردند گزارش رد میشد .همه تقریب ًا نماز خوان شده بودند .تعداد نماز
نخوانها انگشت شمار و به چشم خورنده بود .کم کم تناقض در این تاکتیکها ما را به
این نتیجه رساندند که این تاکتیکها را کنار بگذاریم و مرزبندی خود را نشان دهیم.
حرکات اعتراضی با تن ندادن به این روشها آغاز شد .کم کم نماز نخواندیم .در دعای
کمیل و مراسم اجباری شرکت نکردیم .زندگی اشتراکی و کمونی خود را ادامه دادیم.
چادر مشکی سر نکردیم و امثالهم  ،که از جمله مبارزات منفی ما بودند.

۲۸۳

روزهای خوش بند هشت و بیرون آمدن از موقعیت دفاعی و اتخاذ رویارویی علنی با رژیم دیری
نپایید که ثمرهی خود را به شکل دهشتناکی داد.
منیره برادران که تجربهی فوق را از سر گذرانده ،میگوید:
روزی که نوبت سرکارگری ما چپها بود ،به جنجالی بزرگ تبدیل شد و در آخر به
خشنترین و وحشیانهترین شکنجههای حاجی داوود انجامید .وقت دعای کمیل یا
مصاحبه و برنامههای آموزشی ،کارگری هر بند موظف بود موکت داخل بند خود را توی
راهروی واحد جلو بند پهن کند تا زندانیان روی آن بنشینند .آن شب ما تصمیم گرفتیم
در برنامه شرکت نکنیم .سرکارگر الهه بود  .مسئول بند از کارگری خواست موکت را
برای شرکت در برنامه به راهرو ببرد .الهه گفت این کار وظیفه ما نیست .بلکه وظیفهی
مسئول بند یا هر کس دیگری است که شرکت در برنامه را قبول دارد .چنین موضع
صریحی در آن زمان سخت بود .برنامه شروع شده و موکتی جلو بند ما نبود .فضای سرد
و نگران کنندهای در بند ایجاد شده بود .بعد از پایان برنامه حاجی آمد .تنها نبود .گروه
ضربت او را همراهی میکرد .میزد و فحاشی میکرد .زندانیان چپ را با مشت و لگد از
بند بیرون برد و در وسط راهرو بزرگ واحد به صف کرد .دیوانه وار با تمام توان به ما
مشت و لگد و چوب میزدند .برای اعتراض فریاد میزدیم »نزن نزن؛ چرا میزنی!؟« و
همه با هم آن را تکرار میکردیم .فریادمان در فضا پیچیده بود ،اما ضربهها وحشیانهتر
ادامه داشت .صدای مشت و لگد و شکستن چوبها با فریادهای ما میآمیخت و در
راهرو طنین میانداخت .دیگر رمقی نداشتیم اما همچنان چوبها بر سرمان میشکست.
 ۲۸۳سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۸۰
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در آخر ما را با مشت و لگد به بند فرستادند.
بار دیگر در سلولها بسته شد و تعدادی را زیر هشت بردند و تا صبح کتک زدند .حاجی
به ما اتهام شورش در زندان زد و اعالم کرد که حکممان اعدام است .چند نفر از بچهها
مجددًا صدمه خوردند .صورتهایشان ورم کرده بود .یکی پایش آسیب دیده بود و
نمیتوانست راه برود .دیگری پرده گوشش پاره شده و از درد و عفونت آن رنج میبرد.
آن شب ما را در گروههای بیست تا بیستو پنج تا نفره در یک سلول انداختند... .

۲۸۴

صدور حکم اعدام برای چنین رویکردی یک تهدید توخالی نبود و در زندانهای نظام جمهوری
اسالمی به سادگی میتوانست به مرحلهی اجرا گذاشته شود .نمونههای متعددی در زندانهای کشور
و از جمله قزلحصار بود که حکم اعدام برای موارد مشابه به مورد اجرا گذاشته شده بود.

۲۸۵

اما در شرایط جدید مقامات رژیم بیش از آنکه به دنبال حذف فیزیکی زندانیان باشند به دنبال
فروپاشی روانی و به خدمت درآوردن آنها در راستای منافعشان بودند .این رویکرد هم کمهزینهتر
بود و هم کارسازتر.

هدف از تشکیل قبر
»شما را تیرباران نمیکنیم ،بلکه به بازداشتگاهی میفرستیم که از آنجا هیچ کس زنده باز

 ۲۸۴سخنرانی بهاره )منیره برادران( در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت
کانون زندانیان سیاسی در تبعید.
 ۲۸۵در مرداد  ۶۰پس از اختصاص واحد سه به زندانیان سیاسی ،مقامات دادستانی تصمیم به انتقال زندانیان محبوس در
بند  ۱۰واحد دو به این واحد را میگیرند .زندانیان مجاهد به غلط و بدون آن که درک درستی از شرایط جدید داشته
باشند ،بر اساس یک شبیهسازی سادهانگارانه از برخوردهای سازمان مجاهدین با رژیم در فاز سیاسی مدعی میشوند که
نبایستی بدون اعتراض و مقابله با رژیم به خواست زندانبانان تن داد .در حین اعتراض و مقاومت ظاهرًا یکی از مأموران
شهربانی سیلیای از سعید متحدین یکی از زندانیان هوادار مجاهدین که از سال  ۵۸در زندان به سر میبرد میخورد .به
دنبال این واقعه رژیم تعدادی از زندانیان سیاسی مجاهد از جمله سعید را که در سالهای  ۵۸-۵۹دستگیر شده بودند به
جرم شورش در زندان به جوخهی اعدام میسپرد و خبر آن را در روزنامهها به طور رسمی اعالم میکند.
در دیماه  ۶۰با دستاویز قرار دادن سادهترین روابط بین نیروهای چپ در قزلحصار و هچنین گزارشهای غیرواقعی
توابها بیست نفر از زندانیان چپ از قزلحصار به اوین منتقل شده و حداقل هشت نفر از آنها به جوخههای اعدام سپرده
شده و بقیه به زیر شکنجههای هولناکی برده شدند.
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نمیگردد«.

۲۸۶

این پیامی است که یک افسر آلمانی در جریان جنگ جهانی دوم به "ژان الفیت" یکی از بازماندگان
فاجعهی هولوکاست به هنگام اعزامش به اردوگاههای مرگ میدهد.
انتظاری که حاج داوود و مقامات قضایی و امنیتی رژیم از فرستادن افراد به بند قیامت و یا قبرها
داشتند ،دقیق ًا همانی بود که افسران آلمانی از اعزام قربانیان به اردوگاههای مرگ داشتند .تفاوت در
این بود که در آنجا مر ِ
گ فیزیکی افراد را مد نظر داشتند ،اما در اینجا مرگ روحی فرد را تا مرز
مسخ شدن کامل ،هدف گرفته بودند .مرگی که فجیعتر است و بیرحمانهتر .یکی از زنانی که
تجربهی واحد مسکونی و قبر را توأمان دارد میگوید:
تقریب ًا اواخر ماه دوم بود که توی تابوت بودم .یک روز که حاج داوود آمده بود باالی
سرم و پرس و جو میکرد که چند وقت است در آنجا نشستهام ،با تحقیر بهم گفت:
»اگر اینجا نشستهای که ببریمت و اعدامت کنیم و مجاهد شهید بشوی ،این کار را
نمیکنیم .حسرت مجاهد شهید شدن را به دلت میگذاریم«.
شکوفهی مبینی در رابطه با هدف از ایجاد قبر و قیامت میگوید:
دور تا دور تاالر ،محفظههای چوبینی مشابه محفظه من چیده شده بود که هر یک
زیستگاه یک زن زندانی بود .به این محفظهها "تخت" یا "تابوت" میگفتند .نه تنها به
خاطر ابعادش که چندان بزرگتر از تخت و تابوتهای واقعی نبود؛ بلکه به این علت که
محل دفن زندگی بود و زایش مرگ .به آنها "دستگاه" هم میگفتند .کار این دستگاهها
گرفتن اطالعات و کشف شبکهی تشکیالتها نبود؛ درهمشکستن انسانها،
تهیکردنشان از هویت و شخصیت انسانی بود .له کردن و مبدل ساختنشان به
موجودات از خود بیگانه ،مهرههای بیاختیار و ابزار سرکوب دیگر زندانیان بود .از بین
بردن تک تک دختران و زنانی بود که نوزادان عشق و زندگی را در درون خود
میپروراندند؛ و به بار آوردن موجوداتی پوچ و هیچ ،بیگذشته و آینده.

۲۸۷

 ۲۸۶آنها که زندهآند ،ژان الفیت ،ترجمه احمد صادق.
 ۲۸۷مقالهی تک پنجرهای به زندگی ،شکوفه مبینی ،کتاب زندان ،ویراستار ناصر مهاجر ،جلد اول ،صص  ۱۳۱و .۱۳۲
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با توجه به قراین موجود و بازگویی سخنان مقامات زندان در مواجهه با زندانیان به بند کشیده شده
در قبرها و شناخت کلی از دیدگاه ایدئولوژیک حاکم بر زندانهای جمهوری اسالمی ،میتوان با
اطمینان گفت که هدف از تشکیل قبر نیز چیزی نبود جز فروپاشی روانی زندانیان و به خدمت در
آوردن آنها.
اعظم حاج حیدری میگوید:
من و چهار نفر دیگر را به جایی بردند که برای ما ناشناخته بود" .حاجی داوود"
سردژخیم قزلحصار میگفت شما را به جایی میبرم که مثل جهنم است ،االن روز
قیامت است ،هر کس باید به اعمال خودش در آنجا جواب بدهد .آنقدر آنجا میمانید
که بمیرید یا عاقل شوید و زندگی را انتخاب کنید و از کردهی خود اظهار ندامت کنید.
۲۸۸

پروانه که جزو زندانیان سرموضعی اوین به قزلحصار منتقل شده بود ،میگوید:
حاج داوود شروع به سخنرانی کرد» ،اختراعی کردم که به مغز هیچ کس نمیرسه...
دوای درد شما پیش منه .میخوام نسلتون رو از رو زمین بکنم .براتون قبرستون
ساختم تا راحت بشید .ازین قبرستون دیگه کمونیست بیرون نمیآیید«...

۲۸۹

بنفشه که جزو اولین گروه زندانیان به بند قیامت منتقل شده بود ،در مورد هدف راه اندازی این بند
میگوید:
هدف این بود که ما را از همدیگر جدا کنند و هر کس تنها باشد .حاج داوود میگفت:
اینجا دیگر قیامت است و هر کس جوابگوی اعمال خود .اینجا دیگر تنهای تنها
هستید و هیچ صدایی هم ندارید .دوران کمون و همبستگی و اتحاد و با هم بودن
گذشت .حاال هر کس باید خود را از این جهنم نجات داده و رها سازد.

 ۲۸۸بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳ص .۱۱۳
 ۲۸۹شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.
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انگیزهی اصلی تشکیل قبرها نیز مشابه همان انگیزهای است که برای تشکیل واحد مسکونی برشمرده
شد؛ ضدیت هیستریک با زنانی که به مقاومت در برابر دستگاه عقب مانده و قرونوسطایی جمهوری
اسالمی برآمده بودند .با این تفاوت که مقامات رژیم پس از مشاهدهی تأثیرات مخرب قبرها بر روی
زندانیان زن ،تجربهی فوق را اینبار روی زندانیان مرد نیز آغاز کردند.
در واقع قبرها با توجه به تجربهای که رژیم در واحد مسکونی کسب کرده بود به عنوان مولودی
نامشروع از زهدان واحد مسکونی بیرون کشیده شد تا با صرف کمترین هزینه و انرژی و بدون حضور
بازجویان کارکشته ،با به کارگیری اندازهی محدودی از فشاری که در واحد مسکونی اعمال میشد،
در دراز مدت به نتایج تقریب ًا مشابهی دست یابند.

چگونگی راهاندازی قبر و قیامت
منیره برادران که در سن  ۲۹سالگی به قبرها منتقل شده ،میگوید:
چند روز بعد حاجی یاالله گویان وارد بند شد .مقابل سلول اول ایستاد و دوازده نفر را
جدا کرد .این بار حالت تمسخر نداشت .با خشم گفت آمدهام کارتان را یکسره کنم .آن
دوازده نفر را با خود به جایی برد که نمیدانستیم کجاست .بعدها فهمیدیم که آنها
اولین قربانیان جعبهها بودند .میدانستیم سرنوشت مبهمی در انتظارمان هست .شب
بعد الهه بخاطر ناراحتی کلیه از رفتن به سلول امتناع کرد .میان او و مسئول بند
درگیری شد و زندانیان مجاهد به دفاع از الهه پرداختند .مسئول بند از ترس جیغ
بلندی کشید و در حالی که به سر خود میکوبید از بند خارج شد .لحظاتی بعد حاجی
آمد و در سلولها را باز کرد .من در سلول دوم بودم .همگی ما را از سلولها خارج کرد.
مثل همیشه نگاهش تهدیدآمیز بود .گفت بروید زیر هشت  ...ما را از بند بیرون برده و
سوار کامیونی کردند که مخصوص حمل گوشت بود .کامیون براه افتاد .هیچ کس
نمیدانست به کجا میرویم .هر کس حدسی میزد .فکر میکردیم ما را به گوهردشت
میبرند .پس از چند دقیقه کامیون در مقابل واحد یک پسران ایستاد و ما را پیاده
کردند .ساعت یک نیمه شب بود .ما را به فاصله یک متر از یکدیگر نگه داشتند .نگهبان
از ردیف اول تا آخر با چماقی که در دست داشت به سر تک تکمان زد .هر کس
میگفت نزن بیشتر میزد .از یک نیمه شب تا یک بعد از ظهر با چادر و چشمبند سرپا
ایستادیم .بعد از ظهر ما را به یک اتاقی بردند .همه خسته ،مضطرب و نگران بودیم...
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اتاق نسبت به جمعیت ما که چهل نفر بودیم بسیار کوچک بود و هیچ امکاناتی حتا
برای نشستن نداشت .غذا که تنها کفاف چهار تا پنج نفر را میداد با لگد به داخل اتاق
پرت میشد .روزهای سختی را میگذراندیم .حاجی روزی یک بار به بهانهای میآمد و
ما را زیر شالق و کابل میگرفت .رابطه ما با دنیای خارج به طور کل قطع شد .مالقاتها
را قطع کردند .روزنامه ندادند...

۲۹۰

سیبا معمار نوبری دانشجوی پزشکی نیز توضیح داده است:
بعد از حدود یک ماه ،یک روز همه ما ]حدودًا سی نفر[ افراد این سلولهای بسته را به
جلو بند خواندند .معلوم نبود ما را به کجا میبرند .شاید گوهردشت؟ زیر هشت؟ یا جای
دیگر؟ ...فکر های مختلف از سر ما میگذشت ،غافل از آنکه این بار حاج آقا و الجوردی
به اتفاق نقشه جدیدی را برای برگرداندن و رام کردن این عاصیان پیدا کردهاند و آن
همان جعبهها یا به قول معروف تابوتها بود.
ما را مدتی در راهرو نگه داشتند .همه با چشم بند و با فاصله از همدیگر بودیم .بعد از
مدتی ما را به سالن خلوتی بردند .رفت و آمد در آن نبود .خوشحال بودیم که حداقل با
هم هستیم .اجازه نشستن نداشتیم .باید همه رو به دیوار میایستادیم .حاج آقا و
پاسدارها با خشونت با ما رفتار میکردند .با چوب و لگد و مشت مرتب ما را میزدند.
فحش و ناسزا بود که نثار ما میشد .کسی که مینشست کتک بیشتری میخورد و
مجبور میشد که با فریاد »بلند شو!« برخیزد .هرچه میگفتیم خسته شدیم بگذار کمی
بنشینم ،پاسخ ما» ،خفه شوید!« بود.
فقط موقع غذا خوردن و نماز خواندن اجازه نشستن داشتیم .سعی میکردیم غذا
خوردنمان را طول بدهیم .ولی آن هم محدودیتی داشت .نمیدانم کسی نماز خواند یا
نه .شاید هم بعضیها از خستگی ناچار به این شدند که بگویند میخواهیم نماز بخوانیم
تا شاید کمی بنشینند.
زمان میگذشت و ما همچنان ایستاده بودیم .از خواب و استراحت خبری نبود .هر از
چندی مشت ،لگد و چوب به همراه فحش ،تهدید و توهین نثارمان میشد .آخر تا کی
 ۲۹۰سخنرانی بهاره )منیره برادران( در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت
کانون زندانیان سیاسی .حقیقت ساده ،منیره برادران ،نشر نیما ،آلمان ،سال .۷۹
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باید میایستادیم؟ یک ساعت ،دو ساعت ،سه ساعت هم نبود .ایستادن ما سی و سه
ساعت طول کشید .سی و سه ساعت ایستادن ،بدون خوابیدن ،بدون استراحت ،بدون
نشستن .حالت ضعف و گیجی به ما دست داده بود .بیحال شده بودیم .سعی میکردیم
یواشکی به دیوار تکیه دهیم .شرایط سختی بود.
باالخره ما را بعد از مدتی به یک محوطهای بردند .در به روی ما بسته شد.
چشمبندهایمان را برداشتیم .سالنی بود نسبتا بزرگ .در قسمتی از آن چندین فرش و
پتو انداخته بودند .توالت و دستشویی هم داشت .سه چهار روز آنجا ماندیم.

۲۹۱

منیره برادران در ارتباط با چگونگی راهاندازی قبرها چنین میگوید:
بعد از یک ماه در اتاق باز شد .به ما گفتند وسایل را که شامل چند پتوی سربازی و
ظرف غذا بود جمع کرده و با خود ببریم .از هر دری که وارد یا خارج میشدیم پاسداری
با چوب به سرمان میکوبید .هیچ کس از این چوبها بینصیب نمیماند .ما را به
محوطهای برده و رو به دیوار نشاندند .گفتند کسی حق حرف زدن ندارد .لحظاتی بعد
در بسته شد و پاسدارها رفتند .متوجه شدیم بهغیر از ما کسی دیگری در آنجا نیست.
صدای پچ پچ بچهها بلند شد .چشمبندها را کنار زده و با تعجب دیدیم تعدادی از
دوستانمان که هفته قبل از بند بیرون رفته بودند آنجا هستند .یکدیگر را در آغوش
کشیدیم .آنها همان مسیری را که ما طی کردیم طی کرده بودند .سه هفته با همان
شرایط ما در اتاق دیگری حبس شده بودند .هنوز از دوازده نفر سلول اول خبری نبود.
محوطهای که ما در آن به سر میبردیم بسیار بزرگ ،سرد ،نمور و به گاودانی معروف
بود .از یک طویله کثیف تر بود .یک حمام و دستشویی داشت که پر کرمهای بزرگ بود.
در گوشهای چند پتوی سیاه و کثیف پهن بود .چند روز بعد حاجی آمد و با نگاهی
ارعاب آمیز همه را دوباره ورانداز کرد .وقتی وارد میشد قلبمان به شدت میزد .چند
نفر را جدا کرد و با خود برد .از همان جا با کابل و مشت و لگد شروع به زدن آنها کرد.
این وضع تا چند روز ادامه داشت .حاجی و چند پاسدار کابل به دست میآمدند ،چند
نفر را از بقیه جدا میکردند و آنها را در حالی که میزدند با خود میبردند .هیچکس
نمیدانست آنها را به کجا میبرند .تا این که یک روز حاجی داود با چند پاسدار آمد و
 ۲۹۱سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶صص .۸۸-۸۹
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ما را با چشم بند و چادر به فاصله یک متر از همدیگر رو به دیوار بر خالف همیشه که
سرپا میایستادیم نشاندند .تمام روز به روبه دیوار نشستیم بدون آن که اجازه تکان
خوردن داشته باشیم .زندانی تواب ،زهره شاه حسینی تمام وقت پشت سرمان بود .شب
هر کس با چادر و چشمبند سرجای خود خوابید .روزها و روزها وضع به همین منوال
ادامه یافت.

۲۹۲

مقامات دادستانی که زندان زیر نظر آنها اداره میشد ،میخواستند با تسخیر روان و در اختیار
گرفتن ذهن و ارادهی زندانیان آنها را مسخ کرده و به موجودات بیاراده و دستآموزی تبدیل کرده
و به خدمت بگیرند .اما این شکل از کار نمیتوانست آنها را در اهدافشان یاری کند .افراد یکدیگر را
از زیر چشمبند دیده و حضور دوستانشان در محل را حس میکردند و چون خود را تنها نمییافتند و
دیگران را نیز همراه خود میدیدند ،انگیزهی بیشتری برای مقاومت پیدا میکردند .فرد تحت فشار،
همین که خود را در مصیبت وارده ،تنها نمیبیند و دیگرانی را که به سرنوشت وی دچار شدهاند ،در
کنار خود میبیند ،روحیهاش دوچندان میشود.
سیبا معمار نوبری احساس خود را چنین بیان میکند:
اینجا شب و روز چشم بند داشتیم .نمیتوانستیم با هم حرف بزنیم یا همدیگر را
ببینیم .تنها شناسایی ما از زیر چشمبند ،تشخیص دوستانمان از دمپاییها و رنگ
چادرهایشان بود .شبها بغل هم میخوابیدیم ولی حق نداشتیم چشمبندهایمان را
برداریم .پاسدارها و توابها باالی سر ما بود .پاسدارها فقط سرکشی میکردند ولی
توابها تمامی مسئولیت کنترل و مراقبت از ما را به عهده داشتند .اینجا هنوز کنار هم
بودیم .وجود همدیگر را حس میکردیم .دستمان را به هم میدادیم .چادر همدیگر را
میکشیدیم .با سرفه و صدایی به هم عالمت میدادیم .باالخره یک ارتباطکی بود.

۲۹۳

زندانبانان تالش میکردند زندگان را به هیأت مردگانی در آورند که اگر چه قبورشان در کنار هم

 ۲۹۲سخنرانی بهاره )منیره برادران( در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت
کانون زندانیان سیاسی در تبعید .حقیقت ساده ،منیره برادران ،نشر نیما ،آلمان ،سال .۷۹
 ۲۹۳سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶صص .۹۰ -۸۹
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واقع شده و به لحاظ مکانی در کنار هم قرار دارند ولی چون ارتباطات دنیوی آنها با مرگ از بین
رفته ،هیچ احساس و عکسالعملی نسبت به یکدیگر ندارند .آنها برای نیل به این مقصود در قدم
بعدی با محصور کردن افراد شرایط فوق را پدید آورده و مانع از آن میشدند که یکدیگر را ببینند.
به این ترتیب ارتباطی را که زندانیان در بندها با یکدیگر داشتند به طور مکانیکی از بین میبردند و
از سوی دیگر با کنترل دائمی تالش میکردند کوچکترین تماسی بین زندانیان صورت نگیرد.
با به کارگیری این ترفندها تالش میشد انس و الفت و محبت در زندانیان تحت فشار از بین رفته و
تبدیل به مردگانی متحرک شوند .مردگانی که هیچ احساس و عکسالعملی نسبت به یکدیگر
ندارند.

۲۹۴

چگونه قبرها به شکل نهایی در آمدند
قبرها چیزی نبودند جز فضایی محدود که با کمک تختههایی از جنس نئوپان که به زمین پیچ شده
و سرپا ایستاده بودند ،به وجود آمده بودند .تختهها کارشان این بود که زندانی را در فضای بین خود
محصور کرده و از دیدن و تماس با دیگر زندانیانی که در آن محوطه بودند ،محروم میکردند .این
تختهها به همراه دیوار روبهرو ،سه سمت را در بر میگرفتند و زندانی در میان آن مینشست .هر قبر
شکل یک جعبهی بزرگ را داشت که یک سمت آن باز بود و بدون سقف .طول این جعبه در حدود
دو متر و عرض آن هفتاد سانتی متر و ارتفاع آن نیز کمتر از یک متر بود.
منیره برادران یکی از کسانی که جزو اولین سری به قبرها انتقال یافته بود در رابطه با چگونگی نصب
 ۲۹۴در بندهای مجرد و عمومی هم همین هدف دنبال میشد .وضع قوانین سختگیرانه و ایجاد ممنوعیت برای هر نوع
ضابطه زندگی جمعی ،شیوهی فرسایندهایی بود که رژیم برای منفعلکردن و شکستن زندانیان پیش گرفته بود .هدف آنها
سرپوش گذاردن بر هر روزنه ناچیز و کوچکی بود که زندانی را اندکی به روح انسانی خویش نزدیکتر و قلب او را آکنده از
محبت به دیگری میکرد .تالش و کوشش مسئوالن زندان ،از بین بردن احساس مسئولیت افراد در قبال یکدیگر و از بین
بردن حس نوعدوستی و نابودی ارزشهای انسانی بود .بر اساس این قوانین هرگونه برخوردی که باعث ایجاد کشش و
رابطهی عاطفی بین افراد میشد ،از اساس ممنوع و مستوجب مجازاتهای سنگین و هولناک بود .حتا یک سالم ساده
میتوانست خطرهای جدی برای زندانی به همراه داشته باشد .عواطف و احساسات باید به دور افکنده میشدند تا همهی
نگاهها به نقطهی اصلی یعنی بازگشت به دامان رژیم معطوف شوند .زندانی باید به جایی میرسید که بگوید »به من ربطی
ندارد ،اگر همسلولم گرسنه است یا بیمار و نیازمند .مسئوالن زندان از این طریق میخواستند به زندانی بقبوالنند که هیچ
یاریکننده و فریادرسی نیست ،حتا نزدیکترین دوستانت ،وقتی که نیازمند کمک و یاری آنها هستی ،با آن که وضعیت تو
را میبینند و شرایط دشواری را که در آن قرار داری لمس میکنند ،باز هم از گرفتن دستت خودداری میکنند .زندانبانان
بدین گونه میخواستند بین افراد گسست عاطفی بهوجود آورده و بذر کینه و نفرت در دل آنها کاشته و به لحاظ روانی
زمینهی الزم برای ایجاد کشش به سمت مقابل را فراهم کنند.

زندان قزلحصار
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این تختهها میگوید:
]حاج داوود[ ضمن ًا صحبت از تخت میکرد .میگفت که تختی برای تک تکتان خواهیم
آورد و با لحنی شیطانی ادامه داد» :هرکس روی تخت خود راحت و آرام خواهد بود«.
چند ساعت پس از رفتن او چند پاسدار آمدند ما را با کتک از جا بلند کرده در گوشهای
به صف کردند .صدای کوبیدن میخ به تخته را میشنیدیم .آنها تک تک ما را جدا
کرده و با لگدی درون تختهها میانداختند .چند ساعتی این کار ادامه داشت .من نیز
وقتی با چند لگد و مشت به گوشهای پرتاب شدم خود را درون جعبهای یافتم.

۲۹۵

شهرنوش پارسی پور نویسنده ایرانی که مدتی در این قبرها به سر برده ،چنین مینویسد:
عاقبت مرا به سوی "دستگاه" بردند که به نظرم واژهی "گور" یا "قبر" برای آن
مناسبتر باشد .از زیر چشمبند به اطراف نگاه کردم .اتاق بزرگی بود .فضاهای کنارههای
اتاق را با استفاده از تختههایی که در وسط تختخوابهای زندان جا میافتد و سطح آن
را تشکیل میدهد به ابعادی به اندازهی گور تقسیم کرده بودند .در هر گور یک زندانی
با چادر و چشمبند رو به دیوار نشسته بود .زندانی نخستین با فاصلهای از دیوار نشسته
بود که حدود بیست سانتیمتر از آن فاصله داشت و زندانی بعدی در انتهای گور ،با
فاصلهی دو متر از دیوار نشسته بود و همین جریان تا انتهای دیوار ادامه داشت .بدین
ترتیب زندانیان نسبت به هم یک زیگزاگ تشکیل میدادند .مرا هم در یکی از این
گورها نشاندند.

۲۹۶

قبرهای برپا شده در قزلحصار اگرچه به شکلی ساده و با امکاناتی ابتدایی به وجود آمده بودند اما به
لحاظ کارکرد دارای درونمایهای پیچیده بودند و زمینه الزم برای قطع ارتباطات حسی بین زندانیان
را فراهم میکردند.

محل برپایی قبرها
"قبر"ها ابتدا در یک اتاق بزرگ در زیرهشت و سالن ورزش واحد یک زندان قزلحصار برپا شده
 ۲۹۵حقیقت ساده ،منیره برادران ،نشر نیما ،سال  ،۷۹ص .۱۳۱
 ۲۹۶خاطرات زندان ،شهرنوش پارسی پور ،انتشارات باران ،سوئد ،۱۹۹۶ ،ص .۲۹۸
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بودند و سپس به منظور گسترش استفاده از این نوع شکنجه و افزایش سرکوب محلهای جدیدی در
زیر هشت واحدهای یک و سه را به این پروژه اختصاص دادند .حتا در دو مقطع ،بند پنج مجرد در
واحد یک نیز به این امر اختصاص یافت.
هنگامه حاج حسن یکی از زندانیانی که پنجماه در یکی از این قبرها به سر برده در مورد دو محلی
که برای تشکیل قبرها اختصاص یافته بود چنین توضیح میدهد:
در اوایل راهرو در سمت چپ وارد سالن یا اتاقی کردند و به زنی که آنجا بود تحویل
دادند .آن زن مرا برد در جایی بین دو تا تخته که با قاصله حدود نیم متر از هم به
حالت عمودی قرار داده بودند ،نشاند.

۲۹۷

او پس از مدتی به محل دیگری برده میشود .در مورد آن محل چنین توضیح میدهد:
اینجا یک زورخانه بود و گود هم داشت یعنی محل ورزش و زورخانهی این واحد بود...
اطراف و دورتادور دیوار را هر نیم متر با همین تختهها که کنار هم چیده بودند ،تعداد
زیادی قفس درست کرده بوند.

۲۹۸

شهرنوش پارسی پور چنین توضیح میدهد:
روز دوم اردیبهشت ] [۶۳مرا از جای برخیزاندند .بار و بنهام را به دستم دادند و
همانطور با چشمهای بسته به بند]واحد[ دیگری منتقل شدم که بعدها فهمیدم همان
بند]واحد[ سه قزلحصار است .در اینجا مرا دوباره به اتاقی بردند که به همان شکل
چیده شده بود و دوباره در یکی از قبرها جای دادند ،دیوارهای این اتاق کاشی بود.

۲۹۹

با توجه به شکل سادهی قبرها در هر مکانی میشد یک از مجموعه از آنها را آماده کرده و زندانیان
نگون بخت را در آنجا به بند کشید.

 ۲۹۷چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند  ،۸۲ص . ۱۴۰
 ۲۹۸پیشین ،ص .۱۴۳
 ۲۹۹خاطرات زندان ،شهرنوش پارسی پور ،انتشارات باران ،سوئد ،۱۹۹۶ ،ص .۳۰۱
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نحوهی ورود به قبر
زندانبانها تالش میکردند به منظور ایجاد جو رعب و وحشت و ایجاد شوک در زندانیان آنها را با
خشونتبارترین شکل ممکن و بعد از ضرب و شتم شدید به قبرها منتقل کنند.
ما را در داخل ساختمانی کرده و در فاصلههای یک متر از یکدیگر نگه داشتند .نگهبانی
با چماقی سراغ تک تک مان آمد .اگر کسی میگفت« :نزن! چرا میزنی؟« ،او بیشتر
میزد .آنقدر میزد که صدای اعتراض زندانی قطع شود.

۳۰۰

از هر دری که وارد یا خارج میشدیم پاسداری که آنجا ایستاده بود با یک چوبدستی
به سرمان میزد.

۳۰۱

بنفشه دربارهی چگونگی انتقال به بند قیامت میگوید:
آنها مثل حیوان میغریدند و دیوانهوار با مشت و لگد و چوب میزدند .تعدادی فریاد
زدند ،نزن چرا میزنی؟ دو نظر در بین ما بود .تعدادی در اعتراض به کتکخوردن و
شکنجه ،اعتراض خودشان را اعالم میکردند .اما این اعتراض موضع همگی نبود.
هرچقدر آنها میگفتند ،نزن .پاسداران بیشتر میزدند .تا ساعتها صدای نزن! نزن! در
فضا پیچیده بود .صدای فریاد در راهروی زندان انعکاس پیدا کرده بود .حاجی میگفت:
»میخواهید با صدای فریاد به بقیه بندها نشان دهید که شورش کردهاید .شما را له
میکنیم و تفالههایتان را جلوی بندها میاندازیم« .تقریب ًا بعد از مدتی همه ساکت
شدند .اما صدای شکسته شدن چوبها هنوز به گوش میرسید.
ارغوان آزادی ،یک زن کرد که در قبرها به بند کشیده شده بود ،میگوید:
قبل از اینکه در قیامت قرار بگیرم حدود سه روز در زیر هشت واحد سه و واحد یک
بودم .در زیر هشت زندانی با چشمبند ،ایستاده روبه دیوار )بدون تکیه دادن به چیزى( و
 ۳۰۰حقیقت ساده ،منیره برادران ،نشر نیما ،آلمان ،سال  ،۷۹ص .۱۲۲
 ۳۰۱پیشین ،ص .۱۲۸
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براى ساعتهاى متمادى .بعداز گذشت سه روز مرا به جاى دیگرى منتقل کردند و آنجا
بناگاه زیر رگبار کابل بر روى سر و صورتم قرار گرفتم که این توام بود با فحش و
ناسزاى حاج داود رحمانی .بعد از این همه شکنجهها به وسیله دو نفر به تابوتها و یا
قیامت منتقل شدم.

۳۰۲

و یا هنگامه حاج حسن میگوید:
ما را به صورت جداگانه نمیدانم چند ساعت همانجا رو به دیوار به حالت ایستاده نگه
داشتند .بعد باالخره "حاجی" آمد و شروع کرد ... .با کابل سنگینی که در دستش بود،
محکم به سرم کوبید ،سرم گیج رفت ولی سعی کردم نیفتم و ضعف نشان ندهم .داشتم
فکر میکردم این چیست که دارم با آن کتک میخورم .اما ضربههای سنگین یکی بعد
از دیگری فرود میآمد و امکان تمرکز نمیداد ،گیج شده بودم و سرم به شدت درد
گرفته بود  .فقط ناخودآگاه صورتم را میپوشاندم که ضربات به صورت نخورد ،چون
احساس میکردم به هرجای صورتم که بخورد داغان میکند که درست هم بود .وقتی
نالهام در آمد حاجداوود جالد دست کشید و گفت ببریدش.

۳۰۳

نحوهی انتقال زندانیان به قبر یادآور عملکرد مالئکهی عذاب است .در روایات و حتا آیات قرآن آمده
است که مالئکهی عذاب در برزخ و به هنگام مواجهه با گناهکاران با چوب و گرز آتشین بر سرشان
میزنند .ظاهرًا زندانبانان با الگوبرداری از نکیر و منکر و مالئکهی عذاب به هنگام انتقال زندانی به
قبر و یا به هنگام پرسش از او  ،بدون هیچ محابایی با چماق بر سرش میکوبیدند.
پروانه که سه ماه بعد از تشکیل بند قیامت به آنجا انتقال یافته ،لحظهی ورود خود به قبر را چنین
توصیف میکند:
ما در بهت به قربانگاه برده شدیم .در سالنی باز شد و چند تواب به جلو درآمدند و تمام
وسایلمان را گرفتند .یکی یکی داخل اتاقی میشدیم و به دستور تواب تمام
لباسهایمان را در میآوردیم .گشتی بسیار چندشآور بود .ساعت ،گل سر و تمام
http://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htm ۳۰۲

 ۳۰۳چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،اسفند  ،۸۲صص . ۱۳۹-۱۴۰
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وسایلمان را گرفتند .از زیر چشمبند نگاهی به سالن کردم ،عجیب و غریبترین چیزی
بود که در عمرم میدیدم .زنانی با چشمبند و چادر در جایی مثل قبر دراز کشیده
بودند .منظرهی ترسناکی بود.

۳۰۴

زندانبانان پس از گذشت سه ماه از راهاندازی بند قیامت و با مشاهدهی نتایج آن ،با اعتماد به نفس
بیشتری برخورد میکردند .آنها شیوهی برخورد و نحوهی انتقال زنان به بند قیامت را نیز تغییر
داده بودند.

باالترین سطوح قضایی؛ مسئول پروژه
الجوردی عالوه بر مسئولیت ادارهی دادستانی انقالب اسالمی مدیریت زندانها را نیز به عهده داشت
و مسئوالن زندانها به انتخاب او بودند .او شخص ًا در چگونگی ادارهی زندانها و چگونگی برخورد با
زندانیان دخالت میکرد.
یک شب با صدای پای چند مرد و گفتگوی آهسته آنها از خوب بیدار شدم .صدای
الجوردی را شناختم .روشن بود که آنچه بر ما میگذشت ،تصمیم خودسرانه حاجی
نبود .احتما ًال الجوردی کارگردان اصلی این نمایشهای فجیع بود.

۳۰۵

یک بار الجوردی با تعدادی پاسدار برای بازدید آمد .او شروع به فحاشی کرد که خوب
ماندید .ما شما را به جرم شورش در زندان اعدام میکنیم .بعد از رفتن الجوردی،
حاجی میگفت او برای اعدام آماده بود اما من مانع شدم و گفتم این کار الزم نیست.
جو اینجا طوری است که این ها همه خواهند برید.

۳۰۶

در بهمن ماه  ۶۲پس از مشاهدهی موفقیتآمیز بودن پروژه ،دستور انتقال تعدادی از زندانیان زن
مقاوم در اوین به قبرهای قزلحصار داده شد.

 ۳۰۴شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.
 ۳۰۵حقیقت ساده ،منیره برادران ،نشر نیما ،آلمان ،سال  ،۷۹ص .۱۳۳
 ۳۰۶فریده ثابتی ،مقاله بازنویسی یک جنایت» :تخت ها« ،سایت گفتگوهای زندان.
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نازلی پرتوی میگوید:
من و چند نفر دیگر را از اوین به قزلحصار منتقل کردند و مستقیم ًا در تابوت نشاندند.
پنج ماه در آن جا ماندم تا تابوتها جمعآوری شدند.

۳۰۷

حدود چهار یا پنج ماه بعد از آنکه جعبهها ساخته شد ،تعدادی از زندانیان سرموضعی
را از اوین به جعبهها آوردند.

۳۰۸

من از اوین به قزلحصار و مستقیم به تابوتها منتقل شدم

۳۰۹

این نقل و انتقالها نشانگر آن است که این پروژه تنها یک اقدام تنبیهی در سطح زندان قزلحصار و
تصمیمگیری در سطح مسئولین آنجا نبوده است ،بلکه باالترین مقامات قضایی و امنیتی رژیم در
جریان این پروژه بوده و با آن همکاری میکردند.

تحت نظر بودن دائم زندانی
در بند قیامت توابین حضوری بیستو چهار ساعته داشتند و با قدم زدن در پشت سر زندانیان همه
چیز را تحت نظر داشتند و اعمال لحظه به لحظهی آنها را به مقامات زندان گزارش میکردند.
شکوفهی مبینی میگوید:
 ...هر کداممان را توی یک محل خیلی کوچکی گذاشتند که دست کمی از تابوت نداشت.
جایی بود که فقط میتوانستی بنشینی ،و در ضمن ،البته اگر تابوت بود ،چون تابوت سر و
تهاش و همه جایش بسته است ،هر وقت دلت میخواست میتوانستی تویش بخوابی ،ولی
اینها چون سرش باز بود و مدام کنترلمان میکردند ،اجازهی خوابیدن و دراز کشیدن یا
 ۳۰۷تابوتها در زندان اسالمی ،متن سخنرانی نازلی پرتوی در چهاردهمین ساللگرد یادمان کشتار زندانیان سیاسی ،سال
 ،۸۱استکهلم ،سایت کانون زندانیان سیاسی در تبعید.
 ۳۰۸سخنرانی بهاره )منیره برادران( در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت
کانون زندانیان سیاسی در تبعید.
 ۳۰۹متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.

زندان قزلحصار

١٨٩

تکیه دادن به هیچ جایی نداشتیم .در نتیجه باید سیخکی سر جایت مینشستی بدون این
که به جایی تکیه بدهی ،در ضمن ،توی تابوت دربسته آدم اجازه دارد اگر دلش خواست
برای خودش گریه کند ،بخندد ،حرف بزند ،زمزمه کند یا هر کار دیگری بکند .ولی وقتی
درش باز است و مدام دارند از باالی سر نگاهت میکنند و مراقبت هستند اجازه هیچ
کاری نداری ،حتا اجازه اینکه با خودت گریه کنی.

۳۱۰

پروانه که شش ماه در تابوت بوده در مورد تفاوت بین سلول انفرادی و تابوت میگوید:
تابوت خیلی فرق داشت با انفرادیهای معمولی .انفرادی معمولی ،وقتی میانداختندت؛
جداییات از بچهها بود ،کوچکی جات بود ،نداشتن هواخوری بود ،نداشتن مالقات بود،
ولی آزادیهای فردیات رو داشتی .آزادی بر غرایزت رو داشتی .یعنی میتوانستی هر
موقع دلت بخواد آب بخوری ،هر موقع دلت بخواد دستشویی بری .دلت میخواد ورزش
بکنی توی همون جای کوچك ،دلت میخواد زمزمه یك آواز رو بکنی ،یك شعر برای
خودت بخونی ،با یك تکه سنگ روی دیوار نقاشی بکشی .ولی از نظر من شکنجهای که
توی تابوتها در قزلحصار اعمال شد ،وحشیانهترین.شکنجهای بود که میشه توی تاریخ
ثبتش کرد.

۳۱۱

این تحت نظر بودن دائمی فشار مضاعفی را روی فرد وارد میکرد .به همین دلیل کسانیکه تجربهی
فوق را پشت سرگذاشتهاند آن را بدتر از قرار گرفتن در قبر و تابوت حقیقی میدانند.

سکوت و فضای گورستانی
فضای گورستان و سکوت حاکم بر آن را در آنجا بازسازی کرده بودند .امکان تماس با هیچ کس
نبود .شرایط را به گونهای ایجاد کرده بودند که گویی هر فرد به تنهایی در آنجا به سر میبرد و هیچ
جنبشی در کار نیست .گاه آنقدر سکوت بود که میشد صدای تنفس افراد را شنید.

 ۳۱۰شکوفه مبینی ،هشتمین سمینار بنیاد پژوهشهای زنان ایران ،شماره هشتم ،تابستان  ،۱۹۹۷صص .-۱۸۷ ۱۸۶
 ۳۱۱سایت کانون زندانیان سیاسی در تبعید.

دوزخ روی زمین

١٩٠

به دلیل راه رفتن مداوم توابها هیچ ارتباطی ممکن نبود .تنهایی در قبرها آن گونه بود
که احساس نمیکردی کسی در کنارت وجود دارد .در یک سالن نزدیک به صد نفر
نشسته بودیم .اما فضای ساخته شده به دست حاجی به گونهای بود که احساس
میکردیم فقط خود هستیم و خود.

۳۱۲

بنفشه که نه ماه شرایط دهشتناک بند قیامت را از سر گذارنده میگوید:
اوایل حدود دو ماه سکوت مرگبار در آن جا حااکم بود .این سکوت تنها با ورود حاج
داوود و شالقی که بر زمین میکوبید و همچنین صدای اذان و دعای کمیل شکسته
میشد.
هنگام تقسیم غذا ،یکی از نگهبانها غذا را که معمو ًال بسیار کم بود ۳۱۳،پشت سر زندانیان میگذاشت
و با زدن روی شانهی زندانی عالمت میداد که آن را بردارد .زندانی میباید آهسته آن را بر میداشت
و بدون سرو صدا به خوردن آن مشغول میشد .برای اینکه حالت مخوفی به آنجا بدهند ،برای
بردن به دستشویی و توالت نیز تنها روی شانهی زندانی میزدند و یا بسیار آهسته در گوشش
میگفتند :آماده شو برای دستشویی!
برای ایجاد فشار روانی بیشتر اندک امکان حرف زدن را هم محدود تر کردند .دیگر برای
بردن توالت با تلنگر دست به پشت زندانی اعالم میشد که بیاید ؛ بدون رد و بدل کردن
کلمهای.

۳۱۴

 ۳۱۲شکنجه در تابوتها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.
 ۳۱۳وضعیت غذایی برای همهی زندانیان چه به لحاظ کمی و چه کیفی اسفبار بود و صرف ًا مختص زندانیان محبوس در
قبرها نبود .غذایی که به عنوان شام به زندانیان داده میشد به طور معمول عبارت بود از ده گرم کره و دو قاشق آب مربا و
چند خالل هویج شناور در آن و یا آشی که به خاطر علفهایی که در آن پیدا میشد  ،به " آش علف " معروف بود .برای
ناهار ،چهار روز در هفته آبگوشت لپه توزیع میشد که شامل چند عدد لپه ،مقداری آب به همراه یک بند انگشت چربی و
یک تکهی کوچک سیب زمینی سیاه شده بود .با این حال و در چنین شرایطی حاج داوود رحمانی معتقد بود "اگر مردم
بفهمند در شرایط جنگ و مشکالت اقتصادی چنین غذاهای با کیفیتی به زندانیان میدهیم ،میریزند و مرا قیمه قیمه
میکنند" !
 ۳۱۴فریده ثابتی ،مقاله بازنویسی یک جنایت» :تخت ها« ،سایت گفتگوهای زندان.

زندان قزلحصار

١٩١

این سکوت همراه با تحقیر چنان بود که نازلی پرتوی میگوید:
یادم هست سرما خورده بودم و حساسیت داشتم .آب بینیام همینطور سرازیر بود .نه
دستمال میدادند و نه حق داشتم دماغم را باال بکشم چون صدا میداد .ناگزیر با لباس
خودم آب بینیام را پاک میکردم .احساس تحقیر و فشار میکردم.

۳۱۵

این سکوت اول خودش را خیلی نشان نمیداد یعنی نمیفهمیدم که چه کارایی برای
دژخیمان دارد ،ولی به مرور فهمیدم که یک شیوهی مؤثر شکنجه و فشار دائم است که
مغز آدم را مختل میکند" .حاجی" میآمد و میگفت خوب فکر کنید تا سر عقل بیایید
اینجا قیامت است.

۳۱۶

در قفس ،قانون سکوت مطلق حاکم بود .به طور مطلق اجازهی حرف زدن نداشتیم .هر
کاری داشتیم یا اگر چیزی میخواستیم ،باید دستمان را باال میبردیم و آنقدر باال نگه
میداشتیم تا پاسدار یا خائن ]تواب[ ببیند و خودش سر وقتمان بیاید .او میآمد ،دهان
کثیفش را دم گوش زندانی میآورد و میگفت آرام بگو! اگر یک ذره صدایمان بلند
میشد ،با مشت و لگد به جانت میافتادند.

۳۱۷

ایجاد کمترین صدا ،حتا عطسه یا سرفهی ناخواسته ،عالمت دادن به دیگران تلقی
میشد و فرود آمدن ضربات سنگین مشت و لگد "حاجی" و پاسداران و عوامل خیانت
پیشه آنها یا ضربات شالق آنها را به همراه داشت.

۳۱۸

بنفشه که فرد پرتحرک و فعالی بوده ،میگوید:
سکوت مرگبار آنجا بسیار وحشتناک بود؛ بهویژه برای من که فردی فعال و پرتحرک
بودم .این تحمل آنجا را برایم دو چندان سخت و طاقتفرسا میکرد .ابتدا فکر
 ۳۱۵متن سخنرانی نازلی پرتوی در چهاردهمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۱استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.
 ۳۱۶چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند  ، ۸۲ص .۱۴۵
 ۳۱۷بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳صص  ۱۲۲و .۱۲۳
 ۳۱۸پیشین ،ص .۱۲۵

دوزخ روی زمین

١٩٢

میکردم این هم یکی از تاکتیکها و شیوههای حاج داوود برای ترساندن ما است و سه
 چهار روز و یا حداکثر بیش از یک هفته ادامه نخواهد داشت و دوباره ما را به بند بازمیگردانند .اما بعد از گذشت یکی -دو هفته ،معنی شرایط جدید را فهمیدم.
همه چیز برای خرد کردن روحیهی فرد طرحریزی شده بود .همهی تالشها بر این قرار گرفته بود
که سکوت مطلق آنجا شکسته نشود تا فرد هرچه بیشتر در خود فرو رود.

چشم بند ،تأثیرات آن و مجازات سهل انگاری و...
زندانبانان که قربانیان قبرها را مردگان میپنداشتند تالش میکردند با زدن چشمبند در طول شبانه
روز کاری کنند که تفاوت شب و روز از هم شناخته نشود تا بلکه احساس قبر و مرگ را در فرد زنده
کنند.
آثار مخرب داشتن چشمبند در طول شبانه روز و در طوالنی مدت نه تنها روانی بلکه جسمی نیز
هست .به علت استفاده اجباری از چشمبند پس از مدتی پشت پلکها عرقسوز شده و سوزش
شدیدی در محل احساس میشود .همینطور میتواند باعث عفونت و آسیب رسیدن به بافتهای
چشم شود.
بند چشمبند که آن را روی چشم نگاه میدارد و به پشت سر بسته میشود ،پس از مدتی تأثیر روانی
خود را گذاشته و زندانی تصور میکند که سرش را در میان گیرهای قرار داده و فشار میدهند،
بخصوص اگر به این مسئله حساس شود.
گاه تأثیر روانی چشمبند باعث اختالل در کارکرد چشم و بینایی فرد میشود.
مهتاب به خاطر بیماری قلبی و درد شدید در ناحیهی سینه بعد از گذشت چهارماه به منظور معاینه

توسط پزشک به اتاقی در زیر هشت واحد یک منتقل میشود ۳۱۹.سپس نگهبان برگههای سؤاالتی را

پیش روی او گذاشته و میگوید بازجویش معاینه توسط پزشک را منوط به پاسخ دادن او به سؤاالت
کرده است .او خاطرهی خود از آن شب را چنین تشریح میکند:

 ۳۱۹بایستی توجه داشت که تنها در شرایط خطیر و بحرانی ممکن بود کسی را نزد پزشک یا دندانپزشک ببرند .در
بندهای مجرد و عمومی هم این قاعده رعایت میشد .تنها روز مشخصی در ماه بیماران را به نزد پزشک زندان میبردند.
آنهم نه همهی بیماران را ،بلکه از هر سلول یک نفر .این خود زندانیان بودند که میبایست آن کس را که نیاز بیشتری به
درمان داشت معرفی میکردند.

زندان قزلحصار

١٩٣

بعد از چند دقیقه به اتاقی در گوشه راهرو ورودی بند منتقلم کردند و گفتند آنجا
منتظر بمانم و در عین حال اجازه دارم چشم بندم را بردارم.
موقع نماز بود .با شنیدن صدای اذان مغرب ،چون وضو داشتم ،ایستادم به نماز .موقع
سجود ،سرم را که خم کردم و گذاشتم روی مهر ،به عادت همیشگی و رسم مألوف همه
کسانی که نماز میخوانند ،خواستم چشمهایم را ببندم؛ اما چشمهایم بسته نمیشدند.
تعجب کردم .با چشمهای باز ،سرم روی مهر بود و موفق نمیشدم چشمهایم را ببندم.
از سجده که سر بلند کردم ،به نماز ادامه دادم و دوباره که رفتم سجود ،دیدم دوباره
چشمهایم بسته نمیشوند .میخواستم آنها را ببندم تا خلوص و تمرکز ذهنم برای
نماز بیشتر شود ،ولی بی فایده بود ؛ چشمها بسته نمیشدند .انگار یکی با تمام قدرت
پلکهایم را از باال و پایین چشمهایم گرفته ومحکم نگاه داشته بود تا بسته نشوند.
ترسیدم .حس میکردم چیز غریبی اتفاق افتاده است .بعد از مدتها چشم بند به چشم
داشتن و برداشتن ناگهانی آن ،حاال چشمهایم بسته نمیشدند.
هنوز درد داشتم و نمیفهمیدم واکنش چشمهایم ،رفتار غیرارادی بدنم در پاسخ به
استرسها و وضعیت نامناسب محیط و فشارهای روانی دور و برم است یا تأثیر ناراحتی
قلبی سابقهداری است که دارم تحمل میکنم .اینها را نمیفهمیدم .نمازم را در تالطم
این فکر که چه بالیی بر سر چشمهایم آمده خواندم .نمازم که تمام شد نشستم و سعی
کردم در حالت نشسته چشمهایم را ببندم .بسته نمیشدند .ترسم مضاعف شد.
نمیدانستم چه اتفاقی افتاده .هیچ درک روشنی از آنچه رخ داده بود نداشتم .درد قلب
و قفسه سینهام از یادم رفته بود .با دستهایم جلو چشمهایم را سد کرده و بستمشان.
خیالم کمی راحت شد .به محض این که دستم را برداشتم ،چشمهایم در یک واکنش
غریزی دوباره باز شدند و حس میکردم با همه ابعاد هم .تند تند پلک زدم .به عقلم
میرسید که با پلک زدن مدام ،گردش خون را توی صورتم و دور و بر چشمهایم فعال
کنم تا دوباره به وضعیت عادی برگردند .تا دستهایم را برمیداشتم ،چشمهایم دوباره با
قدرت هر چه تمامتر باز میشدند .انگار از کنترل من خارج شده بودند.
در همین موقع یاد چشمبند افتادم .آن را برداشتم و زدم به چشمم .چشمهایم بسته
شد و زیر چشمبند آرام گرفت .حس آن لحظهام گفتنی نیست .شاید من در آن لحظات
تنها زندانی دنیا بودم که حس میکردم چقدر به چشمبند احتیاج دارم و چقدر در
هراسم از این که مبادا یک موقع آن را از من بگیرند .چشمبند را زده بودم به چشمم و
ضمن این که خیالم راحت شده بود که چشمهایم توانایی بسته شدن را از دست

١٩۴

دوزخ روی زمین

ندادهاند ،به آهستگی اشک میریختم .حواسم هم به صدای در اتاق بود که اگر
کسی آمد ،اشکهایم را پاک کنم و نگذارم بفهمند دارم گریه میکنم .نمیتوانستم برای
هیچ کس توضیح دهم چرا توی تنهایی و در حالی که بهم گفتهاند چشمبند را بردارم،
به اراده خودم دوباره آن را به چشم زدهام .ترسیده بودم .این بار ترسم از جنس دیگری
بود .میترسیدم از این که مبادا حاج داوود به راز من )بسته نشدن چشمهایم( پی ببرد
و بخواهد با مستمسک قرار دادن آن ،با گرفتن چشمبندم ،مرا وادار به توبه کند.
نمیدانستم چکار کنم .از طرف دیگر حضور آن برگههای بازجویی هم که کنار دستم
افتاده بود) و بازجویم بردنم به بهداری را منوط به جواب دادن به پرسشهای آن کرده
بود( ،عذاب مضاعفم شده بود .یکهو تصمیم گرفتم کاری برای خودم بکنم  .بلند شدم و
رفتم زدم به در و با صدای بلند گفتم» :کسی اینجا نیست؟« چند بار این کار را تکرار
کردم تا کسی از پشت در با تغیر و لحنی عصبی پرسید» :چیه؟ چی میگی؟«
گفتم» :میخوام برگردم سر جام ،حالم خوب شده ،نمیخوام برم بهداری«.
صاحب صدا کمی سکوت کرد و انگار که در جریان حضور من در آن اتاق نبود ،گفت:
»مگه دست خودته که کجا بری و کجا نری؟! همین جا بمون ببینم« و بعد سکوت شد.
چند دقیقهای منتظر شدم .فکر کردم رفته با همکاران خود صحبت و کسب تکلیف
کند .بعد از چند دقیقه دیدم خبری نشد .دوباره در حالی که چشمبند همچنان به
چشمم بود ،با مشت محکم زدم به در و فریاد کشیدم» :یکی به من جواب بده ،کسی
نیست؟« یکهو در با شدت باز شد و چون من پشتش ایستاده بودم محکم خورد به من
و افتادم زمین .سریع خودم را جمع و جور کردم و بلند شدم ایستادم ...
باالخره بعد از چند دقیقه مرا به تابوتی که در آن نشسته بودم برگرداندند.
آن شب دیگر درد به سراغم نیامد .تنبیه این که چرا برگههای بازجویی را پر نکردهام
هم در کار نبود .شب موقع خاموشی ،در حالی که نوبت من بود که برای خواب ،سرم را
از سمت دیوار بگذارم و پاهایم را به سمت خروجی تابوت دراز کنم ،خوابیدم .پتو را
روی سرم کشیدم و با چشمبند در زیر پتو گریه کردم؛ بیصدا و بیحرکت .باور کرده
بودم که آن واکنش چشمهایم و نیازم به چشمبند ،مقدمهایی است برای زنده به گور
شدن توی تابوتی که سرم به سمت دیوارش بود و پاهایم به سمت دمپایی قهوهایی
رنگی در کناره خروجیش؛ تابوتی که قرار است اینقدر توی خودش نگاهم دارد که رنگ
موهایم به رنگ دندانهایم شود ،موهایی سیاه به رنگ دندانهایی سفید و به رنگ کفنی
که آن موقع هنوز نمیدانستم چند تکه است.

زندان قزلحصار

١٩۵

و یا پروانه میگوید:
چشمهایم نسبت به نور بسیار حساس شده بودند .به چشمبند عادت کرده بودم .وجود
نور در دستشویی و حمام خود برایم شکنجهای بود.

۳۲۰

منیره ،پروانه ،ارغوان و بنفشه از اجباری بودن چشمبند هنگام خواب میگویند:
شب اول چشمبند و چادرم را در آوردم و خوابیدم .صبح با فریاد توابها که پشت
سرمان راه میرفتند از خواب پریدم .مدام فحش میدادند که فکر کردی اینجا هتل
است .چرا چادر و چشمبندت را در آوردی؟ بعد از آن که گناه کبیرهام را توابها به حاج
داوود گزارش دادند و کتک مفصلی خوردم .یاد گرفتم باید با چادر و چشمبند در تابوتی
که برایم ساخته بودند زندگی کنم .چشمبندی که به چشم داشتم بینی و گونههایم را
پوشانده بود .هیچ چیز نمیدیدم .به معنای واقعی چشمهایم را از دست داده بودم.

۳۲۱

شبها نیز چشمبند و چادر با ما بود باید مواظب بودیم که حتا در خواب هم حجابمان
حفظ شود .نیمه شبها مردان پاسدار به داخل میآمدند .کفشهایشان صدایی نداشت.
آمدنشان را نمیشد فهمید مگر موقعی که به ناگهان با لگدی به هوا پرت میشدی.

۳۲۲

در دل آن سکوت طاقت فرسا بناگاه زیر باران مشت و لگد حاج داود رحمانی قرار
میگرفتم چرا که شب قبل و آنهم توى خواب چشمبندم اندکی به کنار رفته بود و
مزدور نگهبان پنداشته بود که عمدَا چشمبندم ]را[ بهکنار برده بودم.

۳۲۳

شبی از شبهای ماه نهمی که در جعبهها بودم در حین خواب گویی چشم بندم کمی
باال رفته بود که به یکباره با لگد زهره از خواب پریدم .کابوسی را میدیدم .در جلو
 ۳۲۰شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.
 ۳۲۱متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.
 ۳۲۲حقیقت ساده ،منیره برادران ،نشر نیما ،آلمان ،سال  ،۷۹ص .۱۳۲
 ۳۲۳ارغوان آزادی http://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htm

دوزخ روی زمین

١٩۶

چشمهایم رنگهای مختلف میگذشت .شاید برای مدت چند دقیقه نمیدانستم در کجا
هستم .بعد از مدتی ابتدا صدای خود را شنیدم که میگفت :نه ،نه و بعد صدای خانم
زهره شاهحسینی را که میگفت کثافت چشمبندت را زدی باال که با جعبه کناری
تماس بگیری.

۳۲۴

هنگامه حاج حسن در مورد تأثیرات چشم بند میگوید:
هیچ چیز به اندازه بسته بودن چشمهایم آزارم نمیداد ...چشمبند بیشترین تأثیر را در
قطع کردن آدم از دنیای بیرون داشت و بیشتر آدم را وادار میکرد که به درون خودش
برود .به این ترتیب آنها ما را از مهمترین حس ،یعنی بینایی و مهمترین اعمال ارتباط
با دنیای خارج از خود محروم کرده بودند .به خودم میگفتم اگر این چشم بند نبود،
میشد شرایط اینجا را صد سال هم تحمل کرد .این لعنتی اعصابم را خرد کرده بود.

۳۲۵

و یا:
آخ ]از[ این چشمبند لعنتی! احساس میکردم مژههایم در چشمهایم فرو میرود ،دلم
میخواست چشم نداشتم تا احساسشان نکنم.

۳۲۶

بخاطر وجود چشمبند بر روى چشم به طور مداوم ،بسیارى از بچههاى قیامت دچار
چشمدرد شده بودند .خود من بعدها پس از بودن شش ماه در قیامت وقتی که خود را
در آینه دیدم از دیدن اینکه مردمک چشمم کوچکتر شده بود ،وحشت کردم .در
نتیجهى چشمبند مداوم بسیارى از بچهها دچار عفونت چشم ،تغییر جهت رویش مژه به
درون چشم و در نهایت به رویش مو در درون چشم مبتال شدند که یکی از دوستان نیز
بعد از آزادى مجبور به عمل جراحی چشم شد.

۳۲۷

 ۳۲۴بنفشه http://www.dialogt.org/index.html

 ۳۲۵چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،اسفند  ،۸۲ص ۱۴۶
 ۳۲۶پیشین ،ص .۱۵۰
 ۳۲۷ارغوان آزادیhttp://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htm

زندان قزلحصار

١٩٧

چشمهایم آنقدر به نور حساس شده بودند که در وقت دستشویی ترجیح میدادم به
جای در آوردن چشم بند کمی آن را باال بزنم.

۳۲۸

سیبا معمار نوبری از چگونگی کارکرد چشمبند و چادر و حجاب در آن شرایط بر خود میگوید:
در تابوتها چشمبند سیاه و تاریک در برابر چشمانم به مانند یک صفحه سینما شده
بود .تمام زوایای زندگیام با ریزترین خاطراتم از جلویم میگذشتند .من تماشاگر آن
صحنهها شده بودم و نقاد و تحلیلگر آنها .یک ارزیابی عمیق و بی وقفه .این حجاب و
چادر وچشمبند مرا در دایره خود و دنیای درونم فرو برده بود .به درون و عمقی که
شاید سالهای سال به آن اهمیتی داده نشده بود و امروز فرصت رویارویی با آن بود.

۳۲۹

دیدن ،مهمترین وسیله برای به کار افتادن احساسات و ایجاد رابطه است .انسانی که در تمام عمر
خود از این طریق به ایجاد رابطه با دنیای پیرامون خود پرداخته به یکباره از داشتن چنین امکانی
محروم میشود .آثار مخرب این محرومیت فراتر از حد انتظار است.

دستشویی رفتن زندانی و مشکالت آن
زندانیان در تمام طول روز مجبور به نشستن بودند .تنها سه بار در روز آن هم برای رفتن به
دستشویی و توالت و خواندن نماز از جای خود بر میخاستند .زمان توالت رفتن بسیار کم بود و این
در حالی بود که به خاطر عدم تحرک و استرس ،زندانیان به یبوست مزاج دچار شده و در زمان کمی
که برای دستشویی وجود داشت ،قادر به رفع حاجت نبودند:
دستشویی هم که میبردند ،حتا یک دقیقه هم فرصت نمیدادند  .به محض این که
وارد میشدیم برای اذیت و آزار ،در را باز میکردند و میگفتند منافق وقتت تمام شد! از

 ۳۲۸متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.
 ۳۲۹سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۹۸

دوزخ روی زمین

١٩٨

فرط فشار و استرس مریض شده بودم و در همان یک دقیقه هم نمیتوانستم کاری
بکنم .در نتیجه دچار تشنج شده بودم.

۳۳۰

در روز سه بار و هر بار یک دقیقه به دستشویی میرفتیم .اگر بیشتر از یک دقیقه طول
میکشید زهره پرده توالت را که یک پتوی سیاه و کثیف بود کنار میزد.

۳۳۱

به خاطر غذا نخوردن طوالنی رودههایم خشک شده بود و درد میکرد طوری که گاهی
در توالت ،فقط خون دفع میکردم و از شدت درد شکم به گریه میافتادم.

۳۳۲

به منظور سلب آسایش از زندانی و تشدید فشارها ،نظارت بر اعمال زندانی در توالت نیز ادامه
مییافت .به گفتهی شاهدان به جای در توالت یک پتو آویزان بود که وسط آن سوراخی تعبیه شده
بود .توابین نگهبان از طریق سوراخ داخل توالت را زیر نظر داشتند.
نشستن و مشکالت آن
چمباتمه زدن بدون تحرک بیش از شانزده ساعت در طول روز بدون آن که بشود پاها را دراز کرد،
پس از مدتی مشکالت زیادی را به همراه خود میآورد .بنفشه که جزو اولین گروه به بند قیامت
منتقل شده ،میگوید:
درد جانکاهی عضالت دستها ،پاها و کمرم را فرا گرفته بود .دست و پایم چنان خواب
میرفت که گاهی از شدت درد دلم میخواست فریاد بزنم .اما افسوس که امکان فریاد
زدن را هم از ما گرفته بودند .احساس میکردم تمامی اعضای بدنم به زنجیر کشیده
شده و در قفس است .کوچکترین حرکت بهانهای بود برای حاج داوود که ما را زیر کتک
ببرد.

 ۳۳۰بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳صص  ۱۲۶و .۱۲۷
 ۳۳۱سخنرانی بهاره )منیره برادران( در شب یادمان پانزدهمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم،
سایت کانون زندانیان سیاسی در تبعید.
 ۳۳۲بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳ص .۱۳۸

زندان قزلحصار

١٩٩

پروانه ،هنگامه و اعظم نیز مشکالت مشابهی را مطرح میکنند:
از ساعت هفت صبح تا ده شب بیدارباش بود و تمام طول این ساعت را باید در جایی به
اندازه یک قبر بی هیچ تکانی ،بی هیچ حرفی و بی آن که جایی را ببینیم ،مینشستیم.
درد تمام عضالت کمر ،دستها و پاهایمان را گرفته بود .دست و پاهایم چنان خواب
میرفت که گاهی از شدت درد دلم میخواست فریاد بزنم .اما فریاد را هم از من گرفته
بودند .هیچ حرکتی ممکن نبود .کوچکترین حرکت و صدایی بهانهای بود برای حاج
داوود که ما را وحشیانه کتک بزند.

۳۳۳

نشستن برایم مشکل شده بود ،ماههاست که نشستهام ،همه جایم درد میکرد .چطور
بنشینم که درد نداشته باشم؟ به هر طرف که میچرخم انگار سوزن روی زمین ریخته و
به تنم فرو میرود .دستهایم را زیرم میگذاشتم ،ولی زود خواب میرفت و مورمور
میشد.

۳۳۴

شدت درد اعضای مختلف بدنم ،در اثر ساعتهای متوالی چمباتمبه زدن چنان بود که
نمیتوانستم روی پایم بنشینم .بخصوص که در اثر نشستن طوالنی ،پاهایم زخم شده
بود و گاهی دو پایم را مثل صندلی زیرم میگذاشتم که کمی باال بیایم و زخمها کمتر
اذیتم کند ،اما این بیش از چند دقیقه نمیتوانست ادامه پیدا کند .اگر قدری بیشتر
تکان میخوردم تا تغییر وضعیت بدهم ،آن مزدورها توی سرم میزدند و میگفتند:
منافق! چه مرگت است که این قدر وول میخوری؟ تنت میخارد!؟ بعد هم گزارش
میدادند و شب دوباره کابل و شالق و مشت و لگد بود که بر سرم فرود میآمد و دردی
بر دردها میافزود.

۳۳۵

بعد از مدتی عضالتم مثل چوب سفت و دردناک شد .انگار تمام بدنم زخمی است .به هر
جا دست میزدم دردناک بود و دیگر راحت نمیتوانستم آنها را حرکت بدهم .در
 ۳۳۳متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،کانون زندانیان
سیاسی در تبعید.
 ۳۳۴چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند  ،۸۲ص .۱۵۱
 ۳۳۵بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳صص  ۱۲۶و .۱۲۷

دوزخ روی زمین

٢٠٠

هفتههای آخر وقتی مشت و لگد میخوردم ،انگار عضالتم مثل چوب خشک و
استخوانهایم پوک شده و زیر این ضربات خواهد شکست .تمام بدنم بهخصوص کف
پاهایم گر میگرفت .یواشکی طوری که دژخیمها نبینند ،پتویی را که زیر پایم بود و
پرزهایش مثل سیخ به پایم فرو میرفت و باعث گرما و گر گرفتگیام میشد ،کم کم از
زیر پایم کنار میزدم تا پاهایم روی موزاییک خنک قرار بگیرد .چون از گرمایی که مثل
تب در بدنم احساس میکردم ،به حالت خفگی میافتادم.

۳۳۶

وضعیت جسمیام روز به روز بدتر میشد .دچار ضعف عضالنی شدیدی شده بودم.
عضالت کمر و گردنم شدیدًا درد میکرد .روزی  ۱۷ساعت نشستن در یک حالت و عدم
تحرک باعث یبوست شدید و کم اشتهایی نیز شده بود .با گذاشتن یک قاشق غذا در
دهان دچار حالت تهوع میشدم .گاهی وقتها دست و پاهایم چنان خواب میرفت که
احساس میکردم مال خودم نیستند .در چند دقیقه وقت دستشویی و حمام تالش
میکردم طناب بزنم ولی آن چند دقیقه تأثیری در ماهها عدم تحرک نداشت.

۳۳۷

نشستن در یک جا و عدم تحرک انسان را تنها دچار مشکالت فیزیکی نمیکند ،ابعاد روانی آن نیز
محسوس است .وقتی در تنهایی سلول قرار میگیربد ،راه رفتن رفتاری است که معمو ًال از خود نشان
میدهید .وقتی نمیتوانید به اختیار خود حتا دست و پایتان را حرکت دهید؛ یعنی این که موظف به
سرکوب ابتداییترین تمایالت خود هستید .بهویژه که چشمانتان نیز بسته است و دچار محرومیت
حسی هم شدهاید.

خواب شب و ممنوعیت چرت زدن در روز
بنا به تحقیقات پزشکی و روانپزشکی هیچ چیز به اندازه کمبود خواب بر ادراک و عملکرد افراد تأثیر
نمیگذارد .زندانیان به بند کشیده شده در قبرها نه تنها بنا به دالیل مختلف امکان خواب طبیعی
شبانه را نداشتند ،بلکه از استراحت و چرتزدن در طول روز نیز  -که میتوانست تا حدودی
آرامبخش باشد  -محروم بودند.

 ۳۳۶پیشین ،ص .۱۳۸
 ۳۳۷شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.
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خستگی و کوفتگی ناشی از بیدار نشستن در طول روز ،آنهم به صورت متوالی و یکنواخت ،توان فرد
برای مقاومت را به میزان محسوسی کاهش میدهد .زندانی حتا حق نداشت سرش را روی زانوهایش
قرار دهد .کوچکترین تخلفی با شدیدترین تنبیهات مواجه میشد .این همه سختگیری به منظور
مستأصل کردن زندانی صورت میگرفت:
خوابیدن و حتا چرت زدن در طول روز و شب قبل از ساعت دوازده ممنوع بود و به
همین جرم ،یک مرتبه و بیهوا کتک میخوردی و این بدترین شوک بود.

۳۳۸

در طول روز نباید به خواب میرفتیم و چرت هم نباید میزدیم .کمترین عالمتی از
خوابیدن یا چرت زدن ،فرود آمدن ضربات سنگین مشت و لگد "حاجی" و پاسداران و
عوامل خیانت پیشه آنها یا ضربات شالق آنها را به همراه داشت.

۳۳۹

زندانی حتا برای خوابیدن در شب هم باید انرژی زیادی صرف میکرد و مشکالت فراوانی به خود
هموار میداشت.

۳۴۰

از آنجا که به خاطر تنشهاش شدید عصبی و دردهای جسمی ،خوابیدن به

سادگی امکانپذیر نبود ،افراد برای خوابیدن باید ترفندهای مختلفی را به کار میبستند:
تصمیم گرفتم شب که شد بخوابم و گفتم فکر کردن تمام! فقط به این فکر کن که
بخوابی! شروع کردم با خودم شماره کردن ،از درختهای محلمان تا پنجرهها و
شیشههای خانهمان ]را[که یادم بود و بعد تعداد پنجرههای خوابگاه دانشجویی و بعد
تعداد بخشهای بیمارستان که از اول در آنجاها کار کرده بودم .فقط میشمردم و

 ۳۳۸چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند  ،۸۲ص .۱۴۸
 ۳۳۹بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳ص .۱۲۵
 ۳۴۰در سلولهای مجرد ) تنبیهی ( که ابعادش دو متر و نیم در یک متر و شصت سانتیمتر بود هم وضعیت خوابیدن
مسئلهای بود .در این سلولها در عرض تخت طبقهی سوم ،هفت نفر کنار هم به شکل "کتابی" میخوابیدند .زندانیان یک
سر پتویی لوله شده را به وسیلهی طناب به نردههای جلو در سلول و سر دیگر آن را به نردههای حفاظ جلو پنجرهی اتاق
میبستند .در واقع بدین ترتیب ،پتوی لوله شده ،در راستای تخت طبقهی سوم و به طور موازی با آن قرار میگرفت .سر،
گردن و کمر زندانیان روی تخت؛ باسن ،ران و زانو روی هوا ،و ساق پا روی پتوی لوله شدهی جلو تخت قرار میگرفت .در
طول شب کسی نمیتوانست از جای خود تکان بخورد؛ زیرا بالفاصله فضای خالی ناشی از جا به شدن در پشت سرش پر
میشد .مقامات زندان قادر به خلق "هفت قلوهای بههم چسبیده" شده بودند!
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میشمردم و نمیدانم که کی خوابم برد و بیخوابی کشنده به اتمام رسید .پیروز شده
بودم!

۳۴۱

بنا به تحقیقات پزشکی و روانپزشکی ،خواب تنظیم فرایندهای فیزیولوژیک بدن را بر عهده دارد.
اختالل در آن ،تأثیر مستقیم بر سالمت جسمی و روحی فرد دارد .تمامی زندانیان بند قیامت ،دچار
اختالل در خواب بودند که یکی از آثار آن ،افسردگی و استرس است.
سختترین زمان در قبر و واحد مسکونی موقع بیدار شدن از خواب و شروع چرخهی شکنجه و فشار
بود .زندانی مجبور بود با لگد توابی که او را به برخاستن میخواند ،از جای برخیزد و در قبر خود
بنشیند.

مشکالت غذا خوردن و پیامدهای آن
تالش میشد لذایذ زندگی چون غذا خوردن و آشامیدن را به ابزاری برای شکنجه و فشار بر زندانی
تبدیل کنند:
پیش از توزیع غذا یک ضربه توی سرمان میزدند .معنیاش این بود که »غذا! ...بخور!«،
اما اکثر اوقات به من غذا نمیدادند و رد میشدند و من تنها از رفت و آمدها و سر و
صدای ظروف میفهمیدم که غذا توزیع میکنند .بعد که توزیع غذا تمام میشد،
میگفتند :کی غذا نخورده؟ دستش را بلند کند .و من چون دست باال نمیکردم،
بسیاری از روزها به من غذا نمیدادند و میگفتند »ای منافق ،سرانجام یک روز به ما
نیازمند میشوی!« به وسیلهی غذا میخواستند مرا به زانو در بیاورند و من هم این کار
را نمیکردم...
در اثر بیغذایی و گرسنگی ،در روزهای آخر آنقدر ضعیف شده بودم که وقتی میآمدند
مرا برای نماز ببرند چادرم را میگرفتند که بلند شوم نمیتوانستم از جایم بلند شوم و
دست و پایم به دلیل نشستن طوالنی و بیغذایی ،خشک شده بود و رمق نداشت.
نمیتوانستم روی پایم بلند شوم .به زور بلندم میکردند .وقتی میایستادم با صورت به

 ۳۴۱چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،اسفند  ،۸۲صص  ۱۴۷و .۱۴۸
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زمین میافتادم .آن وقت خائنان و پاسدارها قهقهه میزدند و میگفتند قهرمان در هم
میشکند!

۳۴۲

آمیختن خوردن غذا با خوردن کتک در بسیاری از روایتهای بند قیامت آمده است
آنقدر به جرم خوردن قاشق به بشقابهایمان کتک خورده بودیم که ترجیح میدادیم
غذا نخوریم .به هنگام خوردن غذا از ترس این که مبادا قاشق به بشقاب بخورد بدنم
میلرزید.

۳۴۳

همین طور موقع غذا خوردن هیچگونه صدایی مثل برخورد قاشق به بشقاب نبایستی
شنیده شود ،اگر میشد] ،زندانی[ متهم به ارتباط با قفس بغلی از طریق مورس زدن
شده و کتک و شکنجه در راه بود .همیشه و در هر لحظه ،آدم در انتظار اتفاق و
حادثهای بود و احساس عدم امنیت و ترس از یک خظر غیر منتظره حالت اضطراب
دائمی در فرد ایجاد میکرد .در این شرایط ،ثانیهها به ساعت تبدیل میشد .فکر
میکردم خدایا تا کی میتوانم طاقت بیاورم.

۳۴۴

ایجاد صدا از طریق خوردن قاشق به بشقاب )حتا اتفاقی( مساوى بود با کتک روزانهى
حاجداوود رحمانی ،چرا که ایجاد هر گونه صدایی از قبیل سرفه و یا خوردن قاشق به
بشقاب به معنی روحیه دادن به زندانیهاى دیگر بود و جرم داشت.

۳۴۵

بر اساس الگوی جهنم که خوردن و آشامیدن گناهکاران نیز همراه با شکنجه است ،تالش میشد که
خوردن و آشامیدن زندانیان نیز با زجر و شکنجه توأم شود تا زندانی زودتر به نقطهی فروپاشی روانی
برسد.

 ۳۴۲بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳ص .۱۲۳
 ۳۴۳سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم،
 ۳۴۴چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند  ، ۸۲ص .۱۴۹
 ۳۴۵مصاحبه با ارغوان آزادیhttp://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htm .
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شکنجه با قرآن و نوحه و دعا
پخش مدام قرائت قرآن ،دعا ،نوحه ،سخنرانیهای ایدئولوژیک ،بحثهای فقهی و شرعی مسئوالن
نظام و ...فشار مداومی بر روان زندانیان میآورد .این فشار تا آنجا بود که گاه پخش قرآن برای
زندانیان مجاهد که خود مسلمان بودند نیز حکم ضربههای پتکی را پیدا میکرد که بر سرشان کوفته
میشد .این فشار برای زندانیان غیرمذهبی میتوانست دوچندان باشد:
حاج داوود که از تأثیر مخرب این فشارها آگاهی داشت با تمسخر میگفت:
توی تابوت خود نشستهاید و دارند برایتان قرآن میخوانند

۳۴۶

در بارهی تأثیر مخرب قرآنخوانیها پروانه میگوید:
حاج داوود تنها به شکنجه جسمی قانع نبود .دستگاه شکنجه او شکنجه روحی هم
میداد .این برای من دهشتناک تر از شکنجههای جسمی بود .شنیدن صدای قرآن به
طور روزانه به مدت چند ساعت ،گوشهایمان را خسته و مغزمان را فرسوده کرده
بودند.

۳۴۷

شکوفه مبینی به جنبهی دیگری از این شکنجه توجه کرده است:
در طول بیست و چهار ساعت ،تمام آن کالسهای ایدئولوژیکی که ما پایش
نمینشستیم ،در آنجا توی مغز ما میکردند ،چون آنجا نمیتوانستی از پایش پا شوی
بروی.

۳۴۸

و این زمینه ساز بریدنها بود:
 ۳۴۶سخنرانی نازلی در شب یادمان چهاردهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۱استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.
 ۳۴۷سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت کانون زندانیان
سیاسی در تبعید.
 ۳۴۸شکوفه مبینی ،هشتمین سمینار بنیاد پژوهشهای زنان ایران ،ویراستار گلناز امین ،شماره هشتم ،تابستان ،۱۹۹۷
صص .۱۸۸-۱۸۹
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سکوت مطلق و بیحرکتی و شنیدن مداوم نوای قرآن و کتکخوردنها و عدم آگاهی از
این که چه پیش خواهد آمد ،تدریج ًا مقاومت را در هم میشکست و به این طریق بود
که بریدنها آغاز شد.

۳۴۹

پروانه که شش ماه در بند قیامت بهسر برده ،در همین زمینه میگوید:
سختتر از شکنجههای فیزیکی این دوران ،شکنجه روحی بود که به وسیلهی حاجی
روی ما اعمال میشد .این دقیق ًا برنامهریزی شده بود .از صبح که بلند میشدیم،
نوارهای قرآن بود که برامون گذاشته میشد .با صدای فوقالعاده زیاد .حتا اگر یك نواری
که دوست داری یا یك موسیقی رو چند بار با صدای بلند تکرار کنی ،گوشات خسته
میشه .این دقیق ًا حالت شکنجه رو داشت .با صدای فوقالعاده زیاد ،نوارها گذاشته
میشد ،نوارها قطع میشد ،مصاحبه بچههایی که واقع ًا داغون شده بودند و به معنای
واقعی شکسته شده بودند به طور مرتب از بلندگو پخش میشد.

۳۵۰

او در ادامه میافزاید:
صدای مداوم قرآن خسته کننده و فرسایشی بود .روزهای اول آنقدر از شنیدن قرآن
خسته میشدم که دلم میخواست فریاد بزنم که دیگه بسه .خاموشش کنید .اما از
مصاحبه توابها فهمیدم که این خود نقشهی رژیم برای شستشوی مغزی ماست.

۳۵۱

اجبار زندانیان به گوش دادن مباحث ایدئولوژیک و مصاحبههای زندانیان درهمشکسته ،جدا از این
که آنها را در معرض بمباران تبلیغاتی رژیم قرار میداد ،نوعی فشار روانی طاقتفرسا نیز به حساب
میآمد.

 ۳۴۹فریده ثابتی ،مقاله بازنویسی یک جنایت» :تخت ها« ،سایت گفتگوهای زندان.
http://www.kanoon-zendanian.org/witnesses.html ۳۵۰

 ۳۵۱شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.
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تحقیر مداوم
حاجداوود ،زندانبانان و توابها تالش میکردند با تحقیر مداوم زمینهی شکست روحی در زندانی را
به وجود آورند .حتا انجام فرایض دینی از سوی زندانیان مذهبی نیز میتوانست دستمایه تمسخر و
یا تحقیر آنان قرار گیرد.
مهتاب مشاهدات خود را در مورد رفتار پاسداران با زندانیان مذهبی نمازخوان چنین توصیف میکند:
اوایل اسفند  ۶۲بود .سه ماه بود که در تابوتها نشسته بودم .سر شب بود که با نجوای
بهناز ،توابی که در گوشم کلماتی را زمزمه کرد ،فهمیدم که برای بازجویی فرا خوانده
شدهام .بهناز مرا به راهرو برد و به دست پاسداری که آنجا بود سپرد .رو به دیوار
نشستم .هوا سرد بود و زمین سردتر از آن .صداهای همهمه و رفت و آمدهای پراکنده
ای در راهرو به گوش میرسید.
حواسم را جمع و گوشم را تیز کردم تا ببینم موضوع از چه قرار است .خیلی زود
فهمیدم که یک سری جدید از بچهها را از بندهای مختلف و برای انتقال به تابوتها
به آنجا آوردهاند.
چند دقیقهای نگذشته بود که صدای پسر جوانی از صف رو به دیوار ایستادهها بلند شد
که میگفت هنوز نماز نخواندهاند و باید نمازشان را به جا بیاورند .یکی از نگهبانها با
اعالم این که »نماز دیر نمیشه ،صبر کنین« به خواسته زندانی از راه رسیده بی توجه
ماند .بعد از چند دقیقه دوباره صدایی  -این بار یک زندانی دیگر  -بلند شد و تقاضای
همراه خود را تکرار کرد .بعد از چند لحظه سکوت و پچ پچ خفیف و نامفهوم نگهبانها
با یکدیگر ،سرانجام صدایی خطاب به زندانیها گفت» :خیلی خب ،اگه همگی وضو
دارین ،آماده بشین همینجا توی راهرو موکت هست ،نمازتون رو بخونین« و بعد اضافه
کرد» :میام به همه تون جهت قبله رو نشون میدم«.
بعد از آن از صدای جا به جایی و حرکتهای کوتاه دور و بر و سکوتی که بعد از آن
برقرار شد احساس کردم که بچه ها در حال برپایی نماز هستند .رو به دیوار ،منتظر و
سرمازده نشسته بودم که ناگهان به ذهنم خطور کرد تالش کنم ببینم میتوانم نگاهی
از زیر چشمبند به بچههای تازه وارد بیندازم و ببینم بین آنها از زنان هم کسی هست
یا نه .نمیدانستم اساس ًا چند نفر نگهبان در آن لحظه مراقب همه ما هستند .در حالی
که کمی چشم بندم را باال زده بودم ،بسرعت نگاهی به سمت چپم که صدای بچهها را
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از آن سوی شنیده بودم انداختم و  ...از دیدن منظرهای که دیده بودم ،متحیر ماندم.
میزان بهت و ناباوریام آنقدر بود که انگار قدرت هر حرکتی از من گرفته شده بود.
بچهها  -که تا جایی که در معرض دید من بودند ،به نظر حدود ده نفر و همگی مرد
بودند  -در حال نماز خواندن بودند؛ اما هر کدام به سوی یک قبله خاص؛ جنوب و
شمال و غرب و شرق و شمال غربی و جنوب شرقی و !...
یعنی در واقع پاسدارها آنها را رو به جهات مختلف هدایت کرده بودند و بچهها -
چشمبند به چشم -به تصور این که همگی رو به قبله هستند ،در حال انجام آیین و
فریضهای بودند که ظاهرا مقدس بودنش برای آنان ،اسباب استهزا و تفریح زندانبانها
قرار گرفته بود؛ زندانبانهایی که خود را "مؤمن و متشرع" میدانستند و هر تکبیر خود
را تا به پسوند "مرگ بر منافق ،مرگ بر کمونیست" نمیآغشتند ،ادعای مسلمانی
خویش را مورد قبول درگاه خدا نمیدانستند.
زندانبانان و بازجوها حرمتی برای زندانیان مذهبی و اعتقاداتشان قائل نبودند .مادامی که تلقی زندانی
از مذهب و شعائر مذهبی ،با مبانی اعتقادی آنان متفاوت و مغایر بود ،او را دشمن دانسته و مورد
تمسخر قرار میدادند.
حتا در زمان سرخوشی و لودگی و هنگامی که قصد تنبیه در کار نبود ،از تحقیر فروگذار نمیکردند.
بیتا یکی از زنانی که هنگام دستگیری هفده ساله بوده ،میگوید:
هنوز عید نوروز سال  ۶۳فرا نرسیده بود .عید البته برای ما که ماهها بود همه
زیباییهای دنیا را در قاب تکه پارچههایی اندازه میگرفتیم که به چشممان بسته شده
بود ،به بوی معطر جوانههایی محدود میشد که رویش ناگزیرشان در حیاط درندشت
قزلحصار را از ورای پنجرههای گاه باز و گاه بسته اتاق استراحت توابین میبوییدیم.
با این که آب و هوا در قزلحصار ،در آخرین روزهای زمستان هم هنوز آنقدر سرد بود
که برودت آن را با تمام پوست و گوشت پاهای به خواب رفته مان حس کنیم ،اما
لطافت و خنکای سبکسرانه هوای روزهای نزدیک عید آنقدر بیمحابا فرا میرسید که
حضورش را به سرمای بیرحم زمستان تحمیل میکرد.
یکی از آخرین روزهای اسفند  ۶۲و از معدود روزهایی بود که حاج داوود در اوج
سرخوشی و بی قصد تنبیه و شکست دادن بچهها به سرکشی تابوت نشینان آمده بود.
او ما را میدید و ما او را میشنیدیم؛ صدایش را که با افتخار برای جمع سخنرانی
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میکرد و از فتوحاتش میگفت در جهاداکبر و مبارزهاش در جبهه »پاک کردن زندانیان
تواب از چرک کفر و نفاق پس از تحمل روزها و هفتهها و ماهها تابوتنشینی«.
در میانهی حرفهایش نمیدانم چه شد که سخنرانی غرایش را که تا آن لحظه سعی
میکرد با چاشنی به کارگیری واژههای مذهبی ،مؤثر جلوه دهد ،قطع کرد و با لحن
تحقیرآمیز و لومپن مابانه همیشگیاش گفت» :بیچارهها ،همینجا بشینین ،اینجوری
خیلی خوبه ،ما هم دیگه از دست مگسها راحتیم  ...شماها اینجا شدید فرودگاه

مگسها ،بدبختهای میلیشیا «...۳۵۲و پس از سکوتی چند دقیقهای که انگار طی آن
داشت با نگاه ،میزان تأثیر حرفهایش بر زندانیان خاموش را ارزیابی میکرد ،سالن را
ترک کرد.
با توضیح غیر مؤدبانهای که تواب حاضر در سالن داد ،همگی فهمیدیم منظور حاج
داوود از بهکارگیری تعبیر "فرودگاه مگسها" این بوده که چون ما با حجاب و چادر و

چشمبند و لباس کامل ،بی حرکت در تابوتها نشستهایم و عموم ًا برای محافظت خود از
سرما ،حتا دستهایمان را زیر چادرهایمان پنهان میکردهایم ،مگسهایی که برای
فرار از سرمای بیرون به داخل سالن میآمدهاند ،به سر و روی ما نشسته و ما به لحاظ
استفاده از پوشش کامل ،نه تنها آنها را نمیدیدیم ،چه بسا صدای بال زدنهایشان را
نیز نشنیده و متوجه نشستن آنها روی سر و شانه و چادرمان هم نمیشدیم و همین
بی حرکت بودن ما و آرام گرفتن مگسها روی سر و شانه و سایر اجزای بدنمان ،قریحه
ادبی حاج داوود را با بهکارگیری تعبیر "فرودگاه مگسها" بر انگیخته بود !
پروانه از توهینهای پایانناپذیر میگوید:
گذشته از کتکهایش ،او همه چیز ما را به مسخره میگرفت و بچهها را از لحاظ روحی
تحت فشار قرار میداد .یکی را با صدای بلند زیر سؤال میبرد »تو چرا فامیلیات اینه«...
در صورت جواب ندادن ،کتک باز جای خود بود .به دیگری میگفت »تو زیادی گندهای

 ۳۵۲ملیشیا به معنای چریک نیمه وقت است .مجاهدین هواداران دانشآموز خود را میلیشیا مینامیدند .حاج داوود
رحمانی نیز برای تحقیر کردن ،آنها را میلیشیا و گاه میلههای شاه خطاب میکرد.

زندان قزلحصار

٢٠٩

باید الغرت کنم« .به یکی میگفت »چرا اینقدر آب رفتی« ...توهینها تمامی نداشت و
روح و جسم خسته ما را خسته تر میساخت.

۳۵۳

تحقیر زندانی تنها جنبهی کالمی نداشت .بسیاری از قوانین بند قیامت به منظور تحقیر زندانیان
وضع شده بود .تنبیهات اعمال شده بر روی زندانیان نیز در ذات خود تحقیر زندانی را مد نظر
داشتند.

۳۵۴

تولید و بازتولید فضای بازجویی و اعدام
بخشی از زنان مجاهدی که در تابوتها به سر میبردند ،عالوه بر تحمل فشارهای معمول بند قیامت
توسط بازجویانی که در واحد مسکونی مشغول شکنجه و آزار و اذیت زندانیان بودند ،مورد بازجویی،
شکنجه و آزار مضاعف هم قرار میگرفتند.
عالوه بر اینها زندانبانها تالش میکردند فضای بازجویی و اعدام را زنده نگهدارند نگاه تا زندانی
هرچه بیشتر در التهاب و سردرگمی فرو رود.
در این باره اعظم حاجحیدری مینویسد:
در دوره قفس نیز برای ایجاد رعب و وحشت ،هر چند وقت یک بار ما را زیر عنوان
بازجویی از واحد خارج میکردند و دور واحد میگرداندند و یا به واحد دیگر میبردند.
گاهی هم سوار خودرو میکردند و میچرخاندند و فضای اعدام میساختند و میگفتند
تصمیم نهاییات را بگیر! یا آدم میشوی یا برای ابد راحت میشوی! کار دیگر این بود
که ما را روزانه زیرهشت میبردند و همانجا چند ساعت به حالت ایستاده نگه

 ۳۵۳شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.
 ۳۵۴حتا در بندهای غیرتنبیهی نیز چنین رویکردی در سادهترین مقررات دیده میشد .یکی از قوانین تحقیرآمیز وضع
شده از سوی حاج داوود برای زندانیان ،امضای اجازه نامه از سوی خانوادهی زندانی برای تحویل سیگار به فرزندشان بود.
زندانیان زن و نوجوانان زیر هیجده سال درحالیکه اعدام و یا به حبسهای طوالنیمدت محکوم میشدند ،حق کشیدن
سیگار نداشتند! افراد بین هیجده تا بیست و پنج سال نیز در صورتی مجاز به خریدن و کشیدن سیگار بودند که از پدر،
مادر و یا همسرشان اجازه نامهی کتبی دریافت میکردند! زنی که خودش اجازه سیگار کشیدن نداشت ،میتوانست به
همسرش اجازه دهد که سیگار بکشد!
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میداشتند .میخواستند پیوسته زندانی را در هراس و نگرانی دوران بازجویی نگهدارند.
۳۵۵

و این که:
یک شب اسم من و پنج نفر دیگر را خواندند و بیرون بردند ... .ما را از واحد یک به واحد
دیگری و به نقطهای که کنار دیوار آن یک سری تیرآهن بود ،بردند .وادارمان کردند
چندین ساعت کنار آن راهرو بایستیم .بعد از چند ساعت ،احساس کردم سرم گیج
میرود و دیگر تعادل و رمق برای ایستادن ندارم.

۳۵۶

بیتا که برای بازجویی و شکنجه از قبرها بیرون برده میشود ،میگوید:
از یک مقطعی به بعد میدانستم نزدیک جایی هستم که انگار فضایی سبز دارد؛ چون
اسماعیل چند باری که ازم بازجویی کرد ،مرا چند متری میبرد بیرون از فضای بسته
و مینشاند رو به دیوار در جایی شبیه حیاط که دیوار رو به رویم آجری بود و در همان
فضای حیاط ،یک بار که از جوابم به یکی از سوالها خوشش نیامد ،با لگدی که محکم
زد به پیشانی و گیجگاهم ،پخش زمین شدم.
در شرایط بازجویی و شکنجه مداوم ،از توان فردی که دائم در معرض آن شرایط قرار دارد پیوسته
کاسته میشود .جدای از فضا و فشار محسوس بازجویی و شکنجه که برای مدت معینی است ،مقدار
زیادی از انرژی فرد صرف یافتن و به هم بافتن پاسخ به پرسشهای احتمالی بازجویان میشود و این
عامل ناگواری است که به کاهش شدید توان ذهنی و جسمی زندانی میانجامد.

احساس زنده به گوری
در تابوتها هر فرد شاهد زنده بهگور شدن خود بود .احساس زنده به گوری احساسی مشترک در
میان زندانیانی است که قبر و قیامت را در زندان قزلحصار تجربه کردهاند .این احساس همراه با این
نشانهی دردناک بود که مدت و شرایط زندهبهگوری ،هم نامعین بود و هم نامحدود .در آن شرایط
 ۳۵۵بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳صص  ۱۴۴و .۱۴۵
 ۳۵۶پیشین ،ص .۱۴۴

زندان قزلحصار

٢١١

ممکن نبود انسان حدس بزند که این نوع زندگی کی به پایان خواهد رسید و آیا هرگز پایانی خواهد
داشت یا نه؟ زندانیان در تونل تاریکی قرار گرفته بودند که امکان مشاهدهی انتهای آن را نداشتند.
ترکیب نامحدود بودن دورهی حبس در بند قیامت با کوچک بودن محیط قبر ،زندانی را به لحاظ
زمانی و مکانی به نقطهای میرساند که هیچ درکی از محیط و زندگی بیرون از قبر نداشت .زندگی
خارج از محیط تابوت در نظر او چنان بود که مردهای بر آن از دنیای دیگر نگاه کند.
تمام تالش گردانندگان قبرها نیز بر این بود که زندانی نقطه پایانی برای دردهای خود و تمام شدن
رنج و مصیبتی که در آن قرار گرفته ،نیابد .در غیر این صورت تحمل شرایط به مراتب آسانتر بود.
سیبا معمار نوبری میگوید:
یکبار حاج داوود پیش من آمد و در حالی که سعی میکرد کسی صدایش را نشنود،
آرام در گوشم نجوا کرد» :یک خبری برایت دارم .مثل این که پارتیهای تو خیلی
کلفتند .از شورای عالی قضایی سراغ تو را گرفتند که آیا ما فردی به اسم سیبا معمار
نوبری در قزلحصار داریم .من حاشا کردم که چنین شخصی اینجاست «.بعد نام یک
آیتالله را برد و ادامه داد:
نمیخواهی یک فکری برای نجات خودت بکنی؟ تا کی میخواهی این جا بنشینی؟
کسی نمیتواند به دادت برسد .هیچکس خبر ندارد که تو اینجا هستی .به خودت بیا!
فکر کن!

۳۵۷

هنگامه حاجحسن میگوید:
نمیتوانستم بخوابم به هر طرف میچرخیدم همان تونل تاریک بیپایان را بدون هیچ
روزنهای ،در مقابل خودم میدیدم و یک مرتبه میدیدم صبح شده و روزی دیگر شروع
شده ،خدایا ،حاال این روز را با این همه خستگی چطور به شب برسانم؟

۳۵۸

شکوفه که تجربهی تحمل نه ماه شرایط طاقت فرسای قبرها را از سر گذرانده در مورد صحبتهای
حاج داوود رحمانی میگوید:
 ۳۵۷سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمانِ ،شهریور  ،۱۳۸۶صص .۹۹-۱۰۰
 ۳۵۸چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند  ، ۸۲ص .۱۴۷

دوزخ روی زمین

٢١٢

]حاج داوود به ما میگفت[ با همین دستهای خودم لهتان میکنم .مثل یک تکه
آشغال مجالهتان میکنم .شماها کثافتهایی هستید که الی زرورق پیچیدندتون .کاری
میکنم که وقتی از "دستگاه" بیرون بیایی ،یا تواب شده باشی و برای ما کار بکنی ،یا
بری اوین گوشه دیوار .به این تختها میگن دستگاه تواب سازی .آنقدر اینجا میمونید
تا خرد بشید .اول مثل یک تکه کثافت لهتان میکنم؛ بعد ازتان تواب صفر کیلومتر
میسازم .حواست باشه تا من اینجا هستم ،این تختها هم هستند .میفهمی ،اینجا
آخر خطه

۳۵۹

]حاج داوود[ میگفت  :تا وقتی که من هستم این دستگاهها و تابوتها هم اینجا هست
و شما هم هستید!

۳۶۰

و در ادامه تأکید میکند:
در زندان جمهوری اسالمی انتها وجود نداشت .مهم نبود که برای پنج سال ،دو سال،
یک سال ،شش ماه ،دهسال و یا ابد حکم داری ،مهم نبود که آزادی هستی ]منتظر
آزادی[ ،مهم نبود که اعدامی هستی ،چیزی که مهم بود همانجا بودن بود.

۳۶۱

در یک چنین شرایطی مرگ نه یک پدیده هولناک ،که در مواردی یک خبر خوش بود:
مهتاب میگوید:
درست نمیتوانستم بایستم .درد داشتم .به آنها گفته بودم که ناراحتی قلبی دارم .بعد
از چند دقیقه مرا بردند کنار راهرو رو به دیوار نشاندند و گفتند تا اجازه ندادهاند ،بلند
نشوم و همانجا بنشینم .سردم شده بود .حس میکردم برایم اهمیتی ندارد که
میخواهند با من چه کنند .اگر میگفتند بیا میخواهیم ببریمت اعدامت کنیم هم ،با
 ۳۵۹کتاب زندان جلد اول ،ویراستار ناصر مهاجر ،مقالهی تک پنجرهای به زندگی ،شکوفهی مبینی ،ص  ،۱۳۲انتشارات
نقطه ،چاپ اول .۱۳۷۷
 ۳۶۰شکوفه مبینی ،هشتمین سمینار بنیاد پژوهشهای زنان ایران ،ویراستار گلناز امین ،شماره هشتم ،تابستان ،۱۹۹۷
ص.۱۸۷
 ۳۶۱پیشین ،ص .۱۸۸
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طیب خاطر میرفتم .آن روزها خیلی به مرگ و به دست کشیدن از همه دلبستگیهای
زندگیام فکر میکردم.
کسانی که در زیر شکنجه قرار گرفتهاند همرأی هستند که اگر بدانید صد ضربه شالق خواهید خورد،
تحملش به لحاظ روانی آسانتر است تا ندانید و قرار باشد پنجاه ضربه شالق را تحمل کنید .چرا که
وقتی به عدد چهل و نه رسیدهاید ،به لحاظ روانی نمیدانید که تنها یک ضربه باقی ماندهاست؛ بلکه
تصورتان این است که ضربهها ،نامحدود فرود خواهند آمد و همین شما را نسبت به آینده ناامید و
بیمناک میکند .در حالی که وقتی میدانید صد ضربه شالق جیره دارید ،پس از تحمل ده ضربه
شالق میدانید که نود ضربهی دیگر در راه است و با هر ضربهای احساس میکنید که یک قدم از
جهنم دورتر شدهاید و همین استقامت و مقاومت را در شما افزایش میدهد .بسیاری از آنها که در
قبرها شکستند ،اگر میدانستند در چندماه آینده راه نجاتی برایشان هست ،به احتمال زیاد مقاومت
میکردند.

زندانی تنهاست و فریادرسی نیست
زندانی تنهاست و او را هیچ فریادرسی نیست .این پیامی است که قبرها القاء میکردند .تالش میشد
این احساس تا آنجا که امکانپذیر است ،در فرد تعمیق یابد.
شکوفه میگوید:
تمام تالش آنها بر این بود که تو باور کنی که تنها هستی و هیچ کس دیگری وجود
ندارد؛ تو در این نقطهی ثابت تنها نشستهای و دنیا همین است؛ تو باید به تنهایی بار
همهی اینها را به دوش بکشی و هیچ کس در هیچ جایی وجود ندارد که از تو حمایت
کند .هیچکس در هیچ جایی وجود ندارد که به تو فکر کند....

۳۶۲

اعظم حاجحیدری میگوید:
نمیگذاریم که شما اینجا جیک بزنید ولی اگر تمام وجودتان هم فریاد بشود ،این جا
صدای فریاد شما را هیچ کس نمیشنود و هیچ کس به داد شما نخواهد رسید .اینجا
 ۳۶۲پیشین ،صفحه .۱۸۹
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آخر دنیاست .از این جا یا میروید قبرستان یا این که آدم میشوید .این است سرنوشت
شوم شما.

۳۶۳

و باز از شکوفه مبینی میشنویم:
میدانستم که توی تابوت بغلی من یکی هست ،ولی بعد از ماهها آدم واقع ًا فراموش
میکرد که کس دیگری در تابوت آن طرف وجود دارد و کم کم میتوانست باورش بشود
که به جز خودش و آن حاجی داوود که به عنوان ناجی ما باالی سرمان ایستاده بود که
هر وقت خواستیم بشکنیم برمان دارد فوری خردمان کند ،کس دیگری وجود ندارد.

۳۶۴

این تنهایی بیش از هرچیز احساس زنده به گوری را در فرد دامن میزد .احساسی که حتا زندگی
آینده فرد را نیز بهشدت تحت تأثیر خود قرار میدهد.
زندانبانان به این ترتیب فرسودن روحیهی زندانیان را با آزاررسانیهای منظم ،فرسایشهای هر روزه
و هراسافکنیهای هر ساعته پی میگرفتند.

چگونگی به کارگیری روان زندانی
زندان در رژیمهای دیکتاتوری  -بهویژه از نوع مذهبیاش  -باید قویترین ابزار برای تحمیل شکلی
جدید به فرد "منحرف" از اصول و معیارهای جامعهی بستهی مذهبی باشد .وقتی احساس میکنند
در این کار به شکل معمول آن موفق نبودهاند ،آنگاه برای احاطه و اعمال فشار بیشتر جهت تحمیل
شکل دلخواه ،فرد را تا آن جایی که امکان دارد ،منزوی میکنند.
"قیامت" در واقع ایزوله کردن کامل بود  .این نکته بدیهی است که در تمام نظامهای سیاسی جهان
که از زندان به عنوان پدیدهای متعارف برای سرکوب مخالفان استفاده میشود ،اختیارات و قدرت
عملی به زندانبانان داده میشود که بر اساس آن میتوانند کیفیت و برنامه زندگی زندانی را در
اختیار خود داشته باشند .آنها از این راه موعد خواب و بیداری ،زمان فعالیت و استراحت ،نوبتها و
مدت غذاخوردن ،کیفیت و جیرهی غذا ،وقت و نوبت دیدار افراد خانواده را برای زندانی تنظیم
 ۳۶۳بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳صص  ۱۱۳و .۱۱۴
 ۳۶۴شکوفه مبینی ،هشتمین سمینار بنیاد پژوهشهای زنان ایران ،ویراستار گلناز امین ،شماره هشتم ،تابستان ،۱۹۹۷
ص .۱۸۹
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میکنند .اما "قیامت" مزید بر همهی این محدودیتهای اعمال شده علیه زندانیان ،قدرت هر نوع
تحرک  -ولو جزیی -را نیز از انسان سلب میکرد؛ چیزی که برای هر موجود زنده امری الزم و
ضروری است .محرومیت استفاده از حواسی چون بینایی و گویایی ،انسان را در محظور کامل قرار
میدهد .بدین ترتیب در تابوتها و توسط گردانندگان آن ابزار جهنمی ،تالش میکردند تا روان و
اندیشهی زندانیان با قرار گرفتن در یک چرخهی معیوب و ناقص ،دچار پریشانی شده و برای بهره
برداری زندانبانان و در راستای منافع آنان آماده گردد.
در اولین گام یا مرحله ،آن بخش از اراده را که با آن به حرکتهای فیزیکی میپردازید ،از شما سلب
میکردند .با زدن چشمبند ،شما را از دیدن ،که یکی از بهترین وسیلهها برای شناخت و آگاهی است،
محروم میکردند .نمیتوانستید راه بروید .آزادی شما را در ایستادن ،نشستن ،دراز کردن پاها،
خوابیدن و استراحت کردن در اختیار خود میگرفتند .از این امکان محروم بودید که هر گاه اراده
کنید بتوانید به دستشویی بروید ،آب بخورید ،قدم بزنید ،بخندید و یا فریاد بزنید .ورزشکردن ،حمام
رفتن و حرفزدن با دوستان که جای خود دارد.
بنفشه در مورد چگونگی شکستن زندانی در این شرایط میگوید:
تمامی احساسات و غرایز ما به زنجیر کشیده شده بود .حق شنوایی ،حق بینایی ،حق
خوابیدن ،حق خوردن ،حق نشستن ،حق راه رفتن ،حق توالت رفتن و  ...را از ما سلب
کرده بودند.
جعبهها ،شکنجهای توأمان برای روح و جسم بودند .جسم میبایستی به اندازهی جعبه،
کوچک ،محدود و ساکن میشد .هر فرد موظف بود اندیشه و روح خود را در چهارچوب
موازین آنها پایین بیاورد و محدود کند .کوچک و کوچکتر تا بتواند جسم خود را رها
کند .آنان رهایی جسم زندانی از قبر را موکول به خدمت در آمدن روح و اندیشه زندانی
کرده بودند .به همین علت بود که سعی در شکستن روح افراد داشتند و تبلیغ میکردند
وقتی روح و اندیشهتان شکست ،جسمتان نیز رها میشود.
شکوفه و پروانه نیز تعبیر مشابهی دارند:
تو را تمام مدت بیست و چهار ساعت ،یک جایی مینشانند ،چشمهایت بسته است،
هیچی نمیبینی و نمیشنوی ،از قوه المسهات نمیتوانی استفاده کنی چون مدام باالی
سرت هستند .اگر دست به یک نخ پتو بزنی ،ضربه است که توی سرت میخورد که :
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»با دستت بازی نکن! فکر نکن! تو قرار است اینجا بشکنی!« ،حق حرف زدن نداری.
تنها چیزی که میشنوی تمام مطالبی است که آنها تو مغزت فرو میکنند.

۳۶۵

در جایی چون تابوتها ،جمهوری اسالمی فقط دست روی عقاید ما نگذاشته بود.
جمهوری اسالمی برای گرفتن اعتقاداتمان ،غرایز انسانیمان را نیز به زنجیر کشید .به
انسانی بگویند حرف نزن .نبین .راه نرو .حق خسته شدن نداری .ارادهی شنیدن و
خوابیدن و دستشویی رفتن تو با ماست.

۳۶۶

وقتی این بخش از برنامه با موفقیت اجرا میشد ،آنها تالش میکردند آنبخش از ارادهی زندانی را
به تسخیر درآورند که با روان وی سر و کار دارد .این کار با تلقین از سوی توابین و یا حاج داوود و
کسانی که مصاحبه میکردند ،انجام میگرفت .آنها در گوش زندانی میخواندند :تو هیچ ارادهای از
خود نداری .تنها راه نجات از "قیامت"" ،بازگشت به خویشتن" و "فطرت خداجوی" است که
مظهرش حاج داوود است و الجوردی" .بازگشت به خویشتن" کذایی هیچ معنایی نداشت جز
تکنویسی دربارهی دوستان و همزنجیران ،با ذکر همهی جزئیات و حتا بیان احساسات و هر آن چه
که فرد در چند سال گذشته از آن آگاه بوده است.
فریده ثابتی میگوید:
در اوج بریدنها جو آرامش بیشتری پیدا کرد .کتکزدنها قطع گردید .هیچ کس با
دیگری کاری نداشت .تماسها قطع شد .همه به خود مشغول بودند و در حال تصمیم
گیری .حاجی رحمانی دوباره سیاست شیرینی را بعد از شالق به کار میبرد .مهربان
شده بود و نصحیت میکرد .توابان هم وارد عمل شدند .با دوستان سابق خود صحبت
میکردند و میگفتند حیف است اینجا بمانی و بر خود جفا کنی .کاری ندارد  ،بیا الکی
چیزهایی بگو و خود را خالص کن.

۳۶۷

 ۳۶۵پیشین ،صص .۱۸۸-۱۸۹
 ۳۶۶شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.
 ۳۶۷فریده ثابتی ،مقاله بازنویسی یک جنایت» :تخت ها« ،سایت گفتگوهای زندان.
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سیبا معمار نوبری را وقتی به این مرحله نزدیک میشود .برای مناظره با موسوی

٢١٧
۳۶۸

 -مسئول

فرهنگی و ایدئولوژی زندان -موقت ًا از قبر خارج میکنند .وی تجربهی خود را چنین توصیف میکند:
بنیه علمی آقای موسوی آنچنان باال نبود و روح علم با وجودش عجین نشده بود.
گویی بسیاری از مسائل تنها محفوظه مغزش شده بودند ،اما برای من کاچی به از
هیچی بود .او در موضع مخالف و با طرح سؤاالتش به حرکت و خیزش مغز من سرعت
میداد .در دومین جلسه بحث زیربنای دیدگاه ماتریالیستیام را سست دیدم .قوهی
احساسی درونم سالها در تنهایی و انزوا به گوشهای رانده شده بود .حال با این
کنکاشها و پرسش و پاسخ با آن زمینه دردها و فشارها طلب تکیه گاهی میکرد.
وجودم تمنای تکیه به نیروی شعورمند و آگاهمند حاکم بر جهان را داشت ،که خود را
وصل به آن ببینم .قطره آبی بودم دور از دریا ،حال نیاز وصل به دریا برایم برجسته شده
بود .من محتاج بودم ،محتاج این قدرت ،تا باز خود را زنده احساس کنم ،معنا داشته
باشم تا با او سخن بگویم ،فریادهای گلویم را با صدا کردنش به بیرون بریزم و بعد از
سالها خشکسالی چشمانم ،آبشار اشکهایم را جاری سازم .موقع خروج از اتاق آقای
موسوی ،چندی از بچههای برگشته از جعبهها را دیدم .آنها برای شرکت در کالس
آمده بودند و در آن طرف اتاق نشسته بودند .با دیدن من خوشحال شده و با ایما و
اشاره از دور به من گفتند» :سیبا! برگرد! سیبا! بیا پیش ما! «
 نه! نمیتوانم! االن نمیتوانم! یک پایم آنجاست یک پایم اینجا .به جعبهها برگرداندهشدم و آن شب استثنایی آغاز شد.

۳۶۹

موسوی در حالت عادی چیزی در چنته نداشت .این را سیبا هم میدانست؛ چنان که خود نیز بر آن
تأکید میکند .اما او در مرحلهای بود که نیاز داشت برای رهایی از نشستن در قبر ،دستاویزی پیدا
کند .تحقیقات روانشناسی نشان میدهد افرادی که تحت فشارهای روحی و جسمی قرار میگیرند
پس از مدتی قدرت تشخیص خود را از دست میدهند و پذیرای گفتههای دیگران میشوند .این

 ۳۶۸وی آخوند کمسوادی بود که مسئولیت فرهنگی زندانهای اوین ،گوهردشت و قزلحصار را به صورت توأم به عهده
داشت .وی قبل از تصدی این پست مسئول جهاد سازندگی زنجان بود .او با آوردن دالیل واهی و بیخردانه مدعی بود که
 ۲۰۰تناقض در مارکسیسم یافته است.
 ۳۶۹سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۱۰۷
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عارضه حتا در افرادی که مدتی در سلول انفرادی محبوس بودهاند ،نیز دیده شده است؛ اما در
تابوتها این عارضه شدیدتر بود.

تالش برای تسخیر روح زندانی
از ترکیب انزوا و تنهایی و فشار جسمی و روحی ،میخواستند معجونی بسازند که با نوشیدن آن،
زندگی را از زندانی بگیرند .اینکه آن را به تجربه دریافته بودند و یا از آموزشهای نوین روانشناسی
استفاده کرده بودند ،در واقعیتی که به چشم دیده میشد ،تغییری حاصل نمیکرد.
از دید حاج داوود و دیگر کارگزاران رژیم ،انزوا و تنهایی ،با تأملی که در انسان بر میانگیزد و با
ندامتی که از پس آن میآید ،باید ابزاری میشد جهت "اصالح" و "به راه آوردن" زندانی بدشانسی
که قرعهی تجربهی "قیامت" به نامش میافتاد .استدالل آنها این بود که :زندانیای که در تنهایی
"قبر" رها میشود ،میاندیشد و در مقابل گناهان و بزههایش تنها و بیدفاع قرار میگیرد و این
تنهایی او را وادار میکند که از گناهانش بیزار شود و تالش کند که از آنها تبری جوید .استدالل
آنها این بود که هرچه فرد خود را بیشتر مسئول ارتکاب گناهانش بداند ،بیشتر قادر به تأمل و
اندیشه میشود و ندامت وی نیز شدیدتر و عمیقتر و تنهایی و فشار "قبر" برایش دردناکتر میشود.
بایستی توجه داشت که "گناه" مورد نظر میتوانست طبیعیترین احساسات بشری باشد .نازلی
پرتوی در ارتباط با تأثیر این گونه تلقینها میگوید:
یکی از دوستانم که با هم به تابوتها آمده بودیم و تا آخر با هم گذراندیم ،دو سه روز
بعد از پایان یافتن تابوتها به من گفت» :ولی نازلی اونها کمی هم حق داشتند چرا که
من در بیرون از زندان پسرخالهام را دوست داشتم«.

۳۷۰

فریده ثابتی میگوید:
اما دائم ًا از بلندگو سخنرانیهای مذهبی از جمله سخنرانیهای بهشتی و مطهری پخش
میشد .فشار شدید روانی و فضای ایجاد شده روی بعضی از بچهها تأثیر میگذاشت و
آنها مصاحبه را قبول میکردند .بعدها بعضی میگفتند که واقع ًا در آن مقطع مذهبی

 ۳۷۰سخنرانی نازلی پرتوی در شب یادمان چهاردهمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۱استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.

زندان قزلحصار

٢١٩

شده بودند .بعضی میگفتند نمیدانند چه اتفاق افتاد ولی آنها دنبال جو راه افتادند.
مثل اپیدمی یک بیماری که گسترش پیدا میکند.

۳۷۱

سیبا معمار نوبری ،یکی از زندانیانی که در قبرها شکست و فرو پاشید ،میگوید:
به مرور زمان دیگر اعتراض و مبارزهای از ما نبود .همه آرام و ساکت در آن جعبهها
منتظر سرنوشت بعدی خود شده بودیم .اوایل فحش و ناسزا و کتک از طرف حاجی بی
چون و چرا بود .وقتی او برای سرزدن میآمد از هر دو ،سه نفر یکی لگد ،مشت و کتکی
نثارش میشد ولی به مرور فشارها از طرف حاج آقا و توابین کم شده و سکوت و آرامی
حاکم شد .آنها میخواستند ما در آن انزوای محض ،در آن دایره بسته و بیتحرک ،در
آن حجاب و دنیای تاریک با قلیل روشنایی از زیر چشمبندهایمان ،به خود بازگردیم،
بازگشت به خودی جبری! و در نهایت آماده پذیرش آنها بشویم که در این امر کم
ناموفق نبودند.

۳۷۲

سیستم ابتکاری آنها دقیق ،علمی و روانشناسانه عمل میکرد .وقتی زندانی با خود و دنیای
اطرافش تنها میشد ،وقتی در اثر فشارهای وارده مقاومتش را از دست میداد و منفعل میشد،
آنوقت با تبلیغات پیچیدهشان ،او را به سمت دلخواه هدایت میکردند .تمامی تالش بر این پایه قرار
میگرفت که فرد را به درون خویش هدایت کنند تا از آنچه در پیرامونش اتفاق میافتاد غافل شده و
چشمانش را بر واقعیت دنیای بیرون از خود ببندد.

نگاه به درون و گناهان جنسی
"آیتالله" عبدالله جوادی آملی در بخش موانع نظری و عملی سیر و سلوک ،در جلد  ۱۱تفسیر قرآن
میگوید:
یکی از موانع مهم تهذیب نفس و سیر و سلوك الیالله آن است که ما همواره به بیرون از
خود مینگریم و از خود غافلیم و در حقیقت "فضول" هستیم نه "عقول"; فرق "فضول"

 ۳۷۱فریده ثابتی ،مقاله بازنویسی یک جنایت» :تخت ها« ،سایت گفتگوهای زندان.
 ۳۷۲سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶صص .۹۶-۹۷
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٢٢٠

و "عقول" این است که انسان عقول ،ابتدا به درون و آنگاه به بیرون ،ولی انسان فضول،
همواره به بیرون از خود مینگرد.

۳۷۳

به زندانی نشسته در قبر تلقین میشد که ریشه همهی نابسامانیها در ذهن و نگاه او به دنیاست.
برای آن که شفا پیدا کند و رستگار شود بایستی به درون خود فرو رود و هر لحظه خود و گذشتهی
خود را مورد سرزنش قرار دهد .آنها به این ترتیب قربانی را که در فشار قبر به سر میبرد به یاد
"گناهها" و ضعفها و لغزشهایش که میتوانستند بسیار طبیعی و عادی باشند ،میانداختند .اگر
نگاهی از سر هوس به کسی انداخته بود ،این را چنان در ذهن او بزرگ میکردند که به غولی تبدیل
میشد.
اگر این عمل را به هنگام هواداری از جریان سیاسی متبوعش انجام داده بود ،ابعاد آن هرچه بزرگتر
جلوه میکرد.
یادآوری "انحرافها و ضعفها"ی اخالقی ،به خاطر آوردن "هوسها و وسوسهها" و نداشتن دانش یا
توانایی الزم برای برخورد طبیعی ،اصولی و درست با آنها ،گاه فرد را به انزجار از خود میرساند.
آنها با دست گذاشتن روی این نقاط و یادآوری آن به زندانی ،او را بهشدت با خودش مسئلهدار و
دچار تناقض میکردند .در واقع تخم کینه نسبت به شخص خودش را در جان و روانش میکاشتند.
او گاه ناخواسته و بدون آنکه اراده کند به انتحار روانی خود دست میزد .اینجا فشار فیزیکی عمل
نمیکرد ،بلکه فشار روانی فرد را میشکست.
چشمبسته و بیحرکت بودن و نشستنهای تماموقت ،آن چنان فشار فیزیکیای را بر فرد تحمیل
نمیکرد که نتواند تحملش کند)در مقایسه با شکنجههای طاقت فرسای جسمی و دوران بازجویی و
سرپا ایستادن و بیخوابی( .بلکه این بزرگ کردن "گناهان" جنسی کوچک و کمبودهای شخصی و
نابسامانیهای ناشی از تمایالت طبیعی ،عادی و حتا ضروری بود که زندانی را از پای در میآورد.
تبدیل خطاهای احتمالی کوچک به بزرگترین فاجعههای اخالقی و "گناهان کبیره" بود که فرد را به
شکست میکشاند؛ گناهانی که ارتکاب آنها شدیدترین مجازاتهای مذهبی را در پی دارد.
هرچند گناهان جنسی و مجازاتهای سخت و فجیعی که از طرف خداوند برای مرتکبین آنها وضع
شده ،اولین بار در تورات آمده است؛ ۳۷۴اما بعدها مورد تأیید شریعت اسالمی قرار گرفت و بخشی از
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» ۳۷۴کسی که با زن دیگری زنا کند ،یعنی هر که با زن همسایهی خود زنا نماید زانی و زانیه البته کشته شوند .و کسی
که با زن پدر خود بخوابد ،و عورت پدر خود را کشف نماید هر دو البته کشته شوند .خون ایشان بر خود ایشان است .و اگر
کسی با عروس خود بخوابد ،هر دو ایشان البته کشته شوند؛ فاحشگی کردهاند .خون ایشان بر خود ایشان است .و اگر مردی

زندان قزلحصار

فرهنگ جامعه شد

٢٢١

۳۷۵

در دوران جنگ هشت ساله با عراق با استفاده از همین ترفندها بود که واعظان و مداحان رژیم،
دسته -دسته کودکان و نوجوانان را آمادهی رفتن روی میدانهای مین میکردند .در شبهای قبل از
عملیاتهای بزرگ ،آنها به سوی جبههها روانه میشدند و در حالی که چراغها خاموش بودند ،تالش
میکردند افراد را در خلسهی روحی فرو برند .آنها با خواندن دعاهای گوناگون و با سرگرفتن قرآن و
طلب کردن مغفرت از خداوند ،سیستم عصبی فرد را در ارتباط با گناهان عدیدهاش حساس
میکردند .آنها تقریب ًا انجام سادهترین امور را نیز جزو گناهان بزرگ تلقی میکردند؛ گناهانی که
هیچ کس در طول زندگی نمیتواند خود را مبرا از ارتکاب آن کند .آنگاه تنها راه رهایی یافتن از این
گناهان و بهشتی شدن را شرکت در انجام عملیات انتحاری و رفتن روی مین یا حمله به قلب
دشمن ،قلمداد میکردند.

۳۷۶

به جز این ،در شب عملیات ،مراسم "حنابندان" را که یکی از آداب

سنتی ازدواج و به حجله رفتن افراد است ،در جبههها انجام میدادند .به این طریق ،خیل مشتاقان
با مردی مثل با زن بخوابد )لواط کند( هر دو فجور کردهاند؛ هر دوی ایشان البته کشته شوند .خون ایشان بر خود ایشان
است .و اگر کسی زنی و مادرش را بگیرد ،این قباحت است .او و ایشان به آتش سوخته شوند تا در میان شما قباحتی
نباشد .و مردی که با بهیمهای )چهارپایی( جماع کند ،البته کشته شود .ان بهیمه را نیز بکشید .و زنی که به بهیمهای
نزدیک شود تا با آن جماع کند ،آن زن و بهیمه را بکش «.کتاب مقدس ،عهد عتیق ،سفرالویان ،باب  ،۲۰آیات  ۱۰تا ،۱۶
انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل ،ص .۱۸۵
 ۳۷۵به نص صریح قرآن ،باالترین گناه در اسالم شرک به خداوند است؛ اما در شریعت اسالمی نیز سخت ترین نوع
مجازات برای گناهان جنسی و به ویژه آمیزش با زن یا مرد همسردار و نیز لواط یا عمل همجنسگرایانه مردان در نظر
گرفته شده است .هرچند مجازات سنگسار در قرآن وجود ندارد ،اما در متون فقهی اولیه و منابع تاریخی آمده است ،پیامبر
اسالم خود دستور سنگسار را در چند مورد صادر کرده بود.
برخی از تاریخنگاران مسلمان دالیل سیاسی و نظامی را یکی از عوامل تعیین مجازاتهای سخت جنسی دانستهاند .بنا به
تعریف آنان ،مسلمانان در دوران نزول ایات به طور دائم در نبرد و مبارزه با دشمنان اسالم بودند .شرایط مستمر جنگی و
دوری رزمندگان از خانه و خانواده ایجاب میکرد که آنها نسبت به وفاداری جنسی زنان خود اطمینان حاصل کنند تا با
خیالی آسوده در جنگ شرکت کنند.
در مجازات ابتدایی زنا در آیه  ۱۵سورهی نسا آمده است :زن زناکار پس از شهادت چهار نفر بایستی تا مرگ در خانه حبس
سبِی ً
ن َ
لّ ُه َل ُه َّ
ال« این دستور با مجازات تازیانه برای مرد و زن زناکار که در آیه  ۲سوره نور آمده نسخ شد » الزَّانِی ُة وَالزَّانِی
ش َه ْد َعذَاَب ُهمَا
خ ِر َولْی ْ
ن بِال َّل ِه وَالْی ْو ِم الْآ ِ
م ُت ْؤ ِمنُو َ
ن ال َّل ِه إِن کُن ُت ْ
خ ْذکُم ِب ِهمَا َرْأ َف ٌة فِی دِی ِ
ج ْل َد ٍة َولَا َت ْأ ُ
ح ٍد ِّم ْن ُهمَا ِم َئ َة َ
ل وَا ِ
ج ِلدُوا ُک َّ
فَا ْ
ن« .قدمت قدیمیترین قوانین مربوط به مجازات زنا به  ۴۴۰۰سال پیش میرسد که بر روی"الواح
ن اْل ُم ْؤ ِمنِی َ
طَاِئ َف ٌة ِّم َ
سومری" حک شده و در آن آمده است" :کسی را که دزدی کرده و زنی را که با دو مرد زناشویی کرده ،باید سنگسار کرد.
آنها را باید با سنگهایی که نیت شیطانی آنها بر روی آن حک شده ،سنگسار کرد" .
 ۳۷۶همین دیدگاه و نگرش است که سیل مشتاقان انجام عملیات انتحاری را در عراق ،لبنان و افغانستان به وجود
میآورد .افراد با کشیدن یک ضامن و انفجار خود ،از گناهان دنیوی فارغ میشوند و به بهشت موعود میروند.

دوزخ روی زمین

٢٢٢

انجام عملیات انتحاری فراهم میشد! قربانیان کم سنوسال چنان خود را در چنبرهی گناهان انجام
داده اسیر میدیدند که چارهی کار و نجات و رستگاری را تنها در انجام عملیات انتحاری و به نیت
"قربت ًا الیالله" میدیدند .در چنین شرایطی شبههی عروج ،وجود بسیاری را فرا میگیرد.

تبدیل زندانی به انسانی مسخ شده
مخترعان "قیامت" و "قبر" با تمسک به فشارهای جسمی و روحی که توضیح داده شد ،بر آن بودند
که قربانیان خود را به عروسکهایی بیاراده تبدیل کنند .زندانی به جایی میرسید که فکر میکرد با
اعتراف به آنچه که از او میخواهند ،خالی شده و به امنیت و آرامش میرسد.
برخوردهای تکمیلی بعدی ،بهویژه صحبتهای حاج داوود و دیگر توابین ،زندانی متزلزل را به
ادامهی راه دلگرم میساخت .آنها از او میخواستند که از خداوند به خاطر گذشتهاش قلب ًا طلب
استغفار و بخشش کند تا راه نجاتی بیابد.
سیما معمار نوبری پس از گذشت بیست و سه سال هنوز نمیتواند درک کند که تحت شدیدترین
القائات و فشارها بوده است:
در این مدت حاج آقا چندین بار مرا پیش خود خواند و شروع به صحبت با من کرد.
رفتار او کمی آرام و منطقی شده بود .توابین جدید و برگشت آنها روی او و روش
برخوردش با زندانیان تأثیر گذشته بودند .او سعی میکرد از خود چهره لیبرال و
بااندیشهای را نشان دهد و به روش مسالمتآمیز و گفتگو زندانیان را به سوی خود
بکشاند نه با زور و کتک و فشار و این قدم بزرگی برای حاج داوود بیسواد ،معروف به
جالد و شکنجهگر بود ،هرچند در این روشهای مسالمت آمیز او تحمیل ،القاء و فشار
هنوز جای پای خود را نشان میدادند.

۳۷۷

حاج داوود و گردانندگان قیامت همچون دوران انگیزیسیون تبلیغ میکردند :مجرم در چنگال
شیطان اسیر است و نمیتواند بر نفس خود غلبه کند .چون به خودش توکل میکند.
در دوران انگیزیسیون مفتشان و بازجویان اعالم میکردند هدف تفتیش عقاید »کمک به مردم برای
پاک شدن است .گناهکاران با اعتراف به گناهان خود و توبه کردن شاید بخشیده شوند«.
 ۳۷۷سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۹۹
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سیبا معمارنوبری که عمیق ًا به شکنجهگر خود وابسته شده بود ،میگوید:
حاجی وقتی مرا با آن حاالت روحی دگرگون دید دریافت که من در شرایط عادی
نیستم .برای او هم غریب بود .از آن موقع رابطه ویژهای بین من و حاجی ایجاد شد .نگاه
و رفتار و حرفهایش طور دیگری شدند ... .حاجی مرتب به من سر میزد .به حرفهایم
گوش میداد .با گریهها و حاالتم همراهی میکرد .مراقب بود آزاری به من نرسد .سعی
میکرد خواستههایم را برآورد  ...مهر و محبت خالصانه او را احساس میکردم .حال نه
تنها از او نفرت و کینه نداشتم بلکه به او واقع ًا عالقمند شده و دوستش داشتم .احساس
نفرت و مبارزه با جمهوری اسالمی هم نداشتم و شوق زیادی از پذیرش آن به من دست
داده بود....

۳۷۸

او همچنین از بازگشت به سوی خدا و پذیرش جمهوری اسالمی میگوید:
بله! من دیگر برگشته بودم .بازگشت بسوی خدا و مذهب و در پی آن قبول جممهوری
اسالمی .حاجی امکان تماس تلفنی با خانوادهام را فراهم کرد .تمام مدت با فریاد و
شادی و گریه به پدر و مادرم میگفتم» :مامان من مسلمان شدهام ،مسلمان شدهام! من
دیگر کمونیست نیستم .من به خدا ایمان آوردهام.

۳۷۹

و فریده ثابتی چنین نتیجه میگیرد:
دیگر رژیم مسألهاش مسلمان شدن یا قبول مقررات نبود .میخواست آنها را درهم
بشکند .چنان شکستنی که دیگر امکان ترمیم پیدا نکند .و به موجودی بیهویت و
بیانگیزه تبدیل گردد.

۳۸۰

 ۳۷۸پیشین ،ص .۱۰۹
 ۳۷۹پیشین ،ص.۱۱۰
 ۳۸۰فریده ثابتی ،مقاله بازنویسی یک جنایت» :تخت ها« ،سایت گفتگوهای زندان.
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٢٢۴

جهاد اکبر مبارزه با نفس
حاجداوود به هنگام پخش مصاحبهها و در زمانی که میکروفون را به دست میگرفت و یا زمانی که به
طور جداگانه با زندانیان صحبت میکرد ،مانند همهی معلمان و واعظان مذهبی تأکیدش بر مبارزه با
"هوای نفس" بود .بارزترین شکل هوای نفس نیز چیزی نبود جز داشتن مشکالت جنسی و اعتراف
به آن در میان جمع .طبق تعریف حاج داوود به این ترتیب فرد "چرک"های روانش را کیسه کشیده
و "پاک و مطهر" میشد.

۳۸۱

او برای پیشبرد مقاصدش با سوار شدن بر روی مفاهیم اخالقی و عرفانی ،مبارزه با "هوای نفس" را
"جهاداکبر" مینامید .فرد تحت فشار هم فکر میکرد گویا به راه عارفان و مصلحان اخالقی میرود و
رو به انسانیت میآورد و البد پا به دنیای کشف و شهود میگذارد.
حاج داوود موعظه میکرد :باید یک گلوله آتش بشوی .همهی وجودت بشود فریاد و این لباسها )با
اشاره به لباسهای تنش( را از تنت بیرون بیاوری و آزاد شوی و رها .گاه فریاد میزد :تا کی
میخواهی در بند این و آن اسیر باشی .بلند شو! بکَن ،بریز دور و به دنیای جدید قدم بگذار .این
پردههایی که تو را اسیر کردهاند بزن کنار تا چشمهایت به نور حقیقت روشن شود! نور خدا بایستی
در دلهایتان روشن شود.
نگهبانان قیامت ،مصاحبهکنندگان و حاج داوود ،به طور هماهنگ تبلیغ میکردند :حرف بزن! خود را
بشکن و خالی شو! مطمئن باش دنیا را بهتر و زیباتر خواهی دید! آنها از تجربهی خود میگفتند.
وقتی فارغ از گناه شوی ،سبک میشوی ،همه چیز زیباتر میشود!
" ۳۸۱دوره مهلت" در قرون وسطی  ،برای اعتراف به گناه ،یکی از حربههایی بود که مقامات کلیسا برای تحکیم مواضع
خود در اروپای التین خلق کرده بودند .در این دوران کار تحقیق از سوی دستگاه تفتیش عقاید معمو ًال هنگامی آغاز شد که
مأموران تفتیش عقاید وارد ناحیه ای می شدند که گمان میرفت پناهگاه تعداد زیادی از بدعتگذاران باشد.
تمام ساکنان آن ناحیه )همٔه زنان و مردان ،پسران باالی چهارده سال و دختران باالی دوازده سال( به میدان اصلی
فراخوانده می شدند .سپس مأمور تفتیش عقاید برای مردم وعظ می کرد و به عنوان یک حکم دینی اعالم میداشت که او
و همکارانش آماده اند در یک "دورٔه مهلت" یک ماهه یا شاید چهل روزه اعترافات آن ها را بشنوند .همٔه کسانی که به
دیدگاه های مذهبی ای اعتقاد پیدا کرده بودند که مطابق اصول ایمانی کلیسا غیر قابل قبول بود ،بایست اعتراف می کردند.
از آن گذشته ،مأمور تفتیش از مردم انتظار داشت کسانی را که دیدگاه های بدعتگذارانه داشتند یا مرتکب گناهان کوچک
تری برخالف مشی کلیسا شده بودند ،معرفی کنند .هنگامی که مردم گرد می آمدند ،مأمور تفتیش به آن ها اطالع میداد
که اگر آن ها در " دورٔه مهلت" ،داوطلبانه حاضر به اعتراف شوند یا دیگران را لو دهند ،مجازاتشان نسبت ًا سبک خواهد بود.
اما هر کس که مرتکب گناه شده یا اطالعات خود را در مورد دیگران پنهان دارد به شدت مجازات میشود .برای کسب
اطالعات بیشتر رجوع شود به »رهنمودنامه« )راهنمای بازجویی( تألیف »ریموند پنافورتی« و »روش های تفتیش عقاید از
متهمان« ) (Procesus inquisitionisتألیف »برنارد کوکسی«.
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تحت تأثیر فضای ایجاد شده بسیاری از بچهها به شوکهای روانی دچار میشدند .از
قبیل گریهها و خندههای هیستریک که به بیحال شدن میانجامید .تیمارداری این
افراد به امتیازی برای توابها تبدیل شد تا با کار بیشتر روی این افراد روند بریدنشان
را تسریع کنند و آن را به نام خود به ثبت برسانند.

۳۸۲

قربانی برای مدت کوتاهی شاید دچار چنین احساسی میشد .او خامخیاالنه تصور میکرد از ژرفای
تیرگی و قعر ظلمت چون اخگری تابناک بیرون آمده و در دل آسمان جای میگیرد.
مراحلی را که حاجداوود برای "جهاد اکبر" تعیین میکرد کم و بیش مانند مراحلی بود که عارفان در
سیر و سلوک خود طی میکنند .این چیزی نبود جز عرفان و سیر و سلوکی که به خدمت قدرت و
جنایت در آمده بود.
 تفکر؛ تفکر پیرامون کردار و رفتار و حتا عقاید روزمرهی خود. عزم؛ عزم یعنی با توجه به مرحلهی قبل تصمیم گرفته شود که چگونه رفتار کند. عمل؛ بر اساس تفکر و عزمی که صورت گرفته عمل کند. مشارطه؛ یعنی با خود شرط کند که گرد گناهان قبلی نگردد و خود را از آنها بری کند.طی این مراحل همگی با توسل به ریاضت امکان پذیر است.
جوادی آملی از اعضای شورای عالی قضایی در سیاهترین روزهای سال  ۶۰در بارهی مراحل سیر و
سلوک معنوی و اخالقی در جلد یازدهم تفسیر موضوعی قرآن کریم میگوید:
بعد از مرحله ریاضت ،وقتی نفس اماره انسان ،مطیع عقل عملی او شود و دیگر امر به
سوء نکند ،او فراغتی براى مراقبت و محاسبه پیدا میکند.

۳۸۳

 مراقبت؛ چنین معنا میشود؛ فرد به طور دائم از خود مراقبت کند که بر آنچه که شرط کردهپایبند باشد و قول و قرار خود را اجرا کند .مراقبت مهمترین مرحلهی سلوک و جهاد با نفس است.
در حقیقت پیشگیری و واکسینهکردن فرد است و این امر تا انتهای راه همیشه و هر لحظه باید انجام
گیرد.
جوادی آملی در این زمینه میگوید:

 ۳۸۲فریده ثابتی ،مقاله بازنویسی یک جنایت» :تخت ها« ،سایت گفتگوهای زندان.
http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm ۳۸۳
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٢٢۶

مراقبت این است که انسان کامال "رقیب" باشد" .رقیب" یعنی کسی که "رقبه" )گردن(
میکشد تا اوضاع را زیر نظر داشته باشد .انسان باید رقیب و مراقب خود باشد و بر
اعمال خود ،اشراف داشته باشد که چه میکند; به این معنا که ،اگر تصمیم گرفت کار
خوبی انجام بدهد ،زود این تصمیم را اجرا کند و اگر تصمیم گرفت کار بدى انجام دهد،
فورا از آن برگردد و البته هر تصمیمی را هم که گرفت و هر کارى را انجام داد ،ثبت
کند تا در محاسبه سودمند باشد.
در کنار مراقبت" ،محاسبه" مطرح است .انسانی که سیر و سلوك دارد ،اهل حساب است
و اعمال ثبتشده خود را حسابرسی میکند  ...قبل از این که انسان را در روز توزین و
حساب ،وزن کنند یا او را به محاسبه فرا خوانند او باید خود را توزین و به حسابرسی،
دعوت کند ...انسانی که اهل محاسبه باشد ،خود را بدهکار میبیند; وقتی بدهکار ببیند،
هرگز اهل تمرد ،غرور ،تکبر و مانند اینها نیست و خاضع و خاشع میشود .کسی که
"خاطرات" خود را جزو "اعمال" خویش بداند ،یقین ًا مواظب صحنه نفس خواهد بود.
نتیجه آن که سالك محاسب همان طور که مواظب زبان خویش است مواظب نشستن و
برخاستن ،خوردن و آشامیدن ،امضا کردن و اندیشیدن خود نیز هست.

۳۸۴

به این ترتیب پیروان این قبیل تفکرات ،به انتحار روانی فرد ،لباس عافیت میپوشاندند و آن را مبارزه
با نفس و جهاد اکبر قلمداد میکردند.
آنها که پس از "تفکر"" ،عزم" میکردند به راه گذشتهی خود پشت کنند ،و در مقام "عمل" به این
"تفکر" و "عزم" ،کلیهی اطالعات خود را در اختیار مقامات زندان قرار میدادند ،باید با خود "شرط"
میکردند که تمامی پیوندهایشان با گذشته را قطع کرده و "مراقب" باشند که بر عهد و ایمان
جدید خود پایدار بمانند و به "محاسبه" اعمال نیک خود بپردازند .به همین دلیل باید به طور مستمر
و روزانه بر علیه دوستان و همفکران سابق خود گزارش تهیه میکردند و در اعمال انواع و اقسام
فشارها و محدودیتها علیه آنها بکوشند.

استفاده از زیباییها برای تحت فشار قرار دادن زندانی
اگر هیچ یک از این فشارها و دسیسهها نتیجه بخش نبود ،آن وقت به حربهی پیچیده دیگری
متوسل میشدند .با شیوههای گوناگون سعی میکردند ذهن زندانی را به جلوههای زییای زندگی
 ۳۸۴پیشین.

زندان قزلحصار
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معطوف کنند تا حسرت از دست دادن آنها در او دو چندان شود.
پروانه از این گونه تالشها میگوید:
ال روبهروی یک
یک جا به جایی در سالن به وسیلهی حاجی به وجود آمد .جای من قب ً
دیوار بود و حاال جلو یک پنجره مشرف به حیاطی پر از گل و درخت .فهمیدم که
حاجی به طور غیرمستقیم اجازه داده که توابها بگذارند از زیر چشمبند بیرون را نگاه
کنم تا شاید باعث خستگی بیشتر در ادامه نشستن شود.

۳۸۵

او همچنین میگوید:
روزی دیگر ترفندی دیگر ،حاجی یک بچهی خوشگل نه ماهه را داخل سالن آورد.
صدای خندههای بچه و تالشش برای حرف زدن تمام وجودم را شاد کرده بود .من
عاشق بچهها هستم و حاال یک بچهی کوچولو آن جا بود .حاجی بچه را گذاشت کنارم و
گفت چشمبندت را بزن باال .از زیر چشمبند به بچه نگاه کردم .به نظر دختر میآمد.
دستی به سرش کشیدم .تواب با شادی گفت نه ماهه است قشنگه نه؟ نمیدونم چرا
بغض گلویم را میفشرد .در جایی مثل تابوتها ،انسان احساس میکند که هیچ وقت
بیرون را نخواهد دید و این آخرین باریست که یک بچه را میبیند .من همه ستیزها را
با خود کرده بودم و میدانستم شرایط حاجی را هیچ وقت نمیپذیرم .هیچکس
نمیدانست واحد تختها به کجا ختم خواهد شد .آیا ما واقع ًا ذره ذره به استقبال مرگ
میرفتیم .کسی نمیدانست و به همین دلیل من آن بچه را با نگاهم از زیر چشمبند
میبلعیدم .حاجی گفت میتونی بری بیرون .ازدواج کنی ،بچهدار بشی ،تو خیلی جوونی
و  ...و من ترفند جدید حاجی را مثل ضربه کابلی بر پاهایم چنان شدید درک کردم که
با خشونت بچه را به عقب هل دادم .و ثمرهی این بازی جدید چند مشت و لگد از جانب
حاجی بود.

۳۸۶

بیتا که میترسد اسیر زیباییهای زندگی شود ،میگوید:
 ۳۸۵شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.
 ۳۸۶شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.
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رؤیاهای زیبای کودکی بارها توی آسایشگاه ۳۸۷به یادم میآمد و مرا به امیدوار بودن به
فردایی که قرار بود از راه برسد و به لبخند زدن و پشت کردن به خاطره
تابوتها وامیداشت .توی تابوتها سعی میکردم از این بخش از رویاهایم فاکتور بگیرم.
نمیخواستم در حالی که هیچ آیندهایی برایم متصور نیست ،به دام زندگی و فریب
خواستنیهای دنیا بیفتم .نمیخواستم تحت هیچ عنوانی دلم یاد بیرون و آرزوهای
بیرون و زیباییهایی را که از آنها محروم شده بودیم بیفتد .میترسیدم دلم هوای
چیزهایی را کند که مرا از واقعیات زندان دور میکرد .اما توی آسایشگاه اینطور نبود.
فهمیده بودم از دام مرگی تدریجی توی تابوت رهیدهام و به خودم این حق را میدادم
که دلم را ،قلبم را به مهمانی خاطرات و رویاهای دوران بچگیام ببرم .آن خاطرهها
کمکم میکرد که بتوانم به نوعی خودم را در برابر سیاهکاریهای اسماعیل و
نگهبانهای آسایشگاه و شعبه و توابها و همه عناصر تبهکار آن ماتمسرا محفوظ نگه
دارم .با خودم فکر میکردم ما برای دنیایی میجنگیم که بچههایش باید بتوانند به
رویاهایشان دل ببندند و بزرگترهایش باید بتوانند برای رسیدن به آن رؤیاها تالش
کنند.
بنفشه در مورد خاطرهی تکاندهندهی برخوردش با حاج داوود میگوید:
بعد از گذشت شش ماه روزی حاجی به داخل جعبهام آمده و پچ پچ کنان گفت:
»سالم«! من سکوت کردم و پاسخی ندادم .او ادامه داد» :بیرحم جواب سالم مرا بده.
تو هنوز مرا بایکوت کردهای؟! قافله رفت و تو تنهای تنها در این جعبه نشستهای .رفقای
سابق تو در بند عشق میکنند و از امکانات لذت میبرند .بلند شو و چشم بندت را در
بیاور و به هر دو ردیف جعبهها نگاه کن «.من همچنان نشسته بودم .خودش چشم بند
مرا کشید و مثل همیشه با لگدی مرا از جا بلند کرد .گفت» :نگاه کن« .او راست
میگفت .در ردیف ما جعبهها خالی بودند .اما فکر کردم که حیله و نیرنگی را به کار
برده است .تصور میکردم آنان را به قسمت دیگری انتقال داده است تا به من وانمود
کند همگی توبه کردهاند و به بند رفتهاند.
 ۳۸۷سلولهای انفرادی که در شمال اوین قرار گرفته بود .این سلولها در سالهای  ۶۰-۶۲به دست زندانیان نادم و تواب
ساخته شد.
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جعبهها و قبرهایی که در گاودانی قرار داشتند ،خالی شده بودند و به همین دلیل مرا به
قسمت دیگری که هنوز زندانیانش در جعبهها نشسته بودند و مقاومت میکردند ،انتقال
دادند.
در گورستان بند قیامت ،زندانی برای ایستادن و مقاومت گاه مجبور بود دست از همه چیز بشوید؛
حتا زیباییها .او برای ماندن ،محرومیت را برای خود به جان میخرید.

مراسم غسل توبه و تعویض لباس
وقتی فرد میشکست و به لحاظ روانی فرو میپاشید و عزم توبه میکرد ،به حمام فرستاده شده و
غسل داده میشد .آنگاه لباسهای شسته شده و تمیز را به او میپوشاندند تا شتشوی درونی و
باطنی او با شستشو و پاکی ظاهری همراه شود.
سیبا معمار نوبری از بازگشت به سوی خدا و غسل توبهی خود میگوید:
سر جایم بودم و به تمام وقایع پیش آمده فکر میکردم .با گذشت زمان کم کم احساس
کردم سرعت حرکت مغز من بیشتر و بیشتر میشود ،بیشتر و بیشتر و باز هم بیشتر ...
شادیام لحظه به لحظه فزونتر میشد اما از سرعت زیاد مغزم هم هول و هراس برم
داشته بود  ...تواب مراقب که دختری آرام و مهربان بود ،برای بردن من به دستشویی
سراغم آمد .درازای دستشویی حدودًا سه متر بود .یک دفعه حالت خاصی به من دست
داد که از شدت آن از خود بیخود شدم .آبشاری فرحبخش و زیبا از قطرات اشک که
اراده و اختیاری بر آن نبود و نمیخواستم هیچ مانعی بر آن باشد .در آن محوطه
دستشویی اینور و آنور میرفتم ،با خود حرف میزدم ،اشک میریختم و این طرف و آن
طرف میرفتم .دخترک تواب عاجز و ناتوان خواست کاری بکند .با اشارهای به او
فهماندم» :رهایم بگذار!« او بهت زده و با ترحم کناری ایستاده بود و نگاهم میکرد .با
سیل اشک افتان و خیزان تکرار میکردم» :میخواهم توبه کنم! میخواهم توبه کنم!
میخواهم به سوی خدا برگردم! به سوی او ،به سوی او ،میخواهم غسل توبه کنم«.
احساس گناه شدیدی به من دست داده بود .گویی بار گناه عالم بر دوشم سنگینی
میکرد .توسلی جز به خدا و مذهبی که از کوچکی به ما آموخته بودند ،نداشتم .شاید
اگر در هند زاده شده بودم ،در شرایطی مشابه به خدای برهمایی یا بودایی یا هندوها

دوزخ روی زمین
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متوسل میشدم .مذهب من ،تکیه گاهی شده بود که خودآگاه و ناخودآگاه بار فشاراتم
]فشارهایم[ را کم میکرد .از زمان بیدینی و ضد خدا بودنم احساس گناه به من دست
داده بود .گریه و زاری و توبه و امید به پذیرش آن از طرف خدا آرامم میکرد.

۳۸۸

او همچنین در مورد لباسهای گذشتهاش میگوید:
همه لباسهای قبلیام را دور انداختم .آنها را چنان نجس و کثیف میپنداشتم که با
هیچ شستنی قابل رفع نمیدیدم .با هر چه مربوط به گذشتهام بود شدیدًا فاصله گرفته
بودم.

۳۸۹

عمل غسل را نازلی پرتوی هم شهادت میدهد:
برای این که حاجی باور کند ،صحنهی نمایش برگزار میشد .کسی ناگهان داد میزد:
آی نور ،نور دیدم .یعنی خدا را دیده است .به حاجی گزارش میشد .میآمدند و او را
میبردند .لباسش را میشستند و غسل میدادند .بعد خودش حمام میکرد و غسل
میکرد و مسلمان میشد .بعد بقیه وسایلش را آب میکشید و حرفهایش را میزد و
مصاحبه میکرد.

۳۹۰

صحنهآرایی به گونهای بود که فرد تصور کند در آیینی مذهبی شرکت کرده است .تالش میشد در
فرد این احساس را به وجود آورند که او نه یک عنصر بریده و درهم شکسته ،بلکه انسانی است که
رستگار شده و در راه پاکی و طهارت گام گذاشته است تا بعدًا بتواند با انرژیای که کسب کرده به
آنها خدمت کند.

 ۳۸۸سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶صص .۱۰۸-۱۰۹
 ۳۸۹پیشین ،ص ۱۲۶
 ۳۹۰سخنرانی نازلی پرتوی در شب یادمان چهاردهمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۱استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.
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پناه آوردن به اوراد و ادعیه ،راهی برای برخورد با تناقضات درونی
توابین پس از رهایی از قبرها ،با پناه بردن به ادعیه و اوراد مذهبی به طور موقت سرپوشی بر روی
تناقضات درونیشان میگذاشتند .آنها به انتحار روحی و روانی خود دست زده بودند و این تنها راه
برای فرار از پیامدهای ناگزیر آن آنتحار بود .آنها در مراسم مختلف مذهبی شرکت میجستند ،قرآن
بر سر میگرفتند و دائم ًا مفاتیح به دست از این سو به آن سو میرفتند و دعای کمیل و توسل برگزار
میکردند .آنها در مراسم سینهزنی ماه محرم گِل به سر و روی خویش میمالیدند و به نوحهسرایی
میپرداختند.
سیبا معمار نوبری پس از این که در قبرها شکست و به بند سه انتقال یافت از دعا خواندن خود
چنین میگوید:
در این بند با حوریه ذاکر،

۳۹۱

از توابین فعال بند در ارتباط بودم .گویی او نیز از

مسئولین بند بود .من حوری را دوست داشتم .احساس نزدیکی در بعضی حاالت
روحیام با او میکردم .یک روز از او خواستم این امکان را برایم فراهم کند که من در
بند از پشت بلندگو دعا بخوانم .به کمک او این موقعیت به من داده شد .دعای "النور
النور" را از مفاتیحالجنان انتخاب کرده بودم .موقعی که شروع به خواندن دعای النور
النور کردم ،بی اراده آنچنان صدایم آهنگ خاصی بخود گرفت که موج روح بخش آن
به کل بند طنین انداخت .تمام بند یکدفعه در سکوت عمیقی فرو رفت .انگار همه
متوجه آنرمال بودن این دعاخوانی شده بودند.

۳۹۲

سیبا همچنین در مورد گریههای سرزنشآمیز خود میگوید:
مینشستم گریه میکردم که خدایا من را عفو کن ،من آنجا آن اشتباه را کردم ،اینجا
 ۳۹۱مادر وی خانم سکینه محمدی اردهالی که در تهران ،جلسات قرآن و دعاخوانی ویژه زنان را اداره میکرد ،در دیماه
 ۶۰صرف ًا به خاطر مخالفت با خمینی و جنایاتش در سن شصت سالگی اعدام شده بود .چهار برادر حوریه ،به نامهای
محمود ،محمدباقر ،محمدجواد و جالل در زندان به سر میبردند .برادر دیگرش ابراهیم به همراه همسر و فرزندان خود و
همسر و فرزندان برادرش محمود به خارج از کشور گریخته بودند .صدیقه خواهر کوچک او به همراه پدرش نیز مدتی
زندانی بودند .عالوه بر اینها همسر محمدجواد نیز در زندان بود .دو برادر دیگر حوریه به نامهای جعفر از مقامات دادستانی
و از فرماندهان سپاه پاسداران و محمدعلی ،معاون وزارت صنایع در سالهای  ۶۰-۶۸بود.
 ۳۹۲سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶صص ۱۲۶و .۱۲۷
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این گناه را کردم ،این مرحلهی سرزنش کردن خود من و این که انسان خودش را مقصر
بداند ،چه خودش را و چه دیگران را ،این سیر خیلی طوالنی طی شد تا من بتوانم از آن
بیایم بیرون...

۳۹۳

خواندن این دعاها تأثیرات دیگری هم داشت .از صبح تا شب دعاخواندن که جز خمودی و بیعملی و
نفرت از خود و زندگی گذشته حاصلی در برنداشت ،قربانی را به موجود ضعیف و بیپناهی تبدل
میکرد که هر روز بر دایره ضعف و بیپناهیاش افزوده میشد.

آشنایی با توابین در قبرها
بدون حضور توابین ،برپایی ،اداره و تحمیل شرایط سخت و دشوار بر سایر زندانیان در هیچکدام از
زندانهای جمهوری اسالمی اساس ًا میسر نبود .برای شناخت بهتر توابین و کارکردشان ،آنها را
میتوان به دو دسته تقسیم کرد.
 -۱بخشی از توابین کسانی بودند که با همکاری گسترده خود در طول سالهای گذشته و غالب ًا از بدو
دستگیری  ،اعتماد ویژهی مسئوالن زندان را کسب کرده و همچون "کاپوها"
جنایتی آماده بودند.

۳۹۵

۳۹۴

برای انجام هر

از آنجایی که قبرها و قیامت تقریب ًاحالت سری و مخفی داشت ،در ادارهی

محل از توابینی که جزو محارم نظام بودند ،استفاده میشد .زهره شاه حسینی یکی از شاخصترین
توابهای محرم بود .وی یک سال پس از دستگیری موجبات دستگیری مادر و پدرش را فراهم کرده
و خود به همراه پاسداران برای دستگیری آنها اقدام کرده بود .او بعدها به همراه مادرش در یک
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 ۳۹۴کاپوها افراد بازداشت شدهای بودند که در اردوگاههای مرگ ،با نازیها همکاری میکردند .در واقع ،کاپو ،که خود از
میان قربانیان انتخاب شده بود  ،وحشت و بیرحمی را به پنهان ترین زوایای زندگی قربانیان در اردوگاه های مرگ انتقال
میداد .آنها در ذهن زندانیان اردوگاههای مرگ ،چهره ای منفور تر از خود نازیها داشتند.
 ۳۹۵گاه در برابر شقاوت و بیرحمی برخی توابین ،سنگدل ترین پاسداران ،انسانهایی دلرحم جلوه میکردند .توابین به
چنان موجودات مسخ شدهای مبدل شده بودند که دیگر هیچ شباهتی به انسان نداشتند .گویی قیافههایشان نیز دچار
دگردیسی شده بود .در بندهای مردان ،بعضی اوقات توابین در دستههای چندین ده نفره به بندها هجوم میآوردند و در
حالی که دیوانهوار بر سر و سینهشان میکوبیدند و چشمهایشان از حدقه در آمده بود ،فریاد میزدند» :به ما میگن
دیوونه ،دیوونهی حسینی ،دیوونهی خمینی« و »کفارهی گناه ما ،سنگر شدن در جبههها« آنها در حالی که میلههای
سلول را تکان میدادند و با لگد به در و دیوار میکوبیدند ،سعیمیکردند با دادن شعارهای تهدیدآمیز جو رعب و وحشت
در بند ایجاد کنند.

زندان قزلحصار
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سلول به سر میبرد.
شعله اعتمادی دیلمی دانشجوی دندانپزشکی یکی دیگر از این گونه توابها بود .او به دلیل
برخورداری از صدایی رسا و زیبا ،نوحهخوان زندان نیز شده بود و عموم ًا در مراسم مذهبی و
سوگواریها به روضه و نوحهخوانی میپرداخت.
این دسته از توابین در امر نگهبانی ،آزار و اذیت زندانیان ،گزارشدهی و شرکت در ضرب و شتم و
تحقیر زندانیان با جدیت خارقالعادهای کوشا بودند .آنها از هیچکاری برای تحقیر و شکنجهی
همفکران و دوستان سابقشان ابا نداشتند:
دو ماه میشد که لب به چای نزده بودم .وقتی زهره برای خودش چای درست میکرد،
ما عطر چای را مینوشیدیم! یک بار با صدای بلند گفت :از چایام اضافه مانده ،اگر
کسی میخواهد دستش را بلند کند ،کلک میزد  ...گویا یک نفر دستش را بلند کرده
بود .چون میشنیدم که باالی سرش رفته بود و مسخرهاش میکرد.

۳۹۶

بیتا که قبل از دستگیری ،شعله اعتمادی دیلمی را میشناخت و مورد عالقه و محبت او بود ،میگوید:
شب شده بود .موقع تقسیم غذا بود .شعله ظرف غذایی را از باالی سرم به دستم داد.
غذا به نظرم سوپ بود .آبکی بود .االن یادم نیست .شعله طوری ظرف را به من داد که
ظرف یکوری شد و کمی از آب غذا ریخت روی چادرم .بعد با تحقیر گفت» :بگیر ،غذاتو
بگیر بخور و بگو که جمهوری اسالمی از نظر اقتصادی داره ورشکست میشه!« ]اشارهی
او به پایین بودن کیفیت غذا بود[ تحلیلهای توی بند هشت به گوشش رسیده بود و
داشت تحویلم میداد.
مهتاب در مورد یکی از توابهای واحد مسکونی میگوید:
در گرمای آخر بهار و تابستان  ،۶۳تواب نگهبان مرا با مانتوی کلفت و جوراب و روسری
و چادر و شلوار ضخیم برای تنبیه میبرد ،مینشاند کنار شوفاژ روشن و در اعتراض من
میگفت» :اینجا از آتش جهنم گرمتر نیست ،بشین تا ببینی باید در روز قیامت و در
 ۳۹۶حقیقت ساده ،منیره برادران ،انتشارات نیما ،آلمان ،سال  ،۷۹ص .۱۳۲
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جهنم چه عذابی را تحمل کنی« .من هم مینشستم و سر خودم را با خاطرات روزهای
برفی دوران بچگی و بازی توی کوچه و آدم برفی درست کردن روی پشت بام و
چیزهایی از این قبیل گرم میکردم تا گرمای هوا و داغی شوفاژ روشن را کمتر حس
کنم.
بیتا که هفت ماه در قبر و واحد مسکونی بوده ،میگوید:
در دوران تابوتها یادم است که یک زن درشت هیکل سیه چرده با چهره جنوبی بود
که معمو ًال نگهبان شیفت نیمه شبهای تابوتها بود .یک بار که اسماعیل ،نیمههای
شب برای بازجویی مرا صدا کرده بود زیر هشت واحد یک ،آن زن آمد و مرا برد توی
راهرو و نشاند کنار دیوار تا اسماعیل بیاید و در این فاصله مدام میگفت» :حس
نمیکنی که داری میسوزی؟ اطالعاتت را بده و خودت را از آتش جهنم راحت کن!«
و در همان فاصله چنان رفتار دوستانه و بگو بخندی با دو پاسدار زیر هشت داشت که
اگر نمیدانستم او هم زندانی است ،فکر میکردم قطع ًا از کادر و پرسنل زندان است.
ویدا برزگر در مورد معصومه حاج حسن معمار یکی از توابین فعال زندان قزلحصار چنین میگوید:
 ...بند تقریب ًا خالی شده بود و سکوت مرگباری در آن حاکم بود .تا اینکه من را هم
همراه عدهای دیگر به قیامت بردند .زیر هشت با چشم بند بودیم .صدای داود رحمانی

بود که گفت  -حاج معمار حسن  ۳۹۷ -بیا ببرش .برای یک لحظه قلبم از حرکت ایستاد.
بیاختیار خود را عقب کشیدم و پاهایم را روی زمین فشردم .خیلی زود صدای ریزی

گوشه چادرم را گرفت و گفت :بیا بریم) .صدای معصومه ،تواب مسؤل بندمان بود .تا
آنروز نمیدانستم که فامیلش حاج معمار حسن است ،چون افراد را با اسم کوچک صدا
میزدند .او توابی بود که حکمش تمام شده بود ولی میترسید به بیرون برود و ترجیح
داده بود که در آنجا مانده و در خدمت زندان باشد( بعد از پیمودن راهرو طوالنی در
جایی ایستادیم .داود رحمانی با صدای خشن خود گفت» :قانون را بهش بگو .«...او هم
 ۳۹۷نام دقیق وی معصومه حاج حسن معمار است .وی در ارتباط با مجاهدین دستگیر شد؛ در یک مصاحبه تلویزیونی
شرکت کرده که گزارش آن در مطبوعات جمهوری اسالمی نیز درج شد.

زندان قزلحصار
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بازوی مرا گرفت و گفت» :قاشقت را به بشقاب نمیزنی ،با انگشت دست صدا در
نمیآوری ،برای دستشویی دستت را بلند میکنی ،سرت را نمیچرخانی ،چشم بندت را
باال نمیزنی« و...

۳۹۸

توابین از هر راهی برای ازدیاد فشار روی دوستان قدیمیشان استفاده میکردند .سیبا معمار نوبری
که خود بعد به جرگهی توابین پیوست ،میگوید:
دومین روز بعد از بیدار کردن ما از خواب ،زهره شاه حسینی مرا بلند کرد .او از
طرفداران سابق گروه اقلیت بود و توابی خشن و بیمهر که برخوردهای مغرضانهاش
همه را اذیت میکرد .مادرش نیز که دوره محکومیتش را میگذراند از آزارهای او در
امان نبود.
زهره در حال جا به جا کردن من مرتب فحش و ناسزا میگفت و مرا در جایی نشاند که
درست در معرض مشت و لگدهای حاج آقا باشم .ناراحت بودم ولی چارهای نبود ... .اما
انگار فحش و ناسزاهای زهره تمامی نداشت .مرتب میرفت و میآمد و ناسزا میگفت .تو
سری زدنها هم اضافه شده بود .دیگر این همه تمرکز روی من عادی نبود .کم کم
متوجه شدم بد و بیراهش غیرعادیست و جنبه سیاسی ندارد .حرفهایی مثل ضد انقالب
کمونیست ،خیانتکار بیدین ،کافر و غیره نبود .فحشها رنگ و بوی دیگری داشتند .او
به یکی از توابها میگفت» :آره ما باید به حاج آقا بگوئیم .اینجا و این کثافتکاریها؟
این زن باید به سزای اعمالش برسه .تعزیر باید بشه!« کم کم حساس شده بودم یعنی
چی؟ این حرفهای بی ربط چیست؟
موقع دستشویی بردن زهره باز این حرفها را با سقلمه و هل دادن تکرار کرد .البته
تعرضات بدنی توابها مثل پاسداران نبودند؛ اما ناراحتی و اثرات روحی آن عمیق ًا انسان
را درگیر میکرد .دوباره بعد از نیم ساعتی زهره باالی سرم آمد و باز شروع کرد .دیگر
کفرم باال آمده بود .آخر یعنی چه این تمرکز روی من؟ نمیفهمیدم .میبایست موضوع
خاصی باشد .از صبح تا ساعت دوازده ظهر این وضعیت ادامه داشت .زهره مرتب به
تواب دیگر میگفت» :بگذار حاج آقا بیاید .آنوقت حالیاش میکنیم«.

 ۳۹۸جدال با خاموشی ،اشرف دهقانی .انتشارات چریکهای فدایی خلق ،تابستان  ،۸۶صص  ۱۹۴و ۱۹۵

دوزخ روی زمین

٢٣۶

 ...این بار وقتی زهره دوباره شروع کرد ،یکدفعه عصبانی شدم و گفتم» :آخ چیه؟ چی
داری میگی؟ اینحرفها یعنی چه؟ مگر من چه کار کردهام که از صبح دست از سر من
بر نمیداری؟«
 آره تو! خودت را نزن به موش مردگی! خودت میدونی چه کثافت کاریهایی کردی؟حاجی بیاد خدمتت خواهد رسید ،حکم تو تعزیره!
 تعزیر برای چی؟ میشه واضحتر حرف بزنی .منظورت چیه؟ نمیخواد خودتو به او راه بزنی .ما همه چیز را دیدیم .تو و آن دختره الهه ،سزایکثافتکاریهاتون را میبینید .بخصوص تو که بزرگتری .او شانزده -هفده سال بیشتر
نداره .یکدفعه سرم سوت کشید .چی؟! تازه دوزاری من افتاد نه! نه! امکان ندارد .وای!
وای! باورکردنی نبود .چطور ممکنه چنین تهمتی؟ چنین پاپوشی!
 زهره! تو داری علن ًا به من تهمت میزنی .آخه چطور ممکنه من با آن دختر...نمیتوانستم جملهام را تمام کنم .داغ کرده بودم تمام وجودم عرق شده بود .با بردن
اسم آن دختر کم سن و سال زبانم بند آمده بود .داشتم دیوانه میشدم .الهه ،دختری
که شاید بیشترین ارتباط ما در آن جمع سرد و غیر صمیمی از یک سالم و احوالپرسی
ساده تجاوز نمیکرد .تازه فهمیده بودم به چه خاطری از صبح فحش و ناسزا میشنوم و
کتک میخورم .حاال بیاو درستش کن! چگونه میتوانستم خالف آن را ثابت کنم؟ در
این مانده بودم که آنها از کجا به این فکر رسیدهاند؟

۳۹۹

منیره برادران نیز گواهی میدهد که:
ساعتی بعد با صدای ناسزاهای زهره از خواب پریدم .اما هنوز که صبح نشده بود .صدای
لرزان دو نفر را میشنیدم که میگفتند» :ما که کاری نکردهایم «.زهره میزد و ناسزا
میگفت .فحشهایش زننده بود و اتهاماتی را به آن دو نسبت میداد ... .زهره برای لذت
بردن از آزار ما ،دنبال بهانه میگشت .از صدای فریاد او پاسداری به داخل آمد .زهره آن
دو نفر را نشان داد .او هم با مشت و لگد به جان آنها افتاد ... .پس از کتکهای فراوان
آن دو را سرپا نگه داشتند تا صبح روز بعد ،که حاجی بیاید و حسابشان را روشن کند.
فردای آن روز حاجی آمد و با شالق به جان آن دو افتاد.

۴۰۰

 ۳۹۹سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶صص  ۹۰تا .۹۲
 ۴۰۰حقیقت ساده ،منیره برادران ،انتشارات نیما ،آلمان ،سال  ،۷۹صص  ۱۳۰و .۱۳۱

زندان قزلحصار
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مهتاب دربارهی تیرهی دیگری از توابین میگوید:
در میان توابهای بند قیامت ،دختر کردی هم بود به اسم "شرافت" .اساس ًا توی
توابهای آن دوره و در بند قیامت ،کردهای زیادی بودند که انجام وظیفه میکردند .به
نظرم در یک مقطعی ،کردهایی که به عنوان تواب به قزلحصار منتقل شده بودند،
کارگزاران خوبی برای مسئولین زندان بودند.
همهی توابین رفتار یکسانی نداشتند ،بیتا دربارهی پروین بازرگان یکی از توابینی که رفتار
معقوالنهای داشت ،میگوید:
پروین بازرگان از بچههای غیر مذهبی بود) .احتما ًال هوادار سابق اقلیت( فرد بیآزاری
بود و صرف ًا سعی میکرد وظیفهای را که حاجی به عهدهاش گذاشته بود ،با کمترین
حواشی انجام دهد .دختر با شخصیتی به نظر میآمد .من که هیچ وقت ندیدم با بچهها
رفتار تحقیرآمیز و بدی داشته باشد .زمستان  ۶۲یک بار توی تابوتها به ما گفت که
 ۲۵سالش تمام شده است .داشت نصیحتمان میکرد که قدر جوانیمان را بدانیم و
عمرمان را آنجا تلف نکنیم و قس علیهذا.
 -۲کسانی که خود از قربانیان قبرها بوده و پس از آنکه به دالیل گوناگون نتوانستند فشارهای وارده
را تحمل کنند ،به خدمت رژیم در آمدند و از هیچ کوششی برای شکستن دوستان قدیمیشان فرو
گذار نمیکردند .توجه به پیشینهی این دسته از توابین ،چگونگی شکستن آنها و عملکرد بعدیشان،
ضمن آنکه تأثیرات قبرها را نشان میدهد ،تجربیات گرانبهایی را نیز در اختیار میگذارد.
سیبا معمار نوبری در مورد یکی از این توابین میگوید:
جالب که بعد از انتقال به بند توابین ،صدیقه را در آنجا دیدم .او نه تنها توبه کرده بود
بلکه از اهل تسنن به شیعه گرویده بود و در مالقات با خانوادهاش ،از آنها خواسته بود
که برایش مهر و سجاده بفرستند؛ چیزی که اهل تسنن آن را قبول ندارد.
 ۴۰۱سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۸۵

۴۰۱

دوزخ روی زمین

٢٣٨

این دسته افراد خود تا مدتی پیش جزو زندانیان مقاوم بندها بودند .بیشتر آنها برخالف اکثریت
قریب به اتفاق زندانیان که از موضعگیری علنی بر علیه رژیم پرهیز کرده و با مقاومت منفی به قوانین
و قواعد رژیم گردن ننهاده بودند ،به مخالفت علنی با رژیم پرداخته و معتقد بودند به منظور دفاع از
هویت سیاسی ایدئولوژیک ،به جای تن دادن صوری به مقررات تحمیل شده از سوی زندان،
میبایستی به دفاع از "پرنسیبهای کمونیستی" پرداخت و از حق خود در داشتن فکر و اندیشهی
مستقل ،دفاع کرد .از همین منظر در مواجهه با مسئوالن زندان به مخالفت علنی با شرکت در
کالسهای ایدئولوژیک ،گوش سپردن به مصاحبههای اجباری و خواندن نماز پرداخته و تحریم علنی
هر آنچه را که زندانبان عنوان میکرد وجهه همت خود قرار داده بودند .آنها هیچگاه طرحها و
اندیشههای خود را به طور عملی در زندان به تجربه نگذاشته بودند و نمیتوانستند این واقعیت ساده
را دریابند که در انزوا از سایر زندانیان و به طور انفرادی و یا در گروهی محدود ،قادر به پیشبرد
مبارزه و مقاومت در سطح زندان نیستند و در اولین قدم شکسته خواهند شد .این افراد پیش از
انتقال به قبرها به شکلی بیرحمانه به بایکوت کسانی دست زده بودند که از سر مسئولیتشناسی و
واقع بینی ،از در مخالفت با طرحهای خیالی آنها خاسته بودند.
نظریهپردازان اصلی این تئوریها و طرحهای سادهاندیشانه ،اکثرًا در همان قدمهای اولیه  ،بهسرعت و
به شکلی باورنکردنی در مواجهه با فشارهای رژیم تاب مقاومت از دست داده و درهم شکستند و به
جرگهی توابین و اداره کنندگان قبرها و سپس بندهای قزلحصار پیوستند و تعدادی از آنها از هیچ
فشاری برای شکستن دوستان سابقشان فروگذار نکردند.
مسئوالن زندان با به کارگیری این دسته از توابین در قیامت و قبرها و شعبههای بازجویی تالش
میکردند به زندانیان مقاوم بگویند :به خودتان غره نشوید کمی به اطرافتان نگاه کنید ،ما نه تنها
جسم شما را نابود میکنیم بلکه روح شما را نیز به نابودی میکشیم .نگاه کنید به دوستان دیروزتان.
آنها به این ترتیب جو ترس و وحشت را به کل زندان تعمیم میدادند .عدهای در همین جو شکسته
شده و به خدمت رژیم در میآمدند.

۴۰۲

 ۴۰۲در دوران انگیزیسیون ،در طول دورهی "مهلت" وقتی بازجویان و مفتشان به شهری وارد میشدند ،ترجیح میدادند
در سایه و سکوت پشت دیوارهای "ادارٔه مقدس" ]زندانهای دستگاه تفتیش عقاید[ کار کنند .آنها با کمک مأموران
تحقیق مخفی که "آشنا" نامیده می شدند ،کار خود را پیش میبردند .این مأموران در طول دورهی مهلت با مردم
میآمیختند و میکوشیدند ذره ذره اطالعات متهم کنندهای را که میتوانست علیه بدعتگذاران مرموز به کار رود ،گردآورند.
دستگاه تفتیش عقاید به این "آشناها" متکی بود ،چون عقیده بر این بود که بدعتگذاران در پنهان کردن گناهان خود
مهارت دارند.

زندان قزلحصار

٢٣٩

نقش توابین نگهبان در قیامت
توابینی که به امر نگهبانی در قبرها گمارده شده بودند ،فارغ از این که جزو کدام دسته زندانیان
بودند و چه پیشینهای داشتند ،غالب ًا از گزارش کوچکترین حرکت زندانیان به حاج داوود و پاسداران
غفلت نمیکردند.
آنها میبایست با الگوبرداری از گردانندگان زندان" ،غالظ و شداد" برخورد میکردند و چشم بر
همهی احساسات ،عواطف و حتا وجدانشان میبستند .در اینجا آنها برای خود مقام مالئکی را قائل
شده بودند که بر اساس اعتقادات شیعیان روی شانهی چپ و راست انسان نشستهاند و اعمال او را
یادداشت کرده و تحت عنوان "نامهی اعمال" هر فرد به خداوند گزارش میدهند .آنها خود را چشم
و گوش "خداوند" زندان میپنداشتند و وظیفهی خود میدانستند که از "حق" چنین خداوندی که
همانا آگاهی یافتن از همهی اعمال بندهی گناهکار )زندانی( است ،دفاع کنند.
به این ترتیب "نامهی اعمال" هر فرد در "قیامت" از طریق توابین به طور مستمر به دست خداوند
قزلحصار ،حاج داوود رحمانی  ،میرسید.
تنها تفاوت کار خداوند عالم و خداوند قزلحصار در این بود که اولی گناهان بندگان خود را روی هم
جمع کرده و در روز رستاخیز و قیامت یکجا به حساب آنها میرسد ،در حالی که دومی روزانه به
حساب بندگان خود میرسید.
اعمال زشت و گناهان کبیرهی بندگان خداوند قزلحصار که گاه با شدیدترین عذابها و عقوبتها
مواجه میشد میتوانست ساده ترین امور باشد .این گزارشها غالب ًا شامل موارد زیر بود:
زندانی در توالت زیاد میماند ،به هنگام پخش مصاحبه چرت میزند ،در نمازش از آیههای بلند
استفاده میکند و نماز طوالنی میخواند ،پاهایش را در طول روز دراز میکند ،سرش را در طول روز
روی پاهایش میگذارد ،به هنگام جمعکردن پتوهایش سینهاش را صاف میکند تا بلکه اطراف را
ببیند ،گاه روی پاهایش برای دیدن اطراف مینشیند که قدش در حالت نشسته ،بلندتر شود ،در
جایش وول میخورد ،دست و پایش را برای تولید صدا به تختههای اطراف میزند ،چشمبندش را
شل میکند و به درستی روی چشمهایش قرار نمیدهد ،بلند سرفه میکند و تالش میکند سینهاش
حضور "آشناها" در یک ناحیه در طول دورٔه "مهلت" ،ج ّو بدگمانی و ترس به وجود میآورد .در نتیجه شایعات رسیده از
جاهای دیگر که تفتیش عقاید را با "وحشت ،بازداشتهای شبانه و شکنجه" پیوند میداد ،احتما ًال بسیاری از مردم را چنان
وحشت زده میکرد که به گناهانشان اعتراف میکردند و به همسایگانشان نیز تهمت میزدند .برای کسب اطالعات بیشتر
به »رهنمودنامه« )راهنمای بازجویی( تألیف »ریموند پنافورتی« و »روش های تفتیش عقاید از متهمان« ) Procesus

 (inquisitionisتألیف »برنارد کوکسی« مراجعه شود.

دوزخ روی زمین

٢۴٠

را صاف کند تا از این طریق به دیگران روحیه بدهد ،آب بینیاش را باال میکشد ،قاشقش را به
بشقاب میزند تا سکوت را بشکند ،نان را )که به عمد خشک میدادند( با صدا میجود ،در خواب
زیاد خروپف میکند تا به دیگران بگوید تنها نیستند.

۴۰۳

"حاجی" هر روز بر اساس گزارش توابها یا برنامهای که خودش داشت تعدادی را
انتخاب میکرد ،بیرون میبرد و کتک میزد و دستور میداد که توبه کنند .تعدادی را
هم که جاسوسها گزارش کرده بودند همانجا در قفس مورد آزار و شکنجه قرار میداد.
گاهی بی صدا میآمد و یک مرتبه یک نفر را زیر مشت و لگد میگرفت.

۴۰۴

"حاجی داوود" از دم در شروع میکرد و باالی سر همه یک دور مانور میداد و به نسبت
شکایتها یا چغلیهای شاگرد دژخیمان ]توابین[ از هر کس با کابل و مشت و لگد به
قول خودش پذیرایی میکرد و مرتب هم تکرار میکرد :روز قیامت است ،یا باید آدم
بشوید و یا به جهنم بروید.

۴۰۵

اگر یک ذره صدایمان بلند میشد ،با مشت و لگد به جانت میافتادند .گزارش میدادند
که این منافق میخواهد این طوری به کنار دستیش خبر بدهد که من اینجا هستم .آن
وقت سر و کلهی حاجی و معاون مزدورش احمد پیدا میشد و ضربات وحشتناک مشت
و لگد و شالق بود که بر سر زندانی میبارید .وحشتناکتر از همه کوبیدن سر و صورت

 ۴۰۳در بندهای عمومی و مجرد هم توابین نقش مشابهی داشتند .هرگاه حاج داوود پوتینهای سربازیاش را به پا میکرد
و همراه پاسدارانش به بندی هجوم میآوردند ،این توابین بودند که از اتاق اول افرادی را نشان کرده و یک به یک بیرون
میکشیدند و مانند طعمهای به میان حیوانات وحشی میانداختند .در حالی که حاج داوود و زندانبانان در مقابل چشمان
حیرتزده زندانیان با مشت و لگد ،کابل و چماق به جان آنها میافتادند و این تنبیه گاه ساعتها به طول میانجامید،
توابین از هیچ کوششی برای تهییج حاج داوود و زندانبانان برای ضرب و شتم بیشتر افراد فروگذار نمیکردند .آنها
خصوصیات قربانی را بر شمرده و به زعم خود خطاهای او را یک به یک ذکر میکردند :در سلول میخندد و از این طریق
تالش میکند به دیگران روحیه دهد ،هنگام بیرون آمدن از سلول و گذشتن از مقابل دیگر سلولها سینهاش را ستبر
میکند و به این ترتیب پیام ایستادگی و مقاومت به دیگران میدهد ،قوانین زندان مبنی بر ممنوعیت زندگی کمونی را
رعایت نمیکند ،به برنامههای فرهنگی توجهی نمیکند ،در طول روز و بهویژه به هنگام پخش دعا چرت میزند ،زندانیان
تواب را مسخره میکند ،تالش میکند با سلولهای دیگر ارتباط برقرار کند ،و...
 ۴۰۴چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند  ،۸۲ص .۱۴۹
 ۴۰۵بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳ص .۱۱۵

زندان قزلحصار

٢۴١

زندانی به دیوار بود که به قول خودشان حال آدم را جا میآوردند که دیگر هوس
درخواست کردن چیزی به سرت نزند!

۴۰۶

ارغوان آزادی میگوید:
زندانیان مختلف در تابوت زیر باران مشت و لگد حاجی داود قرار میگرفتند و یا اینکه
زندانی به زیر هشت واحد یک برده میشد و دو سه شبانه روز سرپا میایستاد .بعضی
اوقات حاج داود بدون هیچ گونه سرو صدایی وارد سالن میشد و در شرایطی که زندانی
نشسنه در تابوت هیچگونه تصویر و آمادگی ذهنی از این که دقایقی دیگر زیر باران
مشت و لگد حاجی قرار میگیرد نداشت ،بناگاه زیر ضربات مشت و لگد و ناسزاى
حاجی قرار میگرفت.

۴۰۷

]حاج داوود[ با دلیل یا بی دلیل کتک میزد .آخر خودش اسم آنجا را گذاشته بود
قیامت و جای تقاص پس دادن و میگفت اگر لحظهای راحت باشید به فکر مقاومت
میافتید.

۴۰۸

حاجی روزی یک بار و گاهی دو بار میآمد .صدای شالقش که به زمین میکوبید به
مفهوم حضورش در آنجا بود .هر بار به بهانه ای یکی از ما را زیر شالق میگرفت.
میگفت اینجا قیامت است و هر کس باید خود را از این جهنم نجات دهد .اما چگونه؟!
به من میگفت تو جیره داری و باید هر روز جیرهای را بخوری .گاهی بیصدا میآمد و
آنچنان ضربهای به پشت میکوبید که به هوا پرتاب میشدم .وقتی با شدت به عضالت
خشک شدهام میکوبید علیرغم درد وحشتناک بدنم از حالت انجماد و رخوت به در
میآمد.

۴۰۹

 ۴۰۶پیشین ،صص  ۱۲۲و .۱۲۳
http://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htm ۴۰۷

 ۴۰۸بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳ص .۱۳۵
 ۴۰۹سخنرانی بنفشه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.

دوزخ روی زمین

٢۴٢

گاهی از شدت درد ،دلم میخواست فریاد بزنم .اما فریاد راهم از من گرفته بودند .هیچ
حرکتی ممکن نبود .کوچکترین حرکت و صدایی بهانهای بود برای حاج داوود که ما را
وحشیانه کتک بزند.

۴۱۰

توابین جدا از ضدیت هیستریکی که بنا به دالیل گوناگون با زندانیان مقاوم داشتند به لحاظ
ایدئولوژیک توجیه شده بودند که نباید کوچکترین پیوندی با گذشته و دوستان سابق خود داشته
باشند .عدم گزارش کوچکترین تحرک زندانیان ،به منزلهی ترک برداشتن بنای ایدئولوژیکی بود که
فرد تواب برای توجیه خود و اعمالش ساخته بود.

تداوم توبه پس از آزادی از زندان
نکتهی تعجبآور آن که تعدادی از توابینی که از سابقهی مقاومت برخوردار بودند و در قبرها
شکستند ،پس از رهایی از زندان نیز به راه گذشته خود در حمایت از رژیم ادامه دادند و با حفظ و
رعایت حجاب در کالسهای ایدئولوژیک حسین شریعتمداری نمایندهی خامنهای و یکی از عوامل
اطالعاتی و امنیتی رژیم شرکت میکردند .آنها شرکت در کالسهای درس حسین شریعتمداری و
محسن مخملباف  -فیلمسازی که رابطهی نزدیک با دستگاه امنیتی و اطالعاتی رژیم داشت  -را از
درون زندان آغاز کرده بودند .در واقع این دسته از توابین پابرجاترین نوع تواب در زندانهای
جمهوری اسالمی بودند .این در حالی است که اکثریت توابین پس از آزادی از زندان راه و روش
دیگری در پیش گرفتند و حمایتی از رژیم به عمل نمیآوردند.
سیبا معمار نوبری در بارهی زندگی خود پس از آزادی از زندان در خاطرات انتشار یافتهاش در سایت
اینترنتیاش چنین میگوید:
صبح زود صدای قرآن از اتاق من پخش میشد .من شروع به ارشاد و امر به معروف و
نهی از منکر خواهرانم به ویژه خواهر کوچکم نازیال کرده بودم .نمیتوانستم برخوردهای
باز و راحت و آرایش و لباس پوشیدن و رفتارهای اجتماعی او را تحمل کنم... .
با مادرم وقتی به جمهوری اسالمی ،خامنهای و حتا امام بد و بیراه میگفت شروع به
نصیحت او میکردم یا از اتاق خارج میشدم .یک بار در مینی بوس وقتی راننده صدای
 ۴۱۰سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت کانون زندانیان
سیاسی در تبعید.

زندان قزلحصار

٢۴٣

ضبط صوتش را با آهنگهای معمول ایرانی بلند میکند ،با عصبانیت و غصب از جای بر
میخیزم و در حضور همه مسافران راننده را به قول معروف نهی از منکر میکنم که
فوری ضبطش را خاموش کند یا آنکه بیدرنگ مینیبوس را نگه دارد که من پیاده
شوم .راننده با دیدن ظاهر و حالت من عقب نشینی کرده و ضبطش را خاموش میکند
و من فاتحانه این کار شگرف خود را در خانه به دیگران تعریف میکنم .این تعارضات
اعتقادی گاه ًا باعث بحث و جدل بین خانواده ما میشدند .مادرم با حرص و ناراحتی
میگفت» :پیش زینب حرف نزنید .او هم مثل کمیتهایها شده و کارش همهاش ارشاد
و راهنمایی شده که حتا به زور میخواهد مردم را به راه راست بکشاند«

۴۱۱

آنها اگر چه به طور ظاهری از قبرها بیرون آمده بودند و حتا پا به دنیای آزاد گذاشته بودند ،اما
همچنان به نوعی دیگر ،این بار در گوری که خود ساخته بودند ،اسیر بودند .این بار که زندان و
بازداشتگاهی در کار نبود ،خود نگهبان قبر خود شده بودند .چهارچوب چادر و حجاب ،همان
تختههایی بود که آنها را از دوستانشان در قیامت جدا میکرد .آنها در حجاب ،خود را پنهان
میکردند که دیده نشوند.
سببا معمار نوبری در باره استفاده از حجاب و چادر پس از آزادی از زندان چنین میگوید:
چادر ،خیمه درونی و خلوتگه من شده بود که تنها من حاکم آن و آگاه از اسرار دنیای
آن بودم .عاشق چادر و مقنعه شده بودم و چه بهتر نوع سیاه و تیره آن در میان مردم و
جمع .این چادر در آن بستگی و زندان درونش ،در آن تاریکی و دیوار ناشفافش به من
امنیت و آرامش میداد ،نیاز به تنهایی و خلوتم را تغذیه میکرد ،از ورود دیگران به
حریم درونیام مانع میشد و من آن را دوست داشتم ،دوست داشتنی که هر روز بیشتر
و بیشتر میشد

۴۱۲

اکثر افراد این دسته از توابین به خاطر گذشتهای که داشتند نمیخواستند باور کنند که شکستهاند؛
برای همین به راه و روش گذشتهی خود در زندان باقی ماندند.

۴۱۳

 ۴۱۱سایت بیبندبار ،کتاب زینب ،سیبا معمارنوبری ،صص  ۳و .۴
 ۴۱۲سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۱۳۷
 ۴۱۳هما کلهر )وی خواهر زاده ابوالقاسم سرحدی زاده رئیس شورای سرپرستی زندانها و وزیر کار جمهوری اسالمی( از
زندانیان کمونیست و یکی از توابینی بود که پس از بیرون آمدن از قبر  ،مسئولیت بند هفت زنان را از سوی مسئولین

دوزخ روی زمین

٢۴۴

تعریف تواب در نگاه ایدئولوژیک
از آنجایی که زندانیان به بند کشیده شده در قبرها جزو مخالفان فعال نظام محسوب میشدند که
در زندان و پس از دستگیری نیز دست از مخالفت خود برنداشته بودند ،اظهار ندامت و پشیمانیشان
به تنهایی نمیتوانست مورد پذیرش مسئوالن قضایی و امنیتی قرار گیرد .چیزی که از آنها خواسته
میشد ،توبه و بازگشت به دامان نظام جمهوری اسالمی و همکاری خالصانه با زندانبانان و بازجویان
بود.

۴۱۴

مسئوالن زندان هنگامی ندامت فرد را میپذیرفتند که مراحل مختلفی از همکاری را طی کرده باشد
و به طور کامل به دامان آنها بازگشته باشد .توبه در لغت به معناى رجوع است .وقتی "بنده" به
موالى خود بر میگردد ،میگویند "توبه" کرده است .در واقع فرد میبایستی به "بنده" تبدیل میشد
و به سوی صاحبش که عجالت ًا حاجداوود به نمایندگی از نظام جمهوری اسالمی بود "رجوع" میکرد.
پیامبر اسالم نشانههای توابین را چنین بر میشمارد:
اذا تاب العبد و لم یرض الخصماء فلیس بتائب ،من تاب و لم یزد فی العبادة فلیس
بتائب ،من تاب و لم یغیّر لباسه فلیس بتائبٍ ،من تاب و لم یغیّر رفقائه فلیس بتائب ،من
تاب و لم یغیّر مجلسه فلیس بتائب ،من تاب ولم یغیّر فراشه و وسادته فلیس بتائب ،من
تاب و لم یغیّر خلقه و نیّته فلیس بتائبٍ ،من تاب و لم یفتح قلبه و لم یوسع کفّه فلیس
بتائبٍ ،من تاب و لم یقصّر امله و لم یحفظ لسانه فلیس بتائب ،من تاب و لم یقدّم فضل
قوته من بدنه فلیس بتائ ٍ
ب اذ استقام علی هذه الخصال فذلک التائب؛
هرگاه بنده توبه کند و دشمنان خویش را راضی نسازد ،پس توبه کار نخواهد بود .کسی
که توبه کند و در عبادت خود افزایش ندهد ،تائب نیست .کسی که توبه کند ولی لباس
خود را تغییر ندهد ،پس توبه کار نیست .کسی که توبه کند و رفقای خود را تغییر
ندهد ،تائب نیست .کسی که توبه کند و مجلس خویش را تغییر ندهد ،تائب نیست.
زندان پذیرفته بود  .وی پس از آزادی از زندان  -با حفظ حجاب کامل و چادر  -در خبرگزاری ایرنا مشغول به کار شد و
مسئولیتهایی را نیز در خارج از کشور به عهده گرفت .او قبل از آن که به جرگهی توابین بپیوندد به خاطر قامت ورزیده و
قد بلند و نیز مواضع چپروانهای که داشت بارها توسط حاجداوود بهشدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بود.
 ۴۱۴دادن اطالعات در زیر شکنجه و فشار ،نوعی از ضعف و ناتوانی فردی است که با ظرفیتهای جسمی و روانی افراد
رابطه مستقیم دارد .اما اقدام آنکس را که برای آزادی زودتر ،گرفتن تخفیف در مجازات ،رهایی از مجازات اعدام ،استفاده
از امکانات بیشتر و ...به اختیار به همکاری با رژیم میپردازد ،نمیتوان ضعف و ناتوانی شمرد .برای پدیدهی ضعف و ناتوانی
باید حد و مرزی قائل شد.

زندان قزلحصار

٢۴۵

کسی که توبه کند و بستر خواب و بالش خود را تغییر ندهد ،پس تائب نیست .کسی که
توبه کند ولی اخالقش را و نیّتش را تغییر ندهد ،تائب نیست .کسی که توبه کند و
قلبش باز نشود و دستش گشاده نشود ،تائب نیست .کسی که توبه کند و آرزوهای او
کم نشود ،و زبانش را حفظ نکند ،تائب نیست .کسی که توبه کند و اضافه غذای بدنش
را تقدیم نکند ،تائب نیست ،هرگاه این خصال پا گرفت در فردی پس آن تائب است.

۴۱۵

نمایندگان نظام جمهوری اسالمی در زندان ،برای نیل به چنین هدفی به حکمت  ۴۱۷نهجالبالغه
اشاره میکردند .علیبنابوطالب در حکمت مزبور ،استغفار را درجهی بلندمرتبگان میداند و برای
رسیدن به مقام توبه ،شش مرحله را تشریح میکند که عبارتند از:
نَ :أ َّوُلهَا :ال َّن َد ُم َعلَی مَا َمضَی.
س َّت ِة َمعَا ٍ
ع َعلَی ِ
م وَا ِق ٌ
سٌ
ج ُة اْل ِع ِّلیِّینََ ،و ُه َو ا ْ
س ِت ْغفَا َر َد َر َ
ن ا ْال ْ
 ...إ َّ
حتَّی
م َ
حقُو َق ُه ْ
ن ُ
خلُوقِی َ
ي ِإلَی الْـ َم ْ
ن ُت َؤ ِّد َ
ثَ :أ ْ
وَالثَّانِي :اْل َع ْز ُم َعلَی َت ْر ِك اْل َع ْو ِد ِإَل ْی ِه َأبَدًا .وَالثَّاِل ُ
ض ٍة َع َل ْی َ
ل َفرِی َ
ن َت ْع ِم َد ِإلَی ُک ِّ
ك َت ِب َع ٌة .وَالرَّاِب ُ
س َع َل ْی َ
س َل ْی َ
ل َأ ْم َل َ
َت ْلقَی الل َه عزّوج ّ
ض َّی ْع َتهَا
ك َ
عَ :أ ْ
حتَّی
حزَانَِ ،
ح ِت َف ُتذِی َب ُه با ْال ْ
سْ
ت َعلَی ال ُّ
م اَّلذِي َن َب َ
حِ
ن َت ْع ِم َد ِإلَی ال َّل ْ
سَ :أ ْ
ح َّقهَا .وَاْلخَا ِم ُ
ي َ
َف ُت َؤ ِّد َ
م الطَّا َع ِة
م َأَل َ
سَ
جْ
ق اْل ِ
ن ُتذِی َ
سَ :أ ْ
جدِی ٌد .وَالسَّا ِد ُ
م َ
حٌ
ش َأ َب ْی َن ُهمَا َل ْ
ظمَِ ،وَی ْن َ
ج ْل ُد بِاْل َع ْ
ق اْل ِ
ص َ
َی ْل ِ
س َت ْغ ِفرُالل َه.
لَ :أ ْ
ك َتقُو ُ
ص َی ِة َ .ف ِع ْن َد ذِل َ
ال َو َة اْل َم ْع ِ
حَ
َکمَا َأ َذ ْق َت ُه َ
 پشیمانی از آنچه گذشت و اعمالی که فرد انجام داده تصمیم مبنی بر عدم بازگشت به گذشته به جا آوردن تمام حقوق ضایع شده از مردم تصمیم بر جبران و قضای تکلیف فوت شده ،هر واجبی را که بر عهده تو بوده وانجامش ندادهاى ،به جاى آورى )همکاری اطالعاتی ،در اختیار گذاردن اطالعات در
مورد خود و دیگران که کتمان شده بود و(...
 آب کردن گوشتی که از حرام بر اندام روئیده )با اندوه فراوان( چنانکه پوست بهاستخوان بچسبد و گوشت تازه بروید
 چشاندن رنج طاعت به تن؛ چنانکه شیرینی گناه پیشتر به آن چشانده شده بود.)زندانیان مارکسیست میبایستی صبح تا شب نماز خوانده و به دعا و ثنا میپرداختند و
زندانیان مجاهد نیز چون نماز و روزهشان در مسیر کفر و نفاق بوده و اساس ُا مسلمان
 ۴۱۵نشریه پاسدار اسالم ،مرداد  ،۱۳۸۴شماره  ،۲۸۴ص  .۱۹بحاراالنوار ،جلد  ،۶عالمه مجلسی ص .۳۵

دوزخ روی زمین

٢۴۶

محسوب نمیشدند ،میبایستی قضای آن را به جا میآوردند(.
با داشتن چنین دیدگاهی نسبت به توبه ،ادعای توبهی زندانی به سادگی پذیرفته نمیشد و او مجبور
بود برای اثبات خلوص نیت خود ،مراحل مختلفی از همکاری را پشت سر میگذاشت.

مراحل مختلف توبه از نظر یکی از صاحبمنصبان قضایی
جوادی آملی حاکم شرع سابق دادگاههای انقالب و از اعضای شورای عالی قضایی در سال سیاه ،۶۰
دربارهی مراحل اخالق در قرآن ،در جلد یازدهم "تفسیر قرآن کریم" و در ارتباط با مراحل مانع
زدایی از سیر و سلوك میگوید:
مرحله اول توبه که توبه عمومی و به اصطالح" ،توبه عوام" است آن است که انسان
معصیت کار از تبهکارى خود دستبردارد.
پس ،توبه افراد عامی به این است که مستحب را بشناسند و انجام بدهند و حرام و
مکروه را بشناسند و انجام ندهند و نسبت به گذشته جدا پشیمان باشند و آن را ترمیم
کنند و نسبت به آینده هم عزم قطعی بر ترك خالف داشته باشند که البته ترمیم
گذشته ،کار آسانی نیست; زیرا ترمیم تنها به پشیمانی از گذشته زشت ،نیست ،بلکه
حقوق فراوانی دارد که آنها را هم باید ترمیم کرد و آن این است که اگر کسی در
گذشته ،کار بدى کرده ،اگر آن کار ،حقالله باشد ،به دو شخص و اگر حق الناس باشد،
به سه شخص ظلم کرده است:
 - ۱کسی که حق ،عرض یا مال او تلف شده و از بین رفته است.
 -۲امر خدا که اطاعت نشده است; چون خدا تضییع حقوق دیگران را تحریم کرده است.
 -۳خود گناهکار; زیرا او با این کار ،روح خویش را آزرده و به آن آسیب رسانده است ...
اما ترمیم حق دیگران چندان دشوار نیست ،ولی تامین رضاى الهی و تطهیر قلب آلوده
کار آسانی نیست.

۴۱۶

سیبا معمار نوبری ،یکی از کسانی که مشتاقانه مراحل توبه را طی کرده ،برای تأمین "رضای الهی" و
"تطهیر قلب" به ریاضت روی میآورد:
http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm ۴۱۶

زندان قزلحصار

٢۴٧

در این فاز ریاضت یا مازوخیسم شروع به اجرای سخت و افراطی احکام اسالمی کردم تا
جایی که مستحبات دین را هم مانند نماز شب بسان محمد پیامبر اسالم برخودم واجب
نمودم .هر شب ساعت دو بعد از نیمه شب بیدار میشدم و در آن خلوت شب که همه
خواب بودند نماز شب پرمشقت را با عشق میخواندم و با گریه و زاری به درگاه خداوند
طلب وصل میکردم .خوابم بسیار کم شده بود .اکثرًا در آن حالت سر سجده به خواب
میرفتم ،بعد از مدتی با گردن و بدن خشک شده بیدار شده و تجدید وضو میکردم و
باز عبادت بود و عبادت ،تا وقت نماز صبح .این ریاضت عابدانه برنامه هر نیمه شب من
بود.
 ...روزه و امساک در غذا خوردن و محروم سازی خود از لذت خوردن و آشامیدن از
دیگر ریاضتهای خودسازی من شده بود .با خود عهد کرده بودم تا لحظه آزادیام روزه
بگیرم ،حال این چه روزی میتوانست باشد نمیدانستم .هر روز روزه بودم هر روز ،به
غیر از روزهای پریود ماهانهام که روزه گرفتن حرام بود .از این روزه گرفتن افراطی
اطرافیانم به وحشت افتاده بودند و مرا از عواقب و خطرات جسمی و روحی آن هشدارم
میدادند ولی من همچنان بر تصمیمات خود اصرار داشتم.
 ...نه ماه تمام خود را مجبور به خوردن نان کهنه و خشک کرده بودم که هر چند روز
یک بار در کیسههایی برای "نون خشکی" به همراه آشغالهای دیگر به سر بند برده
میشدند .آری ،من از آن نانها تناول میکردم تا که شاید روح و روان خود را با این
ریاضتها پاک و تزکیه نمایم و قدر نعمتها را بیش از پیش بدانم ... .یک سال و نیم
این روزه گرفتن من به طول انجامید و من تا لحظه آزادیام روزه بودم.

۴۱۷

از این ها گذشته فرد همیشه میبایستی به خود سوءظن داشته باشد .جوادی آملی در مورد موانع
نظرى و عملی سیر و سلوك میگوید:
پس از نجات از غفلت ،باید نسبت به آنچه انسان را دوباره به غفلت میکشاند ،هشیار
بود و از این رو انسان باید هم نعمتهاى خدا را بشناسد و هم بداند که در همه حاالت،
در مشهد و محضر الهی است و هم نسبت به خود ،خوشگمان نباشد; زیرا خوش گمانی
باعث میشود که انسان کارهاى خود را حمل بر صحت و آنها را توجیه کند و توجیه
 ۴۱۷سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶صص صفحه.۱۳۸ -۱۳۹

دوزخ روی زمین

٢۴٨

کردن تبهکاریها غفلتزاست و با تهذیب روح ،سازگار نیست .چنین کسی ،دیگر به
توبه و مانند آن راه نمییابد تا تبهکاریهاى گذشته را ترمیم کند; زیرا کارهاى خود را،
زشت نمیپندارد تا از آنها توبه کند

۴۱۸

موضوع قرار داشتن در "مشهد" و "محضر الهی" و تالش برای رعایت "طهارت" تا آنجا شکل افراطی
به خود میگیرد که سیبا میگوید:
غسل جمعهها و دیگر غسلهای واجب از ریاضتهای دیگر من بودند .بر اساس برنامه
زندان ما هفتهای یکی  -دوبار بار آب گرم داشتیم و غیر از آن اوقات ،آب همیشه بسیار
سرد بود ،آب یخی که از دل کوههای اوین بیرون میآمد .آب آنقدر سرد و یخ بود که
هر بار بعد از غسل و دوش حدود نیم ساعت طول میکشید تا کبودی پاهایم از سرما
برطرف شوند .برنامه غسل کردنم در هر روز جمعه ثابت بود .اعیاد و روزهای خاص نیز
مضاف بر آن بودند و واجب بود بر من غسل واجب حیض در اتمام دوره پریودم.
از آنجایی که سیستم بدنم دیگر حالت نرمال نداشت دوره پریودم نیز حالت دیگری
پیدا کرده بود .از روز هفتم تا دهم لکه بینیها ،من را در شک و تردید میانداخت و من
با آن آب یخ غسل میکردم .اما چند ساعتی بعد باز لکه و باز غسل باز همینطور.

۴۱۹

من هم همیشه دائمالوضو بودم .امری که براستی تداوم در آن آسان نبود .بخصوص برای
منی که کم خوابی داشتم و با آنی چرت و خوابهای لحظهای تجدید وضویی تازه الزم
بود .این دائمالوضو بودن من از زندان تا بعد از آزادیام به مدت ده سال تداوم داشت.
۴۲۰

این "سیر و سلوک معنوی" در حالی انجام میگیرد که "سالک" یعنی فردی که زیر فشار شکسته،
روزانه شاهد شکنجهی بیرحمانهی دختران جوانی است که تنها از عقاید خود دفاع میکردند و یا
نمیخواستند تن به دین و باور اجباری بدهند.
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 ۴۱۹سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۱۴۲
 ۴۲۰پیشین.

زندان قزلحصار

٢۴٩

اقدام عملی برای نشان دادن خلوص توبه
بر اساس توضیحات بیان شده ،افرادی که در قبرها میشکستند ،میبایستی در ظاهر و کردار
وفاداریشان به مقامات زندان را ثابت میکردند.
سیبا معمار نوبری میگوید:
...من تواب شده بودم یعنی برگشت اعتقادی سیاسی به سمت اسالم و جمهوری اسالمی
و به دنبالش فعالیت سیاسی و تشکیالتی و مبارزه در جهت اعتقادات جدیدم داشتم.

۴۲۱

منیره برادران در همین باره  ،بدون این که نامی از فرد مورد نظرش ببرد ،میگوید:
احترام زیادی میان زندانیها داشت .ماههای طوالنی را هم در سلولهای تنبیهی
گوهردشت گذرانده بود .از اعضای خانوادهاش چندین نفر دیگر هم در زندان بودند .و
ال یکه خوردم .گویی
حاال او نقش بازجو را پیدا کرده بود .با دیدنش در این وضعیت کام ً
پتکی به سرم کوبیده شد .مرتب از خود میپرسیدم با او چه کردهاند؟ از قزلحصار که
منتقل شدم او هنوز در "جعبهها" بود .بازجو گفته بود دوستانم اطالعات و گزارشات
زیادی در بارهی رفتار من در زندان نوشتهاند.

۴۲۲

نازلی پرتوی در همین زمینه گواهی میدهد که:
به این سادگی نبود که کسی بگوید من دیگر تحمل این شرایط را ندارم و حاضر به
پذیرش مقررات هستم .خیر .ابدًا .در این صورت حاجی به او میگفت :اثبات کن .اثبات
کردن به این معنی بود که باید اطالعات تشکیالتی را که از دورهی بازجویی باقی مانده
بود بدهی و بعالوه برای تک تک کسانی که با آنها در بند بودهای تکنویسی کنی.
یعنی هرچه را در بارهی او میدانی ،خصوصیات شخصیاش ،نقطه ضعفهایش را و این

 ۴۲۱پیشین ،ص .۵۵
 ۴۲۲حقیقت ساده ،منیره برادران ،انتشارات نیما ،آلمان ،ص .۱۸۵

دوزخ روی زمین

٢۵٠

که چه میتوان کرد تا وا دهد ،بایستی مینوشتی.

۴۲۳

منیره برادران میگوید:
حاجی ]داوود رحمانی[ حتا به این مصاحبهها اکتفا نکرده گاه اینان را باالی سر زندانی
در جعبه نشسته میبرد که سرخوردگی خود را حضورًا به آنان بگویند و شکست و
تسلیم و پایان مقاومتشان را اعالم کنند .سپس از زندانی ناتوان و درهم شکسته
چیزهایی فراتر میخواستند ،اطالعات و همکاری میخواست .و چه بسیار از این افراد که
در بازجوییها مقاومت کرده اطالعات نداده بودند ،در پی جعبهها "تخلیه اطالعاتی"
شدند .کسانی بودند که زیر فشار حتا برادر و افوام نزدیک خود را هم لو دادند و یا
مناسبات بین زندانیان و نحوه تصمیمگیریها را فاش کردند ،حتا دربارهی تک تک
همبندیهاشان نیز نوشتند.

۴۲۴

 ...شرایطی بود که قرار بود هر کسی که آنجا میرود نه این که قبول کند نماز بخواند
یا انزجار بنویسد ،بلکه له بشود .یعنی اگر در آنجا کسی پا میشد میگفت که من
انزجار مینویسم ،یا نماز میخوانم یا قوانین را رعایت میکنم ،هیچوقت بهش اجازه
نمیدادند از آنجا بیاید بیرون .باید آنجا مینشست تا زمانی که به عنوان یک فرد خرد
بشود .همین!

۴۲۵

پروانه میگوید:
حاج داوود به مصاحبه قانع نبود  ...بازجویی مجدد به عمل میآورد و اطالعات
میخواست  ...حاج داوود از آنها میخواست ریز به ریز در مورد بچههای بند تک
نویسی کنند .آنها به معنای واقعی انسانیت خود را از دست داده بودند.

۴۲۶

 ۴۲۳سخنرانی نازلی پرتوی در شب یادمان چهاردهمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۱استکهلم سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.
 ۴۲۴حقیقت ساده ،منیره برادران ،نشر نیما،آلمان ،ص  ۱۳۳و .۱۳۴
 ۴۲۵شکوفه مبینی ،هشتمین سمینار بنیاد پژوهشهای زنان ایران ،شماره هشتم ،تابستان  ،۱۹۹۷صص .۱۸۶-۱۸۷
 ۴۲۶سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم.،

زندان قزلحصار

٢۵١

سیبا معمار نوبری در مورد آمادگی خود برای کار در شعبههای بازجویی میگوید:
در این مدت یک ماه قبل از انتقالم به اوین در اسفند  ۱۳۶۲تصاویر نیمه روشنی از
بخشی در قزلحصار در ذهنم هست که بازجوها در آن بودند و من ارتباط نزدیکی با
آنها داشتم و آنها نیز به من اعتماد و اطمینان زیاد .رفت و آمدم به آنجا دو -سه روز
بیش نبود .من تمایل و عالقهام را نیز به مشارکت و همکاری در شعبه بازجویی به
مسئولین زندان نشان داده بودم .حال بعد از چند روز شرایط و ثبات روحیام را مناسب
ندیدند امر دیگری است و ناقض تمایل و پتانسیل من برای بازجویی نبوده است.

۴۲۷

نازلی پرتوی که توسط سیبا بازجویی شده ،میگوید:
او برگههایی به من داد که سؤالهای معینی در بارهی پروندهی من در آن نوشته شده
بود .یعنی چنان اعتمادی به این خانم داشتند که او میتوانست تمام اطالعات زندانیان
دیگر را بخواند .این چیز سادهای نیست؛ اعتماد کمی نیست

۴۲۸

این دسته از توابین پس از شکستن و اعالم همکاری با مقامات زندان به خاطر تازه نفس بودن
برخورداریشان از پتانسیل بیشتر ،تبدیل به سوگلیهای زندانبانان شده و به مقام و مرتبتی باالتر از
توابین سابق میرسیدند.

تالش برای بازگرداندن دوستان؛ یکی از راههای اثبات توبه
محمد اصغری نژاد یکی از طالب حوزه علمیه قم در مقالهی "رویکردی به توبه" که در ماهنامهی
"پاسدار اسالم" ارگان عقیدتی -سیاسی سازمان تبلیغات اسالمی آمده ،مینویسد:
برخی از معاصی کار حرام و موجب گمراهی غیر و فاسد کردن دین شخص در اصول یا
فروع است .در پارهای از کتابها تصریح شده که توبه از چنین گناهی با ارشاد شخصی
که گنهکار او را گمراه کرده ،تحقق میگیرد

۴۲۹

 ۴۲۷سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۱۲۷
 ۴۲۸مصاحبه ناصر مهاجر با نازلی پرتوی http://www.dialogt.org/index.html
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٢۵٢

ال در نهجالمسترشدین آمده که اگر توبه از اضالل )گمراه ساختن دیگری( است،
مث ً
متحقق نمیشود ،مگر بعد از راهنمایی فرد گمراه.

۴۳۰

در شرح باب هادی عشر آمده که اگر گناه صورت گرفته در مورد انسان باشد ،اگر با
اضالل در دین او از راستای فتوای اشتباه باشد ،توبه از آن با ارشاد او و اعالم خطا تحقق
میگیرد

۴۳۱

و در حقالیقین آمده است :اگر معصیت انجام گرفته گمراه نمودن غیر باشد ،در توبه از
آن ارشاد و راهنمایی فرد گمراه به سوی حق و بازگرداندنش از اعتقاد باطل به اعتقاد
صحیح الزم است اگر امکان داشته باشد .و اگر امکان نداشته باشد ،از برخی از روایات به
دست میآید که تا وقتی افرادی را که به بدعت و گمراهی او گمراه شدهاند هدایت
نکند ،توبهاش پذیرفته نمیشود .و بیشتر علما این روایت را به توبه کامل حمل
کردهاند.

۴۳۲

بنفشه یکی از زندانیان مقاوم بند قیامت از تالش یک زندانی در هم شکسته برای ارشادش میگوید:
یک بار حاجی یکی از توابها را باالی سرم فرستاد .او شروع به رد ایدئولوژی
مارکسیسم و تعریف از ایدئولوژی اسالمی کرد و گفت :ما اسالم را نمیشناختیم و
عظمت و قدرت اسالم را درک نمیکردیم و بعد اضافه کرد ،تو نمیتوانی توجیه کنی که
به خاطر منافعم و یا به علت پشت کردن به طبقه کارگر اسالم را پذیرفتم .من در
خانوادهی فقیر به دنیا آمدم و مادرم ما را با رختشویی در خانههای مردم بزرگ کرد .او
سپس به تعریف و تمجید از حاج داوود پرداخت و وی را انسانی رئوف و مهربان و دلسوز
زندانیان معرفی کرد .به او گفتم :من نمیخواهم حرفهای تو را بشنوم .او در حالیکه از
جعبهها بیرون میرفت ،گفت :به حرفهای من فکر کن!
سیبا معمار نوبری برای جبران گذشته و اثبات توبهاش سعی میکند باالی سر دوستانش که در قبر
نشستهاند رفته و آنها را موعظه کند:
 ۴۲۹فی رحاب التوبه ،ص .۶۸ ،۶۷
 ۴۳۰نهجالمسترشدین ،نجمالدین خصربن شمسالدین محمد حبلرودی رازی ،ص .۸۳
 ۴۳۱شرح باب هادی عشر ،عالمه حلی ،ص .۶۳
 ۴۳۲حقالیقین ،محمدباقر مجلسی ،ص  ،۴۵۳انتشارات رشیدی ،تهران.

زندان قزلحصار

٢۵٣

در همان زمان من از حاجی اجازه میخواهم که با چند نفر از بچههایی که هنوز در
جعبهها بودند صحبت کنم ،به عبارتی باالی سر آنها بروم .حاجی متوجه حالتهای
غیرعادی من بود لذا مردّد رو به من گفت:
»حتم ًا الزم نیست که تو این کار را بکنی«.
 خواهش میکنم اجازه بدهید حاج آقا! شاید کمی بتوانم روی آنها تأثیر بگذارم. تو بهتره بیشتر به خودت برسی و آرامش پیدا کنی. ولی این برخورد با بچهها هم مرا آرام میکند .این برای خودم اهمیت دارد. خوب ،با چه کسانی میخواهی صحبت کنی؟من اسم سه نفر را میگویم.
کتایون بقایی] ،هوادار[ سهندی ،از خط دهندههای زندان .او با من هیچوقت حرف
نمیزد ولی من دورادور از او خوشم میآمد .نفر بعدی نادیا مستور ،یک دختر هوادار
پیکار ،بیست ساله ،سبزه و با نمک با صورت گرد و موهای صاف .او خیلی غ ّد و
سرسخت بود .صافی و سادگی و غ ّدیاش را دوست داشتم .نفر سوم دختری احتما ُال
هوادار راه کارگر .رفتار دوستانهاش با همه علت انتخاب من بود .باالی سر کتایون رفتم.
شاید ده -پانزده دقیقه یا بیشتر برایش حرف زدم .او بی هیچ کالمی گه گاه نیم نگاهی
به من میانداخت .حالتش برایم غریب نبود .درست مثل من در رابطه با پروین مردوخ.
با این تفاوت که بین من و پروین رابطه عاطفی عمیقی بود .بعید میدانستم که کتایون
و آن دو نفر دیگر اندک محبتی به من در دلشان داشتند .نادیا هم برخورد مشابهی
داشت و با همان غ ّدیاش حتا از نیم نگاهی به من دریغ کرد .نگرانی و تردید حاجی در
اجازه به من صحت خود را آنگاه نشان داد که من با آن دختر سومی روبهرو شدم.

۴۳۳

سیبا معمار نوبری در بیان حاالت غیرعادیاش در آن لحظه و صحت تردید اولیه حاج داوود در دادن
اجازهی صحبت به او ،میگوید:
 ...سالن بزرگی بود که این بچهها را در آن نگاه داشته بودند .پیش او رفتم و کنارش
نشستم .فشار حرف زدن داشتم .میخواستم حداقل آنهایی که کمی قبولشان دارم
شنوایم باشند .امیدم به درک آنها بیشتر بود .شروع به صحبت کردم .حرف زدم و
 ۴۳۳سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶صص  ۱۱۰تا .۱۱۲
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٢۵۴

حرف زدم .کم کم احساس کردم که باز حالتهایم تغییر میکنند ،اما این بار طوری
دیگر .وقتی در حین صحبت به کلمه صداقت رسیدم .دیدم نمیتوانم این کلمه را تلفظ
کنم .در حال بیان این جمله بودم» :من ،من با خودم صادق شدم صا صا صاد د ق ق
شدم .مفهوم ص ص ص دا دا  ...دا دا...
میخواستم به او بگویم که من مفهوم صداقت را فهمیدم که در کلمه صداقت ماندم .این
کلمه بقدری بر وجودم سنگینی میکرد که نمیتوانستم به هیچ وجه آن را به اتمام
برسانم .به "دا" صداقت رسیده بودم که دیگر نفهمیدم چی شدم .بدنم نرم و افتان شد.
شل و ول شدم .دستانم الی موهایم رفت و موهایم پریشان شدند... .
تمام بدنم بدون اراده من مانند کسانی که از باالی تپهای سرسبز و زیبا به پایین قل
میخورند و دیگر کنترلی بر خود ندارند ،به حرکت درآمد و چرخان طول سالن را طی
میکرد و به جلو میرفت و جلو .لحظاتی بعد باالی سرم چند تن از توابین را دیدم که با
ترحم دورم جمع شده بودند .یکی از آنها بازویم را ماساژ میداد .نمیخواستم از آن
حال بیرون بیایم و با کسی حرف بزنم .با ایما و اشاره میخواستم به او بفهمانم» :رهایم
بگذار! من حالم خیلی خوب است .دست تو بر روی بدنم سنگینی میکند و  «...در
ال از هواداران اقلیت -به
همان حال صدای یکی از توابین به نام پروین بازرگان – قب ً
گوشم رسید که با ترحم و دلسوزی میگفت» :سیبا! نماز و دعای کمیل بخون! خیلی
خوبه! حالت بهتر میشه «.نا نداشتم و نمیخواستم به کسی جوابی بدهم.

۴۳۴

سیبا در مورد برخوردهای کیانوش اعتمادی یکی دیگر از کسانی که شکسته بود ،میگوید:
امثال من کم نبودند ،کیانوش اعتمادی از سردستههای مبارزان ،در تابوتها ،داوطلبانه
مصاحبه میکند ،باالی سر دوستش جمیله میرود ،باعث برگشت او و بسیاری از
مقاومان دیگر میشود ،تواب و حتا مسئول بند شده  ...به پیشنهاد حاجی و همسرش
نام هدی را برخود میگذارد و دوست خوبی برای آنها میشود تا جایی که این مهر و
محبت او به حاجی تا بعد از زندان و تا به امروز که او در شهر منچستر انگلیس زندگی
میکند ،باقی مانده است.
 ۴۳۴پیشین ،صص ۱۱۲و .۱۱۳
 ۴۳۵پیشین ،ص .۱۳۳

۴۳۵
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٢۵۵

سیبا معمار نوبری از تجربهی برخورد پروین مردوخ با خودش میگوید:
باالخره در باز شد و من با چشمان گرد و از حدقه بیرون آمده ،دوست صمیمیام پروین
مردوخ را با چادر مشکی و مقنعه دیدم که وارد اتاق شد و به سوی من آمد .شوکه شده
بودم .باورکردنی برایم نبود .پروین این دختر مبارز کرد ،این اسوه مقاومت و تحمل
شکنجهها ...
میخواستم با تمام قوا فریاد بکشم نه! این واقعیت ندارد ،این پروین نیست که برگشته.
آخر او تنها دوست و آرامش دهنده من در آن شرایط سخت برایم مانده بود .مکانیسم
پس زدن واقعیت برای عدم حس درد آن کارساز نبود و من مجبور به رویارویی با این
واقعیت تلخ بودم .پروین کنارم نشست .بی حرکت و بیکالم خیره به او ماندم .او شروع
به صحبت کرد ،این که چرا برگشته ،چرا مذهبی شده ،خدا و دین را قبول کرده ،نماز
میخواند و حتا گرایش به شیعه پیدا کرده است و چرا و چرا...
کالمی از من بر نمیآمد ،اما سراپا گوش شده بودم .پروین میگوید و میگوید .او از
لحظات برگشت خود آنچنان واقعی و با شور و هیجان تعریف میکرد که تمام
گفتههای او برایم مانند فیلمی به تصویر در آمده بودند .پروین در جعبه ها غرق در
دنیای خود نشسته بود .مردی روحانی در کالبد و شکل بسیار بزرگتری از انسانهای
معمولی ،در لباس روحانیون ،با شالی سبز دور سر و گردنش به سراغ او میآید و آرام و
با محبت دست بر شانه پروین گذاشته و با تأنی و صدایی گیرا میگوید» :پاشو! پاشو!
پاشو و بیا و نماز بخوان!«
پروین ادامه میدهد که بعد از این واقعه او احساس میکند باید نماز بخواند و
نمیخواهد که دیگر در جعبه ها بنشیند .او بر میخیزد و میخواهد که او را برای نماز
ببرند.
پروین از این صحنهها نه به عنوان یک خواب و یک رویا بلکه یک واقعیت عینی قابل
لمس برای خودش تعریف میکرد .با خودم گفتم» :آیا پروین دیوانه و روانی شده؟ دچار
توهمات شده؟ او چه میگوید؟ این دیگر چه مقولهای است که با آن روبهرو شدهام«
آنقدر گیج و منگ شده بودم که نمیتوانستم حتا برای او دلسوزی کنم .پروین ادامه
میدهد و از دور کردن شیطان از وجودش میگوید .در حین صحبت از شیطان به
دستانش حرکات خاصی میداد ،مشت خود را به حالت چنگ باز و بسته میکرد و روی
بازوهایش میکشید و میگفت» :من شیطان را از خودم دور کردم .سیبا! من پیش تو

دوزخ روی زمین

٢۵۶

آمدم که از تو بخواهم تو هم به سوی خدا بیایی و در اینجا بیشتر ننشینی .این
مبارزهها بیهوده است .من از حاجی خواستم که با تو حرف بزنم .خواهش میکنم فکر
کن و اینجا دیگر نمان!«
دیدن پروین با آن حاالت روحیاش با برگشت او به سوی مذهب و دین ،ارشاد و
هدایت من ،مثل یک جرقهای بر آن زمینههای درونی من بود .افکار و ذهنیاتم این بار
باز به شکل غیرقابل تصوری شکسته شده بودند.

۴۳۶

بعد از شکستن ،سیبا نقش بسیار فعالتری نسبت به پروین برعهده گرفت .از نظر نباید دور داشت که
پروین قبل از شکستن در زیر فشار ،یکی از زنان مقاوم زندان بود و سختیهای فراوانی را متحمل
شده بود.

۴۳۷

تالش برای متفاوت نشان دادن خود
این دسته از توابین پس از این که به خدمت رژیم درآمدند ،تالش میکردند خود را تافته جدا بافته
از دیگر توابین نشان دهند .به همین دلیل خود را طوری میشناساندند که گویی نه در اثر فشار ،بلکه
پس از تفکر و تعمق فلسفی و ایدئولوژیک به حقانیت "اسالم" و رژیم رسیدهاند و به همین خاطر
حاضر به جانفشانی در راه آرمانهای جمهوری اسالمی هستند.
آنها شیوه کار توابین قبلی را قبول نداشته و به صراحت با آن مخالفت میکردند.
سیبا معمار نوبری در این باره میگوید:
من گزارش داخل بندی به آن صورتی که در بین بعضی از توابین رایج بود را بسیار
سطحی ،نادرست و کودکانه میدیدم .مث ً
ال از این و آن چغلی کنم که چه کسی چه
میخورد ،چه میپوشد ،نماز میخواند یا نمیخواند ،با کی حرف میزند ،سنجاق قفلی از
دوستش گرفته و ...از این چرت پرتها که برایم همیشه مسخره بوده و هست .اما

 ۴۳۶سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶صص .۱۰۳-۱۰۲
 ۴۳۷سیبا در مورد پروین میگوید» :این دختر قد بلند الغر زیبا به سمبل مقاومت معروف بود ... .از کسانی بود که از حاج
داوود بیشترین کتکها را میخورد«.
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٢۵٧

گزارش دادن بصورت شناخت از یک فرد در جهت برخورد صحیح با او را همیشه تأیید
میکردم و میکنم.

۴۳۸

این گروه از توابین معتقد بودند که قصد دارند انقالبی در میان توابین به وجود آورده و با انگیزه دو
چندان آنها را به خدمت رژیم وادارند .آنها توابین قدیمی را عناصری منفعل معرفی میکردند که
در راه ارتقا و غنای ایدئولوژیک خود قدمی بر نمیدارند و به کار جدی در زمینههای مختلف
نمیپردازند .آنها برای جلب توجه و همچنین برای نفی گذشته خود ،در آغاز کار دست به کار تغییر
نام خود زدند .سیبا معمار نوبری یکی از اینگونه توابین ،در مقدمهی کتابش که در آلمان انتشار
یافته ،چنین معرفی میشود:
در شش سال دوران کمونیستیاش ،حتّا کلمهی خداحافظ را به کار نمیبرد ،چرا که نام
"خدا" در آن واژه بود ،یک دفعه در دوران پنج سالهی زندانش آن چنان مذهبی و توبه
کار میگردد که نامش را از "سیبا" به "زینب" برمیگرداند تا راه زینب کبرا را در تعالی
به سوی خدا و عرفان ادامه دهد .تا بدان سان که بعد از آزادیاش از زندان ،حلقهی
ازدواج از همسر اعدامیاش را به جبههها تقدیم میدارد.

۴۳۹

کیانوش اعتمادی نامش را به "هدا" تغییر میدهد در حالی که تا چند ماه پیش از این که توبه کند
در صدد راهاندازی دستهای از زندانیان به منظور حمله و ضرب و شتم زندانیان نمازخوان بود .نیلوفر
وحدت نیز نامش را تغییر میدهد؛ چرا که القائات حاج داوود را پذیرفته بود و عنوان میکند دیگر
نمیخواهد مانند گل نیلوفر ،پیچکوار به پای این و آن بپیچد و رشد کند!

۴۴۰

هما کلهر ،افسانه

سلطانی ،زهرا ضابطی و ...کم و بیش در همین حال و هوا بودند.
سیبا در رابطه با اولین اقدام خود پس از آزادی از زندان میگوید:

 ۴۳۸سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۱۲۰
 ۴۳۹بی بند و بار ،سرودههای زیبا ناوک) سیبا معمار نوبری( ،چاپ هامبورگ ،اسفند .۱۳۸۴
 ۴۴۰حاج داوود به زنان زندانی میگفت» :شماها مثل گل نیلوفر که توی مرداب به سایر گیاهان میپیچه ،به پای پسرها
می پیچیدید و آنها را هوادار میکردید!« این دیدگاه بر اساس روایتی از پیامبر که در "تحفالعقول" آمده ،شکل گرفته
است که میگوید» :النساء حباله الشیطان« زن دام و آلت صید شیطان است.

دوزخ روی زمین

٢۵٨

اولین تصمیم من تغییر اسم در شناسنامهام از سیبا به زینب بود که به طور رسمی همه
جا زینب نامیده شوم .از تصمیمات دیگرم ازدواج با یک جانباز بود .این را از مراحل
ارتقای روحیام به سوی خداوند میدانستم و میخواستم کسی هم شریک زندگیام
باشد که فردی معتقد و مؤمن و جان باخته در راه خدا باشد.

۴۴۱

تصمیم به ازدواج با بازجو ،پاسدار و حزباللهی تنها منحصر به وی نبود؛ بلکه یکی از اقداماتی بود که
بعض ًا توابین برای تقرب هرچه بیشتر به نظام و استفاده از تسهیالت آن در زندان و پس از آزادی از
زندان به انجام آن مبادرت میکردند.

تقاص گرفتن از مبارزان
کسانی که پس از مدتی مقاومت میبریدند و با بیرون آمدن از قبرها به جرگهی توابین میپیوستند،
انگیزهی زیادی برای شکستن زندانیان مقاوم داشتند .آنها تقاص همهی آن چیزهایی را که از دست
داده بودند ،از زندانیان مقاوم طلب میکردند .لوح ذهن آنها از چیزی به نام یک رژیم جنایت پیشه
پاک شده بود و با کینهای عمیق نسبت به هر آنچه که بویی از مبارزه و مقاومت در مقابل رژیم
داشت ،برخورد میکردند .آنها گاه به شکلی بسیار کینهتوزانه از کسانی که در بندها مقاومت
میکردند ،نام میبردند و میگفتند» :آی شمایی که خیال میکنید مقاومت میکنید و در بندها
نشستهاید و به ما میخندید ،مطمئن باشید که جایتان اینجا است و دیر یا زود خواهید برید«.
بخشی از آنها پس از فروپاشی روانی تبدیل به زندانبانانی میشدند که با سنگدلی تمام بر جان و
هستی و سرنوشت رفیقان و یاران دیروزشان حکم میراندند .آنها با دریدگی و وقاحت به جاسوسی
و سعایت علیه دوستان و همرزمان سابقشان میپرداختند و به این کار افتخار هم میکردند.
شکوفه میگوید:
توابها هم بودند که دشمن خونی کسانی شده بودند که در آن دستگاهها نشسته بودند؛
آنهایی که از بین ما پا میشدند و میآمدند میگفتند» :میکشیمتان! پدرتان را در
میآوریم!« برای این که مجبور بودند به عنوان دشمن اصلی شان رویشان را به طرف ما

 ۴۴۱سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۱۴۱
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٢۵٩

۴۴۲

نظام جمهوری اسالمی ابتدا احساس کینهتوزی و نفرت از زندانیان سرموضعی را در آنها
برمیانگیخت و به رفتار غیرانسانی آنها مشروعیت میبخشید .سپس با ارتقای این احساس به
مرتبتی اعتقادی )اشداءعلیالکفار( آن را اصیل و موجه جلوه میداد .به همین دلیل توابین در تالش
بودند که هر چه زودتر بقیه را نیز به راه خودشان بکشانند .آنها از این که میدیدند همه را به قبرها
نمیآورند و تحت فشار قرار نمیدهند ،اظهار نارضایتی میکردند .آرزوی آنها به وجود آوردن شرایط
یکسان " قیامت" برای همه بود.

تأثیر بریدن این افراد در قبر و در بیرون قبر
حضور این دسته از توابین در قبرها و برخوردهایی که با افراد میکردند موجب بروز بیاعتمادی
شدیدی در میان بخشی از زندانیان شد ،و زمینهی فروپاشی روحی و روانی تعدادی را فراهم آورد و
در بهترین حالت بیشترین درد و رنج را به قربانی منتقل کرد.
سیبا معمار نوبری میگوید:
در این فاصله ما شاهد چندین مصاحبههای پرشور همرزمان سابقمان شدیم که
برگشته بودند .از جمله آنها مصاحبه طوالنی و تکان دهنده کیانوش اعتمادی از

سردستههای سهند بود .مصاحبه حوری ذاکر ۴۴۳از طرفداران مجاهدین نیز گویا در این
زمان بود .مادر حوری اعدام شده بود .مصاحبه او نیز روی من تأثیر زیادی گذاشت.

۴۴۴

 ۴۴۲شکوفه مبینی ،هشتمین سمینار بنیاد پژوهشهای زنان ایران ،ویراستار گلناز امین ،شماره هشتم ،تابستان ،۱۹۹۷
صص .۱۸۸-۱۸۹
 ۴۴۳حوریه چند ماه پس از دستگیری به جرگه توابین پیوست و از ابتدا جزو مسئوالن آنها به شمار میآمد .او در
زمستان سال  ۶۰پس از اعدام مادرش نیز مصاحبهی تلویزیونی کرده و در آن از اعدام او دفاع کرده بود.
 ۴۴۴سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۱۰۰
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انسان حتا در لحظههایی که در زیر فشار شکسته است از این که احساس کند تنها کسی است که به
این وضع دچار شده ،احساس شرم میکند .نگاه به توابین  -بهویژه کسانی که سابقهی خوبی داشتند
 -آخرین تردیدها را در ذهن فرد از بین میبرد.

۴۴۵

نازلی پرتوی نیز توضیح میدهد که:
درد شالق و شکنجهای که از طرف شکنجهگر نصیب آدم میشود ،خب درد است و
تأثیر خودش را بر جسم و جان زندانی میگذارد .اما ضربهای که از دوستت میخوری ،از
کسی که تا دیروز کنارت بوده و بعد به قالب زندانبان در آمده ،خیلی بدتر است ... .درد
ضربهای که از طرف اینها به ما زده میشد ،طور دیگری بود .ضربهای که از دشمنت
میخوردی ،صریح و مستقیم بود .انتظارش را هم میکشیدی ،دوست تو که نبود .اما از
دوست انتظار نداشتی که یکباره دشمن شود و به تو خنجر بزند .این سقوط بود که آدم
را گیج میکرد ،هم دردش بیشتر بود و هم زخمش عمیقتر بود.

۴۴۶

فریده ثابتی که تجربهی نه ماه بند قیامت را دارد ،میگوید:
شب بچهها برای مصاحبه میآمدند .شنیدن صدای دوستی که با تو سالهای سخت
زندان را سرکرده بود ،فشارهای بیشماری را از سرگذرانده بود ،به مقاومت معروف بود ،
همیشه در نوک تیز حمالت قرار داشت و خم به ابرو نمیآورد ولی اکنون چنان درهم
شکسته و مچاله شده بود که نمیشد آن را باور کرد .این امر از رنج شکنجهی جسمی،

 ۴۴۵روی مدودوف در کتاب "در دادگاه تاریخ" به نقل از یاکوویچ یکی از قربانیان تصفیههای استالین که در زیر فشار
بیخوابی شکسته بود ،مینویسد» :در این حالت روانی ،قبول کردم هر نوع شهادتی بدهم ،من از فکر این که تنها کسی
هستم که به این خواری تن میدهم هنوز دچار تردید بودم و از ضعف خود شرم داشتم ،اما در این میان با رفیق قدیمیم و.
و .شر ،مردی که هرچند از یک خانوادهی ثروتمند بورژوا برخاسته ،مدتها پیش از پیروزی انقالب اکتبر به جنبش کارگری
پیوسته بود ،یعنی مردی که با تمام جسم و جان در راه تحقق یک آرمان میکوشید ،روبهرو شدم .وقتی از زبان خودش
شنیدم که به عضویت در سازمان خرابکاری منشویکی" ،دفتر فدرال" ،اعتراف کرده و از من هم به عنوان عضو این سازمان
نام برده ،فورًا در همان جلسهی روبهرویی تسلیم شدم .از هر نوع مقاومت دست کشیدم و هرچه بازجویان ... ،از من
خواستند نوشتم«.
 ۴۴۶مصاحبه ناصر مهاجر با نازلی پرتوی http://www.dialogt.org/index.html
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بیحرکتی مداوم و درد وحشتناکی که در بند بند بدنمان میدوید و روان را میکاوید
وحشتناک تر بود.

۴۴۷

تأثیر بریدن این دسته افراد در داخل بندهای زنان نیز زیاد بود .عالوه بر ایجاد محیط ترس و
اضطراب شدید و دامن زدن به جو بیاعتمادی در بین افراد ،انگیزهی توابین قدیمی برای ایجاد
محیط رعب و وحشت را نیز افزایش داده بود.
در یکی از روزهای بهمن  ،۶۲یک روز ما را برای برنامه "ارشاد" در واحد ،از بندها بیرون
کشیدند ... .ناگهان با بهت و حیرت دیدیم چند تن از زندانیان غیرمذهبی بند ما را که
به دلیل نماز نخواندن ،یک هفته قبل از بند برده بودند و ما نمیدانستیم کجا رفتهاند،
در برابر ما در حال گریه و زاری هستند .آنها پشت میکروفن میگفتند »مومن به
اسالم شده و  «..آن شب با احساسی تلخ به بند برگشتیم ،میدانستیم این به اصطالح
پیروزی رژیم ،پیامدهای جدی برای همهی ما دارد .از فردا صبح جاسوسها به طرز
عجیبی پر رو شده بودند و پاپیچ بچهها میشدند و بی دلیل به آزار و اذیت ما
میپرداختند.

۴۴۸

هیچ خبری از بند قیامت ،شرایط و تنبیهاتی که در آن اعمال میشد به دیگر زندانیان داده نمیشد.
اما از اسم قیامت ،برای ترساندن آنها استفاده میکردند:
تهمینه میگوید:
یك روز یك کاسه انگور دستم بود ،یك حبه از انگورها رو دادم به یك دوستم .بعد صدام
کردند گفتند که گزارش دادند که شما غذاتون رو کمونی با بچهها استفاده میکنید.
یعنی اشتراکی از غذاتون به همه میدهید .ما میخواهیم هر کسی جدا ،حتا آب لیمو،
نمك و...خودش بخوره .این کمونی مصرف کردن باعث میشه برین توی تابوتها .حاال
فکر کار خودت را بکن.

۴۴۹

 ۴۴۷فریده ثابتی ،مقاله بازنویسی یک جنایت» :تخت ها« ،سایت گفتگوهای زندان.
 ۴۴۸چشم در چشم هیوال ،هنگام حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند  ،۱۳۸۲ص .۱۳۸
http://www.kanoon-zendanian.org/witnesses.html ۴۴۹
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ویدا برزگر دربارهی ماهیت تبلیغات حاج داوود ،پیش از آنکه به بند قیامت برده شود ،میگوید:
در طی مدتی که مشغول آماده سازی تختها بودند ،حاجی رحمانی چند بار دسته
دسته در بیرون سلول ،ما را جمع کرده و تهدید کرده بود که جایی میبرمتان که شما
که جای خود دارید ،رهبرانتان از پا افتادند! و یا میگفت پدرتون را در میآورم ،اینقدر
اینجا میمانید تا رنگ موهاتون مثل دندوناتون بشه .حرفهای او کمی ما را میترساند.
ولی بیشتر کنجکاو شده بودیم که منظور او چه جور جایی است .در سلولها با یکدیگر
صحبت میکردیم که در چنان شرایطی چه موضعی و چه برخوردی باید داشته باشیم!.
در واقع سعی حاج داوود آن بود که روحیه ها را قبل از فرستادن به قبرها ضعیف بکند
و قبرها را از آن چه که بود وحشتناکتر جلوه دهد.

۴۵۰

مقامات زندان تمام سعی خود را به خرج میدادند تا اسرار قبر و برزخ نهفته بماند و صرف ًا محصوالت
بند قیامت ،که زندانیان بریده بودند ،در معرض دید دیگر زندانیان قرار گیرند .زندانبانها به این
ترتیب میکوشیدند دیگر زندانیان را ترسانده و با افزایش فشار روحی و روانی بهره خود را ببرند.
شیوهای که به کار میبردند ،یادآور آنچه علیابن ابوطالب در توصیف روزگار "اهل قبور" میگوید،
بود:
ن مَا َ
م َل ْو عَای ْن ُت ْ
َف ِإَّن ُک ْ
ن
م َوَأ َط ْع ُتمْ ،وَل ِک ْ
س ِم ْع ُت ْ
م َو َ
م َو َو ِه ْل ُت ْ
ج ِز ْع ُت ْ
م َل َ
ت ِم ْن ُک ْ
ن َم ْ
م مَا َق ْد عَای َ
م مَا عَاینُوا...
ب َع ْن ُک ْ
حجُو ٌ
َم ْ
اگر آنچه مردگان پس از مرگ مشاهده کردهاند ،شما هم میدیدید ،وحشت میکردید و
میترسیدید ،میشنیدید و اطاعت میکردید ،ولی آنچه آنها دیدند از شما مستور
است...

۴۵۱

مصاحبههای انجام گرفته در قبرها
یکی از بزرگترین فشارهایی که افراد در قبرها متحمل میشدند اجبار در شنیدن مصاحبهی افراد
درهمشکسته و گاه روانپریش بود .از آنجایی که قربانیان ،دوستان و همراهان سابق زندانیان به بند
 ۴۵۰جدال با خاموشی ،اشرف دهقانی .انتشارات چریکهای فدایی خلق ،تابستان  ،۸۶ص .۱۹۴
 ۴۵۱نهجالبالغه ،علیابنابوطالب ،خطبه  ،۲۰ترجمه و شرح ناصر مکارم شیرازی.
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کشیده شده بودند ،سختی کار دوچندان میشد .پیش از آغاز مصاحبه ،نوحههای مذهبی "صادق
آهنگران" یکی از مداحان مشهور رژیم و از عوامل اصلی بسیج نیرو برای جبهههای جنگ و فرستادن
کودکان و نوجوانان روی میدانهای مین از طریق بلندگوی مرکزی ،گاه به مدت بیش از یک ساعت
پخش میشد .صدای گوشخراش آهنگران و نوحههای "با نوای کاروان این قافله عزم کرب و بال
دارد"" ،خیز ای رزمنده شیر ،خانه از دشمن بگیر"" ،سوی دیار عاشقان ،سوی دیار عاشقان ،رو به
خدا میرویم ،به کربال میرویم" چونان شکنجهای مضاعف بر ذهن و روان زندانیان به بند کشیده
شده در قبرها سنگینی میکرد.
آنها با تشویش و دلهره شاهد به قربانگاه رفتن یکی دیگر از دوستانشان بودند که در حضور خدایگان
قزلحصار و پیشکارانش ،به انتحار خویش مینشست.
از صبح شروع به تبلیغات جنگ روانی میکردند :فکر میکنید امشب چه کسی برای
مصاحبه خواهد آمد؟ چه چیزهایی را خواهد گفت؟

۴۵۲

گاهی اوقات مشخص بود که فرد کنترل روانی بر گفتههایش را ندارد .او از دوران کودکیاش شروع
میکرد و به فعالیتهای سیاسی و دوران دستگیری و زندان خود میرسید .او حتا مشکالت
خانوادگی و گاه ضعفهای شخصیتی دوران کودکیاش را نیز مطرح میکرد .گاه با فریاد و به شکلی
ال غیرعادی ،از افراد میخواست که به پرسشهای او پاسخ دهند.
کام ً
بدترین و زجرآورترین ساعتهای من وقتی بود که بلندگوها روشن میشد :من فالنی
ال متفاوت بود با مصاحبههایی که در آن دو سال
هستم از گروه مرتد ...مصاحبهها کام ً
شنیده بودم .چنان خود و شخصیت خود را خرد میکردند و زیر سؤال میبردند که
بیشتر از روی گردانیشان از جریان سیاسی ،نمای یک انسان لگدمال شده را به تصویر
میکشیدند .انسانی که از انسانیت چیزی در وجودش باقی نمانده و چون حیوانی که
حاضر است برای زنده ماندنش همنوع خود را تکه تکه کند .آنها خوی حیوانی گرفته
بودند و حاضر بودند برای بار دیگر برنگشتن به تابوتها هر اطالعاتی حتا دروغ به
حاجی بدهند .از لحاظ روانی چنان خرد شده بودند که از هنگام تولد ،شخصیت خود را
زیر سؤال میبردند که ذات ًا انسانهای بدی بودهاند .یکی میگفت وقتی بچه بودم
 ۴۵۲فریده ثابتی ،مقاله بازنویسی یک جنایت» :تخت ها« ،سایت گفتگوهای زندان.

دوزخ روی زمین

٢۶۴

یواشکی از جیب بابام پول برمیداشتم  ...دیگری میگفت آنقدر خودخواه بودم که
اسباببازیهایم را به هیج کس نمیدادم  ...یکی دیگر از این که روزی عاشق شده است
و گناه کبیره کرده است میگفت...

۴۵۳

شنیدن این اعترافات در قبرها و هنگامی که فرد در زیر فشار بود ،آثار تخریبی گستردهای داشت.
گاهی وقتها از رنج شکنجههای جسمیای که تمامی اجزای بدن را در خود میفشارد نیز بدتر و
وحشتناکتر بود .هریک از مصاحبهها چند بار با صلواتهای مداوم توابین قطع میشد .پس از هر بار
صلوات ،تمامی جریانهای سیاسی کشور را از دم تیغ دشنام میگذراندند و مرگ همه را آرزو
میکردند:
مرگ بر آمریکا؛ مرگ بر شوروی؛ مرگ بر انگلیس؛ مرگ بر اسرائیل؛ مرگ بر منافقین و صدام؛ به
ویژه منافقین زندان؛ ضد اسالم؛ ضد قرآن؛ مرگ بر کمونیست که میگه خدا نیست؛ اقلیت؛ اکثریت؛
امتی؛ با پیکار لعنتی؛ دمکرات و کومله ،مرگ بر لیبرال؛ بنی صدر و بازرگان؛ یزدی و صباغیان؛ احمد
سالمتیان؛ گلزاده غفوری؛ کل ملیگرایان؛ عامل بمب گزاران...
بنفشه از چگونگی شکلگیری روند شکستنها و بریدنها میگوید:
بعد از دو ماه به تدریج مقاومتها درهم شکسته شد .عدهای تعادل خود را از دست
دادند .هفتههای اول فقط اذان ظهر و عصر و به خصوص یک دعایی که با آه و ناله از
خدا میخواست گناهانش را ببخشد ،پخش میشد .بعد کم کم صدای زندانیهایی که از
پا در آمده بودند پخش شد .وقتی صدای یکی از دوستانم را با گریه بلند همراه با دعای
سوزناک شنیدم فهمیدم که او شکسته است.

۴۵۴

آنها به دروغ چیزهایی میگفتند که بیشتر به هذیان بیماران روان پریش شباهت
داشت ... .اینجا در تختها با گوش فرا دادن به آوای ملکوتی قرآن به خود آمدم ]و[ به
فطرتم برگشتم .دگرگون شدم و به خدا نزدیک گردیدم .عدهای دیگر داشتن روابط
جنسی با پسرها را دلیل پیوستن خود به فعالیت سیاسی اعالم میکردند .به مرور تعداد

 ۴۵۳شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.
 ۴۵۴سخنرانی بنفشه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی ،سال ،۸۲استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.

زندان قزلحصار

٢۶۵

مصاحبهها زیاد شده بود و این نشان میداد که چگونه مرزهای تحمل افراد درهم
میشکند و توانایی ادامه وضعیت برایشان ناممکن میگردد.

۴۵۵

منیره برادران که هنگام اسارات در بند قیامت از سن و تجربهی بیشتری نسبت به میانگین سنی و
تجربهی اجتماعی زنان به بند کشیده شده در بند قیامت برخوردار بود ،میگوید:
عدهای در حالتهای نامتعادل روحی ناتوان از ادامه مقاومت به حاجی اعالم میکردند
که میخواهند زندانی مطیع او باشند و حاجی بالفاصله در بدترین حالت روحی ،آنها را
پشت میکروفون مصاحبه میبرد .آنها در حالیکه بهشدت گریه میکردند ،اعالم
میکردند انسانهای "حقیر و پستی" بودهاند تنها در پی هواهای نفسانی .در حق مردم
"جنایتها و خیانتها" کردهاند و ...حاال توبه کرده و در اوج عجز و ناتوانی تقاضای
"بخشش" میکردند.
حضور در این مصاحبهها برای دیگر زندانیان اجباری بود و برای کسانی که در
گاودانیها و درون جعبهها نشسته بودند ،با صدای بلند پخش میشد .برای کسانی که
کوچکترین ارتباطی با دنیای خارج نداشتند ،شنیدن عجز و شکست دوستانشان
فاجعهای بود .تمام روز و حتا گاه شب چنین مصاحبههایی از زندانیهای زن و مرد با
صدای بسیار بلند پخش میشد .آنها روز به روز خود را تنهاتر مییافتند.

۴۵۶

سیبا نوبری از تجربهی خود میگوید:
این تزریقهای روزانه در تغییر و تخریب شخصیت ما بیتأثیر نبودند و این اثرات آنگاه
شدت و حدت یافت که مصاحبههایی طوالنی و متفاوت از اعالم انزجارهای کوتاه و
اجباری.

 ۴۵۵فریده ثابتی ،مقاله بازنویسی یک جنایت" :تخت ها" ،سایت گفتگوهای زندان.
 ۴۵۶حقیقت ساده ،منیره برادران ،نشر نیما ،آلمان ،سال  ،۷۹ص .۱۳۳

دوزخ روی زمین

٢۶۶

مصاحبههای همرزمان قوی خود در گذشته ،کسانی که با ما در تابوتها نشسته بودند و
این دردناک بود برای ما ،هرچند من نیز بعد از چهار ماه یکی از مصاحبه کننده ها
شدم .در واقع هم شکنجه شونده هم شکنجه کننده.

۴۵۷

نازلی پرتوی در رابطه با کیفیت این مصاحبهها میگوید:
این مصاحبهها با دیگر مصاحبهها خیلی فرق داشت .من از احساس خودم میگویم که
میلرزیدم .اینها مثل بریدههای سابق حرف نمیزدند .فریاد میکشیدند .انرژی خاصی
از خودشان نشان میدادند.

۴۵۸

در این مصاحبهها افراد روی موارد زیر تأکید میکردند:
 - ۱نفی گذشتهی خود به لحاظ سیاسی و اعتقادی و برشمردن دالیل حقانیت ایدئولوژیک -سیاسی
رژیم.
نفی گذشته میبایستی توأم با اعالم انزجار از کلیه گروهها و شخصیتهای سیاسی غیروابسته به
جمهوری اسالمی و بهویژه گروهی که فرد به آن وابسته بود ،صورت میگرفت.
 -۲ریشهی گرایش به گروههای سیاسی را باید بر اساس هوای نفس ،ارضای گرایشات جنسی ،جذب
جنس مخالف و ...قلمداد میکردند
 -۳از دوگانگیها و تضادهای درونی ،روحی ،فکری و شخصی خود باید سخن میرفت و "احساس
قشنگ و لطیف عرفانی"ای که پس از بریدن از گذشته و پیوستن به بازجویان و شکنجهگران به آن
دست یافته بودند ،بیان میشد.
تأکید روی رها شدن از وابستگیهای دنیوی ،احساس خوش نزدیکی به خداوند و دستیابی به
ارزشهای انسانی و ...
 -۴از بزرگواری و گذشت مسئوالن زندان میگفتند که با نظر رأفت و شفقت با آنها رفتار کرده
بودند و امکانی را به وجود آورده بودند که از آنها انسانجدیدی ساخته شود.
 -۵حاج داوود ،پاسداران و مقامات امنیتی و قضایی ،انسانهای واالیی معرفی میشدند که شب و روز
 ۴۵۷سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۹۶
 ۴۵۸سخنرانی نازلی پرتوی در شب یادمان چهاردهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۱سایت کانون زندانیان
سیاسی در تبعید.

زندان قزلحصار

٢۶٧

از استراحت و زندگی فردی خود برای بازگشت و توبه زندانیان میگذشتند.
 -۶تکذیب اعمال فشارهای جسمی و روحی روی زندانیان ،افشای تبلیغات سوء و "دروغ پردازی"
گروههای سیاسی و بهویژه مجامع بینالمللی و حقوق بشری مبنی بر اعمال شکنجه و مجازاتهای
قرونوسطایی و وحشیانه در جمهوری اسالمی.
 -۷تأکید روی تعالیم حیات بخش "اسالم" ،تأیید و تکریم مجازاتهای عادالنه و مشفقانهای که از
سوی مقامات جمهوری اسالمی بر علیه افراد وابسته به گروههای سیاسی اعمال میشد.
 -۸زندانیان را بشارت میدادند که مقاومت بیفایده است .دیر یا زود همگی درهم خواهند شکست و
تعلل در این راه فقط بار گناهان آنها را زیاد میکند .تأکید روی این نکته که آنان جزو مقاومترین
زندانیان بوده و بقیه الجرم به آنها خواهند پیوست.
 -۹درخواست عاجزانه از مسئوالن زندان که برای شستن گناهانشان اجازه دهند که در جبهههای
جنگ از بدن آنها به عنوان سنگر برای حفاظت از "رزمندگان اسالم" استفاده شود!
پروانه در مورد تأثیر این گونه مصاحبهها میگوید:
در کنار همهی اینها شنیدن مصاحبههای دوستانی که طی دو سال زندان در کنارم
بودند و شکنجههای بسیاری را تحمل کرده بودند و اکنون همچون دیوانگان چیزهایی
را به خود و دیگران نسبت میدادند که واقعیت نداشت ،آزاردهندهتر بود.

۴۵۹

سیبا معمار نوبری که در روند برگشت و توبه ،تعادل روحی و روانیاش را از دست داده بود ،از
چگونگی پیشنهاد مصاحبه میگوید:
به حاجی پیشنهاد میکنم به من امکان مصاحبه در حضور زندانیان بدهد .مصاحبهها
ویدئویی و مداربسته بودند .حاجی نمیتوانست حدس بزند که چه حالتهایی در حین
هیجان مصاحبه ممکن است به من دست بدهند.
ال الزم نیست تو مصاحبه بکنی .کمی صبر کن تا
باز با حالت نگرانی و تردید گفت» :اص ً
روحیهات «...و حرفش را نیمه تمام میگذارد .نمیخواست من احساس بیماری و
غیرعادی بودن کنم.
 ۴۵۹متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.

٢۶٨

دوزخ روی زمین

 اما حاج آقا! من باید حرف بزنم .باید به همه حرفهایم را بگویم! احساس وظیفه و رسالت میکنی؟! بله تا حدی ،ولی بیشتر آرامش خودم هست .با این مصاحبه کمی ارضا میشوم.حاجی مکث میکند .برای او تصمیم راحتی نبود .او میدانست این یک مصاحبه
معمولی نیست که فقط با معرفی شخص و ابراز انزجار به پایان برسد.

۴۶۰

تعدادی از افرادی که در زیر بار فشارهای هولناک دوران مزبور شکستند به علت وخامت اوضاع،
امکان مصاحبه و صحبت پیدا نکردند .سیبا از چگونگی مصاحبه خود میگوید:
من با شور و شوق فراوان برای یک مصاحبه در حضور سه -چهار هزار نفر آماده شدم.
میخواستم در ذهنم مرور کنم که چه بگویم ،اما انگار این مغز نظم و ترتیب
نمیپذیرفت .خود را رها کرده و گفتم» :هرچه بادا باد! «
...حاجی در معرفی من کمی مکث میکند تا حاضران را بیشتر مشتاق سازد .بعد پشت
تریبون قرار گرفتم .با بردن نام خمینی صدای صلوات بلند حاضران به گوشم رسید.
احساس عجیبی داشتم .با حیرت و حسرت آنها را نگاه میکردم .میخواستم من هم
صلوات بفرستم ،اما زبانم نمیچرخید .احساس فاصله با آنها میکردم .شروع به
سخنرانی کردم .از گذشتهام گفتم ،از دوران کمونیست بودنم .از تضادها و تناقضاتم و ...
گفتم و گفتم .بی محابا و بی مالحظه و بدون کنترلی بر خودم .گفتم که چرا دیگر
کمونیست نیستم .از امام حسین حرف زدم .از خمینی و شخصیتهایی که روی من
تأثیر گذاشته بودند و از این که جمهوری اسالمی را قبول کردهام.
 ...در حین صحبت کم کم حالتم تغییر کرد .باز سیل اشکهایم جاری شدند .حرف
میزدم و گریه ،و باز حرف و گریه .این گریهها هم قشنگ بودند .بعدها عدهای از آن به
عنوان "گریههای هیستریک" یاد میکردند.
در همان حین یک دفعه این جمله را گفتم» :من علی را کشتم ،من علی را کشتم ،آره،

من علی را کشتم ۴۶۱«...نمیدانم چرا این را مرتب تکرار میکردم .شاید با این احساس
که من در کشته شدن او نفش داشتم«.

۴۶۲

 ۴۶۰سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶صص  ۱۱۳و .۱۱۴

زندان قزلحصار

٢۶٩

القائات ایدئولوژیک و فشارهایی که بر سیبا وارد میشود ،چنان چشمان او را بر واقعیت میبندد که
وی تصور میکند قاتل همسرش نیز هست و به جای آنکه کینهاش متوجهی قاتالن واقعی شود خود
را سرزنش میکند که چرا همسرش را زودتر لو نداده است .او خیال میکند اگر همسرش زودتر
دستگیر میشد و به دادگاه میرفت ،شاید که اعدام نمیشد.

انطباق فعال با شرایط راهی برای ماندن
زیر فشار و شکنجه ،گرایش و تمایل فرد به سمتی میل میکند که ارزشهای اخالقی را بیمعنی
بیابد .در محیطی که ارادهی آدمی را سلب میکنند و رمق او را میستانند و او را برای نابودی آماده
میکنند ،بسیاری ،ارزشهای اخالقی خود را از دست میدهند .در چنین شرایطی اگر کسی از عزت
نفس خود دفاع نکند ،حس انسانی را از دست میدهد.
با این همه ،انسان از قابلیتی برخوردار است که در همه حال و با همهی افت و خیزها و علیرغم
همهی ضعفهای جسمی و روحی که ممکن است داشته باشد ،حتا در موقعیت خطیر و دشوار هم
میتواند تصمیم بگیرد که بر رعایت ارزشهای انسانی پافشاری کند .همه چیز را میتوان از انسان
ستاند جز اراده و آزادی انتخاب آخرین را.

۴۶۳

شکوفه مبینی که در حال تحقیق و نگارش رسالهی دکترایش در کاناداست ،میگوید:
حتا در زندان جمهوری اسالمی ،حتا در زیر تمام این فشارها آدمهایی بودند که در آن
قبرها نه تنها زنده ماندند ،نه تنها خوب ماندند ،بلکه رشد کردند ،شکل گرفتند و دوباره
به وجود آمدند و شکوفا شدند.

۴۶۴

اما این ماندن و شکوفا شدن به سادگی حاصل نمیشد .زندانی محبوس در قبر به طور مستمر باید
 ۴۶۱علی رضایی ،همسر سیبا معمار نوبری در سال  ۶۱دستگیر شد .او پس از پذیرش وعدههای مقامات قضایی و امنیتی
رژیم مبنی بر آزادی خود و همسرش ،به همکاری گسترده با آنها پرداخت؛ اما بر خالف تصورش به سرعت اعدام شد.
 ۴۶۲سیبا  -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،شهریور  ،۱۳۸۶صص  ۱۱۴و.۱۱۵
 ۴۶۳این بدان مفهوم نیست که توانایی افراد را مطلق تصور کرده و از آنان انتظار داشتهباشیم که بسیار فراتر از ظرفیت
انسانی خود بروند.
 ۴۶۴شکوفه مبینی ،هشتمین سمینار بنیاد پژوهشهای زنان ایران ،ویراستار گلناز امین ،شماره هشتم ،تابستان ،۱۹۹۷
ص .۱۸۸
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به این سؤال پاسخ میداد که آیا تصمیمم برای مبارزه درست بود؟ آیا عقیده و آرمانش ارزش
فداکاریهای او را داشت؟ در تنهایی "قبر" راه گریزی از این دسته پرسشها وجود ندارد .گاه
وسوسههای گوناگونی او را اسیر خود میکرد.
در "قیامت" حد وسطی وجود نداشت ،یا مقاومت میکردی و یا به صف بریدگان و توابین
میپیوستی .امکان انفعال وجود نداشت .فرد هر روز که از خواب برمیخاست ،ناگزیر به انتخاب بین
مرگ و زندگی بود .نمیشد در شکاف بین این دو زیست .در واقع ،جذب یک طرف میشدی .عدم
انتخاب گزینهی زندگی و پذیرش ملزومات آن ،الجرم او را به سوی گزینهی مرگ میبرد .مرگی که
از آن صحبت میشود مرگ فیزیکی نیست .بدتر از آن است.
انتخاب گزینه مرگ ،یعنی تسلیم و پذیرش جنایتهایی که تا آن روز اتفاق افتاده بود .تسلیم به
نیرویی که انسانیت را در آدمی میکشت و همهی ارزشهای او را به یغما میبرد .انتخابی که آزادی
درونی و وجدان آدمی را به تاراج میداد.
در زیر فشار بدون شک انسان در درون خود گاه به زمین و زمان ناسزا میگوید و برای لحظههایی از
آنچه که انجام داده پشیمان میشود و به دنبال راهگریزی میگردد .چه بسا به این فکر میافتد که
ایکاش دست به اقداماتی نمیزدم که نتیجهاش تحمل چنین سختیها و مرارتهایی باشدکه با
آنها دست به گریبانم .ای کاش سر به زیر میافکندم و در الک خود فرو میرفتم و این مصیبتها را
به جان نمیخریدم .بارها به بیفایده بودن مبارزه و جانفشانی برای مردم فکر میکند.
در این باره ارغوان آزادی که دوران سخت قیامت را پشت سر گذاشته ،چنین میگوید:
تحمل شرایط قیامت آسان نبود .من دو ماه اول را در قیامت با خود کلنجار میرفتم.
روزى دهها بار تصمیم میگرفتم که از آنجا بلند شوم و شرایط حاج داود را بپذیرم .اما
وقتیکه به آن خوب فکر میکردم که باید به خواستههاى حاجی به عنوان سمبل
جنایت جمهورى اسالمی گردن نهم تصمیم به ماندن و مقاومت میگرفتم ... .روزى
دهها بار از زیر چشم بندم و به طور آرام گریه میکردم.

۴۶۵

حاج داوود و دار و دستهی سرکوبگرش که از عقبافتادهترین اقشار اجتماع شکل گرفته بودند ،در
واقع انواع پیچیدهترین شکنجههای روانی را به کار میبستند .آیا در عمل به آن رسیده بودند یا
ترفندهاشان حاصل جمعبندی تجربههای دیگران بود؟ آیا برای به کارگیری آن تکنیکهای هولناک،
http://www.khavaran.com/HTMLs/Ghiamat.htm ۴۶۵
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آموزش دیده بودند؟
دانستن پاسخ این پرسشها دیگر فرقی به حال کسانی که در قبرها اسیر بودند ،نمیکرد .آنها اسیر
دست نمایندگان ولیفقیه بودند و بسان "خوکچههای هندی" ،در آزمایشگاههای الجوردی و حاج
داوود به سر میبردند .آنها تالش میکردند "زنده" بمانند.
مهتاب میگوید:
در تابوت که بودم ،از یک مقطعی به بعد ،از زمانی که باور کرده بودم مرا نگاه داشتهاند
آنجا تا زنده به گور شوم ،برای این که چشمم فقط حاج داوود و توابها را ندیده باشد،
ظهرها که بعد از ناهار ما را میبردند دستشویی تا هم ظرف غذایمان را بشوییم و هم
وضو بگیریم ،من بعد از شستن بشقاب غذایم ،آن را پر از آب میکردم و سعی میکردم
در آب توی بشقاب ،به بازتاب عکس خودم که افتاده بود توی آن نگاه کنم؛ نه برای این
که ببینم چه شکلی شدهام ،نه؛ برای این که چشمم به یک موجود انسانی دیگر غیر از
کسانی افتاده باشد که میخواهند مرا به تدریج از ماهیت انسانی خالی کنند.
بنفشه بعد از این که تالشش برای تماس با جعبهی کناری با شکست مواجه میشود ،شیوهی
جدیدی را برای بیرون آمدن از تنهایی تجربه میکند:
سعی کردم از طریق شکاف پایین جعبه با انگشتم با فریبا که در جعبهی بغلی نشسته
بود ،تماس بگیرم .زهره شاه حسینی توابی که شبانه روز مواظب اعمال ما بود ما را دید
و حاجی را با شالق به سراغمان فرستاد .بعد از آن با توجه به محدودیت شدیدی که
داشتم سعی کردم اندیشه و فکرم را به زندگی طبیعی و آنچه که در پس سیمهای
خاردار خارج از جعبهها جریان داشت ،معطوف کنم .به محیط گرم و صمیمی خانواده ام
میرفتم .به مسافرتهای دستجمعی که با آنها به شمال رفته بودیم فکر میکردم .به
شوخ طبعیهای برادرم که همیشه باعث شادی و خوشحالی ما میشد ،به طاهره عزیزم،
دوست شوخ طبع دوران دبیرستانم فکر میکردم و میخندیدم .از زندان خارج میشدم
و پرنده خیالم را پرواز میدادم .دیگر احساس نمیکردم که در جعبهها هستم.
نمیدانستم از لحظه -لحظهی حرکاتم گزارش تهیه میکنند و به حاج داوود میدهند.
روزی حاج داوود داخل جعبهام شد و پچ پچکنان گفت :شنیدم که دیوانه شدی و با
خودت میخندی.
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در این باره دیگر زندانیان نیز تجربههای یکسانی را بیان داشتهاند.
شهرنوش پارسی پور نویسنده ایرانی میگوید:
اما در آنجا بودا و اطالعات مختصری که در بارهی او داشتم به کمکم آمده بود .بودا
چنان که نوشتهاند هفت سال در زیر درختی به حال تمرکز نشسته بود .رقم هفت سال
باعث شد تا نگرانی من از بابت طول مدت این تنبیه کاهش پیدا کند .میکوشیدم
همانند او بر نقطهای تمرکز پیدا کنم ،اما بدبختانه به دلیل آن که اندیشهام همیشه شاخ
به شاخ میپرد قادر به این کار نبودم .با این حال بودا در همانجایی که باید ظهور کند
ظهور کرده بود و سایهی بلندش اجازه میداد تا با صبوری بیشتری این روزهای کسالت
بار را پشت سر بگذارم.

۴۶۶

از نظر شکوفه مبینی:
میشد آدم فکر کند که اگر مرا در اینجا زنجیر کردند ،با هرچی؛ با زنجیرهای مرئی و یا
با هر چیز دیگری ،مغز من میتواند از این زنجیر فراتر برود ،پرواز کند ،از باالی دیوارها
بگذرد ،از باالی این تابوتها با یک یک آدمهای دیگر آنجا تماس بگیرد و یک حس و
نیاز مشترک را حس کند؛ حس انسان بودن ،حس زندگی و حسی که ما میخواهیم
زندگی کنیم ،لذت ببریم و انسان باقی بمانیم.

۴۶۷

راهی که اعظم حاجحیدری برای خود برگزید نیز شایان توجه است:
بعد از صبحگاه ترانه میخواندم .هر روز سه ترانه را که حفظ بودم میخواندم که هم
یادم نرود و هم در خودم فرو نروم .بعضی قسمتهایی را که یادم رفته بود آنقدر به
کمک ملودی و آهنگش که در ذهنم بود تکرار میکردم تا یادم بیاید .از این که
ال فکر نمیکردم بتوانم به یاد بیاورم ،مثل پیدا
قسمتها و جمالتی یادم میآمد که اص ً

 ۴۶۶خاطرات زندان ،شهرنوش پارسی پور ،انتشارات باران ،سوئد ،۱۹۹۶ ،ص .۳۰۱
 ۴۶۷شکوفه مبینی ،هشتمین سمینار بنیاد پژوهشهای زنان ایران ،ویراستار گلناز امین ،شماره هشتم ،تابستان ،۱۹۹۷
ص .۱۸۹
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کردن یک چیز قیمتی خوشحال میشدم و اعتماد به نفس پیدا میکردم ...میدیدم تازه
دارم یاد میگیرم که چطور از مغزم استفاده کنم و چیزهایی را که در ذهنم هست و
فراموش کردهام ،بیرون بکشم و زنده کنم ...تصمیم گرفتم برای این که ذهنم فعال شود،
ال فکر نمیکردم در ذهنم باشد ،به یاد بیاورم .ذهنم فعال شده
همان شعرهایی را که اص ً
بود .خیلی چیزها یادم میآمد .مصرعها و بندهایی را که یادم میآمد ،مثل پازل کنار
هم میچیدم تا به تدریج تکمیل یا تقریب ًا تکمیل میشد.

۴۶۸

و در ادامه:
ال بازی "اسم -فامیل" راکه از دوران کودکی یادم بود ،بازی میکردم .روش بازی این
مث ً
بود که یک حرف مثل "ب" را تعیین میکردم و مجموعهای از نامها ،از اسم شهر ،تا
کشور ،تا نام شخصیت تا نام میوهها و  ...غیره را که با حرف "ب" شروع میشود ،به
ذهن میآوردم .هم تمرین خوبی برای فعال کردن ذهن بود و هم یک سرگرمی بود.
ولی مثل فکر کردن خستهام نمیکرد.

۴۶۹

و باز شکوفه میگوید:
شب بود که جای مرا عوض کردند .هر از چند وقت ،جابجامان میکردند تا مانع آشنا
شدنمان با محیط اطرافمان بشوند .مدام به نقطهای انتقالمان میدادند تا مبادا در
حین بیثباتی مطلق ،خو بگیریم به تکه زمین زیرپایمان که یکی را به دیگری پیوند
میداد.

۴۷۰

پروانه که از شنیدن صدای تالوت قرآن رنج میبرد از تالش خود برای تبدیل آن به تفریح و سرگرمی
میگوید:

 ۴۶۸بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳ص .۱۱۹
 ۴۶۹بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳ص .۱۳۱
 ۴۷۰کتاب زندان جلد اول ،ویراستار ناصر مهاجر ،مقالهی تک پنجرهای به زندگی ،شکوفه مبینی ،ص  ،۱۳۰انتشارات
نقطه ،چاپ اول .۱۳۷۷
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 ...پس باید با آن مقابله کنم .شروع کردم به گوش کردن دقیق قرآن و ترتیب یک بازی
را در ذهنم با کلمههایی که میشنیدم دادم .به همین دلیل شنیدن قرآن برایم خود
یک تفریح شد.

۴۷۱

درست کردن کارهای دستی از سادهترین وسایل ،به سادگی جو را میشکست .برای همین بهشدت
از آن ممانعت به عمل میآمد.

۴۷۲

نازلی پرتوی میگوید:
یک بار با خمیر نان و چوب جارو گل درست کردم .آن را از من گرفتند و کتک حسابی
خوردم .اما حاجی بیشتر از این عصبانی بود که میگفت تو روحیه داری گل درست
میکنی.

۴۷۳

و اعظم حاج حیدری از تجربهای مشابه میگوید:
 ...نان را داخل آبگوشت انداختم و وقتی کمی خیس شد ،برداشتم و در حال ورز دادن
آن بودم که یکباره مزدور]تواب[ آمد و طبق معمول با زدن یک توسری گفت بشقابت را
بده! بشقاب را با یک دستم دادم و او خمیری را که در دست دیگرم بود ،ندید .وقتی او
رفت به ورز دادن خمیر ادامه دادم .تصمیم گرفته بودم یک مجسمه درست کنم .تا حاال
این کار را نکرده بودم و به فکرش هم نیفتاده بودم ولی نمیدانم چرا این همه به آن
اشتیاق پیدا کرده بودم .در کودکی داستانی شنیده بودم که زنی در تنهایی ،برای این
 ۴۷۱شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.
 ۴۷۲پرداختن به کار دستی و هنری در بندهای مجرد و عمومی برای زندانیان غیرتنبیهی هم ممنوع بود .کارگزاران رژیم
در زندانها معتقد بودند ،پرداختن به کارهای دستی و هنری و سامان دادن به سلول و ...باعث روحیه بخشیدن به زندانی
میشود و او را از اندیشیدن به گذشته و نقد عملکردش باز میدارد و نتیجه آن میشود که آنها از بازگشت به آغوش رژیم
باز میمانند! انجام کارهای هنری ،بهویژه ساخت کار متنوع دستی ،ار آنجایی که ارتباط مستقیم با آفرینش و خالقیت
زندانیان داشت و این مسئله در تضاد مستقیم با اهداف طراحی شده از سوی مسئوالن زندان قرار می گرفت ،با
سختگیریهای زیادی توأم بود و افرادی که مبادرت به انجام چنین کارهایی میکردند ،به سختی مجازات میشدند .ساده
ترین تنبیه در این دوران ،ایستادن سرپا به مدت یک شبانه روز با چشم بند بود.
 ۴۷۳تابوتها در زندان اسالمی ،متن سخنرانی نازلی پرتوی در چهاردهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال ،۸۱
استکهلم ،کانون زندانیان سیاسی در تبعید.
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که مونسی داشته باشد ،مجسمهای از موم درست کرده بوده و اسمش را گذاشته بود
"ننه مومی" و درد دلهایش را با او میکرده است .شاید نیاز به یک هم صحبت ،مرا
واداشته بود که مجسمه بسازم .یاد یاران شهیدم ،هاجر ،مهدخت ،سیمین ،عطیه و ...
افتاده بودم .تصمیم گرفتم مجسمهیی از آنها بسازم و با آنها حرف بزنم .از زیر چشم
بند و در زیر چادر شروع کردم با او حرف زدن  ...با قسمت باقیمانده خمیر مجسمههای
دیگری از بچههای دیگر ساختم و ساعتها با آنها حرف زدم .حاال چند تا هم صحبت
داشتم ،دلم خیلی باز شد و دوباره سرحال شدم و احساس کسالت و مریضی که
میکردم ،برطرف شد.

۴۷۴

با همین اندیشه:
شب که میشد اول که میخوابیدم به این فکر میکردم که باید فردا چکار کنم؟ اول با
خودم میگفتم که مثل روز قبل ...اما بالفاصله به خودم میگفتم  :نه!  ..مثل روز قبل
نه! تکرار درست نیست .تکرار فرسودهام میکند .این مرا در خودش میبرد و دشمنم
پیروز میشود.

۴۷۵

شکوفه مبینی هم یادآوری میکند:
هشیار بودم و حواسم به صدای جاری شدن چای در لیوانهای پالستیکی بود؛ و
شمارش آنها .این یکی از راههای چک کردن کم و زیاد شدن ]تعداد[ بچهها بود و این
که چند نفر هنوز ماندهاند و چند نفر از پیش ما رفتهاند .بیش از سی لیوان چای ریخته
شد .پس چندتا "جدیدی" داشتیم.

۴۷۶

آنها که در قبر به بند کشیده شده بودند به صورتهای گوناگون اما با یک هدف با دغدغههایشان
برخورد میکردند .بیتا یکی از زنانی که در هفده سالگی دستگیر شده میگوید:

 ۴۷۴بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳صص ۱۳۲و .۱۳۳
 ۴۷۵پیشین ،ص .۱۳۰
 ۴۷۶مقالهی تک پنجرهای به زندگی ،شکوفه مبینی ،کتاب زندان ،ویراستار ناصر مهاجر ،جلد اول ،ص .۱۳۰

دوزخ روی زمین

٢٧۶

به نشستن توی تابوت و پذیرفتن زندگی به آن شکل عادت کرده بودم .فکر بیرون آمدن
از آنجا را دیگر نمیکردم .سعی میکردم به خانواده و مادرم هم که میدانستم با
ممنوع المالقات شدن مجدد من ،چه حال و روزی دارد فکر نکنم .سعی میکردم به
خودم بباورانم که فکر کردن به هر چیز غیر از زندان ،عافیت طلبی است.
و هنگامه دغدغهاش را به صورت دیگری بیان میکند:
دنیای بیخبری ،دنیای وحشتناکی است .خدایا سر بچههای دیگر چه بالیی آمده؟ چه
وضعی دارند؟ با ما چه میخواهند بکنند؟ ما را که از این جا بیرون نخواهند برد ،پس
چرا اعداممان نمیکنند؟ مادر و پدرم چه میکنند؟ کجا دارند دنبالم میگردند؟ و ...
افکار گوناگون به مغزم هجوم میآورد ،و در درونم غوغای عجیبی برپا بود .دلم
میخواست با کسی حرف بزنم ،ولی کسی جز خودم و خدا وجود نداشت .با او حرف
میزدم و با او درد دل میکردم و گریه میکردم و از او کمک میخواستم که مرا استوار
نگهدارد و نگذارد سرم نزد دشمن خم شود.

۴۷۷

مهتاب که به منظور بازجویی و معاینه توسط پزشک از قبر بیرون آورده شد ،در مورد دغدغههای
خود چنین میگوید:
چشم بند را برداشتم .در جایی بودم مثل نمازخانه یا کتابخانه یا سالن استراحت یا
چیزی شبیه اینها .تا آن موقع مشابهش را ندیده بودم و از بچهها هم چیزی در آن باره
نشنیده بودم .یک سالن تقریبا بزرگ که کف آن فرش پهن شده بود و دورش هم چند
تا قفسه بود که تویشان کتاب چیده شده بود .چند تا سجاده در یک گوشه و یک
جالباسی فلزی و ...همین .ایستاده بودم .نمیدانستم چه کار باید بکنم .هنوز درد داشتم
و با خودم فکر میکردم نکند میخواهند بیایند اینجا و برای درمان دردم به من
آمپول بزنند یا قرص بدهند؟

 ۴۷۷چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،اسفند  ،۸۲صص ۱۴۵و .۱۴۶

زندان قزلحصار

٢٧٧

با کنجکاوی و دقت به اطراف نگاه کردم .فرشهای روی زمین را که نگاه میکردم یاد

اکرم افتادم؛ از بچههای "آپارتمان" ۴۷۸که برایمان میگفت مادرش آنها را با دستمزدی
که از راه فرشبافی و خیاطی برای همسایهها به دست میاورده ،بزرگ کرده است.
مدتهای مدید بود  -از ابتدای دستگیری -که روی فرش ننشسته و یا راه نرفته بودم.
حس بیاطمینانی به محیط بهم اجازه نمیداد از فرمول تعریف شدهایی که در زندان
برای خود داشتیم )بیاعتمادی مطلق به هر امکان و تسهیالت ارائه شده توسط زندان (
دست بکشم .به جای این که جلو بروم و روی فرش بنشینم ،کنار در ورودی اتاق و روی
دو زانو و به حالت چمباتمه به دیوار تکیه داده بودم و...
پروانه از گفتگو با خودش میگوید:
به طور مداوم با خود حرف میزدم .از بعضی از اشتباهات خود در زندگیام و در دوران
کوتاه کار سیاسیام گاهی اوقات به گریه میافتادم و باز نیروی دیگر را در خود قوی
میکردم »دختر ،تو آنقدر که حاجی تصمیم داره بگه بد هستی ،بد نیستی ،ثابت کن
چقدر قوی هستی ،گذشته را همیشه میشه جبران کرد ،اما االن اگه بشکنی ،دیگه
نمیتونی زندگی کنی «...بیشترین ساعتهای ما با حرف زدن با خودمان میگذشت.

۴۷۹

فرد وقتی که منفعل میشد و واکنشی دفاعی در مقابل شرایط از خود نشان نمیداد ،آن گاه در
معرض هجوم و حملهی زندانبانان قرار میگرفت .آنها به شکلی ظریف آنچه را که میخواستند از
طریق مصاحبهها و سخنرانیهای آموزشی در ذهن قربانی جای میدادند و زندانی بدون آن که خود
بخواهد ،حامل پیامهای زندانبانش میشد.
اما تجربهی کسانی که شرایط طاقتفرسا و جانسوز واحد مسکونی و بند قیامت را به خوبی پشت
سر گذاشتهاند ،نشان میدهد که تخیل انسان میتواند او را به ماورای موقعیتهای دشوار و غیرقابل
تحمل برده و به او کمک کند در تصورش امکاناتی جدید برای خود بیافریند تا از این رهگذر به
بهترین شکل با شرایط فاجعهآمیز دست و پنجه نرم کند و بر آن فایق آید.
 ۴۷۸بخشی از زندان اوین که تا آذرماه  ۶۰زنان زندانی در آنجا محبوس بودند آپارتمان خوانده میشد .بعدها این بخش
که در نزدیکی درب اصلی زندان بود به گروه ضربت اوین اختصاص یافت .این بخش ،ساختمانی سه طبقه بود که در هر
طبقهاش دو واحد آرپارتمان وجود داشت.
 ۴۷۹شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه ،سایت گفتگوهای زندان.

دوزخ روی زمین

٢٧٨

امید داشتن؛ رمز موفقیت
اما کلید فتح و فائق آمدن بر شرایط دهشتناک "قیامت" ،تنها داشتن امید بود .نگاه از این دریچه بود
که به قربانی ،زندگی و نیروی حیات میبخشید .امید به اینکه زندگی در بیرون جعبهها و در فضای
تنگ قبرها جریان دارد؛ این که دوستان دیگری نیز در همین شرایط به سر میبرند و تالش برای
ارتباط با آنها میتوانست انگیزههای بسیاری را در فرد زنده نگاه دارد:
یک بار وقتی به دستشویی رفتم ،دیدم یک شانهی کوچک آنجاست و روی آن با
سوزن کنده شده و نوشته شده بود» :شوری دوست تو« .فهمیدم که "شوری" عزیزم آن
را مخصوص ًا برای من گذاشته است .مزدوران هم متوجه نشده بودند .آن را برداشتم و در
لباسم گذاشتم و با خودم آوردم .یک گیره سر داشتم و وقتی نشستم ،آن را از سرم باز
کردم و با سوزنی که همراه داشتم روی آن نوشتم» :دریافت شد ،همه تان را که
نمیدانم چند نفر هستید ،دوست دارم .اعظم حاج« .آن را با خودم بردم و همانجا که
شانه را گذاشته بودند ،گذاشتم.

۴۸۰

منیره برادران میگوید:
یک روز در حین خوردن غذا قاشقم به تخته خورد .بعد از چند لحظه پاسخی شنیدم.
ال قاشق را به تخته میزد .احساس اینکه در یک قدمی تو انسانی دیگر
همسایهام متقاب ً
در شرایطی مثل تو زنده است و زندگی میکند ،شادی بخش و امیدوار کننده بود.

۴۸۱

تالش برای داشتن امید و تأثیر آن در زنده ماندن و مقاومت کردن ،تجربهی مشترک انسانهایی
است که در سیاهترین دورهها تحت شدیدترین فشارها قرار گرفتهاند" .ژان الفیت" یکی از بازماندگان
اردوگاههای نازی از نتایج کار محققان آلمانی روی مقاومت انسان شناخت داشت بر این عقیده است
که :با مقدار غذا و کالریای که به هر اسیر میدهند و کار روزانهای که از او میستانند و همچنین
فشارهای جانبی دیگر ،حداکثر مقاومت فیزیکی یک انسان سالم و تندرست ،شش ماه بیشتر نخواهد
بود.
 ۴۸۰بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳ص .۱۳۳
 ۴۸۱حقیقت ساده ،منیره برادران ،نشر نیما ،آلمان ،سال  ،۷۹ص .۱۳۲

زندان قزلحصار

٢٧٩

"ژان الفیت" بر این نظر بود که بسیاری افراد ،از این هم زودتر میمیرند .زندانیان در اثر ضعف بدنی
و یا بیماریهای مسری و مزمن و یا در اثر فرمان مرگ که از سوی زندانبانان صادر میشد ،جان خود
را از دست میدادند .ارزیابی محققان آلمانی در رابطه با انسانهای سالم و تندرست بود .کسانی که
بیش از شش ماه زنده میماندند نیز مورد تحقیق ویژه قرار میگرفتند .ژان الفیت بیش از دو سال
شرایط دهشتبار اردوگاههای "ابنسی" و "موتهازن" را تحمل کرد و بعدها در کتاب "آنها که
زندهاند" داستان "زندگان" را نوشت .تنها عاملی که باعث نجات او از مرگ محتوم شد ،امید و
ایمانش به زندگی بود .او همیشه به این میاندیشید که هیچ وقت همهی امیدها از دست نرفته است،
پس میتوان مشکالت را تحمل کرد .او بر این باور بود که تنها راه پیروزی ،ادامه دادن زندگی است.
دکتر "ویکتور فرانکل" ،استاد کرسی روانشناسی دانشگاه وین در کتاب معروفش "انسان در
جستوجوی معنی"

۴۸۲

نیز روی همین مطلب تکیه میکند .او متجاوز از سه سال در اردوگاههای

مرگ هیتلری دوام آورده بود .دکتر فرانکل از اسیری یاد میکند که روزی در ماه فوریه خواب دیده
بود که در سیام مارس همان سال از اردوگاه آزاد خواهند شد .دوست و همراه او با امیدی بسیار ،به
خوابش دلبسته بود؛ ولی با نزدیک شدن روز موعود و به واقعیت نپیوستن خوابش ،وی در روز
بیستو نهم مارس دچار تب شدیدی میشود و روز سیام مارس دچار هذیان و اغما شده و روز سی
و یکم مارس میمیرد .وی برای آن که نشانههای مرگ یک نفر را از پیش نشان دهد ،میگفت :ما
در مورد آن کسی که بالفاصله جیرهی سیگارش را میکشید ،مطمئن بودیم بزودی خواهد مرد .چرا
که او امید به زنده ماندن و نگاهی به فردا نداشت و الجرم دیگر نیازی به نگهداشتن سیگارهایش
احساس نمیکرد .بدین وسیله پیشاپیش او خود ،حکم مرگش را امضا کرده بود.

احساس تنفر از توابین؛ یکی از عوامل مقاومت
حضور توابین در قبرها و همکاری گستردهشان با زندانبانان همواره تأثیر منفی نداشت .گاه مشاهدهی
اعمال زشت و غیرانسانی آنها میتوانست عاملی باشد برای جلوگیری از لغزش افرادی که به
ارزشهای انسانی پایبند بودند.
بنفشه میگوید:

 ۴۸۲انسان در جستجوی معنی ،دکتر ویکتور فرانکل ،ترجمهی دکتر اکبر معارفی ،چاپ ششم ،انتشارات دانشگاه تهران،
سال .۱۳۸۰

دوزخ روی زمین

٢٨٠

آن زمان که من در زندان بودم به خصوص زمان جعبهها ،کینه و نفرت من نسبت به
توابین بیشتر و بیشتر از زندانبانها بود؛ زیرا که ماهیت زندانبان برایم مشخص بود.
زندان بود و کابل و شکنجه و غیره .اما مورد توابین برای بعضی از ماها چنان دردناک
بود که حاضر بودیم از ابتداییترین حقوق اولیه خود بگذریم ،دربندهای تنبیهی باشیم
ولی فشار وجود آنها را در کنار خود تحمل نکنیم.

۴۸۳

در گفتگویی که با بنفشه داشتم او با اسم بردن از زهره شاهحسینی ،گفت:
یکی دیگر از انگیزههای ماندن من در جعبهها زهره شاه حسینی تواب بسیار منفور
آنجا بود .هر بار فکر میکردم اگر قرار باشد که همانند او باشم و از اینجا نجات پیدا
کنم ،ترجیح میدهم که اعدام شوم و هرگز انسان پست و منفوری مثل او نباشم .گاهی
به او فکر میکردم که چطور میشود یک انسان آنقدر سقوط کند که حتا از نظر من
ارزش نام انسان را نداشته باشد.
هنگامه حاج حسن در مورد احساس خود نسبت به توابین میگوید:
از خودم میترسیدم ،میترسیدم ببرم و نکشم .میترسیدم کارم اول به زانو زدن در
مقابل دژخیم و بعد به خیانت بکشد .آیا من هم یکی از همین موجودات نفرتانگیز که
برای راحتی و زنده ماندن خود حاضرند همه را به کشتن بدهند ،خواهم شد؟! نه!...
خدایا نه! به فریادم برس!

۴۸۴

حاج داوود از آنها میخواست ریز به ریز در مورد بچههای بند تکنویسی کنند .آنها
به معنای واقعی انسانیت خود را از دست داده بودند .در تمام مدتی که در تابوتها بودم
فکر میکردم حاضرم بتدریج بمیرم ولی شبیه آنها نشوم.

۴۸۵

 ۴۸۳بنفشهhttp://www.dialogt.org/index.html ،

 ۴۸۴چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند  ،۸۲ص .۱۴۷
 ۴۸۵متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.

زندان قزلحصار

٢٨١

چقدر از این توابها و جاسوسها متنفرم ،اگر سالح داشتم قبل از "حاج داوود" جالد،
آن "گشتاپو" ] نام اصلی وی سیما بود و گشتاپو نامی بود که زندانیان مقاوم برای او
گذاشته بودند[ یا آن یکی دیگر را میکشتم.

۴۸۶

تصمیم گرفتم هر وقت احساس کردم که دارم نامتعادل میشوم خودکشی کنم .طرحی
برای خودکشی آماده کرده بودم .خودسوزی با چراغ خوراک پزی ،که متعلق به زنان
پاسدار بود چون همواره روشن بود پس نفت هم داشت شعله هم داشت .قسم خورده
بودم که قبل از این کار آن دو جاسوس کثیف را در همان جا با کوبیدن سرهای
کثیفشان روی زمین و سوزندان آنها همراه با خودم ،بکشم.

۴۸۷

چگونگی برچیده شدن قبرها
در تیرماه  ۶۳شرایط آهسته آهسته تغییر کرد و حاج داوود به بهانههای گوناگون عدهای را بدون آن
که لغزشی نشان دهند از قبرها بیرون آورده و به بندها فرستاد.
بنفشه میگوید:
پس از نه ماه که در جعبهها بودم ،روزی حاجی آمد و گفت» :بلند شو! برایت تک
نویسی کردهاند که تو یک هوادار ساده بودهای و در بند هشت نقش تئوریسین و خط
دهنده نداشتهای .من از تو مصاحبه یا تک نویسی نمیخواهم؛ فقط به من بگو که چه
چیز تو را در اینجا نگاه داشت «.من هنوز بعد از گذشت نه ماه مثل روزهای اولی که به
آنجا منتقل شده بودم ،سکوت کردم و پاسخی به گفتههایش ندادم .او ادامه داد:
»بشکند این دستهای من که تو انسان بی گناه را آنقدر کتک زدم«.
حاج داوود مرا به داخل بند سه توابها فرستاد .در این بند همان افرادی که نه ماه
پیش در حرکت دستجمعی شرکت کرده بودند ،امروز مثل دیوانگان بر سر خود
میکوبیدند و خدایا خدایا میگفتند و با قرآن سر گرفتن طلب عفو بخشایش میکردند.
به او گفتم که من به این بند نمیروم .حاجی گفت :اما آنان رفقای سابق تو هستند.

 ۴۸۶چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند  ،۸۲ص .۱۵۰
 ۴۸۷پیشین ،ص .۱۴۹
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بعد از ورود به بند زیر هشت نشستم و گفتم که نمیخواهم وارد بند شوم و به سلولی
بروم .مسؤل بند گفت» :به حاج آقا بگو«! وقتی عصر حاجی آمد به او گفتم که
ال جای خالی
نمیخواهم در این بند باشم .او در جواب گفت» :جعبهها پر شدهاند و فع ً
نداریم .تو میتوانی در نوبت باشی«.
چارهای نداشتم که در میان آنان باشم .اما روحیهام بسیار بدتر از جعبهها شده بود.
وقتی وارد بند شدم به جز مسئول بند که یکی از افراد خط دهندهی حرکت
دستجمعی بود و حاال به جرگهی توابین پیوسته بود ،کسی اجازهی حرف زدن با من را
نداشت .من هم که نجس بودم اجازه حرف زدن با بقیه را نداشتم و البته نمیخواستم
هم حرف بزنم.
جدای از تأثیر مقاومت زندانیان در مقابل فشارها که بازتابهای آن به رشد تضادهای رژیم هم دامن
میزد و همچنین تالش رژیم برای نزدیکی به غرب و بازدید گنشر وزیر خارجهی آلمانغربی از ایران
و نگاه متفاوت جناحهای رژیم به چگونگی امر سرکوب و ادارهی زندانها ،نمیتوان از نقش "آیتالله"
منتظری در برچیده شدن قبرها و تغییرات انجام گرفته در زندان ،به سادگی گذشت .این موضوع از
سوی زندانیان نیز تأیید شده است:
یک روز کسانی از طرف منتظری به زندان آمدند و وارد بند قفس شدند و با یکی دو تا
از بچهها حرف زدند ....از کل صحنه هم فیلمبرداری کردند و رفتند .بعد از سه روز در
حالی که ما همانجا نشسته بودیم ،آمدند تختهها را جمع کردند و چشمبندهایمان را
هم برداشتند.

۴۸۸

به این واقعیت نازلی هم اشاره میکند:
یک بار متوجه شدیم که دارند از ما عکس میگیرند .یک روز به ما گفتند بلند شویم.
بعد کسی پشت یک در گفت چشمبندت را بده .پنج ماه عادت کرده بودم که شب و روز
با چشم بند باشم .وقتی گفت »چشمبندت را بده« ،باور نمیکردم .قبل از برداشتن
چشم بند ،لحظه ای طوالنی مکث کردم .بعد به سالنی رفتم که عده دیگری از زندانیها
 ۴۸۸بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳ص .۱۴۸
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هم آنجا بودند .میتوانستیم همدیگر را ببینیم .باور کردنی نبود .بچهها به لحاظ روانی
واقع ًا خرد شده بودند .ما را دو ماه در آنجا در قرنطینه نگاه داشتند .بچهها آنقدر
بیحقوقی مطلق دیده بودند که وقتی پاسدارها روزنامههای باطله برای مصارف مختلف
به ما میدادند تا مدتی حق خواندن آنها را به خود نمیدادند که گویا این حرکتی
"چپ" است.

۴۸۹

هنگامه حاج حسن در این باره نوشته است:
صدای نفس و بعد "سالم" مردی ناآشنا را از باالی سرم شنیدم .گفتم کی هست؟ گفت
چرا جواب سالم نمیدهی؟ گفتم کی هستی؟ گفت یک بنده خدا! فهمیدم یک آخوند یا
پاسدار  ...گفت ما آمدهایم که وضعیت شما را بررسی بکنیم  ...کم کم محل قفسها را
خالی کردند .یک روز باالخره همه ما را جمع کرده و به اتاقی در واحد سه بردند .نام آن
اتاق را قرنطینه گذاشته بودند یا خود ما گذاشته بودیم ،نمیدانم! معلوم بود که این جا
هم قفسهای "حاجی" به راه بوده ،ولی االن تختهها را جمع کرده بودند ،منتهی محل
نماز که با پتوهای سربازی درست شده بود هنوز باقی بود و همین نشانه کافی بود.

۴۹۰

بیتا در ارتباط با بازدید نمایندگان "آیتالله" منتظری از زندان قزلحصار و بند قیامت میگوید:
اینقدر در تابوتها نشستیم تا یک روز رسید که صدای تیلیک تیلیکهایی ناآشنا و رفت
و آمدهایی را در پشت سرمان شنیدیم و چند روز بعد از آن همهمهها ،من به اتفاق
گروهی دیگر از بچهها منتقل شدیم اوین .هر چند آنجا هم باز رفتیم توی انفرادیهای
آسایشگاه ،اما بعدها فهمیدیم آن صدای تیلیک تیلیکها مال دوربین و همهمهها،
هیاهوی سر در گم هیأتی بوده که از طرف "آیتالله" منتظری مأمور بررسی وضعیت
زندانیان و سرکشی به اسیران محبوس در تابوتها و واحد مسکونی شده بود .آنها در
مراجعه به بخشی که تابوتها قرار داشتند ،عکسهای زندانیان نشسته در آنجا را که از

 ۴۸۹متن سخنرانی نازلی پرتوی در چهاردهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۱استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.
 ۴۹۰چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند  ،۸۲ص .۱۵۵
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پشت سر آنها گرفته بودند ،بردهاند برای منتظری .بعدها شنیدم که او با مشاهده
عکس بچهها در آن وضعیت غیر انسانی و دیدن آن همه انسان که چشمبند به چشم
رو به دیوار نشستهاند ،گریهاش گرفته و گفته بوده» :شرعی نیست که با جوانهای
مردم اینطوری رفتار شود«.
"آیتالله" منتظری که در دوران پهلوی دوم سالها زندانی بوده ،در نامهای به تاریخ هفده مهرماه
 ۱۳۶۵خطاب به خمینی وضعیت زندانها را چنین شرح میدهد:
برای اینکه از داخل زندانها و رفتار با آنان ]زندانیان سیاسی[ اطالع دارم و میبینم
جنایت میشده و شورای عالی قضایی که وظیفه دارد یا نمیداند و یا جرأت اقدام ندارد.
آیا میدانید در زندانهای جمهوری اسالمی به نام اسالم جنایاتی شده که هرگز نظیر
آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟ آیا میدانید عده زیادی زیر شکنجهی بازجوها
مردند؟ آیا میدانید در زندان مشهد در اثر نبودن پزشک و نرسیدن به زندانیهای دختر
جوان ،بعدًا ناچار شدند حدود بیست و پنج دختر را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص
کنند؟ آیا میدانید در زندان شیراز دختری روزهدار را با جرمی مختصر بالفاصله پس از
افطار اعدام کردند؟ آیا میدانید در بعضی زندانهای جمهوری اسالمی دختران جوان را
به زور تصرف کردند؟ آیا میدانید هنگام بازجویی دختران استعمال الفاظ رکیک
ناموسی رایج است؟ آیا میدانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجههای بیرویه
کور یا کر یا فلج یا مبتال به دردهای مزمن شدهاند و کسی به داد آنان نمیرسد؟ آیا
میدانید در بعضی از زندانها حتا از غسل و نماز زندانی جلوگیری کردند؟ آیا میدانید
در بعضی از زندانها حتا از نور روز هم برای زندانی دریغ داشتند این هم نه یک روز و
دو روز بلکه ماهها؟ آیا میدانید برخورد با زندانی حتا پس از محکومیت فقط با فحش و
کتک بوده؟

۴۹۱

نتیجهی تالشهای "آیتالله" منتظری برای رعایت حداقل حقوق زندانیان ،از جمله دالیلی بود که
به برکناری او از پست قائممقامی رهبری و بازداشت خانگی ،دستگیری نزدیکان وی و تحمل
فشارهای زیاد دستگاه قضایی و امنیتی رژیم منجر شد.
 ۴۹۱متن کامل خاطرات آیتالله حسینعلی منتظری ،چاپ ناشران ایرانی در اروپا ،ژانویه  ،۲۰۰۱ص .۵۱۱
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تأثیرات پایدار واحد مسکونی و قبر روی افراد
واحد مسکونی و قبرها برچیده شدند ،اما تأثیرات آنها چه به لحاظ جسمی و چه روانی همچنان و تا
آخر عمر بر روی قربانیان آنها باقی است.
مهتاب دربارهی آنچه بیش از هرچیز به خاطرش مانده ،میگوید:
من از مجموع خاطراتم از دوران بند هشت ،وقتی که حتا توی فصل سرما و زمستان هم
که بودیم ،سردی و سوز سرمایش را به یاد نمیآورم ،اما از تابوتها به بعد در هر چه از
آن دوران میگویم و مینویسم و به خاطر میآورم ،تأکیدی به سرمای فصل و هوا و
زمین و آب و  ...هست.
هر بار که مرا میبردند بیرون از تابوتها و به هر دلیلی توی راهرو منتظر بودم )چه
برای بازجویی ،چه برای رفتن به بهداری ،و حتا در آخرین روز و هنگام انتقال به اوین
( ،نشسته یا ایستاده رو به دیوار ،سالم یا مریض ،افسرده یا قوی و سرحال و  ...همیشه
یاد سرما و سردی زمین و هوا و آدمها و فضا و  ...اولین و مهمترین فاکتور یادآوری این
نکته برایم بود که من در گوشهایی از این کره خاک در زندان کسانی اسیرم که قلبی در
سینه یخ زدهشان ندارند.
آثار جسمی:
 ضعیف شدن و تحلیل جسمی ،کاهش شدید وزن و اثرات ناشی از آن؛ سردردهای عصبی و میگرن همراه با تشنج؛ ناراحتیهای مزمن گوارشی )معده و روده(؛ بواسیر و شقاق؛ ناراحتی کلیوی و مثانه؛ بیماریهای مفصلی؛ کمر درد )آسیب مهرهها ،دیسک و سیاتیک(؛ گردن درد ،آسیب دیدن دنده ،زانو و...؛ ضعیف شدن عضالت و نارساییهای عضالنی ،تورم و رماتیسم عضالنی)بروز بیماری فیبرومیالژی(؛ از دست دادن دندآنها در اثر ضربات مشت و لگد و پوسیدگی ،از بین رفتن لثه؛ -واریس و واریکوسل؛
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 دردهای جسمی ناشی از ناراحتی و فشارهای عصبی؛ ضعف و تنبلی چشم ،حساس شدن چشم به نور ،از بینرفتن بافتهای چشم؛ اختالل در شنوایی به خاطر ضربات وارد به سر و صورت؛ ریزش و سفید شدن مو.آسیبهای روانی:
 گوشهگیری ،انزوا ،عدم اعتماد؛ از دست دادن بخشی از حافظه؛ از دست دادن تعادل روحی و روانی؛ ایجاد اختالل در خواب ،دیدن کابوس در شب و...؛ نگران و چشم انتظار حملههای ناگهانی؛ میل به خودکشی؛ مشکل در یادگیری مباحث جدید و دشواری در آغاز کردن کارهای نو؛ ناتوانی تحمل حضور در جمع بزرگ.آثار و عوارض جسمی آن هفت ماه و نیم در حال حاضر که بیش از بیست سال از آن
دوره میگذرد ،هنوز در من به صورت ناراحتیهای مزمن گوارشی ،دردهای استخوانی،
مفصلی و عصبی باقی است .در همان زندان بسیاری از دندآنهایم را از دست دادم ،به
علت این که لثههایم چرکی شده بودند ،طی یک ماه ،ده تا از دندآنهایم را در زندان
کشیدم و چون از سال  ۶۰تا  ۶۵در دورهی زندان تقریب ًا دندان نداشتم و با لثههایم غذا
را نصفه نیمه میجویدم ،لثههایم تحلیل رفتند.

۴۹۲

پروانه هم شهادت میدهد:
پانزده کیلو وزن کم کرده بودم .حنجرهام خشک شده بود .صدایم در نمیآمد .هفتهای
یک بار حمام میرفتیم .در طول حمام تالش میکردم صدایی از حنجرهام در آورم .اما

 ۴۹۲بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳صص .۱۳۹
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انگار صدایم از ته چاه در می آمد .به سختی در لوله دوش حمام خودم را میدیدیم .از
قیافه خودم وحشت کرده بودم .جسممان در حال مردن بود.

۴۹۳

پس از بیرون آمدن از قبر ،وضعیت جسمی بنفشه آنقدر وخیم بود که دادن مالقات به او را موکول به
بهبود وضعیت جسمیاش میکنند:
بعد از سه روز حاجی مرا به زیر هشت بند صدا کرد و گفت :میخواهم به تو مالقات
ال به
بدهم ولی در حال حاضر نمیشود؛ زیرا قیافهی تو مثل اسکلت مرده است .بیا فع ً
خانوادهات تلفن بزن ،به شرطی که کوچکترین حرفی از جعبهها زده نشود .بعد از این
که قیافهات مثل آدم ها شد ،میتوانی مالقات هم داشته باشی.

نداشتن تعادل روحی و روانی
قرنطینه دهشتناکتر از تابوتها بود .اکثرًا روان پریش شده بودند .در قرنطینه هیج
پاسداری نبود و هیچ تابوتی وجود نداشت .اما اکثر بچهها تنها غذا میخوردند و تنها
قدم میزدند و با هیچکس حرف نمیزدند .بچههایی که در تمام طول زندان به رژیم
"نه" گفته بودند ،اکنون شکسته بودند و بیمار بودند .آنها همیشه تنها بودند .قبرها
برچیده شد .اما تأثیر آن همیشه در روح و جسم همه ما باقی خواهد بود .من از لحاظ
جسمی تا آخر عمر نیاز به مداوا خواهم داشت.

۴۹۴

دربارهی بهم ریختن تعادل روانی قبر نشینان هنگامه حاج حسن شهادت میدهد:
یک شب موقع افطار ناگهان فریاد یکی از بچهها بلند شد و شروع به حرف زدن کرد.
حرفهای بی ربط با گریه و گاه با خنده ،با صدای بلند ،تعادل روانیش را از دست داده

 ۴۹۳متن سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم ،سایت کانون
زندانیان سیاسی در تبعید.
 ۴۹۴پیشین.
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بود .نمیدانم کی بود و چی شد .ولی او را بردند و این چندمین مورد بود که تعادل
روانی بچهها به هم میریخت.

۴۹۵

ترس از بهم ریختن تعادل روانی هم وجه دیگری از واقعیت بود:
ال حفظ
در روزهای آخر قفس دچار فراموشی هم شده بودم ،دیگر چیزهایی را که کام ً
بودم ،به خوبی به یاد نمیآوردم .حتا کلمات نماز ،که روزی چند بار میخواندم هم یادم
میرفت .وحشت کردم که نکند دارم مشاعرم را از دست میدهم؟ نکند دارم روانی
میشوم؟

۴۹۶

و خودکشی به عنوان راه نجات مطرح بود:
چند نفری دست به خودکشی زدند که آنها را نجات دادند .اما مهین بدویی که تا
آخرین ماهها شکنجه را تحمل کرد هرگز نتوانست اثرات تخریبی این دوره را در زندگی
جبران کند .سالها در بند تنها زیست بدون این که با کسی کوچکترین رابطه و
گفتگویی داشته باشد و زندگیاش به تلخی خاتمه یافت .در سال  ۶۷وی به طرز
فجیعی [در زندان[ خودکشی کرد.

۴۹۷

چند نفر دیگر که آنها هم از تأثیرات وحشتناک این دوره رهایی نیافته بودند و عمدت ًا
از کسانی بودند که بیشترین مدت را در جعبهها گذرانده بودند ،بعدها در بند تمایل به
گریز از جمع داشتند .برای فراز از جمع که آنها را میآزرد ،رو به دیوار و پشت به
دیگران مینشستند ،تنها غذا میخوردند و تنهای تنها میزیستند.

۴۹۸

 ۴۹۵چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند  ،۸۲ص .۱۵۲
 ۴۹۶بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان  ،۸۳صص  ۱۳۹و .۱۴۰
 ۴۹۷حقیقت ساده ،منیره برادران ،نشر نیما،آلمان ،سال  ،۷۹ص .۱۳۴
 ۴۹۸پیشین ،ص .۱۳۵
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تجربهی واحد مسکونی و قبر
اگر تجربههای "قیامت" و "واحد مسکونی" و نتایج آزمایشهای به دست آمده روی زندانیان
جمعآوری و تدوین میشد ،شاید کمتر آزمایش و تحقیقی در سطح دنیا برای شناختن زوایای روحی
انسان با آن ،برابری میکرد .شاید کمتر آزمایشگاهی در دنیا تاکنون توانسته چنین مجموعهی
نفیسی را در خود جای داده باشد" .قیامت" و " واحد مسکونی" آزمایشگاه و آسایشگاهی بودند که
نتیجهی تحقیقاتشان راهی به بیرون نیافت.
تفاوت عمده واحد مسکونی و قبر در این بود که در واحد مسکونی راه گریزی وجود نداشت .زندانیان
محبوس در آن محکومینی بودند که میبایستی پیوسته مورد عقوبت قرار میگرفتند .اما در قبرها هر
کس که میشکست میتوانست از وضعیت هولناک قبر "نجات" یابد .چنین امکانی در واحد مسکونی
نبود .فرد حق شکستن هم نداشت.

چرا زندانبانان به سادگی جنایت میکردند
حکومتهای ایدئولوژیک برای ساختن جانی و قاتل کار چندان سختی انجام نمیدهند ،کافی است
فرد بدان ایدئولوژی پایبند و وفادار باشد.۴۹۹

در ذهن چنین فردی به راحتی میتوان دیگرانی را که به زعم وی دشمن تلقی میشوند به عنوان
خوکچههای هندی و یا موشهای آزمایشگاهی معرفی کرد و از او خواست تا به هر شیوهی ممکن و
برای نیل به آرمانهای ایدئولوژیک ،هست و نیست این موشهای آزمایشگاهی را فدیه تقرب به مبدا
الهی کنند .این عمل را حتا میتوان در مورد فرهیختگان جامعه نیز انجام داد .چه بسیار دکتر و
محقق و اندیشمند در نظام فاشیستی هیتلری از همین زاویه به خدمت نیروهای "اس.اس" در آمده
بودند و بعدها نیز از آنچه که انجام داده بودند ،چندان شرمسار نبودند.
دکتر "کورت هیس میر" که از کودکان به عنوان عنصر آزمایشی در تحقیقات پزشکی استفاده
میکرد ،به راحتی در بازجوییهایی که در سال  ۱۹۶۴از وی به عمل آوردند ،اعالم کرد که برای وی
»یهودیان تفاوت اساسی با حیوانات آزمایشگاهی ندارند «.او این گفتهها را در حالی بر زبان میراند
که بیشرمانهترین تحقیقات را روی کودکان بیدفاع یهودی انجام داده بود .برای مثال او »غدد
لنفاوی این کودکان را با جراحی برداشته و باکتری زندهی سِل را در پوست آنها تزریق کرده بود.

 ۴۹۹وجود رابطه مرید و مرادی چه در ارتباط با فرد ،حزب و یا سازمان در جایی که منجر به کمرنگ شدن تعقل و
اندیشه و مسئولیت فردی شود نیز به ایجاد چنین روندی کمک میکند.
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این باکتریها از طریق یک لوله مستقیم ًا به ششهای چند نفر از کودکان وارد شده بود«.

۵۰۰

پزشکان ،محققان و دانشمندان آلمانی روی زندانیان تحقیقات و مطالعات غذایی میکردند .گاه حتا
غذای زندانیان نیز متفاوت بود .آنها در اوقات معینی اسرا را وزن میکردند و نبض و عالیم
حیاتیشان را کنترل و خونشان را آزمایش میکردند .این محققان و دانشمندان عالیمقام هیچ
ترحمی نسبت به زندانیان در بند ،نشان نمیدادند .طبیبانی که سوگند بقراط به جای آورده بودند،
توجهی به آنچه خود را متعهد به انجام آن کرده بودند ،نداشتند .آنها به جای جان بخشیدن ،جان
میستاندند و باکیشان هم نبود.
باید توجه داشت که جانیان هیتلری برای بهبود اوضاع این دنیایشان دست به چنین جنایتهایی
میزدند و جانیان خمینی عالوه بر کامیابی در این دنیا برای سعادت آن دنیایشان نیز تالش
میکردند .ناگفته پیداست آنها که در اندیشهی ساختن آن دنیایشان هستند ،آماده برای انجام چه
جنایتهای مهیبی نیز هستند و چه پتانسیل عظیمی برای انجام آن در خود ذخیره دارند.
عالوه بر این ،زندانبانان اعمال هر گونه فشار به زندانیان نگونبخت را طبیعی میدانستند؛ چرا که به
لحاظ ایدئولوژیک معتقدند:
هیزم آتش جهنم چیزی نیست جز اعمال زشت انسانها که دم به دم به گرمای سوزندهی آن
میافزاید.
در داستانها و روایات مذهبی گفته میشود:
پایین قبر دری است که به دوزخ باز میشود به گونهای که حرارت و شعلههای آتش در قبر احساس
میشود.
از آنجایی که قبر ،عالم بزرخ است و جای کافر در آتش جهنم ،ناگهان مردی زشت رو ،زشت خو و
بد بو داخل قبر میشود در حالی که طبقی در دست دارد از میوهها و غذاهای جهنمی و ظرفی از
آبهای جوشان و تلخ و بد بو به مرده تعارف میکند .مرده مجبور است که از آنها بیاشامد!
باورمندان معتقدند آن موجود زشت رو و زشت خو کسی نیست جز کردار زشت و اعمال ناروایی که
مرده در دنیا انجام داده است .مرده نتیجهی اعمال خود را میبیند.
طبق آیات صریح قرآن ،مسئولیت عذابی که نصیب اهل جهنم میشود برعهدهی خود آنهاست و
این نتیجهی عملی است که در دنیا انجام دادهآند:

 ۵۰۰برشماست که این واقعه را بازگو کنید ،استفان بروشفلد و پل.آ .لوین ،پروژه تاریخ زنده ،دبیرخانه دولت سوئد،
استکهلم ،۱۹۹۸ ،ص .۳
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ال ٍم ِل ْل َعبِیدِ؛ )ای انسان مخاطب به چشیدن
ظ َّ
س ِب َ
ن ال َل َه َل ْی َ
م َو َأ َّ
ت َأْیدِی ُک ْ
ك ِبمَا َق َّد َم ْ
َذ ِل َ
عذاب محترق کننده!(
این است آنچه کارکرد دستهای شما پیش فرستاده است! و خداوند أبدًا به بندگان
خود ظلم نمیکند )سوره آل عمران -آیه (۱۸۲
و یا
م ِل ْل َعبِیدِ؛ )ای انسان مجادله کننده دربارهی
ظلَّـ ٍ
س ِب َ
ن ال َل َه َل ْی َ
ت َیدَا َك َو َأ َّ
ك ِب َما َق َّد َم ْ
َذ ِل َ
خدا!( این است آنچه کارکرد دست تو پیش فرستاده است! و خداوند أبدًا به بندگان خود
ستم روا نمیدارد) .سوره حج -آیه (۱۰
در روایت مذهبی هم روی این مسئله تأکید شده است .چنان که از جعفر بن محمد ،امام صادق نقل
میشود:
وقتی شخص با ایمان را در قبرش میگذارند؛ دری به رویش گشوده میشود و جایگاه
خود را در بهشت میبیند .از آن دری که به عالم غیب گشوده شده ،مردی با چهرهی
زیبا خارج میشود .شخص با ایمان به او میگوید :تو کیستی که من از تو زیباتر
ندیدهام؟ پاسخ میدهد :من نیت خوب تو هستم که در دنیا بر آن بودی و عمل خوب
تو هستم که در دنیا انجام دادی .وقتی شخص کافر را در قبرش میگذارند؛ دری به
رویش گشوده میشود و جایگاه خود را در آتش میبیند .سپس از آن در مردی زشت
رو خارج میشود .امام فرمود :شخص کافر به او میگوید :تو کیستی که من صورتی از تو
قبیحتر ندیدهام؟ پاسخ میدهد :من عمل بد تو هستم که در دنیا انجام میدادی و نیت
ناپاک تو هستم که در دل داشتی.

۵۰۱

زندانبانان نیز با شبیه سازی و سوءاستفاده از آیات قرآن ،عذاب تابوت و یا قبر را نتیجهی عمل فرد
در بند و پافشاری روی اعتقادات سیاسی و ایدئولوژیکش تلقی کرده و از خود سلب مسئولیت
میکردند.
 ۵۰۱فروع کافی ،شیخ محمد بن یعقوب کلینی ،جلد  ۳ص ۱۱۸۳http://www.pasokhgoo.ir/fa/node/ .۲۴۱
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در روایات مذهبی و بهویژه در قرآن آمده است که کافران پس از دیدن و چشیدن عذاب الهی از
خداوند میخواهند که آنها را برای جبران گذشته به دنیا بازگرداند .اما این خواسته از جانب خداوند
اجابت نمیشود.
قرآن در سورهی المؤمنون آیات  ۹۹و  ۱۰۰در مورد گفتگوی بین کافر و خداوند و تالش او برای
بازگشت به دنیا و جبران گذشته ،چنین میگوید:
ت َکلَّا ِإَّنهَا َک ِل َم ٌة
ن َل َع ِّلی َأ ْع َم ُ
جعُو ِ
ب ا ْر ِ
ل َر ِّ
ت قَا َ
م اْل َم ْو ُ
ح َد ُه ُ
حتَّی ِإذَا جَاء َأ َ
َ
ل صَالِح ًا ِفیمَا َت َر ْک ُ
ن
خ ِإلَی ی ْو ِم ی ْب َعثُو َ
ُه َو قَاِئ ُلهَا َومِن َورَاِئهِم َب ْر َز ٌ
]کافران در غفلتند[ تا آنگاه که وقت مرگ هر یک فرا رسد و در آن حال آگاه و نادم
شده گوید خدایا مرا به دنیا بازگردان تا شاید به تدارک گذشته عملی صالح به جا آورم
و به او خطاب شود که هرگز نخواهد شد و این کلمه )بازگرداندن به دنیا( را از حسرت
همی گوید و )ثمری نمیبخشد که( از عقب آنها برزخ است تا روزی که برانگیخته
شوند )روز رستاخیز و قیامت(.
برخالف دنیای پس از مرگ و قرار گرفتن در قبر واقعی که راه بازگشتی به دنیا برای انسان خطا کار
وجود ندارد و بر اساس روایات مذهبی و آیات قرآن ،خداوند چنین امکانی را به کافر نمیدهد ،در
قبرهای ساخته شدهی مجازی قزلحصار و در جهنم حاجداوود این درجه از "رحمت" و "شفقت"
وجود داشت که انسان خطاکار پس از مواجهه با عذاب و پی بردن به اشتباهاتش و اقدام عملی برای
جبران آنها از قبر به درآید و بار دیگر پا به دنیا بگذارد.
حاج داوود به عنوان نمایندهی دستگاه قضایی و امنیتی خود را دارای "سعه صدر" و انسانی "رئوف"،
"بخشنده" و "رحیم" میپنداشت و به این اعتبار به زندانی اجازه میداد که برای جبران گذشتهی
خود عمل کند .او به زعم خود میتوانست تا زمانی که مرگ جان زندانی را بستاند ،او را در فشار
قبری که ساخته بود ،نگاه دارد .حال آنکه چنین نمیکرد و به محض آن که میفهمید زندانی قالب
عوض کرده و حاضر است به خدمت آنها در آید وی را سخاوتمندانه میبخشید و از قبر بیرون
میکشید و او را به مقام بندگان مقرب خویش ارتقا میداد .برای همین دچار عذاب وجدان نمیشد.
در دستگاه مذهبیای که زندانبانان جمهوری اسالمی بدان معتقد هستند به هر طریق ممکن بایستی
گناهکاران را با آتش جهنم و عذاب اخروی آشنا کرد تا بلکه متوجه شوند تحمل آن را ندارند .آنها
در همین زمینه بارها به مفهوم سخن علیابن ابوطالب اشاره میکردند:
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ج َّرْب ُتمُوهَا
م َق ْد َ
س ُکمَْ ،ف ِإّن ُک ْ
حمُوا ُنفُو َ
ص ْب ٌر َعلَی النَّارِ ،فَا ْر َ
ق َ
ج ْل ِد ال َّر ِقی ِ
س لِهذَا اْل ِ
وَا ْع َلمُوا َأَّن ُه َلی َ
صی ُبهُ ،وَاْل َع ْث َر ِة ُت ْد ِمیهِ ،وَال َّر ْمضَا ِء
ش ْو َک ِة ُت ِ
ن ال َّ
م ِم َ
ح ِد ُک ْ
ج َز َع َأ َ
م َ
ب ال ُّدْنیاَ] .أ[ َف َرَأی ُت ْ
ِفی َمصَاِئ ِ
ح ِر ُقهُ؟
ُت ْ
آگاه باشید! این پوست نازك تن طاقت آتش دوزخ را ندارد ،بنا بر این به خویشتنرحم
کنید .این حقیقت را در مصائب دنیا آزمودهاید :آیا ناراحتی یکی از خودتان را در
اثر»خارى«که به بدنش فرو میرود و زمین خوردنی که مختصرى او را مجروح میسازد
یا ریگهاى داغبیابان او را رنج میدهد ،دیدهاید؟

۵۰۲

با توجه به بی بازگشت بودن دنیای قبر)برزخ( و عذاب دائمی که از لحظهی مرگ شروع
میشود ،زندانبانان و حاج داوود با اعمال هرگونه فشار و شکنجه بر روی زندانی دچار شعف
ایدئولوژیک میشدند .اگر فشارها و شکنجههایشان روی قربانی کارگر نمیافتاد در واقع او را با
عذاب الهی آشنا ساخته بودند و به عنوان نمایندگان خداوند به وظیفهی خویش عمل کرده و
گوشهای از عقوبت اخروی را به او چشانده و ثواب ابدی را برای خود خریده بودند .چنانچه هم
این فشارها و شکنجهها نتیجه بخش بود و قربانی را به خدمت رژیم در میآورد ،این احساس را
به دست میآوردند که با عملشان فردی را از فرو غلتیدن به ورطه آتش جهنم رهانیده و به
جرگهی بندگان خوب خدا در آوردهاند .آنها خود را در نقش شکنجهگر نمیدیدند و اگر هم
میدیدند ،برای آن توجیه داشتند .پس در هر صورت آنها مجری فرمان خدا بودند و راضی از
عمل "صالح" خود.
این احساس در سخنان حاج داوود رحمانی خطاب به پدر و مادر سیبا معمار نوبری در جریان
یک مالقات حضوری با فرزندشان مشهود است .حاج داوود پس از این که سیبا را میشکنند و
او را به خدمت خود در میآورند ،ترتیب مالقات حضوری او و خانوادهاش را میدهد و در این
مالقات به پدر و مادر سیبا میگوید:
این دختر شما جواهری بود که روی آن گرد و خاک نشسته بود .حاال این گرد و خاک
کنار رفته و این جواهر ماهیت خود را نشان میدهد .شما افتخار کنید به چنین دختر
پاک و الهی .من خودم با جان و دل به دختر شما کمک میکنم.
 ۵۰۲نهج البالغه ،علیابنابوطالب ،خطبه  ،۱۸۳ترجمه و شرح ناصر مکارم شیرازی .
 ۵۰۳سیبا -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور  ،۱۳۸۶ص .۱۱۸

۵۰۳
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از اینها گذشته حامالن این ایدئولوژی از کودکی با آرزوی شکنجه و عذاب دادن دنیوی و اخروی
دشمنان خدا و پیغمبر مأنوس شده و پرورش مییافتهاند .بر پردههای عاشورا که در شبیهخوانیها از
آنها استفاده میشود ،دیگهای جوشانی است که در آن دستها و پاهای بریدهی شمر و خولی و
یزید و حرمله و دشمنان امام حسین دیده میشود .این پردهها ،چهرههای هراسناک و زجرکشیدهی
دشمنان خدا را که در این دیگها غوطه ور هستند به شکلی رقت بار نشان میدهند .در نگاه آنان
زندانیان به بند کشیده شده در قبرها در ردیف دشمنان خدا و پیغمبر بودند و مستوجب چنان
عذابهایی.

عاقبت کار کسانی که در قبرها بودند
اکثریت کسانی که در قبرها به سر بردند بین سالهای  ۶۴تا  ۶۶از زندان آزاد شدند .اما تعدادی از
زندانیان مجاهدی که در قبرها بودند ،در جریان کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال  ۶۷در
زندانهای اوین و گوهردشت به دار آویخته شدند.
نام آنها را در اینجا میآورم:
شکر محمدزاده
مژگان سربی
سهیال شمس
معصومه )شورانگیز( کریمیان
شهین جلغازی
سپیده زرگر
مریم محمدیبهمنآبادی
فاطمه )ناهید( تحصیلی
فریده صدقی
مهدخت محمدیزاده
مریم)سارا( پاکباز
مادر منصوره

زندان قزلحصار
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زهره چاووشی ،به هنگام خروج از کشور در سال  ۶۵مفقود شد و هیچ اثری از وی به دست نیامد.
ظاهرا رژیم او را دستگیر و به شهادت رسانده است.
مهین بدوی ،خودکشی در سال ۶۷
رضا محمدی بهمن آبادی
ناصر نیری
مهشید )حسین( رزاقی
محسن فغفور مغربی
از جمله آنان بودند.
فرزاد گرانمایه در یکی از عملیاتهای مجاهدین در منطقهی مرزی در سال  ۶۶کشته شد.

عدم پذیرش مسئولیت جنایات انجام گرفته
با آنکه مقامات قضایی و امنیتی رژیم پدیدهی قبر و قیامت را تعذیب و تعزیر الهی دانسته و برای
توجیه جنایات خود از فرهنگ مذهبی استفاده میکردند ،اما تاکنون هیچ یک از آنها به طور رسمی
و یا غیررسمی سخنی از دالیل تشکیل واحد مسکونی و بند قیامت و سایر شکنجههای بیرحمانه بر
روی زندانیان بر زبان نرانده و سعی کردهاند از پذیرش مسئولیت این جنایت بزرگ مانند عدم
پذیرش مسئولیت کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال  ۶۷و دیگر جنایاتی که در دههی سیاه ۶۰
انجام دادهاند ،شانه خالی کنند.
تالش دستگاه قضایی و امنیتی و تمامی جناحهای رژیم تا زمان حاضر بر پایهی سکوت دربارهی
جنایات و یا تکذیب موارد افشا شده در زندانها بنا شده است .در مواردی که امکان چنین مانوری
هم نبوده ،موضوع را به »زیادهروی تعدادی جوان ناآگاه و ناآشنا به موازین اسالمی« ]پاسداران و
بازجویان[ تقلیل داده و یا حداکثر آنها را "عوامل خودسر" نامیدهاند.
طیف پیچیدهتر رژیم که در دهه اخیر در کسوت "اصالح طلب" پای به میدان منازعات جناحی
سیاسی درون حکومتی گذاشته و خود نقش انکار ناپذیری در سرکوبهای دهه  ۶۰داشته ،ضمن
فاصلهگیری از این جنایات ،مسئولیت آن را به دوش قربانیان و گروههای سیاسی مخالف انداختهاند و
مدعی شدهاند که اعمال خشونتهای هولناک در دههی شصت در زندانها ،واکنشی به خشونتهای
گروههای سیاسی مخالف بوده و به منظور تالش برای جلوگیری از فروپاشی نظام در سالهای بحرانی
انجام گرفته است!
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مقایسه رفتار دو سیستم در دو دوران متفاوت
تاریخ در مورد دوران سیاه تصفیههای استالین در دههی سی میالدی سخن بسیار گفته است .روایت
"روی مدودوف" دربارهی بدترین وضعیت زندانهای روسیه در دوران مزبور را با وضعیت زنان در
واحد مسکونی و قبر و سلولهای مجرد زندان قزلحصار در نیمه اول دهه شصت شمسی مقایسه
کنید تا به فاجعهای که تحت حاکمیت نظام جمهوری اسالمی به وقوع پیوست ،پی ببرید:
زندانیان فقط زیر لبی میتوانستند با هم سلولیهای خود یا با نگهبانان حرف بزنند .دراز
کشیدن روی تخت در مدت روز اکیدًا ممنوع بود .شب ،وقت خواب ...میبایست طوری
دراز کشید که صورت به طرف در باشد .پوشاندن دست یا قراردادن دستها زیر پتو
اکیدًا ممنوع بود .وقتی یک زندانی در خواب ،پتو را روی سر یا دستهایش میکشید،
نگهبان فورًا بیدارش میکرد .مقررات هنگام روز هم چندان نرم نبود .نشستن روی
چهارپایه ،به طوری که پشت به در باشد ،قدغن بود .زندانی وقتی روی چهارپایه
مینشست ،میبایست »در همان وضع بماند« و مدام چشمش به شکاف در باشد .در
هنگام روز نه تنها خوابیدن بلکه چرت زدن در حالت نشسته هم ممنوع بود .وقتی
زندانی چرت میزد ،نگهبان بالفاصله دستور میداد» :زندانی ،دور سلولت راه برو!« و اگر
باز به چرت زدن ادامه میداد ،دستور دوم صادر میشد» :زندانی ،خودت را بشور!«
میبایست پای شیر رفت و خود را شست .همهی کارها برای آن بود که زندانیان را
خسته و درمانده کنند ....نور خیابان به زحمت به سلول میرسید .یک المپ ،نزدیک
ساعت ،به سقف چسبیده بود.

۵۰۴

 ۵۰۴در دادگاه تاریخ ،روی مدودوف ،ترجمه منوچهر هزارخانی ،انتشارات خوارزمی ،تیر  ،۶۰ص .۳۸۴
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" گاهشمار " سرکوب ۶۰-۶۳
۱

-

سرکوب تظاهرات سی خرداد ،برکناری بنیصدر از ریاست جمهوری در  ۳۱خرداد ،و

دستگیریهای گسترده.
 -۲تابستان  ،۶۰ورود ناگهانی هزاران زندانی به زندانها و تغییر کیفی شرایط زندانها ،اعمال
گسترده و سیستماتیک شکنجههای جسمی و روانی ،شروع اعدام های بیرویه دستجمعی.
 -۳تیرماه تا آذرماه  ،۶۰انتقال و اسکان شش ماهه گروهی از زنان دستگیر شده به بندهای تازه
تأسیس در آپارتمانهای اوین و ایجاد اولین تشکیالت درون زندان توسط زنان مجاهد زندانی.
 -۴پاییز ،۶۰ادامه کشتار و شکنجه .انتقال گروهی از زندانیان زن مستقر در کاخ دادگستری و
بازداشتگاهی در کرج به نام "اصطبل جهانبانی" به واحد سه زندان قزلحصار.
 -۵ایجاد اولین تشکیالت درون زندان زنان مجاهد در قزلحصار.
 -۶تابستان تا زمستان  ،۶۰دورهی انتقال بند به بند و تالش زندانیان برای انطباق با شرایط جدید
زندان .در این دوره تعدادی از زندانیان از مواضع فکری و تشکیالتی سابق خود عدول میکنند ،به
خدمت رژیم درمیآیند و تحت عنوان "تواب" به ابزار سرکوب و آزار و اذیت زندانیان مقاوم تبدیل
میشوند.
در این دوران زندانیان مقاوم نیز برای از سر گذراندن فشار به مقررات تحمیلی زندان تن میدهند .در
همین دوران تعدادی نیز تحت عنوان "توبه تاکتیکی" سعی میکنند زمینه آزادی خود را فراهم
کنند تا به مبارزه با رژیم در بیرون زندان ادامه دهند.
 -۷تابستان  ۶۰تا بهار  ،۶۱افشای بینالمللی جنایات انجام گرفته در زندانها.
 -۸بهار  ،۶۱راه اندازی واحد یک زندان قزلحصار؛ لو رفتن نسبی روابط تشکیالت درون زندان زنان
مجاهد در بند چهار واحد سه و انتقال  ۷۰نفر از زندانیان این بند به بند چهار مجرد که از این مقطع
به بند هشت معروف شد.
 -۹پاییز  ،۶۱بازدید هیأت نمایندگان خمینی از زندانها ،بازگشت حاج داوود رحمانی از سفر حج و
افزایش سرکوب و به کارگیری انواع فشارها در زندان.
 -۱۰پاییز و زمستان ،۶۱انتقال صدها زندانی از زندان قزلحصار به سلولهای انفرادی زندان
گوهردشت.
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 -۱۱زمستان  ،۶۱لو رفتن تشکیالت  ۲۰۹اوین .در این تشکیالت عدهای از زندانیان مجاهد که
پیشتر تحت فشار شکسته و به همکاری با رژیم روی آورده بودند ،برای جبران گذشته خود دست
به اقداماتی به منظور کمک به دیگر زندانیان میزنند.
 -۱۲اردیبهشت  ،۶۲انتقال تعدادی از زنان مجاهد از سلولهای انقرادی گوهردشت به واحد مسکونی
در قزلحصار و ایجاد یک شعبه بازجویی جدید در آنجا .آغاز دوران شکنجههای جسمی و روانی
گسترده در زندان قزلحصار به منظور فروپاشی روانی زندانیان زن مجاهد.
 -۱۳تابستان  ،۶۲انتقال تعدادی از زنان چپ سرموضعی از اوین به قزلحصار .تحرک زنان زندانی
چپ به منظور مقابلهی علنی با قوانین و مقررات زندان.
 -۱۴مهرماه  ،۶۲انتقال تعدادی از زنان چپ به واحد یک زندان و ایجاد بخش قبر و قیامت.
 -۱۵پاییز  ،۶۲بسته شدن در سلول بندهای زنان و مردان در بندهای تنبیهی .ممنوعیت زندگی
جمعی .تالش برای منزوی کردن افراد در بندهای عمومی .گسترش تنبیهات هولناکی چون سرپا
ایستادن طوالنی ،بیخوابیدادنهای طوالنی مدت ،بیگاری کشیدن از زندانیان.
 -۱۶آذر  ،۶۲انتقال زندانیان زن مجاهد به قبرها.
 -۱۷زمستان  ،۶۲آغاز دورهی شکستن تعدادی از زندانیان چپ در قبرها .شروع مصاحبههای چند
ساعته زندانیانی که در زیر فشار درهم میشکستند و به خدمت رژیم در میآمدند.
 -۱۸بهمن  ،۶۲انتقال گسترده زنان مجاهد به قبر و قیامت .راهاندازی بخش مردان قبر و قیامت و
انتقال زندانیان مرد چپ و مجاهد به این بخش.
 -۱۹اردیبهشت  ،۶۳انتقال دهها زندانی زن مجاهد به بخش واحد مسکونی.
 -۲۰تیرماه  ،۶۳بازدید هیات منتخب از سوی شورای عالی قضایی و نمایندگان "آیتالله" منتظری از
زندان که منجر به اطالع و اعتراض وی به دادستانی و برچیده شدن واحد مسکونی و بخش قبر و
قیامت شد .در اواخر این ماه حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار نیز از کار برکنار شد.

پسگفتار

شناخت نظامهای استبدادی و ایدئولوژیک  -به ویژه با پسوند "اسالمی" -و بررسی کارکردهای
ی موجود راه به جایی نمیبرد.
اجتماعی آنها کاری است بس دشوار که با بینشها و متدهای تحلیل ِ
شکلگیری ،دوام و ثبات رژیمهای ایدئولوژیک ،بر اساس جداسازیهای قومی ،فرقهای ،مذهبی و
عقیدتی صورت میگیرند؛ همچنانکه آحاد و طبقات مختلف مردم در چنین نظامهایی با
تقسیمبندیهایی نظیر مؤمن ،کافر،

۵۰۵

سرسپرده ،سرکش ،موافق ،معاند ،خودی ،غیرخودی و...

شناسایی و صفتگذاری میشوند.
ت اسالمی" ایران با نظامهای مشابه ،تأکید روی ماهیت
در این میان تفاوت بنیادین "حاکمی ِ
زنستیزانه آن است .تقویت و بازتولید ارزشهای پدرساالر ،جداسازیهای جنسیتی ،اصرار بر تصویب
قوانین »اسالمی« در راستای سلطه و کنترل کامل زنان جامعه ،از ویژگیهای بارز این نظام بوده
است.
در نظام اسالمی ایران ،قوانین طالق ،ازدواج ،ارث ،نفقه ،حق حضانت ،دیه و ...تمام ًا در ید "مردان
خدا" میباشد ،همچنین ،مجموعه قوانین مربوط به جزا و قصاص که زنان کشورمان سنگ زیرین
آسیاب بودهاند.
اهمیت تالش برای روشن شدن مبانی و محملهای ایدئولوژیکی -اسالمی سرکوب زنان در جامعه به
طور عام و تعزیر و شکنجه زندانیان سیاسی زن بهطور خاص ،زمانی دو چندان میشود که پس از
گذشت سیسال از به قدرت رسیدن حاکمیت اسالمی ماهیت این رژیم استبدادی -ایدئولوژیک در
نزد بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران ،هنوز بر اساس صورتبندیهای کالسیک ،رژیمی سرمایهداری
)با پسوندها و پیشوندهایی( تعریف و تحلیل میشود.

 ۵۰۵بر اساس همین تقسیمبندیهاست که نیروی انتظامی جمهوری اسالمی صاحبان فروشگاهها و به ویژه رستورانها و
اغذیهفروشیهای متعلق به اقلیتهای مذهبی را مجبور میکند ،روی در مغازه به طوری که دیده شود ،بنویسند که »این
محل متعلق به اقلیت مذهبی است«.

٣٠٠
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اینکه چرا زن زندانی سیاسی در حاکمیت اسالمی ایران متحمل شکنجههایی ویژه ،مضاعف و
منحصربهفرد میشده است؛ اینکه چرا نوک حملهی زمامداران ایران اسالمی همهگاه متوجه زنان
جامعه و حقوق ایشان بوده است؛ و باالخره ،اینکه چرا "رژیم اسالمی" ظرفیت انجام رفرمهایی هر
چند سطحی در عرصهی قوانین مربوط به زنان را نداشته است؛ خود گویای نیازی مبرم به بازنگری
در متد تحلیلی ما نسبت به ماهیت تمامیتخواه ،سرکوبگر و ایدئولوژیک "نظام اسالمی" ایران
میباشد.
بدون شناخت و راهبردن به ماهیت واقعی این رژیم ،هرگونه تأثیرگذاری اجتماعی و ایجاد تحوالت
بنیادین در جامعهی ایران ،رؤیا و آرزویی بیش نخواهد بود.
مجموعهی حاضر ،بیتردید کمبودها و کاستیهایی را در اهداف تعیین شدهی کتاب با خود بههمراه
دارد.
ادامهی تحقیقاتی از این دست ،بر عهدهی همهی کسانی است که دل در گرو آزادی میهن دارند.

پیوستها

کتابنامه
کتابهای ایدئولوژیک
قرآن کریم.
نهجالبالغه ،علیابن ابوطالب ،ترجمه و شرح ناصر مکارم شیرازی.
نهجالبالغه ،علیابنابوطالب ،ترجمه دکتر مهدی آیتی.
منازلاآلخره والمطالب الفاخرة ،شیخ عباس قمی ،مؤسّسة النشراالسالمی ،التابعة لجماعة المدرسین بقم
المشرّفة.
منتخب میزانالحکمه ،محمد محمدی ریشهری ،ناشر دارالحدیث ،قم.۱۳۸۵ ،
تفسیر موضوعی قرآن کریم ،جلد یازدهم ،عبدالله جوادی آملی ،مرکز نشر اسراء.
بحاراالنوار ،جلدهای  ،۸ ،۶ ،۵محمدباقر مجلسی.
حقالیقین ،محمدباقر مجلسی ،انتشارات رشیدی ،تهران.
جواهرالکالم ،شیخ محمد حسن نجفی ،جلد .۴۱
اصول کافی ،شیخ محمد بن یعقوب کلینی ،جلد  .۲دارالکتب االسالمیه.
فروع کافی ،شیخ محمد بن یعقوب کلینی ،جلد  ،۳دار الکتب االسالمیه.
نهجالمسترشدین ،نجمالدین خصربن شمسالدین محمد حبلرودی رازی.
تحف العقول ،حسن بن علی بن الحسین بن شعبه حرانی ،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه ۱۴۰۴ ،هـ  .ق.

شرح باب هادی عشر ،عالمه حلی.
اقبال األعمال ،سید ابن طاووس.
مَن الیحضره الفقیه ،شیخ صدوق ،جلدهای  ۱و . ۴
رسالهی عملیهی روحالله خمینی.
امالی ،شیخ صدوق ،طبع سنگی.
معاد شناسی ،سید محمد حسین حسینی طهرانی ،جلد  ،۱چاپ دهم ،انتشارات نور ملکوت قرآن ،مشهد.
بصائرالدرجات ،ابوجعفر محمدبن حسن بن فرخ صفار قمی ،طبع سنگی ،تهران ۱۲۸۵ ،قمری.
مستدرک الوسائل ،جلد .۲
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روح المعانی ،ج  ،۱۴ص ۴۸؛ جامع االحکام ،ج .۵
معارج النبوه ،مال معین الدین کاشفی سبزواری ،چاپ مکتبه نوریه رضویه پاکستان ،جلد .۳
معارف قرآن ،محمدتقی مصباح یزدی ،قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،۱۳۷۶ ،جلد .۱-۳
تفسیرالمیزان ،جلد دوم ،محمدحسین طباطبایی.

آداب االسرة فی االسالم ،سید سعید کاظم عذاری ،مرکز الرساله ،سال .۸۴
شرح حدیث جنود عقل و جهل ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.۱۳۷۷ ،
تعلیقات علی شرح فصول الحکم ،روحالله خمینی.
مجموعه آثار مرتصی مطهری ،جلد دوم ،انتشارات صدرا ،چاپ یازدهم.۱۳۸۳ ،
صحیفه نور ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،جلدهای .۱۹ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۱ ،۹ ،۶
متن کامل خاطرات آیتالله منتظری ،اتحاد ناشران ایرانی در اروپا ،چاپ دوم ،دیماه .۱۳۷۹
مقاله شریعت ،منشأ خشونت؟! حسن رحیم پور ازغدی.
کتاب مقدس ،عهد عتیق ،انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل.
کتاب مقدس ،عهد جدید ،انجیل متی ،انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل.
خاطرات زندان
حقیقت ساده ،منیره برادران ،نشر نیما ،آلمان ،سال .۷۹
سیبا -زینب ،خاطرات سیبا معمارنوبری ،نشر نیما ،آلمان ،شهریور .۱۳۸۶
خاطرات زندان ،شهرنوش پارسی پور ،انتشارات باران ،سوئد.۱۹۹۶ ،
بهای انسان بودن ،اعظم حاجحیدری ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،زمستان .۸۳
چشم در چشم هیوال ،هنگامه حاج حسن ،انتشارات انجمن هما ،فرانسه ،اسفند .۸۲
کتاب زندان جلد اول ،ویراستار ناصر مهاجر ،مقالهی تک پنجرهای به زندگی ،شکوفهی مبینی ،انتشارات نقطه،
.۱۳۷۷
کتاب زندان جلد دوم ،ویراستار ناصر مهاجر ،مقاله روان پریشی ،سودابه اردوان ،چاپ اول ،آمریکا.۱۳۸۰ ،
قهرمانان در زنجیر ،سازمان مجاهدین خلق ایران ،سال .۱۳۷۹
جدال با خاموشی ،اشرف دهقانی .انتشارات چریکهای فدایی خلق ،تابستان .۸۶
مصاحبه ،سخنرانی و مقاله
شکوفه مبینی ،هشتمین سمینار بنیاد پژوهشهای زنان ایران ،ویراستار گلناز امین ،شماره هشتم ،تابستان
.۱۹۹۷
سخنرانی بهاره )منیره برادران( در شب یادمان پانزدهمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم.
سخنرانی نازلی در شب یادمان چهاردهمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۱استکهلم.
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سخنرانی پروانه در شب یادمان پانزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ،سال  ،۸۲استکهلم.
شکنجه در تابوت ها به وسیله حاج داوود رحمانی ،پروانه.
مصاحبه ناصر مهاجر با نازلی پرتوی.
مقاله بازنویسی یک جنایت» :تخت ها« ،فریده ثابتی.
مصاحبه سایت خاوران با ارغوان آزادی.
نشریات و روزنامهها
نشریه پاسدار اسالم ،مرداد  ،۱۳۸۴شماره .۲۸۴
روزنامه جمهوری اسالمی ۱۸ ،بهمن .۱۳۶۱
روزنامه جمهوری اسالمی ۱۰ ،اردیبهشت .۱۳۶۳
مجله کیان ،سال هشتم ،شماره  ،۴۵آذر و دی .۱۳۷۷
روزنامه جمهوری اسالمی ۱۶ ،فروردین .۱۳۶۳
نشریهی چشم انداز ایران ،شمارهی مهر و آبان .۸۲
روزنامه شرق ۳۰ ،آبان .۱۳۸۴
نشریه "قضاوت" شمارهی  ،۸ارگان دادگستری تهران.
کیهان ۲۸ ،شهریور .۱۳۶۰
اطالعات ۸ ،مهر .۱۳۶۱
متفرقه:
دکترین شوک ،نائومی کالین ،انتشارات  ،Knopf Canadaسپتامبر .۲۰۰۷
حقوق کیفری اختصاصی ،هوشنگ شامبیاتی ،جلد .۳
انسان در جستجوی معنی ،دکتر ویکتور فرانکل ،ترجمهی دکتر اکبر معارفی ،چاپ ششم ،انتشارات دانشگاه
تهران ،سال .۱۳۸۰
برشماست که این واقعه را بازگو کنید ،استفان بروشفلد و پل.آ .لوین ،پروژه تاریخ زنده ،دبیرخانه دولت سوئد،
استکهلم.۱۹۹۸ ،
آنها که زندهاند ،ژان الفیت ،ترجمه احمد صادق.
در دادگاه تاریخ ،روی مدودوف ،ترجمه منوچهر هزارخانی ،انتشارات خوارزمی ،تیر .۶۰
بی بند و بار ،سرودههای زیبا ناوک) سیبا معمار نوبری( ،چاپ هامبورگ ،اسفند .۱۳۸۴
اسالم ایرانی و حاکمیت سیاسی ،باقر مؤمنی ،ناشر بزرگترین مرکز پخش کتاب ،آلمان ،چاپ اول.
خاطرات حاج احمد قدیریان ،تدوین :سید حسین نبوی ،محمدرضا سرابندی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ
اول.
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. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ترجمه علی اصغر حکمت، جان ناس،تاریخ جامع ادیان
. ترجمه روبرت آسریان، تونی لین،تاریخ تفکر مسیحی
. محمد بندرریگی،(فرهنگ عربی به فارسی )ترجمه منجد الطالب
سایتهای اینترنتی
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//۱۹۳/۳۲۷۵
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

نقشه زندان قزلحصار ،واحد مسکونی ،بند ،قیامت و توضیحات
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 -۱اتاقی که اولین گروه  ۱۱نفره در آن زندگی میکردند.
 -۲اتاقی که برای مدتی کوتاه و برای یک سخنرانی مورد استفاده قرار گرفت.
 -۳قسمتی از زیر هشت و راهروی واحد یک .در این جا چند اتاق دیگر را هم برای استفاده به منظور
بازجویی و شکجه اختصاص داده بودند.
 -۴حمام و توالت.
 ۵و  -۶دستشویی و مستراح.
 -۷راهرویی که برای شکنجه و بازجویی مورد استفاده قرار میگرفت.
 -۸اتاق شکنجه.
 -۹دستشویی.
 -۱۰اوایل این اتاق برای شکنجه استفاده میشد .مدتی اتاق مسئوالن بند)توابین( بود .بعدها مورد
استفاده زندانیان زیربازجویی نیز قرار گرفت.
 -۱۱اوایل این اتاق توسط توابهایی که از اوین برای خواندن متن بازجوییها آمده بودند ،مورد
استفاده قرار گرفت.
 -۱۲اتاق بازجوها که در روزهای آخر برای انگشتنگاری مورد استفاده قرار گرفت .مدتی پیش از
برچیده شدن واحد مسکونی این اتاق مورد استفاده زندانیان بود.
 -۱۳اتاقی که هم برای بازجویی و هم سکونت زندانیان مورد استفاده قرار میگرفت.
 -۱۴باغچه.
 -۱۵پاسیو که از آن به عنوان هواخوری استفاده میشد .اطراف آن پنجرههایی است که با روزنامه
پوشانده شده بود.
 -۱۶قفسهی کتاب بازجویان.
 -۱۷اتاقی که برای گرفتن عکس و نوار ویدئویی از زندانیان مورد استفاده قرار گرفت.
 -۱۸درب ورودی واحد مسکونی.
 -۱۹پردهای که قسمت بازجویان را از راهرو جدا میکرد.

