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ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺗﻮاب ،ﭘﺪﻳﺪﻩای ﻧﻮﻇﻬﻮر در زﻧ ﺪان" در اﺧﺘﻴ ﺎر ﺷ ﻤﺎ اﺳ ﺖ ،ﺑﺨﺸ ﯽ از
ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ اﻳﻦ ﺳﻄﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷ ﺪﻩ و اﻣﻴ ﺪ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻣ ﺘﻦ ﮐﺎﻣ ﻞ
ﺁن ﺑﺰودی اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و در دﺳﺘﺮس هﻤﮕﺎن ﻗ ﺮار ﺑﮕﻴ ﺮد .ﺁﻧﭽ ﻪ ﻣ ﺮا ﺑ ﺮ ﺁن داﺷ ﺖ ﮐ ﻪ اﻳ ﻦ ﺑﺨ ﺶ از
ﮐﺘﺎب را ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳ ﺎزم ،ﺑﺤ ﺚه ﺎی ﮔﻤ ﺮاﻩﮐﻨﻨ ﺪﻩ ﺑﻌﻀ ﯽ از ﻣﺤﺎﻓ ﻞ راﺳ ﺖ در ﺧ ﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﻣ ﯽﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ اﻣ ﺮوز ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان ﭼﮕ ﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧ ﻮرد ﺑ ﻪ ﭘﺪﻳ ﺪﻩ ﺗ ﻮاب ﺁﻏ ﺎز ﮔﺸ ﺘﻪ و ﺗﺤ ﺖ اﻳ ﻦ
ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد اﻳ ﺪﻩه ﺎی اﻧﺤﺮاﻓ ﯽ ﭼﻨ ﺪی ﺑ ﻪ ﻣﻴ ﺎن اﻓﮑ ﺎر ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﺑ ﺮدﻩ ﺷ ﺪﻩ و ﺑ ﻪ ﺁن ﺷ ﮑﻞ و
ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻﯽ دادﻩ ﺷﻮد.
ﺟﺎی اﻧﮑﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاب ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان ﭘﺪﻳ ﺪﻩای ﮐ ﻪ در ده ﻪ  ۶٠در زﻧ ﺪانه ﺎی ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﺑ ﻪ
ﻼ ﺷ ﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ﺪﻩای
ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﻴﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﺁن زﻧ ﺪانه ﺎ را ﺗﺠﺮﺑ ﻪ ﻧﮑ ﺮدﻩاﻧ ﺪ ،ﭘﺪﻳ ﺪﻩ ﮐ ﺎﻣ ً
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻦ رو ﺣﺘﯽ ﺧﻴﻠﯽهﺎ وﻗﺘﯽ از زﺑﺎن ﻣﺒﻠﻐ ﻴﻦ راﺳ ﺖ ،ﺳ ﺨﻨﺎﻧﯽ از اﻳ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ ﻣ ﯽﺷ ﻨﻮﻧﺪ ﮐ ﻪ
ﺗﻮابهﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺤ ﺚ و ﮔﻔﺘﮕ ﻮی روﻳ ﺎروی ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣﺒ ﺎرز و ﭼ ﭗ را ﺑ ﺎ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ
ﻼ در ﻗﺎﻟ ﺐ ﺑﺤ ﺚ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺳ ﺎﺑﻖ در ده ﻪ  ۶٠ﺑ ﺎ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﻣﻄ ﺮح
داد -ﮐ ﻪ اﻳ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻓﻌ ً
ﻣﯽﺷﻮد -ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮاب ،زﻧﺪاﻧﯽ "ﺑﺮﻳ ﺪﻩ" در زﻧ ﺪان ﻣ ﯽﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻪ ﺁن
در زﻧﺪانهﺎی رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺁن ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﺧﻮب ﻣ ﯽداﻧﻨ ﺪ ﮐ ﻪ ﺗ ﻮابه ﺎی
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺁﻧﻬﺎ ،هﻤﮑﺎر ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎران رژﻳﻢ در زﻧﺪانهﺎی دهﻪ  ۶٠و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐ ﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧ ﻪ ﺑ ﻪ اﻣ ﺮ
ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺪاﻳﻨﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤ ﻮدﻩ و ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﺟﺰﺋ ﯽ از ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﺳ ﺮﮐﻮب ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ
در زﻧﺪانهﺎ درﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در هﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ راﺳﺖ ﻣ ﯽﮐﻮﺷ ﻨﺪ
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اﻏ ﺮاض ﻏﻴﺮاﻧﻘﻼﺑ ﯽای را ﺑ ﺎ ﻃ ﺮح ﺑﺤ ﺚه ﺎی اﻧﺤﺮاﻓ ﯽ در راﺑﻄ ﻪ ﺑ ﺎ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﭘ ﻴﺶ ﺑﺒﺮﻧ ﺪ ،در اﻳﻨﺠ ﺎ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﮐﺮدن دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺎروی ﺧﻮد دارﻳﺪ ،ﻣﺨﺘﺼﺮًا ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺑﺤﺚهﺎ و اهﺪاف ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺁن ﺑﺤﺚهﺎ و اﻳﺪﻩهﺎ را ﻣ ﯽﺗ ﻮان در
ﻳﮏ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد -١ :از ﺁن ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮابهﺎ در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﻠ ﻮ از ﺷ ﮑﻨﺠﻪ
و رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ زﻧﺪان ﺑ ﺎ دﺳ ﺘﮕﺎﻩ ﺳ ﺮﮐﻮب رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ هﻤﮑ ﺎری ﮐ ﺮدﻩاﻧ ﺪ ،ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺁﻧﻬﺎ "ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن" رژﻳﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ -٢ .ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﭼﻮن در ﻳﮏ ﺷﺮاﻳﻂ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺗ ﻮاب ﺷ ﺪﻩاﻧ ﺪ ﭘ ﺲ ﺑﺎﻳ ﺪ ﺁﻧﻬ ﺎ
را درک ﮐﺮد و "ﺑﺨﺸﻴﺪ" -٣ .ﺗﺎزﻩ ،ﺗﻮابهﺎ "درﺟﻪﺑﻨﺪی" دارﻧﺪ .ﺗﻮابهﺎی ﺑ ﺪ ﺁﻧﻬ ﺎﺋﯽ هﺴ ﺘﻨﺪ ﮐ ﻪ ﺗﻴ ﺮ
ﺧﻼص زدﻩاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻼق ﺑﻪ ﺟﺎن زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ اﻓﺘ ﺎدﻩاﻧ ﺪ .ﺧ ﺐ ،هﻤ ﻪ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﮐ ﻪ ﺗﻴ ﺮﺧﻼصزن و
ﺷ ﻼقزن ﻧﺒ ﻮدﻩاﻧ ﺪ ،ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣ ﺪاﻗﻞ اﻳ ﻦ دﺳ ﺘﻪ را ﺑﺎﻳ ﺪ درک ﮐ ﺮد و ﺑﺨﺸ ﻴﺪ -۴ .در ﺟﻬ ﺖ اﺣﺘ ﺮام ﺑ ﻪ
"دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﯽ و ﺣﻘ ﻮق ﺑﺸ ﺮ" ،زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺳ ﺎﺑﻖ )در واﻗ ﻊ ﺗﻌ ﺪادی ﮐ ﻪ از ﮐﺸ ﺘﺎرهﺎی ﻓﺠﻴ ﻊ
ﺳﺎلهﺎی  ۶٠ﺟ ﺎن ﺳ ﺎﻟﻢ ﺑ ﻪ در ﺑ ﺮدﻩ و اﻣ ﺮوز در ﺧ ﺎرج از ﮐﺸ ﻮر ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻴﻦ وارد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮﻧﺪ -۵ .از ﺁﻧﺠ ﺎ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮای درک
واﻗﻌﻴ ﺖه ﺎی زﻧ ﺪان در ده ﻪ  ۶٠ﺑﺎﻳ ﺪ "رواﻳ ﺖ" ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ را ه ﻢ ﺷ ﻨﻴﺪ )و ﭼ ﺮا ﺧ ﻮد ﮐ ﺎرﮔﺰاران و
ﺷ ﮑﻨﺠﻪﮔ ﺮان رﺳ ﻤﯽ را ﻧ ﻪ!( ﭘ ﺲ اﭘﻮزﻳﺴ ﻴﻮن اﻧﻘﻼﺑ ﯽ و ﻣﺘﺮﻗ ﯽ ﺑﺎﻳ ﺪ ﺑ ﻪ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ اﺟ ﺎزﻩ ده ﺪ ﮐ ﻪ در
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻧﺎن )ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮاﺳﻢه ﺎﺋﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮای زﻧ ﺪﻩﻧﮕ ﺎﻩداﺷ ﺘﻦ ﺧ ﺎﻃﺮﻩ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ دهﻪ  ۶٠ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و اﺑﺮاز ﻧﻈ ﺮ ﮐﻨﻨ ﺪ -۶ .ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﺑ ﺎ ﻣ ﺎ در زﻳ ﺮ ﻳ ﮏ
ﺳﻘﻒ )ﺳﻘﻒ ﺁﺳ ﻤﺎن ﺧ ﺎرج از ﮐﺸ ﻮر( زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣ ﯽﮐﻨﻨ ﺪ و ﺑ ﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺎﻳ ﺪ ﻳ ﮏ ﻃ ﻮری ﺑ ﺎ ﺁﻧﻬ ﺎ ﺑﺮﺧ ﻮرد
ﻧﻤﻮد) .ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐ ﺮد؟ اﮔ ﺮ ﺁﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺎ وزارت اﻃﻼﻋ ﺎت ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ
ﮐﺎر ﻧﮑﺮدﻩ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﮐﺎری ﺑ ﻪ ﻧﻴﺮوه ﺎی ﻣﺒ ﺎرز و اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﮐ ﻪ در ﺷ ﺮاﻳﻂ ﺑﺴ ﻴﺎر
دﺷﻮاری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ دارد و ﭼﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐ ﻪ ﻣ ﺎ اﮐﻨ ﻮن
ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻴﻢ؟( ....ﺑﺎﻳﺪ از ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ،ﺑﻪ ﺟﺮمﺷﺎن اﻋﺘﺮاف
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ آﺎرهﺎﻳﯽ آﺮدﻩاﻧ ﺪ و ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﻨ ﺪ ﺑ ﻪ ﺻ ﻒ
ﻧﻴﺮوه ﺎی اﭘﻮزﻳﺴ ﻮن ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧ ﺪ و ....ﺑﺎﻳ ﺪ ﺑ ﺎ ﺣ ﺲ اﻧﺘﻘ ﺎمﺟ ﻮﺋﯽ ﻣﺒ ﺎرزﻩ ﻧﻤ ﻮدﻩ و ﺷ ﺮاﻳﻄﯽ ﺑ ﺮای ﺁﻧ ﺎن
ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ)!!( ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ؟ و....
ﺑﺤﺜﯽ هﻢ در ﻣﻮرد "ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ ﺗﻮاب" ﺑﺎ دﻻﻳﻞ ﻇﺎهﺮًا ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷ ﻮد ﮐ ﻪ از اﻳ ﻦ
ﻼ ﻟﻐﺖ ﺗﻮاب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻏﻴﺮﻩ .از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ در ﻣﻴﺎن
ﻼ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﺜ ً
ﻧﺎم اﺻ ً
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ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺒﺎرز و ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ ،ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻖ هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ روی اﻳ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻣ ﯽﺗ ﻮان
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻨﮑﻪ هﺮ ﮐﺲ ﭼﻪ ﻧﻴﺘﯽ از ﻃ ﺮح اﻳ ﻦ ﺑﺤ ﺚ دارد ،ﺁﻳ ﺎ
ﮐﻮﺷ ﺶ در از ﺑ ﻴﻦ ﺑ ﺮدن ﻧ ﺎم "ﺗ ﻮاب" از اذه ﺎن ،ﻗ ﺪﻣﯽ در ﺟﻬ ﺖ زودن ﺧ ﻮد ﺁن واﻗﻌﻴ ﺖ زﺷ ﺖ از
ﺣﺎﻓﻈ ﻪ ﺗ ﺎرﻳﺨﯽ ﻣ ﺮدم ﻧﻴﺴ ﺖ؟ ﺁﻳ ﺎ ﭼﻨ ﺎن ﮐﻮﺷﺸ ﯽ ﺧﻮاﺳ ﺘﻪ و ﻳ ﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳ ﺘﻪ در ﺧ ﺪﻣﺖ ﻣﺨ ﺪوش ﮐ ﺮدن
ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﻴﺖ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﻮاب و اﻳﺠﺎد ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎهﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد؟
ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻓ ﻮق ) ۶ﻣ ﻮرد( ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺑﺤ ﺚه ﺎی دﻳﮕ ﺮی را ه ﻢ اﺿ ﺎﻓﻪ ﮐ ﺮد اﻣ ﺎ ،و هﻤ ﻪ ﺻ ﺤﺒﺖ روی
هﻤ ﻴﻦ اﻣ ﺎ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ه ﺪف از اﻳ ﻦ ﺑﺤ ﺚه ﺎ ﭼﻴﺴ ﺖ و ﺑ ﻪ ﭼ ﻪ دﻟﻴ ﻞ اﻣ ﺮوز ﭼﻨ ﻴﻦ ﺑﺤ ﺚه ﺎﺋﯽ ﻣﻄ ﺮح
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ و ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳ ًﺎ اﻳ ﻦ "ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ" در ﺣ ﺎل ﺣﺎﺿ ﺮ ﺑﻄ ﻮر ﻋﻴﻨ ﯽ و
ﻣﺸﺨﺺ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ؟ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﭼﭗهﺎی "ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮ و "...هﻤﻪ ﺑﺤﺚهﺎی راﺳﺖهﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ
ﻼ رﺿﺎﻳﺖ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﻳﺒﻮن ﺑﺴ ﻴﺎر ﻣﺤﺪودﺷ ﺎن را ﺑ ﻪ "اﻓ ﺮادی ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان ﺗ ﻮاب" ﻧﻴ ﺰ واﮔ ﺬار
و ﻣﺜ ً
ﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺮﻳﺒﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ هﺰار زﺣﻤﺖ -ﺁﻧﻬﻢ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر -ﺑﺪﺳ ﺖ ﺁوردﻩ و اﻟﺒﺘ ﻪ ﺧﻴﻠ ﯽ وﻗ ﺖه ﺎ ه ﻢ
ﺳ ﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ)!( و داوﻃﻠﺒﺎﻧ ﻪ در اﺧﺘﻴ ﺎر ه ﺮ ﻓ ﺮد راﺳ ﺘﯽ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽدهﻨ ﺪ( ،ﺑﺎﻳ ﺪ اﻧﺘﻈ ﺎر ﺣﻀ ﻮر ﭼ ﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را در ﭘﺸﺖ ﺁن ﺗﺮﻳﺒﻮن داﺷﺖ؟
ﺷ ﮑﯽ ﻧﻴﺴ ﺖ ﮐ ﻪ درﺑ ﺎرﻩ  ۶ﻣ ﻮرد ﻓ ﻮقاﻟ ﺬﮐﺮ و ه ﺮ ﻣ ﻮرد دﻳﮕ ﺮی از ﺁن ﻗﺒﻴ ﻞ ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺑﺤ ﺚ ﮐ ﺮد.
ﻣﯽﺗﻮان هﻤﻪ ﺁن ﺑﺤﺚهﺎ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ زﻧﺪان در ﺧ ﺪﻣﺖ ﻧﻴ ﺮوی
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ هﻢ ﮐﻪ از اول در ﺧ ﺪﻣﺖ اﻳ ﻦ ﻧﻴ ﺮو
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم داد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ هﺮ ﻳﮏ از ﺁﻧﻬ ﺎ ﺗﺤ ﺖ ﭼ ﻪ ﺷ ﺮاﻳﻄﯽ ﺑ ﻪ ﺁن ﺻ ﻒ ﭘﻴﻮﺳ ﺘﻨﺪ و ﺷ ﺮاﻳﻂ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐ ﻪ اﻳ ﻦ ﻳ ﺎ ﺁن ﻓ ﺮد را ﺑ ﻪ ﻳ ﮏ ﻧﻴ ﺮوی ﻣﺮﺗﺠ ﻊ و ﺟﻨﺎﻳﺘﮑ ﺎر ﺗﺒ ﺪﻳﻞ ﮐ ﺮدﻩ و ﺑﺎﻋ ﺚ
ﮐﺸﻴﺪﻩﺷﺪن او ﺑﻪ ﺻﻒ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑ ﺎران و ﺳ ﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ را ﺑ ﺎز ﺷ ﻨﺎﺧﺖ و در ﺁﺧ ﺮ ﻧﻴ ﺰ ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء را ﺑﺎﻳ ﺪ ﻧﻈ ﺎم ﮐﺜﻴ ﻒ ﻃﺒﻘ ﺎﺗﯽ داﻧﺴ ﺖ ﮐ ﻪ داﺋﻤ ًﺎ ﻣﺤﺼ ﻮﻻت اﻳ ﻦ ﭼﻨﻴﻨ ﯽ ﺗﻮﻟﻴ ﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ هﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺁن اﻓﺮاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ! ﻣﯽﺗ ﻮان از
ﺑﺤ ﺚ ﻓ ﻮق اﻳ ﻦ ﻧﺘﻴﺠ ﻪ را ﮔﺮﻓ ﺖ ﮐ ﻪ اﮔ ﺮ ﺧﻮاه ﺎن دﻧﻴ ﺎﺋﯽ ﻋ ﺎری از هﺮﮔﻮﻧ ﻪ ﺟﻨﺎﻳ ﺖ هﺴ ﺘﻴﻢ ،اﮔ ﺮ
ﻣﯽﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻪ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﭘﺎﻳ ﺎن ﺑ ﺪهﻴﻢ ،اﮔ ﺮ ﻣ ﯽﺧ ﻮاهﻴﻢ ﻧ ﻪ ﺗ ﻮاب داﺷ ﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﻴﻢ و ﻧ ﻪ
ﻼ ﺧﻮد زﻧ ﺪان و ﻏﻴ ﺮﻩ ،ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳ ﺪ ﺑ ﺎ هﻤ ﻪ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺪاوم و ﻧﻪ اﺻ ً
وﺟ ﻮد ﺑ ﺮای از ﺑ ﻴﻦ ﺑ ﺮدن ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﻃﺒﻘ ﺎﺗﯽ ﺣﺮﮐ ﺖ ﮐﻨ ﻴﻢ و ﺑ ﺎ هﻤ ﻪ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ در ﺟﻬ ﺖ ﺣﻔ ﻆ ﭼﻨ ﻴﻦ
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ﺟﺎﻣﻌ ﻪای ﺗ ﻼش ﻣ ﯽﮐﻨﻨ ﺪ ،ﻣﺒ ﺎرزﻩ ﻧﻤ ﺎﺋﻴﻢ .وﻟ ﯽ ﻃﺮاﺣ ﺎن ﺑﺤ ﺚ ﻓ ﻮق ﭼﻨ ﻴﻦ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﯽ را ﻣﻄ ﺮح
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﻳﻨ ﺪ .ﺁﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺎ ﭘ ﻴﺶﮐﺸ ﻴﺪن و داﻣ ﻦزدن ﺑ ﻪ ﺑﺤ ﺚ ﻓ ﻮق ،ﺑﺨﺸ ﺶ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ را از ﻧﻴﺮوه ﺎی ﻣﺒ ﺎرز و
ﻣﺮدﻣﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﻮرد ﺁﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﺤﺚهﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح "ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮی" و "دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﯽ" از
ﻧ ﻮع "ﺟ ﺮج ﺑ ﻮش"ی و "اﺑﻮﻏﺮﻳ ﺐ"ی را ﮐﻨ ﺎر ﺑﮕ ﺬارﻳﻢ ،در ﻧﻬﺎﻳ ﺖ ،ﺷ ﻨﻴﺪن رواﻳ ﺖ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ از
زﻧﺪانهﺎی دهﻪ  ۶٠ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ هﻴﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ
در ﻣ ﻮرد ﮔﺬﺷ ﺘﻪﺷ ﺎن ﺻ ﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨ ﺪ و رواﻳ ﺖ ﺧ ﻮد از زﻧ ﺪان را ﺑﻴ ﺎن ﮐﻨﻨ ﺪ .ﺧﻴﻠ ﯽ از ﻧﻴﺮوه ﺎی ﺣﺘ ﯽ
ﺁﺷﮑﺎرا ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻩ و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀًﺎ ﮐﺘﺎبهﺎﺋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ
ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن ،در ﺳﻄﺢ وﺳ ﻴﻌﯽ ﻧﻴ ﺰ ﭘﺨ ﺶ ﻣ ﯽﺷ ﻮﻧﺪ و اﻣ ﺮوزﻩ اﻟﺒﺘ ﻪ اﻣﮑﺎﻧ ﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘ ﯽ ه ﻢ ﺑ ﺮای
ﭘﺨﺶ هﺮﮔﻮﻧﻪ رواﻳﺘﯽ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﻮﺋﯽ رواﻳﺖ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﭼﻪ ﻧﻴ ﺎزی ﺑ ﻪ
ﺑﺨﺸ ﻴﺪﻩﺷ ﺪن ﺁﻧﻬ ﺎ وﺟ ﻮد دارد؟ ﭼ ﺮا ﺑﺎﻳ ﺪ ﻧﻴﺮوه ﺎی ﻣﺘﺮﻗ ﯽ اﭘﻮزﻳﺴ ﻴﻮن اول ﺁﻧﻬ ﺎ را ﺑﺒﺨﺸ ﻨﺪ ،ﺑﻌ ﺪ ﺑ ﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎتﺷﺎن دﻋ ﻮت ﮐﻨﻨ ﺪ و ﻳ ﺎ ﺑ ﻪ ه ﺮ
ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ رواﻳ ﺖ ﺧ ﻮد را از زﻧ ﺪان ﺑﮕﻮﻳﻨ ﺪ؟ ﺑﺮاﺳ ﺘﯽ ﭼ ﻪ ﻟﺰوﻣ ﯽ ﺑ ﺮای
اﻳﻦ ﮐﺎرهﺎ وﺟﻮد دارد؟ ﺗﺎزﻩ ﻣﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳ ﺪ از رواﻳ ﺖ ﮐ ﺎرﮔﺰاران رﺳ ﻤﯽ زﻧ ﺪانه ﺎ در ﺁن ده ﻪ ﻧﻴ ﺰ ﺁﮔ ﺎﻩ
ﺷﺪ؟ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و از ﺁﻧﻬﺎ ه ﻢ ﺑ ﺮای ﺷ ﺮﮐﺖ در
ﻼ هﻤﭙ ﺎﻟﮕﯽ
ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد؟ ﺁﻳﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷ ﻮد ﮐ ﻪ ﻣ ﺜ ً
ﺟﻨﺎﻳﺘﮑ ﺎر و ﮐﺜﻴ ﻒ ﻻﺟ ﻮردی ﻳﻌﻨ ﯽ داود رﺣﻤ ﺎﻧﯽ ﭼ ﻪ ﺧ ﺎﻃﺮاﺗﯽ از زﻧ ﺪان ﻗ ﺰلﺣﺼ ﺎر در ده ﻪ ۶٠
دارد؟ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺑﺤﺚهﺎی ﻓﻮق ،اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ذهﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺸﺶ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ و
ﻏﻴﺮﻩ ،ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای هﻤﻮار ﮐﺮدن راﻩ ﺑﺮای اﻳﻦ دوﻣ ﯽهﺎﺳ ﺖ؟ و ﻳ ﺎ واﻗﻌﻴ ﺖ اﻳ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ ﺗﺤﻘ ﻖ
ﻣﻮرد اول ،دﻳﮕﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎهﺎ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ و ﺗﺎ ﺁﻧﻤﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن وﺿﻊ دﻳﮕ ﺮی ﭘﻴ ﺪا
ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ!
ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ "ﺑﺨﺸﺶ" ،ﺑﺤ ﺚ ﮐﻬﻨ ﻪ و ﭘﻮﺳ ﻴﺪﻩای اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻣ ﺪتهﺎﺳ ﺖ در راﺑﻄ ﻪ ﺑ ﺎ ﮐﺸ ﺘﺎرهﺎی
دهﻪ  ۶٠و ﺑﺨﺼ ﻮص ﻗﺘ ﻞﻋ ﺎم زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ در ﺳ ﺎل  ،۶٧از
ﻃﺮف واﺑﺴ ﺘﮕﺎن رﺳ ﻤﯽ اﻳ ﻦ رژﻳ ﻢ و ﻧﻴﺮوه ﺎی راﺳ ﺖ ﻏﻴﺮدوﻟﺘ ﯽ ﻣﻄ ﺮح ﻣ ﯽﮔ ﺮدد و اﺧﻴ ﺮًا ﻧﻴ ﺰ از
ﻃ ﺮف ﮔﻨﺠ ﯽ ،ﻳﮑ ﯽ از اوﻟ ﻴﻦ دﺳ ﺖاﻧ ﺪرﮐﺎران دﺳ ﺘﮕﺎﻩ ﺳ ﺮﮐﻮب ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ،ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان
"ﻣﯽﺑﺨﺸﻴﻢ وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻴﻢ" ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮان دﻳ ﺪ
ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﺶ "ﺗﻮاﺑﻴﻦ" ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻴﺰ در راﺳ ﺘﺎی هﻤ ﺎن ﺧ ﻂ ﭘﻴﺸ ﻴﻦ ﻗ ﺮار
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دارد .ﻳﻌﻨ ﯽ در راﺳ ﺘﺎی دﺳ ﺖﮐﺸ ﻴﺪن از ﻣﺒ ﺎرزﻩ اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ و در
ﭘﻴﺶﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎد اﻟﺒﺘﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ)!!( ﮐﻪ در واﻗﻊ هﻤ ﺎن ﭼﻬ ﺎرﭼﻮب "ﺳﻴﺎﺳ ﺖ ﮔﻔﺘﮕ ﻮی ﺗﻤ ﺪنه ﺎ" و
ﺣﻞ "اﺧﺘﻼﻓﺎت")!!( از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮﺿ ﻮع در راﺑﻄ ﻪ ﺑ ﺎ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ از
اﺑﻌﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄ ﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧ ﻪ ﻣ ﻮرد ﺗﻮﺟ ﻪ و ﺗﻌﻤ ﻖ ﻗ ﺮار ﮔﻴ ﺮد .در اﻳﻨﺠ ﺎ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻳﮏ رهﻨﻤﻮد ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﮐﻪ "ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﺠﺮد ﻧﻴﺴﺖ" ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺖ" ،ﺗﻮاب" ﻳﺎ "ﺗﻮاﺑﻴﻦ" را از ﺑﺤ ﺚ ﺗﺠﺮﻳ ﺪی ﺑﻴ ﺮون ﮐﺸ ﻴﺪﻩ و ﺑﺒﻴﻨ ﻴﻢ ﺁﻧﻬ ﺎﺋﯽ ﮐ ﻪ در ده ﻪ  ۶٠در
زﻧﺪان ﺗﻮاب ﺑ ﻮدﻩاﻧ ﺪ ،اﻣ ﺮوز ﭘ ﺲ از ﮔﺬﺷ ﺖ دو ده ﻪ از ﺁن زﻣ ﺎن ،در ﭼ ﻪ ﺟﺎﻳﮕ ﺎهﯽ ﻗ ﺮار دارﻧ ﺪ! و
وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اﻧﻘﻼﺑ ﯽ و ﺁزادﻳﺨ ﻮاﻩ ﭼ ﻪ اﺳ ﺘﻔﺎدﻩای از ﺁﻧﻬ ﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ! و ﺑﺎﻳﺪ روی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻤﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺟﺪا از ﻧﻴﺖ و ﺧﻮاﺳ ﺖ ﺁﮔﺎهﺎﻧ ﻪ و
ﻳﺎ ﻧﺎﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ راﺳﺖ ،در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ در ﻏﺎﻟﺐﮐﺮدن اﻧﺪﻳﺸﻪهﺎﻳﺸ ﺎن در ﺟﻨ ﺒﺶ،
ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﯽ از ﺁنهﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ و ﭼﻪ اوﺿ ﺎﻋﯽ در اﻧﺘﻈ ﺎر ﻧﻴﺮوه ﺎی ﻣﺒ ﺎرز و ﺁزادﻳﺨ ﻮاﻩ ﺑﻄ ﻮر
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد! ﺁﻳﺎ ﻏﻴﺮواﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨ ﻴﻢ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ ﻣﻴ ﺪاندادن ﺑ ﻪ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ،
ﻓﺮدا ﺷﺎهﺪ ﺁن ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺳ ﺘﺎدﮔﺎن وزارت اﻃﻼﻋ ﺎت ،ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان ﺗ ﻮاب ﺳ ﺎﺑﻖ )ﺷ ﺎﻳﺪ ه ﻢ از
ﻼ ﺟ ﺎی ﺳ ﺨﻨﺮاﻧﺎن اﻣ ﺮوزی در ﻣﺮاﺳ ﻢه ﺎی اﭘﻮزﻳﺴ ﻴﻮن را
ﻧ ﻮع ﭘﺸ ﻴﻤﺎﻧﺶ ﮐ ﻪ ﻣﻘﺒ ﻮل واﻗ ﻊ ﺷ ﻮد( ﻣ ﺜ ً
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻳ ﻦ ﺁﻧﻬ ﺎ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ ﻣﺒ ﺎرزﻩ و ﻣﻘﺎوﻣ ﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت "ﮐﺸﺘﺎرهﺎ" را ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩاﻧﺪ و ﻏﻴﺮﻩ!؟
در ﺑﺨ ﺶ "ﺗ ﻮاب ،ﭘﺪﻳ ﺪﻩای ﻧﻮﻇﻬ ﻮر در زﻧ ﺪان" ،ﻣ ﻦ ﮐﻮﺷ ﻴﺪﻩام ﺑ ﺎ ﺗﮑﻴ ﻪ ﺑ ﺮ ﺗﺠﺮﺑ ﻪه ﺎی ﻋﻴﻨ ﯽ از
زﻧ ﺪانه ﺎی ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ در ده ﻪ  ، ۶٠اﻳ ﻦ ﭘﺪﻳ ﺪﻩ را در ﺳ ﺎله ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻳ ﻦ ده ﻪ و در
ﺣﻮزﻩه ﺎی ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺖ ﺗ ﻮابه ﺎ در زﻧ ﺪان ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳ ﯽ ﻗ ﺮار دادﻩ و ﺗ ﺎ ﺁﻧﺠ ﺎ ﮐ ﻪ ﻣﻘ ﺪور ﺑ ﻮد،
ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ از ﺁن اراﺋﻪ دهﻢ .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ هﻢ اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﻳ ﻦ ﺑﺨ ﺶ
و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺘﺎب ،هﻤﭽﻮن هﺮ ﮐﺎر ﭘﮋوهﺸﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺟﻮع ﺷ ﺪﻩ
اﺳﺖ؛ ﺑﺨﺼﻮص در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺧﺎﻃﺮات و ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧ ﺪﻩ از ده ﻪ  ۶٠وﺳ ﻴﻌًﺎ ﺑ ﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻪاﻧ ﺪ و ﻣ ﻦ از ﺁﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺪون در ﻧﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاﺿ ﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ
ﻗﺒﻠﯽ و ﻳﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن و ﻳﺎ ﺗﺄﺋﻴﺪ و ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﻧﻈﺮی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻧﻤﻮدﻩام.
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اﻣﻴﺪم ﺑﺮ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻳ ﻦ ﺗ ﻼش ﺑ ﻪ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﻗﻠ ﺐﺷ ﺎن هﻤ ﻮارﻩ ﺑ ﺮای ﮐ ﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸ ﺎن و هﻤ ﻪ
ﺗﻮدﻩهﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﻳﺮان ﻣ ﯽﻃﭙ ﺪ ،ﺑ ﻪ هﻤ ﻪ ﺁﻧ ﺎن ﮐ ﻪ از رژﻳ ﻢ دار و ﺷ ﮑﻨﺠﻪ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ و از
هﻤﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪار و ﺣﺎﻓﻆ اﻳﻦ رژﻳﻢ ،ﻣﺘﻨﻔﺮ و ﺑﻴﺰارﻧﺪ ،در ﮐﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮی از ﭘﺪﻳ ﺪﻩ
ﺗ ﻮاب در زﻧ ﺪانه ﺎی ده ﻪ  ، ۶٠ﻳ ﺎری رﺳ ﺎﻧﺪﻩ و ﺑ ﻪ ﺁﻧﻬ ﺎ ﮐﻤ ﮏ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ اﺗﺨ ﺎذ ﻣﻮﺿ ﻊ هﺮﭼ ﻪ
اﺻ ﻮﻟﯽﺗ ﺮی در ﻗﺒ ﺎل ﺑﺤ ﺚه ﺎی ﺟ ﺎری ،در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ هﺠ ﻮم ﺟﺪﻳ ﺪی ﮐ ﻪ در ﭘﺸ ﺖ ﻧ ﺎم "ﺗ ﻮاب" ﺑ ﻪ
اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ اﻳﺴﺘﺎدﻩ و از ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.

اﺷﺮف دهﻘﺎﻧﯽ
)ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﻧﻮاﻣﺒﺮ (٢٠٠۶
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از هﺮ ﻧﻮاش اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﻓﺎش
ﮐﺎﻳﻦ ﮐﻬﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻴﻤﺎ ﻳﻮﺷﻴﺞ

ﺗﻮاب ،ﭘﺪﻳﺪﻩای ﻧﻮﻇﻬﻮر در زﻧﺪان!
در ده ﻪ  ۶٠ﺑ ﺎ ﺣﻤﻠ ﻪ ارﺗﺠ ﺎع ﺑ ﻪ ﺗ ﻮدﻩه ﺎی اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ،ﭘﺪﻳ ﺪﻩای در زﻧ ﺪان ﺑ ﻪ ﻣﻨﺼ ﻪ ﻇﻬ ﻮر رﺳ ﻴﺪ ﮐ ﻪ
هﻤﭽ ﻮن ﺑﺴ ﻴﺎری از ﭘﺪﻳ ﺪﻩه ﺎی ﻧﮑﺒ ﺖﺑ ﺎر و زﺷ ﺘﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ زادﻩ ﺷ ﺪﻩاﻧ ﺪ ،در
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑ ﻮد؛ ﭘﺪﻳ ﺪﻩ ﻧﻮﻇﻬ ﻮر و ﺟﺪﻳ ﺪی ﮐ ﻪ ﻧ ﻪ در زﻧ ﺪانه ﺎی رژﻳ ﻢ ﺷ ﺎﻩ وﺟ ﻮد
داﺷﺖ و ﻧﻪ در ﺳﻴﺎهﭽﺎلهﺎی ﭘﺪرش رﺿﺎ ﺧﺎن ﻗﻠﺪر .اﻳ ﻦ ﭘﺪﻳ ﺪﻩ در ﻣﺤ ﻞ ﺗﻮﻟ ﺪ ﺧ ﻮد ﻳﻌﻨ ﯽ زﻧ ﺪانه ﺎی
رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴ ﺖ ﻧ ﺎم اﺳ ﻼﻣﯽ ه ﻢ ﺑ ﻪ ﺧ ﻮد ﮔﺮﻓ ﺖ و دﺳ ﺖاﻧ ﺪرﮐﺎران
ﺳﺮﮐﻮب در زﻧﺪان ،ﻧﺎم ﺑﯽﻣﺴﻤﺎی "ﺗﻮاب" را روی ﺁن ﮔﺬاﺷ ﺘﻨﺪ .ﺑ ﯽﻣﺴ ﻤﺎ ﺑ ﻮدن اﻳ ﻦ ﻧ ﺎم ﺑ ﺮای ﭘﺪﻳ ﺪﻩ
ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ از ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑ ﺎ ﺧ ﻮد واﻗﻌﻴ ﺖ ﺁن ﭘﺪﻳ ﺪﻩ هﻤﺨ ﻮاﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﻢ "ﺗﻮاب" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ در ﻟﻐ ﺖ ﺑ ﻪ ﻣﻌﻨ ﯽ ﮐﺴ ﯽ اﺳ ﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ دارای ﺑﺎر ﻣﺬهﺒﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺁن را در اﻳﻦ ﺗﺮم ﻣ ﯽﺗ ﻮان
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪﮐﻨﻨﺪﻩ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻮاب ،ﺷﺨﺺ "ﮔﻨﺎهﮑﺎر"ی اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺗ ﺮک
ﻼ اﻧﺠ ﺎم
"ﮔﻨﺎﻩ" ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ او ﺑﻪ ﺳ ﻮی "ﺧ ﺪا" ﺑﺮﻣ ﯽﮔ ﺮدد و ﮐﺎره ﺎی "ﮔﻨ ﺎﻩ"ﺁﻣﻴ ﺰی ﮐ ﻪ ﻗ ﺒ ً
ﻣﯽدادﻩ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد؛ ﻳﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﻄ ﺮح اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ "رﻳﺨ ﺘﻦ ﺁب ﺗﻮﺑ ﻪ" ﺑ ﻪ روی ﺧ ﻮد،
ﻼ ﺑﻄ ﻮر ﻣﻌﻤ ﻮل اﻧﺠ ﺎم ﻣ ﯽدادﻩ ﺣ ﺎل روال
"ﮔﻨﺎه ﺎن" ﺧ ﻮﻳﺶ را ﺷﺴ ﺘﻪ و ﺑ ﺎ ﺗ ﺮک ﮐﺎره ﺎﺋﯽ ﮐ ﻪ ﻗ ﺒ ً
دﻳﮕﺮی را ﮐﻪ "ﮔﻨﺎﻩﺁﻣﻴﺰ" ﻧﻴﺴﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﭘ ﻴﺶ ﻣ ﯽﮔﻴ ﺮد .در ﻓﺮهﻨ ﮓ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ﻣ ﺮدم ﻣ ﺎ ﻧﻴ ﺰ واژﻩ
"ﺗﻮﺑﻪ" ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺗﻮﺑﻪﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ و ﺗﺮک ﻋﻤﻠ ﯽ اﺳ ﺖ
ﻼ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﺪاول اﻧﺠﺎم ﻣ ﯽدادﻩ وﻟ ﯽ در ﻳ ﮏ زﻣ ﺎن ﺗﺼ ﻤﻴﻢ ﻣ ﯽﮔﻴ ﺮد ﮐ ﻪ دﻳﮕ ﺮ ﺑ ﻪ
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺁن را ﻗﺒ ً
ﻼ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد .ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﮔﺮ ﺻﺮﻓًﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی "ﺗ ﻮاب"
اداﻣﻪ ﺁن ﮐﺎر ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و اﻧﺠﺎم ﺁن را ﮐﺎﻣ ً
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ،اﻳﻦ ﻋﻨﻮان در زﻧﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﺑ ﻪ ﮐﺴ ﯽ اﻃ ﻼق ﻣ ﯽﺷ ﺪ ﮐ ﻪ ﺿ ﻤﻦ ﭘﺸ ﺖ و ﭘ ﺎ
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زدن ﺑﻪ ﮔﺬﺷ ﺘﻪ ﻣﺒ ﺎرزاﺗﯽ ﺧ ﻮد ،از ﻣﺒ ﺎرزﻩ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ دﺳ ﺖ ﮐﺸ ﻴﺪﻩ و
دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ اﻳ ﻦ رژﻳ ﻢ ﻣﺒ ﺎرزﻩ ﺑﮑﻨ ﺪ .در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﻪ در زﻧ ﺪانه ﺎی ده ﻪ  ، ۶٠ﺑ ﻪ ﭼﻨ ﻴﻦ
ﮐﺴ ﯽ ﺗ ﻮاب ﮔﻔﺘ ﻪ ﻧﻤ ﯽﺷ ﺪ .اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ ﺑ ﺎ اﻟﻘ ﺎی ﭼﻨ ﻴﻦ "ﺗﺼ ﻮری" از ﺗ ﻮاب اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ اﻣ ﺮوز ﻓﺮﻳﺒﮑ ﺎران
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ را اﻓﺮادی ﺟﻠﻮﻩ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﯽ )ﺷ ﺮاﻳﻂ ﺷ ﮑﻨﺠﻪ و دهﺸ ﺖه ﺎی ﻣﻮﺟ ﻮد در
زﻧﺪانهﺎی دهﻪ  (۶٠در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ هﻢ ﮔﻮﻳﺎ ﺻﺮﻓًﺎ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻟ ﻮ دادﻩ و ﻳ ﺎ
در ﻣﺮاﺳﻢهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ رژﻳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻏﻴﺮﻣﺬهﺒﯽ ﺑ ﻮدﻩاﻧ ﺪ ،ﻧﻤ ﺎز ﺧﻮاﻧ ﺪﻩاﻧ ﺪ و ﻏﻴ ﺮﻩ .اﻣ ﺎ
واﻗﻌﻴ ﺖ اﻳ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ "ﺗ ﻮاب" در زﻧ ﺪانه ﺎی ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ در ده ﻪ  ۶٠ﺁن ﭘﺪﻳ ﺪﻩای ﻧﺒ ﻮد ﮐ ﻪ
ﻇﺎهﺮًا ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی ﺁن اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻧﻮﻇﻬﻮر "ﺗﻮاب" را در زﻧﺪانهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳ ﻴﻢ ،ﺁﮔ ﺎهﯽ ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ اﻣ ﺮ
ﻻزم اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در ده ﻪ  ۵٠در زﻧ ﺪانه ﺎی رژﻳ ﻢ ﺷ ﺎﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ دﻳﮕ ﺮ ﺗ ﻮان ﻣﺒ ﺎرزﻩ را از
دﺳﺖ دادﻩ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪاﻣﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ،از ﮔﺬﺷ ﺘﻪ ﻣﺒ ﺎرزاﺗﯽ ﺧ ﻮد اﻇﻬ ﺎر ﭘﺸ ﻴﻤﺎﻧﯽ ﻣ ﯽﻧﻤﻮدﻧ ﺪ .اﻳ ﻦ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن -ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﺑﺎرز در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۵۵ﻣﯽﺷ ﺪ دﻳ ﺪ" ،ﻧ ﺎدم" ﺧﻮاﻧ ﺪﻩ ﻣ ﯽﺷ ﺪﻧﺪ .اﻣ ﺎ،
"ﺗﻮاب" در زﻧﺪانهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،هﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ "ﻧ ﺎدم" دوران ﺷ ﺎﻩ ﻧﺒ ﻮد ﮐ ﻪ ﺻ ﺮﻓًﺎ
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺒﻠـﯽ ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻳ ﺎ ﺑ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻓﻘ ﺪان اﻧ ﺮژی و ﺗ ﻮان ﻣﺒ ﺎرزاﺗﯽ دﻳﮕ ﺮ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﺒﻮدﻩ و از اﻋﻤ ﺎل ﮔﺬﺷ ﺘﻪ ﺧ ﻮد ﻧﻴ ﺰ ﺗﻮﺑ ﻪ )ﺑ ﻪ ﻣﻔﻬ ﻮم واﻗﻌ ﯽ ﮐﻠﻤ ﻪ( ﻧﻤ ﻮدﻩ ﺑﺎﺷ ﺪ.
اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺖ ﺳﻠﺒﯽ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاب را ﻧﻴﺰ در اﻳﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳ ﺪﻩ ﺑﺨ ﻮﺑﯽ ﺷ ﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ در زﻧﺪانهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﺷ ﮑﻨﺠﻪ را ﺗ ﺎب ﻧﻴ ﺎوردﻩ
و اﻃﻼﻋ ﺎت ﺧ ﻮد را در اﺧﺘﻴ ﺎر ﺑﺎزﺟﻮه ﺎ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽدادﻧ ﺪ ،ﻟﻔ ﻆ "ﺗ ﻮاب" اﻃ ﻼق ﻧﻤ ﯽﺷ ﺪ .در واﻗﻌﻴ ﺖ
اﻣﺮ ،از ﻣﻴﺎن ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﺮﭼﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاﻩ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در هﻢ ﺷﮑﺴ ﺘﻦ در زﻳ ﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘ ﺲ از ﮔﺬراﻧ ﺪن دورﻩ ﺑ ﺎزﺟﻮﺋﯽ ،ﺧ ﻮد را
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘ ﻪ و ﮐﻤﺎﮐ ﺎن در ﺟﺒﻬ ﻪ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﺑ ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﺪﻩ و ﺗ ﻮاب ﻧﺸ ﺪﻧﺪ .هﻤﭽﻨ ﻴﻦ در اﻳ ﻦ
زﻧ ﺪانه ﺎ ﺗ ﻦدادن ﺑ ﻪ ﺑﻌﻀ ﯽ از ﺧﻮاﺳ ﺘﻪه ﺎی ﮐ ﺎرﮔﺰاران رژﻳ ﻢ از ﻗﺒﻴ ﻞ ﺷ ﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳ ﻢه ﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽﻣﺬهﺒﯽ و ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن و ﻏﻴﺮﻩ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮ "ﺗﻮاب" ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺷﺪ؛ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ
ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی دژﺧﻴﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪانهﺎ ﮐﻮﺗ ﺎﻩ ﻣ ﯽﺁﻣﺪﻧ ﺪ" ،ﺗ ﻮاب"
ﺧﻄ ﺎب ﻧﻤ ﯽﺷ ﺪﻧﺪ .واﻗﻌﻴ ﺖ اﻳ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در ﻣﻘﻄﻌ ﯽ ﭼﻨ ﺎن ﺷ ﺮاﻳﻂ رﻋ ﺐ و وﺣﺸ ﺖ ﻣ ﺮگزاﺋ ﯽ ﺑ ﺮ
زﻧﺪانهﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ ﯽ ﺗﻌ ﺪادی از زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﻣﺒ ﺎرز و ﺑﺴ ﻴﺎر ﺷ ﺮﻳﻒ ﻧﻴ ﺰ )ﺑﺴ ﺘﻪ ﺑ ﻪ دﻻﻳ ﻞ
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دﺳﺘﮕﻴﺮی و وﺿﻌﻴﺖهﺎی ﺧﺎص( ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺸﺘﻨﺪ در ﻇﺎهﺮ ﺑ ﻪ ﺑﻌﻀ ﯽ از ﺁن ﻣﻘ ﺮرات ﺗ ﻦ ﺑﺪهﻨ ﺪ و ﺑ ﻪ
ﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺷﻴﻮﻩهﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ،ﺑﻪ اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ رژﻳ ﻢ اداﻣ ﻪ دهﻨ ﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ،هﻤﻮارﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و وﺿﻌﻴﺖهﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﻓﺮد ﻣﺒﺎرز ،ﭼﻨ ﺎن
در هﻢ ﺑﺸ ﮑﻨﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮای ﻣ ﺪﺗﯽ واﻗﻌ ًﺎ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ ﺷ ﺮاﻳﻂ ﺷ ﺪﻩ و ﺗ ﻦ ﺑ ﻪ ﺑﻌﻀ ﯽ ﺧﻮاﺳ ﺘﻪه ﺎی ﺗﺤﻤﻴﻠ ﯽ رژﻳ ﻢ
ﺑﺪهﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻧﻴ ﺰ ﺧ ﻂ و ﻣ ﺮز ﻣﺸﺨﺼ ﯽ از ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﺟ ﺪا ﻣ ﯽﺳ ﺎﺧﺖ .ﻧ ﻪ ،زﻧ ﺪاﻧﯽ
ﻼ
ﺳﻴﺎﺳﯽای ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎﺗﻮان از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽدﻳﺪ و ﺑ ﻪاﺻ ﻄﻼح راﻳ ﺞ "ﻣ ﯽﺑﺮﻳ ﺪ" و ﻳ ﺎ ﮐ ً
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮﻳﺪﮔﯽ و اﻧﻔﻌﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،هﻨﻮز ﻣﺎهﻴﺘًﺎ ﺑﺎ ﺗ ﻮاب ﻓ ﺮق داﺷ ﺖ .ﺣﺘ ﯽ
ﭘﺲ از ﺗﺤﮑﻴﻢ ﻧﺴ ﺒﯽ ﭘﺎﻳ ﻪه ﺎی رژِﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ در اواﺳ ﻂ ﺳ ﺎله ﺎی  ، ۶٠ﮐﺴ ﺎﻧﯽ در
زﻧﺪانهﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻨًﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳ ﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﻼﻣﯽ اﻳﻦ رژﻳﻢ را ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻧﺪ؛ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨ ﺎ ،ﺁﻧﻬ ﺎ در زﻧ ﺪان ﮐﺎره ﺎی ﺧ ﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻴ ﺰ از ﻗﺒﻴ ﻞ ﮐ ﺎره ﺎی
ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻳﺎ ﺑﻪاﺻ ﻄﻼح ﻓﺮهﻨﮕ ﯽ در ارﺗﺒ ﺎط ﺑ ﺎ ﺟﺒﻬ ﻪه ﺎی ﺟﻨ ﮓ )ﺟﻨ ﮓ ارﺗﺠ ﺎﻋﯽ اﻳ ﺮان و ﻋ ﺮاق(
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ،ﺗ ﻮاب ﺷ ﻤﺮدﻩ ﻧﻤ ﯽﺷ ﺪﻧﺪ )اﻟﺒﺘ ﻪ ،در ﻣﻴ ﺎن ﺁﻧ ﺎن ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ
ﻣﺨﻔﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ((١).
ﻼ ﻣﻌ ﻴﻦ و ﻣﺸﺨﺼ ﯽ داﺷ ﺖ .اﻳ ﻦ ﻟﻔ ﻆ ﺑ ﻪ روﺷ ﻨﯽ در
در زﻧ ﺪانه ﺎی ده ﻪ " ، ۶٠ﺗ ﻮاب" ﻣﻔﻬ ﻮم ﮐ ﺎﻣ ً
ﻼ ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان ﻋﻨﺼ ﺮ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﺷ ﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣ ﻮرد ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﺑﮑ ﺎر ﻣ ﯽرﻓ ﺖ ﮐ ﻪ ﻗ ﺒ ً
ﻣ ﯽﺷ ﺪﻧﺪ و ﭘ ﺲ از دﺳ ﺘﮕﻴﺮی در ﺻ ﻒ رژﻳ ﻢ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻪ و ﺑ ﻪ هﻤﮑ ﺎری ﺑ ﺎ ﻧﻴﺮوه ﺎی ﺳ ﺮﮐﻮﺑﮕﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ،در زﻧﺪانهﺎی دهﻪ  ، ۶٠ﺗﻮاب ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐ ﻪ دﺳ ﺖ در دﺳ ﺖ
ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻣﺴ ﺌﻮﻟﻴﻦ زﻧ ﺪان ،در ﮐ ﺎر ﺳ ﺮﮐﻮب ﻧﻴﺮوه ﺎی اﻧﻘﻼﺑ ﯽ در ﺟﺎﻣﻌ ﻪ و ﭘﻴﺸ ﺒﺮد هﺮﭼ ﻪ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ رژﻳﻢ در ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ دﻳﮕ ﺮ ،ﺷ ﺮﮐﺖ ﻣ ﯽﮐ ﺮد .در ﻳ ﮏ ﮐ ﻼم ،ﺗ ﻮاب،
زﻧﺪاﻧﯽ هﻤﮑﺎر ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﻳﻢ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺒ ﺎرز و ﻣﺮدﻣ ﯽ
ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ -ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ هﻤﮑﺎری ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﻧﺪاﺷ ﺖ و در
اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮوز ﺑﻌﻀﯽهﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و ﺑﻄ ﻮر ﮐﻠ ﯽ
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻦ را وﺳﻴﻠﻪای ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﻮاب و درک ﺗﻤ ﺎﻳﺰ ﺑ ﻴﻦ
ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺮار دادﻩاﻧﺪ .اﻣﺎ ،واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﻳ ﺪﻩه ﺎ از روی ﻣﺎهﻴ ﺖﺷ ﺎن
ﻗﺎﺑﻞ ﺷ ﻨﺎﺧﺖ ﻣ ﯽﺑﺎﺷ ﻨﺪ .وﻗﺘ ﯽ ﻣﺎهﻴ ﺖ ﭘﺪﻳ ﺪﻩ ﺷ ﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ﺪ ﺁﻧﮕ ﺎﻩ ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮﻧﯽ اﺷ ﮑﺎل ﺁن را ﻧﻴ ﺰ
ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در ﮔﺎم اول ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ ﻣﺎهﻴﺖ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﻮاب را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ.
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اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ "ﺗﻮاب" را در زﻧﺪانهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ "ﻧﺎدم" در زﻧﺪانهﺎی رژﻳ ﻢ ﺷ ﺎﻩ در ده ﻪ
 ، ۵٠ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ "ﻧﺎدم" در ﺁن زﻧﺪانهﺎ ﺑﺎ دﺳﺖﮐﺸ ﻴﺪن از ﻣﺒ ﺎرزﻩ ،ﺑ ﻪ ﻳ ﮏ ﻋﻨﺼ ﺮ
ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ "ﺗﻮاب" در زﻧﺪانهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎ را از ﺣﺪ ﻧﺪاﻣﺖ و اﻧﻔﻌ ﺎل ﻓﺮاﺗ ﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗ ﺎزﻩ ﭘ ﺲ از ﻧ ﺪاﻣﺖ -ﻳ ﺎ در واﻗ ﻊ ﺗﻮﺑ ﻪ از ﮔﺬﺷ ﺘﻪ ﺧ ﻮد ،ﺑﺼ ﻮرت ﻋﻨﺼ ﺮی ﮐ ﺎﻣ ً
ﻼ ﻓﻌ ﺎل ﺑ ﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ در زﻧﺪان وارد ﺷﺪﻩ و در ﮐﻨﺎر ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ،ﭘﺎﺳﺪاران و رؤﺳﺎی زﻧ ﺪانه ﺎ ،ﺑﺨﺸ ﯽ
از وﻇ ﺎﻳﻒ دﺳ ﺘﮕﺎﻩ ﺳ ﺮﮐﻮب را اﻧﺠ ﺎم ﻣ ﯽداد .در واﻗ ﻊ ،ﺗ ﻮاب ،ﺟﺰﺋ ﯽ از ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﺳ ﺮﮐﻮب رژﻳ ﻢ
ﻼ ﻓﻮرﻣﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘ ﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪان ﺑﻮد -ﺑﺪون ﺁﻧﮑﻪ ﻗﺒ ً
ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩای ﮐﻪ در دهﻪ  ۵٠ﺗﺼ ﻮری ﻧﻴ ﺰ از ﺁن وﺟ ﻮد ﻧﺪاﺷ ﺖ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در دهﻪ  ، ۵٠ﺑ ﺮای رژﻳ ﻢ ﺷ ﺎﻩ ﮐﻨ ﺎر
زدن ﻳ ﮏ ﻋﻨﺼ ﺮ ﻣﺒ ﺎرز از ﺻ ﺤﻨﻪ ﻣﺒ ﺎرزﻩ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴ ﮏ و ﺿﺪاﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴ ﺘﯽ ،ﻳ ﮏ ﻣﻮﻓﻘﻴ ﺖ ﺑ ﻪ ﺷ ﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﻪ هﻤ ﻴﻦ ﺧ ﺎﻃﺮ ه ﻢ ﻧ ﺪاﻣﺖ زﻧ ﺪاﻧﯽ از اﻋﻤ ﺎل ﻣﺒ ﺎرزاﺗﯽ ﮔﺬﺷ ﺘﻪ ﺧ ﻮد در ﺁن ﺷ ﺮاﻳﻂ ﻣﻌ ﻴﻦ،
ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ -ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺪاﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯽ و دﺳﺖﮐﺸﻴﺪن او از ﻣﺒﺎرزﻩ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻤ ﮏ ﺑ ﻪ ﺗ ﺪاوم
ﺳ ﻠﻄﻪ ﺁن رژﻳ ﻢ ﺑ ﻮد .در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﻪ در ﺷ ﺮاﻳﻂ ﺣ ﺎد ﻣﺒ ﺎرزﻩ ﻃﺒﻘ ﺎﺗﯽ در ده ﻪ  ، ۶٠رژﻳ ﻢ ﺿ ﺪﺧﻠﻘﯽ
ﺗ ﺎزﻩاﺳ ﺘﻘﺮارﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﯽﺗﻮاﻧﺴ ﺖ ﺑ ﻪ ﭼﻨ ﻴﻦ اﻣ ﺮی راﺿ ﯽ ﺷ ﻮد و در ﻧﺘﻴﺠ ﻪ از زﻧ ﺪاﻧﯽ ﺑﺮﻳ ﺪﻩ ،ﺻ ﺮف
ﻧﺪاﻣﺖ ﻣﻨﻔﻌﻞ را ﻧﻤﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .او از زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﻣﯽﺧﻮاﺳ ﺖ ﮐ ﻪ "ﺗﻮﺑ ﻪ" ﺧ ﻮد را در ﻋﻤ ﻞ ﺑ ﻪ اﺛﺒ ﺎت
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪﮐﻨﻨﺪﻩ ،درﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻣﻌﻴﺎرهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ هﻤﮑﺎری ﻋﻤﻠ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧﻴﺮوه ﺎی
ﺳ ﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و اﻣﻨﻴﺘ ﯽ اﻳ ﻦ رژﻳ ﻢ ،ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﺴ ﺖ ﭼﻨ ﻴﻦ ﮐﻨ ﺪ .ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑ ﺎ در ﻧﻈ ﺮ ﮔ ﺮﻓﺘﻦ هﻤ ﻪ واﻗﻌﻴ ﺎت
ﻓ ﻮقاﻟ ﺬﮐﺮ ،ﻣ ﯽﺗ ﻮان "ﺗ ﻮاب" را در زﻧ ﺪانه ﺎی ده ﻪ  ۶٠ﺑﺎزﺷ ﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻼﺣﻈ ﻪ ﻧﻤ ﻮد ﮐ ﻪ در ﺁن
زﻧﺪانه ﺎ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﺻ ﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳ ﻦ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﭼ ﻪ دﻟﻴ ﻞ دﺳ ﺘﮕﻴﺮ ﺷ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ ،در ﮔﺬﺷ ﺘﻪ از ﭼ ﻪ
اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻳ ﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨ ﺪ ﭼ ﻪ ارزشه ﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧ ﺪ ،اﻣ ﺮوز ﺧﻮاﺳ ﺘﻪ و ﻳ ﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳ ﺘﻪ ﺧ ﻮد را
ﺗﻤﺎﻣًﺎ در اﺧﺘﻴﺎر رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دادﻩ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮدهﺎﺋﯽ ﮐ ﻪ از ﻃ ﺮف ﺑﺎزﺟﻮه ﺎ و
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن زﻧﺪان ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﻮل ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی ﺳ ﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ رژﻳ ﻢ و
ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﻮدﻩهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺸﺨﺼًﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﻳﻦ ،روﺷ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ
ﺗﻮاﺑﻴﻦ در زﻧﺪانهﺎی دهﻪ  ۶٠ﻣﺎهﻴﺘًﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺁن زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﻧ ﺎدم
و ﺑﺮﻳﺪﻩ و ﻣﻨﻔﻌ ﻞ ﺑﻮدﻧ ﺪ و ﻳ ﺎ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺒ ﺎرز و ﻣﻘ ﺎوم )ﻳ ﺎ ﺑ ﻪ ﻗ ﻮﻟﯽ ،زﻧ ﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ "ﺳ ﺮ ﻣﻮﺿ ﻊ"(
ﻼ ﺁﺷ ﮑﺎری اﺳ ﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮدﻩهﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺁﻧﺎن ،ﺧ ﻂ ﻗﺮﻣ ﺰ ﮐ ﺎﻣ ً
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ﮐﻪ ﺗﻮاب را از زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﺎهﻴﺖ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﻮاب ﻧﻴﺰ ﺑﺎ هﻤ ﻴﻦ واﻗﻌﻴ ﺖ ﺷ ﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﻮاب و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺁن
ﺑ ﯽ ه ﻴﭻ ﺗﺮدﻳ ﺪی ،ﺗ ﻮاب ﻣﺤﺼ ﻮل ﺷ ﺮاﻳﻂ ﺧ ﻮﻧﻴﻦ و ﺷ ﺪﻳﺪًا ﺟﻨﺎﻳ ﺖﺑ ﺎری ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ در ده ﻪ  ۶٠ﺗﻮﺳ ﻂ
دﺳ ﺖاﻧ ﺪرﮐﺎران رﻳ ﺰ و درﺷ ﺖ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺮدم ﻣ ﺎ ﮐ ﻪ ﺧﻮاه ﺎن اﺳ ﺘﻘﻼل ،ﺁزادی و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﻳﺮان و دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﺎری از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ .هﻤ ﻪ واﻗﻌﻴ ﺎت
ﮔﻮاﻩ ﺁﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﭘﺴﺘﯽ و رذاﻟﺖهﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری ﮐ ﻪ در ﺁن ده ﻪ در
زﻧﺪانه ﺎ ﺟﺮﻳ ﺎن ﻳﺎﻓ ﺖ ،هﺮﮔ ﺰ ﭘﺪﻳ ﺪﻩای ﺗﺤ ﺖ ﻧ ﺎم ﺗ ﻮاب در زﻧ ﺪان زادﻩ ﻧﻤ ﯽﺷ ﺪ .ﻳ ﮏ ﺳ ﻮی واﻗﻌﻴ ﺖ
ﺑﺪون ﺷﮏ اﻳﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﺗﻨﻬ ﺎ از ﻣﻴ ﺎن ﭼﻨ ﻴﻦ ﺑﺴ ﺘﺮی و از درون ﻓﻀ ﺎﺋﯽ ﮐ ﻪ ﺧ ﻮن ،ﺷ ﮑﻨﺠﻪ،
ﻣﺮگ ،ﺟﺴﺪ ،ﺗﻴﺮﺑﺎران ،ﺗﻴﺮ ﺧﻼص و ...در ﺁن ﺣﺮف اول و ﺁﺧﺮ را ﻣ ﯽزد ،ﺳ ﺮ ﺑﺮﺁوردﻧ ﺪ .اﻣ ﺎ اﻳ ﻦ
واﻗﻌﻴ ﺖ دارای ﺳ ﻮی دﻳﮕ ﺮی ﻧﻴ ﺰ ﻣ ﯽﺑﺎﺷ ﺪ و ﺁن اﻳﻨﮑ ﻪ اﻳ ﻦ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﮐ ﻪ ﻣﺤﺼ ﻮﻟﯽ از ﺟﻨﺎﻳ ﺎت
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮدﻩهﺎی ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ،ﭘﺲ از زادﻩﺷﺪن و ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐ ﻪ ﭘ ﺎ ﺑ ﻪ ﻋﺮﺻ ﻪ وﺟ ﻮد
ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﮐﻮب )اﻟﺒﺘﻪ ﺑ ﺎ درﺟ ﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔ ﺎوت( و ﺑ ﻪ ﻋﺎﻣ ﻞ ﺗ ﺪاوم ﺟﻨﺎﻳ ﺖ و رذاﻟ ﺖ و
ﺧ ﻮﻧﺮﻳﺰی در زﻧ ﺪان ﺗﺒ ﺪﻳﻞ ﺷ ﺪﻩ و ﻧﻘ ﺶ ﺑﺴ ﻴﺎر ﻣ ﻮﺛﺮ و ﻣﻬﻤ ﯽ در ﺗﻘﻮﻳ ﺖ و ﺗﺤﮑ ﻴﻢ رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری
اﺳ ﻼﻣﯽ اﻳﻔ ﺎء ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ .ﺑﺴ ﻴﺎری از زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺑ ﺎﻗﯽﻣﺎﻧ ﺪﻩ از ده ﻪ  ، ۶٠ﻣﻄ ﺮح ﻣ ﯽﮐﻨﻨ ﺪ ﮐ ﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁﻧﻬﺎ ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ ﻣﻮﻓ ﻖ
ﺑ ﻪ اﻳﺠ ﺎد ﺷ ﺮاﻳﻂ ﺑﺴ ﻴﺎر ﻃﺎﻗ ﺖﻓﺮﺳ ﺎﺋﯽ در درون ﺑﻨ ﺪهﺎ ﺷ ﺪﻩ و ﺑ ﺎ ﮐﻤ ﮏﮔﻴ ﺮی از ﺁﻧ ﺎن ﺷ ﺮاﻳﻂ ﺷ ﺪﻳﺪًا
ﺧﻔﻘ ﺎنﺑ ﺎری را ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺷ ﺮﻳﻔﯽ ﮐ ﻪ ﺗ ﻦ ﺑ ﻪ هﻤﮑ ﺎری ﺑ ﺎ رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ
ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،ﺑﺮ زﻧﺪان ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﺨﻦ ﻓﻮق ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﺋﯽ ﻧﻴﺴ ﺖ .ﺗ ﺎزﻩ در اﻳ ﻦ ﺳ ﺨﻦ ،ﺑ ﻪ
دﻳﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ در هﻤﺎن ﺁﻏﺎز در ﺧﺎرج از زﻧﺪان در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار رژﻳﻢ دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ در ﮐ ﻞ ﺟﺎﻣﻌ ﻪ اﻳ ﺮان ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ ،اﺷ ﺎرﻩ ﻧﺸ ﺪﻩ اﺳ ﺖ.
واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻤﮏهﺎﺋﯽ ﻧﻘ ﺶ ﺑﺴ ﻴﺎر ﻣ ﻮﺛﺮی در ﺗ ﺪاوم ﺣﺎﮐﻤﻴ ﺖ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﮐ ﻪ
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اﻣ ﺮوز  ٢٧ﺳ ﺎل از ﻋﻤ ﺮ ﻧﻨﮕ ﻴﻦ ﺁن ﻣ ﯽﮔ ﺬرد ،داﺷ ﺘﻪ اﺳ ﺖ .ﺑﺮاﺳ ﺘﯽ ﮐ ﻪ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ده ﻪ  ۶٠دﻳ ﻦ
ﺑﺰرﮔﯽ)!!( ﺑﻪ ﮔﺮدن رژﻳﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ دارﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﮐﻤﺎﮐ ﺎن ﺗﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺎ اﻋﻤ ﺎل دﻳﮑﺘ ﺎﺗﻮری ﺷ ﺪﻳﺪًا و
وﺳﻴﻌًﺎ ﻗﻬﺮﺁﻣﻴﺰ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﻳﮕ ﺮ ،اﮔ ﺮ ﻣ ﯽﭘ ﺬﻳﺮﻳﻢ ﮐ ﻪ ﺳ ﺮﮐﻮب ،ﻋﺎﻣ ﻞ اﺻ ﻠﯽ ﺷ ﮑﻞﮔﻴ ﺮی ﭘﺪﻳ ﺪﻩ ﺗ ﻮاب در زﻧ ﺪانه ﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،اﻣ ﺎ ﺗﻮﻗ ﻒ در اﻳ ﻦ ﻧﮑﺘ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣﻌﻨ ﯽ ﺑﺮﺧ ﻮرد ﺑ ﻪ ﻣﺴ ﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬ ﺎ از ﻳ ﮏ ُﺑﻌ ﺪ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﻳﺪ دﻳ ﺪ ﮐ ﻪ ﭼ ﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮره ﺎی دﻳﮕ ﺮی در ﺑﻮﺟﻮدﺁﻣ ﺪن اﻳ ﻦ ﭘﺪﻳ ﺪﻩ دﺧﻴ ﻞ ﺑﻮدﻧ ﺪ؟ ﮔ ﺎﻩ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻩ و اﻳﻨﻄﻮر ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ در اﺛﺮ اﻋﻤ ﺎل "ﺷ ﮑﻨﺠﻪ"
ﺗﻮاب ﺷﺪﻩاﻧﺪ؛ و ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻳﻦ اﻣﺮ درﺳﺖ ﮐﻪ هﻤ ﻪ ﺑ ﻪ ﻳ ﮏ ﻣﻴ ﺰان ﻧﻤ ﯽﺗﻮاﻧﻨ ﺪ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺷ ﮑﻨﺠﻪ
ﺗﺤﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺪون ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗ ﻮاب ﺑ ﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁن از ﺑﻴﻦﺑﺮدن ﻗﺒﺢ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ
ﻣ ﯽﺑﺎﺷ ﺪ .در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﻪ اﻳ ﻦ واﻗﻌﻴ ﺖ ﻧ ﺪارد ﮐ ﻪ هﻤ ﻪ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ هﻤﮑ ﺎری ﺑ ﺎ ﺟﻤﻬ ﻮری
اﺳﻼﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﻮاب ﺷﺪﻧﺪ؛ و ﻳﺎ اﺻ ً
ﻼ اﻳﻨﻄ ﻮر ﻧﻴﺴ ﺖ ﮐ ﻪ هﻤ ﻪ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ
در اﺗﺎقهﺎی ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ و در زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗ ﻮاب ﺷ ﺪﻧﺪ! ﺑ ﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی ﻓﺎﮐ ﺖه ﺎی ﻣﻮﺟ ﻮد ،اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ در هﻤ ﺎن
ﺳﺎلهﺎی اول ده ﻪ  ۶٠ﮐ ﻪ ﭘﺮوﺳ ﻪ ﺗ ﻮابﺳ ﺎزی ﺁﻏ ﺎز ﺷ ﺪ ،ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﮐﺜ ﺮت دﺳ ﺘﮕﻴﺮیه ﺎ ،ﺷ ﮑﻨﺠﻪ
ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮابﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ -اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ وﺟ ﻮد دارد ﮐ ﻪ ﺑﻌﻀ ﯽ
از رهﺒﺮان و ﻳﺎ ﮐﺎدرهﺎی ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻳﺎ ﺗﻮاب ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻴ ﺎز رژﻳ ﻢ ﺑ ﺮای ﺣﻀ ﻮر در
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭘﺎﺳ ﺦ ﻣﺜﺒ ﺖ دادﻧ ﺪ ،واﻗﻌ ًﺎ ﭘ ﺲ از ﺗﺤﻤ ﻞ ﺷ ﮑﻨﺠﻪه ﺎی وﺣﺸ ﺘﻨﺎک ﭼﻨ ﻴﻦ ﮐﺮدﻧ ﺪ .درﺁن ﻣﻘﻄ ﻊ
ﺑﺮای رژﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬ ﺖ در ه ﻢ ﺷﮑﺴ ﺘﻦ روﺣﻴ ﻪ اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﻣ ﺮدم ،از رهﺒ ﺮان و ﮐﺎدره ﺎی
ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽﻣﺮدﻣﯽ ،ﭼﻬﺮﻩ زﺑ ﻮن و ذﻟﻴﻠ ﯽ را ﺑ ﻪ ﻧﻤ ﺎﻳﺶ ﺑﮕ ﺬارد؛ ﺑ ﻪ هﻤ ﻴﻦ دﻟﻴ ﻞ ﭼﻨ ﻴﻦ
ﺗﻴﭗهﺎﺋﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
اﻣﺎ ،در ﻣﻮرد ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮنﺑﺎر و وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺣﺎﮐﻢ ﺑ ﺮ ﺟﺎﻣﻌ ﻪ در ده ﻪ
 ، ۶٠ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮابﺷﺪن ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،هﺮﭼﻨ ﺪ ﻗﺼ ﺪ اﻳ ﻦ ﻧﻮﺷ ﺘﻪ ﺑﺮرﺳ ﯽ ﺁن ﻓﺎﮐﺘﻮره ﺎ ﻧﻴﺴ ﺖ وﻟ ﯽ ﺟ ﺎ دارد
ﮔﻔﺘ ﻪ ﺷ ﻮد ﮐ ﻪ اﮔ ﺮ ﻗ ﺮار ﺑ ﻪ ﺑﺮﺧ ﻮرد درﺳ ﺖ ﺑ ﺎ اﻳ ﻦ ﻣﺴ ﺎﻟﻪ اﺳ ﺖ ،ﭘﺎﺳ ﺦ ﺻ ﺤﻴﺢ را ﺑﺎﻳ ﺪ از دل
واﻗﻌﻴﺖهﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ هﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻳﮑ ﯽ از وﻳ ﮋﻩﮔ ﯽه ﺎی ﻣﻬ ﻢ
اﻧﻘﻼب  ۵۶-۵٧ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞﮔ ﺮان ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن ﻧﻴ ﺰ در هﻤ ﺎن ﻣﻘﻄ ﻊ وﻗ ﻮع ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓ ﺖ،
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ﺷﺮﮐﺖ وﺳﻴﻊ ﺗﻮدﻩهﺎی ﻣﺮدم )ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺨﺶ ﭼﺸ ﻤﮕﻴﺮ ﺁن را ﺗﺸ ﮑﻴﻞ ﻣ ﯽدادﻧ ﺪ( در اﻳ ﻦ اﻧﻘ ﻼب ﺑ ﻮد.
اﻳﻦ ﺗﻮدﻩهﺎ از ﭼﻪ ﮔﺮوﻩﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﻌﻨﯽ از ﭼﻪ اﻗﺸ ﺎر و ﻃﺒﻘ ﺎت ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﺑﻮدﻧ ﺪ؟ دﻟﻴ ﻞ ﺷ ﺮﮐﺖ ﺁﻧﻬ ﺎ
در اﻧﻘﻼب ﭼﻪ ﺑﻮد ،ﺁﻳﺎ درﺟﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽﺑﻮدن اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻴﺰان ﺑﻮد؟ ﺣ ﺪ
ﺁﮔﺎهﯽ ﺁﻧﺎن از واﻗﻌﻴﺖهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد و ....هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺎﺻ ﻠﻪ دو ﺳ ﺎل ﭘ ﺲ از ﻗﻴ ﺎم ﺑﻬﻤ ﻦ ﺗ ﺎ
ﺳﺎل  ، ۶٠ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوﻩﺑﻨﺪی ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺧ ﻮ ِد ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ،وارد ﭼ ﻪ ﮔ ﺮوﻩﺑﻨ ﺪیه ﺎی ﺳﻴﺎﺳ ﯽ
دﻳﮕﺮ ﺷﺪﻩ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺁﮔﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺣﻀ ﻮر ﺁﻧﻬ ﺎ در ﺁن ﮔ ﺮوﻩﺑﻨ ﺪیه ﺎ ﻣﻨﻄﺒ ﻖ
ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ وﺟﻮدﺷﺎن )ﻗﺸﺮ و ﻳ ﺎ ﻃﺒﻘ ﻪای ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﺁن ﺗﻌﻠ ﻖ داﺷ ﺘﻨﺪ( ﺑ ﻮد و ﻳ ﺎ در ﺁن ،ﺟ ﺎ اﻓﺘ ﺎدﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ؟
ﺗﺠﺎرب ﺳﻴﺎﺳﯽ ،درﺟﻪ ﺁﮔﺎهﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺁﻧﻬﺎ و ....ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد!؟ اﻳﻦهﺎ هﻤﻪ ﻧﮑﺎت واﻗﻌﯽای هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ،از ﻣﻴﺎن ﮐﺪام ﮔﺮوﻩﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑ ﺎ ﭼ ﻪ درﺟ ﻪ از
ﺁﮔ ﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ و هﻤﭽﻨ ﻴﻦ ﭼ ﻪ زﻣ ﺎن و ﺗﺤ ﺖ ﭼ ﻪ ﺷ ﺮاﻳﻂ وﻳ ﮋﻩ و ﻣﺸﺨﺼ ﯽ ﺑ ﻪ ﻧﻔ ﻊ رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری
اﺳ ﻼﻣﯽ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻣﻮﺿ ﻊ دادﻧ ﺪ .در ﻋ ﻴﻦ ﺣ ﺎل ،ﭼﻨ ﻴﻦ ﺑﺮﺧ ﻮردی ﺑ ﺮای ﺑﺮرﺳ ﯽ وﺿ ﻌﻴﺖ و ﭼﮕ ﻮﻧﮕﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در زﻧﺪان ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ واﻗﻌﻴ ﺖ ﮐ ﻪ
ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣ ﯽدادﻧ ﺪ ،ﺑﺎﻳ ﺪ دﻳ ﺪ ﮐ ﻪ ﺁن اﻧﺒ ﻮﻩ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﻪ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰهﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪادﻧﺪ ،از ﭼ ﻪ اﺧ ﻼق اﻧﻘﻼﺑ ﯽ و
ﭼﻪ ﻣﺰﻳﺖهﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ! اﻣﺮوز ،ﮔﺎﻩ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑ ﻪ واﻗﻌﻴ ﺖه ﺎی زﻧ ﺪان در ده ﻪ  ، ۶٠اﻳ ﻦ
واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺁن دهﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﻨ ﺒﺶ ﺗ ﻮدﻩای ﻣﻮاﺟ ﻪ ﺑ ﻮدﻳﻢ ،ﻓﺮاﻣ ﻮش ﻣ ﯽﺷ ﻮد .ﺟﻨ ﺒﺶ ﺗ ﻮدﻩای از
ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای وﺿﻌﻴﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧ ﻮرد ﺑ ﻪ ﻣﺴ ﺎﻳﻞ
زﻧﺪان و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﻮاب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺗﺎزﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺧ ﻮد ﺁن ﺟﻨ ﺒﺶ ﺗ ﻮدﻩای ﺑ ﺎ ﺷ ﺮاﻳﻂ
ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺁﻳﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﻨ ﺒﺶ ﺣﻀ ﻮر داﺷ ﺘﻨﺪ ،واﻗﻌ ًﺎ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺁﻳ ﺎ ﺑﺨﺸ ﯽ از ﺁﻧﻬ ﺎ
از روی ﻗ ﺪرتﺧ ﻮاهﯽ و ﺗﺸ ﺨﺺﻃﻠﺒ ﯽ -در ﺁن ﺷ ﺮاﻳﻂ ﻣﺸ ﺨﺺ ﮐ ﻪ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ هﻨ ﻮز ﺑ ﺮ
ﻼ ﻣﺴ ﻠﻂ ﻧﺒ ﻮد -ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﺟﻨ ﺒﺶ ﻧﭙﻴﻮﺳ ﺘﻪ ﺑﻮدﻧ ﺪ؟ و ﻳ ﺎ ﺑﺨﺸ ﯽ ﺑ ﺪون ﺁﻧﮑ ﻪ از ﺁﮔ ﺎهﯽ اﻧﻘﻼﺑ ﯽ
اوﺿﺎع ﮐﺎﻣ ً
ﻻزم ﺑﺮﺧ ﻮردار ﺑﺎﺷ ﻨﺪ و ﻳ ﺎ ﻓﺮﺻ ﺖ و اﻣﮑ ﺎن ﺁﻣ ﻮزش اﻧﻘﻼﺑ ﯽ را داﺷ ﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ،در ﺻ ﻒ ﻧﻴﺮوه ﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ و ...ﺑﺎﻳﺪ روی هﻤﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖهﺎ ﻣﮑﺚ ﻧﻤﻮد و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ را در ﺑﻮﺟ ﻮد
ﺁﻣﺪن ﺗﻮاب در زﻧﺪانهﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار داد.
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ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﻮد واﻗﻌﻴﺖ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺗﻮاﺑﻴﻦ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺁﻧ ﺎن ،ﻣ ﯽﺗ ﻮان دﻳ ﺪ ﮐ ﻪ اوﻟ ﻴﻦ دﺳ ﺘﻪ از
دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران رژﻳﻢ در زﻧ ﺪانه ﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨ ﺪ ،دو ﺗﻴ ﭗ اﻓ ﺮاد ﺑﻮدﻧ ﺪ.
اول ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺁﻧﻬﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻗ ﺮار دادﻩ ﺑ ﻮد
و ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ واﻗﻌﯽﺷﺎن ﺑﻪ واﻗﻊ در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮی در ﺁن ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ﺪ .ﺁﻧﭽ ﻪ در ﻋﻤ ﻞ
ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدی اﻳﻨ ﺎن را از ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ رﺳ ﻤًﺎ و ﺁﮔﺎهﺎﻧ ﻪ در ﺧ ﺪﻣﺖ ﻧﻴﺮوه ﺎی
ﺳ ﺮﮐﻮب ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧ ﺪ ،ﺟ ﺪا ﻧﻤ ﯽﮐ ﺮد .ﺑﺎﻳ ﺪ ﺑ ﺪاﻧﻴﻢ ﮐ ﻪ در ﺟﺮﻳ ﺎن ه ﺮ اﻧﻘ ﻼب ﮐ ﻪ ﻃﺒﻘ ﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻄﻮر هﺮﭼﻪ ﻓﻌ ﺎلﺗ ﺮی ﺧ ﻮد در ﺻ ﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺣﻀ ﻮر ﭘﻴ ﺪا ﻣ ﯽﮐﻨﻨ ﺪ )ﺑ ﺪون اﻳﻨﮑ ﻪ ﺻ ﺮﻓًﺎ
ﺗﻮﺳ ﻂ روﺷ ﻨﻔﮑﺮان ﻧﻤﺎﻳﻨ ﺪﮔﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ( ،اﻓ ﺮاد ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﻪ ه ﺮ ﻗﺸ ﺮ و ﻃﺒﻘ ﻪای ﺟﺎﻳﮕ ﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺧ ﻮد را
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻳﺎ ﺁن ﺗﺸﮑﻞ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﻣ ﯽﻳﺎﺑﻨ ﺪ؛ ﺑ ﺎ اﻳ ﻦ ﺣ ﺎل ﺗ ﺎ ﻣ ﺪته ﺎ ﺻ ﻒه ﺎ ﻣﺨ ﺪوش
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻨﺒﺶ اﻣﮑﺎن ﺻﻒﺑﻨﺪی روﺷﻦ و ﻧﺴﺒﺘًﺎ دﻗﻴﻘﯽ را ﺑ ﺎ ﺟﺒﻬ ﻪ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﺧ ﻮد ﭘﻴ ﺪا ﻧﻤ ﯽﮐﻨ ﺪ .ﺑ ﺮ
اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﻣﺪته ﺎ در ﺟ ﺎﺋﯽ ﮐ ﻪ ﻧﻤ ﯽﺑﺎﻳﺴ ﺖ ،ﺣﻀ ﻮر داﺷ ﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻳ ﺎ در ﻳ ﮏ
ﺗﺸﮑﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻓﺮاد اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻏﻴﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺎ ﻣﺪتهﺎ در ﮐﻨﺎر هﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .دراﻳ ﻦ زﻣﻴﻨ ﻪ ﻓﺎﮐ ﺖه ﺎ
ﻼ ﺣﻀﻮر رهﺒﺮان ﺳﺎزﺷﮑﺎر و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﺋﻦ در ﮐﻨﺎر ﺧﻴﻠﯽ
ﻼ ﺁﺷﮑﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ )ﻣﺜ ً
و ﻣﺜﺎلهﺎی ﮐﺎﻣ ً
از ه ﻮاداران ﻣﺒ ﺎرز و اﻧﻘﻼﺑ ﯽ در ﺑﻌﻀ ﯽ از ﺳ ﺎزﻣﺎنه ﺎی ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺁن دورﻩ(؛ اﻣ ﺎ اﺟ ﺎزﻩ دهﻴ ﺪ ﻣﺜ ﺎل
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردی را از ﺻﻒ ﺧﻮد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﻢ .ﺁﻳﺎ ﺁن ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ در ﺁﻏ ﺎز
ﺣﻀ ﻮر ﺗ ﻮدﻩه ﺎ در ﺻ ﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ،در ﺁراﻳ ﺶ ﻧﻴ ﺮو ،در ﺻ ﻒ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ﺪ،
ﺑﺮاﺳﺘﯽ هﻤﮕﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ و ﻳﺎ از روی ﻧﺎﺁﮔﺎهﯽ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﻳﻦ ﮐ ﻪ
ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﻮدﻩهﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳ ﺖ از ﮔﺮداﻧﻨ ﺪﮔﺎن رژﻳ ﻢ -ﮐ ﻪ
اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ ﺑﻌﻀ ﯽ از ﺁﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺎ ﻳ ﺪکﮐﺸ ﻴﺪن ُﻣﻬ ﺮ ُﭘﺮاﻓﺘﺨ ﺎر زﻧ ﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ دورﻩ ﺷ ﺎﻩ و ﺳﻮءاﺳ ﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن،
ﺣﺘ ﯽ ﺗﺼ ﻮر "ﭼﺮﻳ ﮏ"ﺑ ﻮدن را ه ﻢ در ﻣ ﻮرد ﺧ ﻮد ﺑ ﺮای دﻳﮕ ﺮان اﻳﺠ ﺎد ﻣ ﯽﮐﺮدﻧ ﺪ -ﺑ ﻪ ﺻ ﻒ ﺁﻧﻬ ﺎ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺁن دورﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ،ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ و هﻨﻮز ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدﻩاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن در ﺁﻏﺎز ،ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻤﻴﻨﯽ و رژﻳﻤﺶ را ﺧﻮردﻩ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴ ﺎﻋﺪ ﺑ ﻪ رژﻳ ﻢ ﺣ ﺎﮐﻢ
ﻣﯽﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ هﻢ در ﻣﻴﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ هﻨﻮز اﻓﺮادی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻴ ﺮﻏﻢ
ﻼ در ﺁن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ .ﺑﻌ ﺪًا ه ﻢ ﺧﻴﻠ ﯽ از اﻳ ﻦ ﺟﻮاﻧ ﺎن
ﺑﻪﺗﻦداﺷﺘﻦ ﻟﺒﺎس ﭘﺎﺳﺪاری ،هﻨﻮز ﮐﺎﻣ ً
ﭘﺲ از ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ واﻗﻌﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻌﯽ در اﺳﺘﻌﻔﺎء از ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ و از
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ رژﻳﻢ اﺟﺎزﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎری را ﻧﻤﯽداد ،ﺑﻌﻀًﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺻﻒ ﻧﻴﺮوه ﺎی اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﭘﻴﻮﺳ ﺘﻨﺪ؛
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ،در ﭘﺮوﺳ ﻪ اﺳ ﺘﺤﺎﻟﻪ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ﺪ و دﭼ ﺎر اﻧ ﻮاع ﺗﻐﻴﻴ ﺮات ﺷ ﺪﻧﺪ و
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ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻌﻀﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد هﻤﻪ ارزشهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در
ردﻳﻒ ﭘﺎﺳﺪاراﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﻣﻮﺟ ﻮدات وﺣﺸ ﯽ درﺁﻣ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ .ﺑ ﺮ اﻳ ﻦ اﺳ ﺎس ﺟ ﺎی
ﺗﺮدﻳ ﺪ ﻧﻴﺴ ﺖ ﮐ ﻪ در راﺑﻄ ﻪ ﺑ ﺎ ﻧﻴﺮوه ﺎی اﭘﻮزﻳﺴ ﻴﻮن ه ﻢ ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﻣ ﻮاردی از ﺁﻧﮕﻮﻧ ﻪ را در وﺟﻬ ﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺎهﺪ ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮی را ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮاﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻪ در اواﺧ ﺮ ﺳ ﺎل  ۶٠در
زﻧﺪان ﻗﺰلﺣﺼﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺮدان از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﻴ ﺪ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽده ﺪ .در اﻳﻨﺠ ﺎ ﻣ ﺎ ﺑ ﺎ
اﻓ ﺮادی ﭼ ﻮن ﺑﻬ ﺰاد ﻧﻈ ﺎﻣﯽ ،ﻣﻬ ﺮان و ﻣﻬ ﺮداد ﺳ ﻠﻄﺎﻧﯽ )دو ﺑ ﺮادر( ،ﻣﺠﺘﺒ ﯽ ﻣﻴﺮﺣﻴ ﺪری ،ﺣﺴ ﻴﻦ
ﻻ در ﻣ ﺪت ﮐﻮﺗ ﺎهﯽ ﺗ ﻮاب ﺷ ﺪﻧﺪ ،ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ﭘ ﺲ از ﺗ ﻮابﺷ ﺪن ﺑ ﺎ
ﺟ ﻮادزادﻩ ﻣﻮﺣ ﺪ و ...ﻣ ﻮاﺟﻬﻴﻢ ﮐ ﻪ او ً
اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم در ﺑﻨﺪهﺎﺋﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﺁن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ و در ﺣﺎﻟﻴﮑ ﻪ ﺑ ﻪ ﺗﮑﻴ ﻪﮔ ﺎﻩ و
ﻋﺼﺎی دﺳﺖ ﻻﺟﻮردی و ﺣﺎج داود رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑ ﺎ اﻋﻤ ﺎل رذﻳﻼﻧ ﻪ و ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎراﻧ ﻪ ﺧ ﻮد در
ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨ ﯽ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ دﻳ ﺮوز از ﻣﺨ ﺎﻟﻔﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ
رژﻳ ﻢ ﻣﺤﺴ ﻮب ﻣ ﯽﺷ ﺪﻧﺪ ،اﻣ ﺮوز ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان ﺷ ﮑﻨﺠﻪﮔ ﺮ دﺳ ﺘﮕﺎﻩ ﺳ ﺮﮐﻮب ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳ ﺎن
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺘﯽ ،ﭼﻨﻴﻦ واﻗﻌﻴﺘﯽ را ﺟﺰ ﺑ ﺎ ﺁﻧﭽ ﻪ در ﻓ ﻮق ﮔﻔﺘ ﻪ ﺷ ﺪ ﺑ ﻪ ﮔﻮﻧ ﻪای دﻳﮕ ﺮ ﻧﻤ ﯽﺗ ﻮان ﺗﻮﺿ ﻴﺢ
داد! ﭼﺮا اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮی ﺑ ﺎ هﻤ ﻪ وﺟ ﻮد ﺑ ﻪ ﺧ ﺪﻣﺖ رژﻳ ﻢ درﺁﻣﺪﻧ ﺪ!؟ وﻗﺘ ﯽ ﺑ ﻪ اﻋﻤ ﺎل
ﺁﻧﺎن در زﻧﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال در اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻴ ﭗ از
ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﻴﺮی در ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑ ﻪ ﺧﻄ ﺎ در ﻣﻴ ﺎن ﻧﻴﺮوه ﺎی ﻣﺮدﻣ ﯽ ،ﺟ ﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮی ﺑﺎ ﺑﻪﻋﻬﺪﻩﮔ ﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘ ﺶ ﺑ ﺎزﺟﻮ در هﻤ ﺎن ﻣﺤﻠ ﯽ ﮐ ﻪ
زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن در ﺁن ﺑﺴ ﺮ ﻣ ﯽﺑﺮدﻧ ﺪ ،ﺳ ﻌﯽ ﮐﺮدﻧ ﺪ ﺗ ﺎ ﺁﻧﭽ ﻪ را ﮐ ﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳ ﺎن رﺳ ﻤﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴ ﺘﻪ ﺑﻮدﻧ ﺪ در
اﺗﺎقهﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ از زﺑﺎن ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﺑﻴﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ ،دراﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورﻧﺪ .در اﻳ ﻦ
ﻣﻴﺎن ﺑﻬﺰاد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﻮاﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪ وی ﺣﺘﯽ از هﻢﺳﻨﺦﺑﻮدن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﻴﻠﯽ از دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران رژﻳﻢ در
زﻧﺪانهﺎ را ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻮﺟﻮان زﻧﺪاﻧﯽ )ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑ ﻪ ﺁن اﺷ ﺎرﻩ ﺷ ﺪ( ﻧﺸ ﺎن دادﻩ و ﻟﻤﭙﻨﻴﺴ ﻢ ﺧ ﻮد
را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺁﺷﮑﺎری ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و (٢)...در ﻣ ﻮرد اﻓ ﺮاد ﻓ ﻮقاﻟ ﺬﮐﺮ در ﺻ ﻔﺤﺎت ﺑﻌ ﺪ ﺑ ﺎ ﺗﻔﺼ ﻴﻞ
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ.
ﺗﻴ ﭗ دوم از اوﻟ ﻴﻦ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﺗﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻮج اﻧﻘ ﻼب ﺁﻧﻬ ﺎ را ﺑ ﻪ ﺻ ﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﮐﺸ ﺎﻧﺪﻩ و
ﺑ ﻪاﺻ ﻄﻼح ﺑ ﺮ ﺣﺴ ﺐ ﻣ ﺪ روز "ﺳﻴﺎﺳ ﯽ" ﺷ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ و هﻴﭽﻮﻗ ﺖ ﺑ ﺮای ﻳ ﮏ ﻣﺒ ﺎرزﻩ ﺟ ﺪی ﺁﻣ ﺎدﮔﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺸﺨﺺﻃﻠﺒﯽ و ﻣﻘﺎمﭘﺮﺳﺘﯽ -در ﺷ ﺮاﻳﻄﯽ ﮐ ﻪ داﺷ ﺘﻦ ارﺗﺒ ﺎط ﺑ ﺎ
اﻳﻦ ﻳﺎ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺨﺮ و ﻗﺪرت ﻣﯽﺁﻓﺮﻳﺪ -ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻒ ﺟ ﺎی ﮔﻴﺮﻧ ﺪ .ﺣﺘ ﯽ ﺑﻌﻀ ﯽ
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از ﻣﻴﺎن ﺗﻴﭗ دوم ،ﺻﺮﻓًﺎ در ﻳﮏ راﺑﻄﻪ ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ و ﻳﺎ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳ ﮏ
ﻣﻔﻬﻮم ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﭼﻨ ﻴﻦ اﻓ ﺮادی در ﺷ ﺮاﻳﻂ ﻗ ﺪرتﻧﻤ ﺎﺋﯽ ارﺗﺠ ﺎع و در ﺷ ﺮاﻳﻄﯽ ﮐ ﻪ در ﭼﻨﮕ ﺎل
دژﺧﻴﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺴﯽاﻟﻘﻠﺒﯽ اﺳﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ،ﺑ ﻪ ﺷ ﺮف و اﻧﺴ ﺎﻧﻴﺖ ﭘﺸ ﺖ و
ﭘ ﺎ زدﻩ و در رﻳﺨ ﺘﻦ ﺧ ﻮن ﻋﺰﻳ ﺰان ﻣ ﺮدم ،ﺑ ﺎ ﺁن دژﺧﻴﻤ ﺎن ﺷ ﺮﻳﮏ ﺷ ﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧ ﻪ ﺑﺮﺟﺴ ﺘﻪ از ﭼﻨ ﻴﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈ ﺎم ﺳ ﺮﮐﻮب در زﻧ ﺪان ﻣﺸ ﻐﻮل ﺷ ﺪﻧﺪ ،اوﻟ ﻴﻦ هﻤﮑ ﺎران ﺗ ﻮاب ﺣ ﺎﺟﯽ داود در
زﻧﺪان ﻗﺰلﺣﺼﺎر -ﺑﺨﺶ زﻧﺎن -ﺑﻮدﻧﺪ.
در راﺑﻄ ﻪ ﺑ ﺎ ﺑﻮﺟ ﻮد ﺁﻣ ﺪن اوﻟ ﻴﻦ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ،ﻣ ﺎ ﺑ ﺎ ﻳ ﮏ ﭘﺮوﺳ ﻪ ﺁﮔﺎهﺎﻧ ﻪ ﺗ ﻮابﺳ ﺎزی ﻧﻴ ﺰ در زﻧ ﺪانه ﺎ
ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﺟﻮردی ،ﻗﺼﺎب زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﮐﺎر روی ﻧﻮﺟﻮاﻧ ﺎن ﺑﺴ ﻴﺎر ﮐ ﻢ
ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺻﺮﻓًﺎ در راﺑﻄ ﻪ ﺑ ﺎ ﺧ ﺎﻧﻮادﻩهﺎﻳﺸ ﺎن دﺳ ﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪﻩ و ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ ه ﻢ ﮐ ﻪ ﺧ ﻮد ﺑ ﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺖ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﻣﺸ ﻐﻮل ﺑﻮدﻧ ﺪ واﻗﻌ ﺎ در
ﺳﻨﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم را از اﻧﻘﻼب و ﻣﺴ ﺎﻳﻞ ﺁن داﺷ ﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ .اﻳ ﻦ ﻧﻮﻏﻨﭽ ﻪه ﺎ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷ ﺮاﻳﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴ ﮏ و اﻧﻘﻼﺑ ﯽ ﻧﻴ ﺎز داﺷ ﺘﻨﺪ ﺗ ﺎ در اﻳ ﻦ ﻣﺤ ﻴﻂ ﻧ ﻪ ﺗﻨﻬ ﺎ ﺁﮔ ﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺧ ﻮد را
هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ارﺗﻘﺎء دهﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻌﺪادهﺎﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺰ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑ ﯽ و ﺁﻓ ﺮﻳﻨﺶ ﻳ ﮏ دﻧﻴ ﺎی
واﻗﻌًﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دادﻩ و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻮرش ارﺗﺠﺎع ﺑﻪ ﻣ ﺮدم ﺁزادﻳﺨ ﻮاﻩ
اﻳﺮان ،ﻳﮑﺒﺎرﻩ ﺧ ﻮد را در ﺷ ﺮاﻳﻄﯽ ﺑﺴ ﻴﺎر وﺣﺸ ﺘﻨﺎک و ﺟﻬﻨﻤ ﯽ در ﻣﻴ ﺎن ﺷ ﮑﻨﺠﻪ و ﺗﻬﺪﻳ ﺪ داﺋﻤ ﯽ ﺑ ﻪ
ﻣ ﺮگ ﻣ ﯽﻳﺎﻓﺘﻨ ﺪ .ﻳﮑ ﯽ از زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺳ ﺎﺑﻖ ﮐ ﻪ در ﺳ ﺎل  ۶٠ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان ﻳ ﮏ ﻧﻮﺟ ﻮان ﭘﺴ ﺮ در
زﻧﺪان اوﻳﻦ در "اﺗﺎق ﺻﻐﺮیهﺎ" ﮐﻪ هﻤﻪ "زﻳﺮ  ١٧-١۶ﺳ ﺎل" ﺳ ﻦ داﺷ ﺘﻨﺪ ﻣﺤﺒ ﻮس ﺑ ﻮد ،ﺧ ﺎﻃﺮﻩای
را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺪ ﻗﺴﺎوت و رذاﻟﺖ ﻻﺟ ﻮردی و هﻤﭙ ﺎﻟﮕﯽه ﺎﻳﺶ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻣ ﯽﮐﻨ ﺪ ﮐ ﻪ از ﺁن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺳ ﻪای از ﺗ ﻮابﺳ ﺎزی ه ﻢ ﻳ ﺎد ﮐ ﺮد .اﻳ ﻦ ﺧ ﺎﻃﺮﻩ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﺑ ﺮدن ﺁﻧﻬ ﺎ ﺗﻮﺳ ﻂ
ن اﻧﻘﻼﺑﻴ ﻮن ﺑ ﺮ زﻣ ﻴﻦ را ﺷ ﺎهﺪ
ﻦ ﺧﻮ ِ
ﻻﺟﻮردی ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ اﻋ ﺪام اﻧﻘﻼﺑﻴ ﻮن اﺳ ﺖ ﺗ ﺎ از ﻧﺰدﻳ ﮏ رﻳﺨ ﺘ ِ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺻﺤﻨﻪهﺎی ﭘﺮ از رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ،ﺑﻪ "ﺁﻏ ﻮش اﺳ ﻼم" ﭘﻨ ﺎﻩ ﺑﺒﺮﻧ ﺪ! )ﻳﻌﻨ ﯽ
ﺑ ﺎ دﻳ ﺪن ﻗ ﺪرت ﺟﻬﻨﻤ ﯽ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ،در ﺧ ﺪﻣﺖ اﻳ ﻦ رژﻳ ﻢ ﺧﻮﻧﺨ ﻮار ﻗ ﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧ ﺪ( .او
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ ..." :ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻃﺎق وﺻﻴﺖ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻻﺟ ﻮردی ﺟ ﻼد ه ﻢ ﺁﻣ ﺪ.
او ﮔﻔ ﺖ ،ﻣ ﺎ ﻣ ﺪرک دارﻳ ﻢ و هﻤ ﻪ ﺷ ﻤﺎ ﻣﺤ ﺎرب هﺴ ﺘﻴﺪ و اﻣﺸ ﺐ ،ﺷ ﺐ ﺁﺧ ﺮ ﻋﻤﺮﺗ ﺎن اﺳ ﺖ،
وﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪه ﺎی ﺧ ﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴ ﻴﺪ .ﺑ ﺎ ﮐﺴ ﯽ ﮐ ﻪ در ﮐﻨ ﺎر ﻣ ﻦ ﻧﺸﺴ ﺘﻪ ﺑ ﻮد ﺷ ﺮوع ﺑ ﻪ ﺻ ﺤﺒﺖ ﮐ ﺮدم .او
دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻴﺘ ﯽ .ﭘﺎه ﺎﻳﺶ ﺑ ﺮ اﺛ ﺮ ﺷ ﮑﻨﺠﻪ ﺑ ﻪ ﺷ ﺪت زﺧﻤ ﯽ ﺑ ﻮد .او ﮔﻔ ﺖ دﻳ ﺮوز ﺣﮑ ﻢ اﻋ ﺪام
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ﮔ ﺮﻓﺘﻢ و از ﻣ ﻦ ﭘﺮﺳ ﻴﺪ ...ﭼ ﺮا اﻳﻨﺠ ﺎ ﺁوردﻧ ﺖ؟ ﮔﻔ ﺘﻢ از ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺎﺣﺒﻪ ﻣ ﯽﺧﻮاهﻨ ﺪ . ...ﭘﺮﺳ ﻴﺪ ﭼﻴ ﺰ
دﻳﮕﻪای هﻢ از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ،از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﻴﺮ ﺧﻼص ﺑﺰﻧﻢ .اﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺑ ﻪ ﺁﻧﻬ ﺎ ﮔﻔ ﺘﻢ ﮐ ﻪ ﭼﻨ ﻴﻦ
ﮐﺎری از ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ...ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑﭽﻪهﺎی اﻋ ﺪاﻣﯽ ﺑ ﻪ ﻣﺤ ﻞ اﻋ ﺪام ﺑﺮدﻧ ﺪ و در ﻳ ﮏ ﮔﻮﺷ ﻪای رو
ﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن و دﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸ ﺎﻧﺪﻧﺪ .اﺣﮑ ﺎم اﻋ ﺪام را ﻓ ﺮدی ﺑ ﻪ ﻧ ﺎم ﻗﺎﺳ ﻢ ﻣ ﯽﺧﻮاﻧ ﺪ .او اﺳ ﺎﻣﯽ
ﺣﺪود  ٢٠-٢۵ﻧﻔﺮ را ﺧﻮاﻧ ﺪ و ﺳ ﭙﺲ ﺁﻧﻬ ﺎ را ﺑ ﻪ ﺟﻮﺧ ﻪ ﺑﺴ ﺘﻨﺪ .ﺑﻌ ﺪ ﭼﺸ ﻢﺑﻨ ﺪهﺎی ﻣ ﺎ را ﺑ ﺎز ﮐﺮدﻧ ﺪ ﺗ ﺎ
ﺷﺎهﺪ ﻣﺮگ ﺁﻧﺎن ﺑﺎﺷ ﻴﻢ ،هﻤ ﺎن ﻟﺤﻈ ﻪ ﺣﺎﻟ ﺖ ﻧ ﺎﺟﻮری ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ دﺳ ﺖ داد .ﺑﭽ ﻪه ﺎی اﻋ ﺪاﻣﯽ ﻳ ﮏ ﺻ ﺪا
ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﻤﻴﻨﯽ و زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺁزادی ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻋﺪام ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺳ ﭙﺲ ﻳﮑﺴ ﺮی
ﻼ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮدم .ﻣﺠﺪدًا ﭼﺸﻢﺑﻨﺪهﺎی ﻣﺎ را
دﻳﮕﺮ را اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺁن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﺎﻣ ً
ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﮔﻮﺷ ﺖ ﺑ ﻮد ﺁوردﻧ ﺪ و اﺟﺴ ﺎد را ﺗ ﻮی ﺁن رﻳﺨﺘﻨ ﺪ .ﻓ ﺮدی ﺑ ﻪ

ﻧﺎم داﺋﯽ ﺟﻠﻴﻞ ﮐ ﻪ از ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺎن ﻻﺟ ﻮردی ﺑ ﻮد ،ﺗﻴﺮه ﺎی ﺧ ﻼص را زد) ."...ﻧﺎﺻ ﺮ" ،ﮐﺘ ﺎب ﺳ ﻤﻴﻨﺎر
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ"  ٢-١اﮐﺘﺒﺮ  ،١٩٩٨ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ(.
اﻗﺪام ﻓﻮق ،در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ هﺮ روز دﺳﺘﻪدﺳ ﺘﻪ از ﺁزادﻳﺨﻮاه ﺎن را ﺑ ﻪ ﻣﻴ ﺪان ﺗﻴ ﺮ ﺑ ﺮدﻩ و ﺑﺴ ﺎط اﻋ ﺪام
ﺑﻄ ﻮر ﻣﺮﺗ ﺐ ﺑ ﺮ ﭘ ﺎ ﺑ ﻮد ،ﻳﮑ ﯽ از ﮐﺎره ﺎی ﻻﺟ ﻮردی در ﺁن روزه ﺎ ﺑ ﻮد .ﺗﻴﺮﺑ ﺎران ﺁزادﻳﺨﻮاه ﺎن و
ﻣﻴﺪان ﺗﻴﺮی ﮐ ﻪ ﺧ ﻮن ﻋﺰﻳ ﺰان ﻣ ﺮدم در ﺁن ﺟ ﺎری ﺑ ﻮد ،ﺑ ﺮای ﻻﺟ ﻮردی ﻣﻨﺎﺳ ﺐﺗ ﺮﻳﻦ ﻣﺤ ﻴﻂ ﺑ ﺮای
ﭘﺮورش ﺗﻮاب ﺑﻮد .او ﭼﻪ ﺑﺮای ﻳﮕﺎﻧﻪﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺎزﻩﺗﻮابﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن و ﭼﻪ ﺟﻬ ﺖ ﻣﺤ ﮏزدن
و اﻣﺘﺤ ﺎن زﻧ ﺪاﻧﯽ در ه ﻢ ﺷﮑﺴ ﺘﻪای ﮐ ﻪ ﺑ ﺮای ﮔﺮﻳ ﺰ از ﻣ ﺮگ و وﺣﺸ ﺖه ﺎی ﻣﻮﺟ ﻮد در زﻧ ﺪان
هﻤﮑﺎری ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻳﺎ ﺗﻈﺎهﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣ ﺮی ﻣ ﯽﮐ ﺮد )ﭼ ﻪ ﻧﻮﺟ ﻮان
و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﺁن( ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺗﻴﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺷ ﻠﻴﮏ ﺁﺧ ﺮﻳﻦ ﺗﻴ ﺮ ﺑ ﻪ ﺁزادﻳﺨﻮاه ﺎن ﻣﺤﮑ ﻮم ﺑ ﻪ اﻋ ﺪام
)ﮐﻪ از ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺗﻴﺮ ﺧﻼص"زدن ﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد( را ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷ ﺮاﻳﻂ
ﺧﺎﺻﯽ و در ﻣﻘﻄﻌﯽ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐ ﺮدﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﺑ ﺪون ﺁن ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﻋﻮاﻗ ﺐ ﺁن
ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ درﺟ ﻪ ﻗﺴ ﺎوت ﺳ ﺮدﻣﺪاران رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ،اﻳ ﻦ ﻣ ﺰدوران ﺗ ﺎزﻩﺑﺮﮔﻤ ﺎردﻩ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴ ﻢ در اﻳ ﺮان ،واﻗ ﻒ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ،ﭼ ﻪ ﺑﺴ ﺎ وﻗﺘ ﯽ در ﭼﻨ ﻴﻦ ﻣ ﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽﮔﺮﻓﺘﻨ ﺪ ،از ﺷ ﻠﻴﮏ
ﺧﻮدداری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻻﺟﻮردی ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺧ ﻮد وی را در هﻤﺎﻧﺠ ﺎ ﺻ ﺎدر ﻣ ﯽﮐ ﺮد.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴ ﺖ ﺑ ﻪ ﻣﺜﺎﺑ ﻪ ﻗ ﺎﺗﻠﯽ ﮐ ﻪ دﺳ ﺘﺶ ﺑ ﻪ ﺧ ﻮن
ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﺁﻏﺸ ﺘﻪ اﺳ ﺖ ،در ﮐﻨ ﺎر ﻻﺟ ﻮردیه ﺎ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻪ و ﻣ ﻮرد اﻋﺘﻤ ﺎد ﺑﺎﺷ ﺪ .ﺣ ﺎل ،ﭼﻨ ﻴﻦ ﺗ ﻮاﺑﯽ
ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﺴ ﺖ ﻣ ﺪارج "ﭘﻴﺸ ﺮﻓﺖ" را ﺑ ﺎ ﺑ ﻪﻋﻬ ﺪﻩﮔ ﺮﻓﺘﻦ وﻇ ﺎﻳﻒ ﺿ ﺪاﻧﻘﻼﺑﯽای ﮐ ﻪ از ﻃ ﺮف
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دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران زﻧﺪان ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﺪ ،ﻳﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﻳﮕﺮی ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑ ﻪ ﻧﻤﻮﻧ ﻪای در اﻳ ﻦ راﺑﻄ ﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ" :در اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺧﺒﺮ ﮐﺸ ﺘﻪﺷ ﺪن ﻣﻮﺳ ﯽ ﺧﻴﺎﺑ ﺎﻧﯽ و هﻤﺴ ﺮ ﻣﺴ ﻌﻮد رﺟ ﻮی
را ﭘﺨ ﺶ ﮐ ﺮد .ﺻ ﺤﻨﻪ ﻋﺠﻴﺒ ﯽ ﺑ ﻮد ...هﻤ ﺎن روز و ﻳ ﺎ ﻓ ﺮدای ﺁن روز دﺳ ﺘﻪ ﺟﺪﻳ ﺪی از زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن از
اوﻳﻦ وارد ﻗﺰلﺣﺼﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﻴﺶ از ﺁﻧﮑﻪ ﺁنهﺎ را ﺳﻮار اﺗﻮﺑ ﻮس ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ دﻳ ﺪار اﺟﺴ ﺎد ﺑ ﺮدﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ.
هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ هﻴﺴﺘﺮﻳﮏ داﺷﺘﻨﺪ ...ف هﻢ ﺗﺮﺳﻮ ﺑﻮد و هﻢ ﭘﺮرو .ﺗﻮاب ﺑﻮد .ﺣ ﺎج داود وارد ﺑﻨ ﺪ ﺷ ﺪ
ﺑﻴﺪرﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻮی او رﻓﺖ و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐ ﻪ ﺁﻣ ﺎدﻩ ه ﺮ ﮐ ﺎری هﺴ ﺖ .دوﺳ ﺘﺶ -او را
پ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ -در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮد .او هﻢ اﻇﻬﺎر ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮐ ﺎر ﻣ ﯽﮐ ﺮد ...روز ﺑﻌ ﺪ دﺧﺘﺮه ﺎ ﺷ ﺮوع ﺑ ﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺳﻠﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ...روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ پ در ﺟﺮﻳﺎن ﻳﮏ اﻋﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻣﻐ ﺰ ﻳ ﮏ
اﻋﺪاﻣﯽ  ١۴ﺳﺎﻟﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺧﻼص ﺷﻠﻴﮏ ﮐ ﺮدﻩ اﺳ ﺖ .ﺁﻧﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ و ﺑ ﻪ ﮐ ﺮات اﻳ ﻦ داﺳ ﺘﺎن را ﺑ ﺮای اﻓ ﺮاد
ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺮس ﺷﺪﻳﺪ دروﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در ﭘﻨﺎﻩ دﻳﮕ ﺮان ﻗ ﺮار
دهﻨﺪ .و ﺗ ﺮس از اﻋ ﺪام از ﺳ ﻮی دﻳﮕ ﺮ ﺁﻧﻬ ﺎ را وا ﻣ ﯽداﺷ ﺖ ﺗ ﺎ ﺑ ﻪ ﺗﻮاﺑ ﺎﻧﯽ ﺑ ﯽرﺣ ﻢ ﺗﺒ ﺪﻳﻞ ﺷ ﻮﻧﺪ .دو
دﺧﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺁنهﺎ را دﻳﺪم در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ...ﺷ ﺒﯽ اﺳ ﺪاﷲ ﻻﺟ ﻮردی پ را ﺑ ﻪ
دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ دادﻩ ﺑﺎﻳ ﺪ در ﻣﺮاﺳ ﻢ اﻋ ﺪام ﺷ ﺮﮐﺖ ﮐﻨ ﺪ .دﺧﺘ ﺮ
اﻟﺒﺘﻪ زرﻧﮓ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎی ﻗﺼﻪ را ﻧﺨﻮاﻧﺪﻩ ﺑﻮد .او را ﺳﻮار ﻣﻴﻨﯽﺑﻮس ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐ ﻪ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن
اﻋﺪاﻣﯽ را در ﺁن ﻧﺸﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ پ ﻳﮑ ﯽ از اﻋ ﺪاﻣﯽه ﺎ دﺧﺘ ﺮی ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﺷ ﺪت ﺷ ﮑﻨﺠﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و او را روی ﺑﺮاﻧﮑ ﺎرد ﺧﻮاﺑﺎﻧ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ ...ﭘ ﺲ از ﺗﻴﺮﺑ ﺎران ﻻﺟ ﻮردی ﺳ ﻼﺣﯽ ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ پ
دادﻩ ﺑﻮد و او را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻳﮏ اﻋﺪاﻣﯽ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ پ اﻋﺪاﻣﯽ  ١۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻩ .ﻻﺟ ﻮردی ﻃ ﺮز

ﺷ ﻠﻴﮏ را ﺑ ﻪ او ﻳ ﺎد دادﻩ ﺑ ﻮد و دﺧﺘ ﺮ ﺷ ﻠﻴﮏ ﮐ ﺮدﻩ و ﺑ ﻪ ﺑﻨ ﺪ ﺑ ﺎز ﮔﺸ ﺘﻪ ﺑ ﻮد) "...ﻧﻘ ﻞ از "ﺧ ﺎﻃﺮات
زﻧ ﺪان" ﺷ ﻬﺮﻧﻮش ﭘﺎرﺳ ﯽﭘ ﻮر ،ﺻ ﻔﺤﻪ  .(١٨٢-١٨۵ﺁﻧﻄ ﻮر ﮐ ﻪ در ﮐﺘ ﺎب ﻣ ﺬﮐﻮر ﻗﻴ ﺪ ﺷ ﺪﻩ ،ﺁن دو
دﺧﺘﺮ ﺗﻮاب ،در ﺁن زﻣﺎن  ١٨و  ٢٠ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!
در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮابﺳﺎزی ،اﻳﻦ را هﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ﺎن ،در ﺷ ﺮاﻳﻄﯽ ﮐ ﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺤ ﺖ ﻓﺸ ﺎر و وﺣﺸ ﺖه ﺎی ﻓ ﺮاوان ﻗ ﺮار داﺷ ﺘﻨﺪ ،دﺳ ﺖاﻧ ﺪرﮐﺎران زﻧ ﺪانه ﺎ ﺑ ﺮای ﺁن ﻧﻮﺟﻮاﻧ ﺎن
ﮐ ﻼسه ﺎی ﺁﻣ ﻮزش اﺳ ﻼم ﺗﺮﺗﻴ ﺐ دادﻩ و ﺳ ﻌﯽ در ﻧﻔ ﻮذ اﻳ ﺪﺋﻮﻟﻮژی ارﺗﺠ ﺎﻋﯽ ﺧ ﻮد در ﺁﻧﻬ ﺎ ،ﻳ ﺎ ﺑ ﻪ
ﻋﺒ ﺎرﺗﯽ دﻳﮕ ﺮ ﺗﺮﺑﻴ ﺖ اﻳ ﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺁﻧ ﺎن ﺑ ﻪ ﻧﻔ ﻊ ﺧ ﻮد ﻣ ﯽﻧﻤﻮدﻧ ﺪ .ﺗﺮﺑﻴ ﺖ)!!( ﺑ ﻪ ﻟﺤ ﺎظ ﻋﻤﻠ ﯽ ﻧﻴ ﺰ
هﻤﭽﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر "ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ" زﻧﺪان ﻗﺮار داﺷﺖ.
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ﺗﻮابهﺎی ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ! ﻳﺎ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاب ﺳﺎﺧﺖ
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ، ۶٠ﺑﺎ ﺗﺪاوم دﺳﺘﮕﻴﺮیهﺎ و اﻋﺪامه ﺎ و ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﻳﺶ ﺧﺸ ﻮﻧﺖه ﺎ و ﻓﺸ ﺎرهﺎ ،ﻋ ﺪﻩای از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽهﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ و ﻣﻮاﺿﻊﺷﺎن ﺑﺮای دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران زﻧﺪان رو ﻧﺸﺪﻩ
ﺑ ﻮد و هﻤﭽﻨ ﻴﻦ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ واﻗﻌ ًﺎ ﮐ ﺎرﻩای ﻧﺒ ﻮدﻩ و ﺻ ﺮﻓًﺎ در ﺟﺮﻳ ﺎن ﺑﮕﻴ ﺮ و ﺑﺒﻨ ﺪه ﺎی وﺣﺸ ﻴﺎﻧﻪ و
ﺑﯽﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﭘﺎﺳﺪاران ﺑ ﻪ زﻧ ﺪان اﻓﺘ ﺎدﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ ،ﺑ ﺮ ﺁن ﺷ ﺪﻧﺪ ﮐ ﻪ ﺧ ﻮد را ﻣﻮاﻓ ﻖ رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻠﻮﻩ دهﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار زﻧﺪان ،ﺻ ﺮﻓًﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رهﺎﺋﯽ از ﻣﺨﻤﺼﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﻔﻆ زﻧ ﺪﮔﯽﺷ ﺎن ،دﺳ ﺖ ﺑ ﻪ اﺑ ﺮاز ﻧ ﺪاﻣﺖ زدﻩ و ﺑ ﺪون ﺁن ﮐ ﻪ
واﻗﻌ ًﺎ ﻗﺼ ﺪ ﻃﺮﻓ ﺪاری از رژﻳ ﻢ را داﺷ ﺘﻪ و ﺑﺨﻮاهﻨ ﺪ ﺑ ﻪ ﺧ ﺪﻣﺖ او در ﺁﻳﻨ ﺪ ،ﮐﻮﺷ ﻴﺪﻧﺪ ﺑ ﺎ اﻋﻤ ﺎل و
رﻓﺘﺎره ﺎﻳﯽ ﮐ ﻪ در ﺁن ﺷ ﺮاﻳﻂ در ﺧ ﺪﻣﺖ ﺗﻀ ﻌﻴﻒ ﺟ ّﻮ ﻣﺒ ﺎرزﻩ و ﻣﻘﺎوﻣ ﺖ در زﻧ ﺪان ﻗ ﺮار داﺷ ﺖ،
ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻈﺎهﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢهﺎی ﺳﻴﺎﺳ ﯽﻣ ﺬهﺒﯽ رژﻳ ﻢ در درون
زﻧﺪان و ﻏﻴﺮﻩ ،اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻨﺎن )ﭼﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭼ ﭗ ﺑﻮدﻧ ﺪ و ﭼ ﻪ ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﻪ
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ و ﻏﻴﺮﻩ( ﺑ ﺎ ﺗﻮﺳ ﻞ ﺑ ﻪ ﺁﻧﻬ ﺎ ﺳ ﻌﯽ در ﻣﻮاﻓ ﻖ ﺟﻠ ﻮﻩدادن ﺧ ﻮد ﺑ ﺎ رژﻳ ﻢ ﻣ ﯽﮐﺮدﻧ ﺪ .هﺮﭼﻨ ﺪ در
ﻣﻮاردی ،ﮐﺴ ﺎﻧﯽ از ﻃﺮﻳ ﻖ ﭘﻴﺸ ﻪﮐ ﺮدن ﭼﻨ ﺎن رﻓﺘ ﺎری در ﻣ ﺪت ﮐﻮﺗ ﺎهﯽ ﺗﻮاﻧﺴ ﺘﻨﺪ ﺧ ﻮد را از زﻧ ﺪان
ﺑﺮهﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ ،ﺑﺮﻳﺪن و ﻧ ﺎدمﺷ ﺪن در ﺷ ﺮاﻳﻄﯽ ﮐ ﻪ رژﻳ ﻢ ﺑ ﻪ در ه ﻢ ﺷﮑﺴ ﺘﻦ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﻣﺒ ﺎرز و
ﺑﻄﻮر ﮐﻠ ﯽ ﺷﮑﺴ ﺘﻦ ﺟ ّﻮ ﻣﺒ ﺎرزﻩ و ﻣﻘﺎوﻣ ﺖ در زﻧ ﺪان ﺷ ﺪﻳﺪًا ﻧﻴ ﺎز داﺷ ﺖ ،ﺁﺳ ﺎن و ﺑ ﯽ درد ﺳ ﺮ ﺗﻤ ﺎم
ﻧﻤﯽﺷﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻨﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﻈﺎهﺮ ﺑ ﻪ ﺗ ﻮابﺑ ﻮدن ﻣ ﯽﮐﺮدﻧ ﺪ و ﻣﺴ ﺎﻟﻪﺷ ﺎن ﺻ ﺮﻓًﺎ ﺧﻼﺻ ﯽ از
زﻧﺪان ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻨﺎن وﺿﻌﯽ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ زﻧﺪان ﺁﻟ ﻮدﮔﯽ هﺮﭼ ﻪ ﺑﻴﺸ ﺘﺮ ﺁﻧﻬ ﺎ
را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ در زﻧﺪانهﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴ ﺖ ﺛﺎﺑ ﺖ ﺑﻤﺎﻧ ﺪ .ﺗ ﺎزﻩ ﺑ ﺎ وﺟ ﻮد ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ
واﻗﻌﯽ و ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎری ﻣ ﺪت زﻳ ﺎدی ﻧﻤ ﯽﺗﻮاﻧﺴ ﺖ ﺑ ﻪ ﻃ ﻮل اﻧﺠﺎﻣ ﺪ و
دﻳﺮ ﻳﺎ زود ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ و ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽﺑﻮدن ﺣﺮﮐﺖﺷ ﺎن ﺑ ﺮﻣﻼ ﻣ ﯽﺷ ﺪ .ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ واﻗﻌ ﯽ،
رﻳﺰ ﮐﺎرهﺎی اﻳﻨﺎن را ﺑﻪ رﺋﻴﺲ زﻧﺪان ﮔﺰارش ﻣﯽدادﻧﺪ و در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﮐﺎر" ،ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ" در
ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ "ﻓﻴﻠﻢ" ﺑ ﺎزی ﮐﻨﻨ ﺪ .ﺑﻄ ﻮر ﮐﻠ ﯽ ،ﻧ ﺎدمﺷ ﺪن،
ﺁﻏ ﺎز ﻳ ﮏ ﭘﺮوﺳ ﻪ ﺧﻄﺮﻧ ﺎک ﺑ ﻮد ﭼ ﺮا ﮐ ﻪ زﻣﻴﻨ ﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﯽ ﻓ ﺮاهﻢ ﻣ ﯽﺳ ﺎﺧﺖ ﺗ ﺎ ﻓ ﺮدی ﮐ ﻪ ﺻ ﺮﻓًﺎ در
ﺟﺴ ﺘﺠﻮی راه ﯽ ﺑ ﺮای ﻧﺠ ﺎت ﺧ ﻮد از ﺷ ﺮاﻳﻂ ﻣﺮﮔﺒ ﺎر زﻧ ﺪان ﺑ ﻮد و ﺑ ﻪ هﻤ ﻴﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺗ ﻦ ﺑ ﻪ اﻧﺠ ﺎم
ﺑﻌﻀ ﯽ اﻋﻤ ﺎل ﻣ ﻮرد ﭘﺴ ﻨﺪ و دﻟﺨ ﻮاﻩ ﺑﺎزﺟﻮه ﺎ و زﻧ ﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﻣ ﯽداد ،در ﺷ ﺮاﻳﻄﯽ ﺑ ﻪ ورﻃ ﻪ ﻧ ﺎﺑﻮدی
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ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﮐﻪ در ﺁﻏﺎز ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮد وی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﺴ ﺖ
ﺑﺎﻋﺚ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ او ﮔﺸﺘﻪ و وی را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣ ﻨﺠﻼب ﺗ ﻮاﺑﯽ ﻏﻮﻃ ﻪور ﺳ ﺎزد.
در اﻳﻦ دورﻩ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن زﻧﺪانهﺎ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ،اﻧﺮژی زﻳﺎدی ﺻ ﺮف
ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﭘﻴﺎدﻩ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎدﻣﻴﻦ واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ هﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮدﻩ و
از ﺁنه ﺎ ﺗ ﻮاب ﺑﺴ ﺎزﻧﺪ .اﻳ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪه ﺎ از وارد ﺁوردن ﻓﺸ ﺎره ﺎی ﻣﺴ ﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴ ﺘﻘﻴﻢ ﺑ ﺮ زﻧ ﺪاﻧﯽ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻮﺷﺶ در ﻧﻔﻮذ دادن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺤﻂ ﺧﻮد در ﺁنهﺎ و ﻳﺎ ﺑ ﻪ زﺑ ﺎن دﻳﮕ ﺮ ﺷﺴﺘﺸ ﻮی
ﻣﻐﺰی ﺁﻧﻬ ﺎ را ﺷ ﺎﻣﻞ ﻣ ﯽﺷ ﺪ .اﻟﺒﺘ ﻪ ،اﻳ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪه ﺎ ﮐ ﻪ در راﺳ ﺘﺎی ﺗ ﻮابﺳ ﺎزی ﺻ ﻮرت ﻣ ﯽﮔﺮﻓ ﺖ،
اﻟﺰاﻣًﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮد و در ﻣﻮاردی اﺟﺮای ﭼﻨﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﺋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑ ﺎ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﻧ ﺎدم
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﻈﺎهﺮ ﺑﻪ ﺗﻮابﺷﺪن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺁﻏﺎز ﭘﺮوﺳﻪ دﻳﮕﺮی ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﮔﺎﻩ ،ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐ ﻪ در
ن
ﺲ دﺳ ﺖاﻧ ﺪرﮐﺎرا ِ
درون ﺷ ﺨﺺ وﺟ ﻮد داﺷ ﺖ -ﻳﻌﻨ ﯽ ﺗﻨ ﺎﻗﺾ ﺑ ﻴﻦ اﻧﺴ ﺎن ﻣﺒ ﺎرز ﻣﺎﻧ ﺪن و ﻳ ﺎ از ﺟ ﻨ ِ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪن و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺴﺖ و ﺣﻘﻴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮاب ﺗﺒﺪﻳﻞﮔﺸﺘﻦ -ﭼﻨ ﺎن ﻓﺸ ﺎره ﺎی دروﻧ ﯽ
ﺑﻪ ﺁن ﺷﺨﺺ وارد ﻣﯽﮐ ﺮد ﮐ ﻪ ﺗﻌ ﺎدل روﺣ ﯽ وی را ﺑ ﻪه ﻢرﻳﺨﺘ ﻪ و ﻧﺘ ﺎﻳﺞ ﻧ ﺎﮔﻮار و دﻟﺨﺮاﺷ ﯽ ﭼ ﻮن
دﭼﺎرﺷ ﺪن ﺑ ﻪ ﺣﺎﻟ ﺖه ﺎی رواﻧ ﯽ ﻏ ﻢاﻧﮕﻴ ﺰ و اﺑ ﺘﻼی او ﺑ ﻪ ﺑﻴﻤ ﺎریه ﺎی رواﻧ ﯽ ﺑ ﻪ ﺑ ﺎر ﻣ ﯽﺁورد؛ و
ﻼ ﺑﻪ دﻳﻮاﻧﻪﺷﺪن وی ﻣﻨﺠ ﺮ ﻣ ﯽﮔﺸ ﺖ .در ﻧﻮﺷ ﺘﻪ دﻳﮕ ﺮی از ﺧ ﺎﻧﻢ ﭘﺎرﺳ ﯽﭘ ﻮر
ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖهﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻣ ً
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﻧﺎدمهﺎ و ﺗﻮابهﺎ" )ﭼ ﺎپﺷ ﺪﻩ در ﮐﺘ ﺎب زﻧ ﺪان -ﺟﻠ ﺪ اول( ،وﺿ ﻊ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ در
زﻧﺪان زﻧﺎن ،ﺑﺎ روﺷﻨﯽ هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻮرد ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ" :اﮐﻨﻮن ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧﻢ ﺑﮕ ﻮﻳﻢ ﭼﻨ ﺪ
ﻧﻮع ﺗﻮاب را در اﻳﻦ زﻧﺪان دﻳﺪﻩام .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﺗﻮاﺑﻴﻦ اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧ ﺪ ﺳ ﺮ ﻣﻮﺿ ﻊ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ
زرﻧﮕﯽ ﺗﻤﺎم در ﻧﻘﺶ ﺗﻮاب ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮرم اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐ ﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮرم اﻳ ﻦ اﺳ ﺖ
ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﻞﺷﺎن رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓ ﻴﻠﻢ
ﺗﻮاﺑﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ...دﺳﺘﻪ دوم ﺗﻮاﺑﻴﻦ ،دﺧﺘﺮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ از وﺣﺸ ﺖ ﺗ ﺎ ﺧﺮﺧ ﺮﻩ در ﮔ ﻞ و ﻻی
ﻏﻠﻄﻴ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ و ﺗ ﻮاب ﺷ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ .اﻳ ﻦ ﮔ ﺮوﻩ ﻣ ﻮی دﻣ ﺎغ ﮔ ﺮوﻩ اول ﺷ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ .ﻣﺮﺗ ﺐ ﮔ ﺰارش
ﻣﯽدادﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮوﻩ ﻧﺨﺴﺖ هﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮔﺰارش دادن ﻣﯽﺷ ﺪ .اﻳ ﻦ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ زودﺗ ﺮ از هﻤ ﻪ ﺁزاد
ﺷﺪﻧﺪ .دﺳﺘﻪ ﺳﻮم از ﺗﻮاﺑﻴﻦ از اﻓﺮادی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ از ﻋﻘﺎﻳ ﺪ ﺧ ﻮد ﺑﺮﮔﺸ ﺘﻪ ﺑﻮدﻧ ﺪ .اﻳ ﻦ
ﮔﺮوﻩ دو دﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷ ﺪﻧﺪ :دﺳ ﺘﻪی ﻧﺨﺴ ﺖ ﻣ ﯽﮐﻮﺷ ﻴﺪﻧﺪ هﻤ ﻪ را ﻣﺘﻮﺟ ﻪ ﮐﻨﻨ ﺪ ﮐ ﻪ اﺷ ﺘﺒﺎﻩ ﮐ ﺮدﻩاﻧ ﺪ .اﻳﻨﻬ ﺎ
ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺰاﺣﻤ ﯽ ﺑﻮدﻧ ﺪ و ﮔ ﺎهﯽ ﺗﺮﺳ ﻨﺎک ﻣ ﯽﺷ ﺪﻧﺪ .اﻣ ﺎ دﺳ ﺘﻪی دوم اﻓ ﺮاد ﺑ ﯽﺁزاری ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ
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ﻣﯽﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ زﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در هﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ دام ﮔ ﺮوﻩ
دوم ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺪهﻨﺪ".
ﺣ ﺎل ،ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ اﻣ ﺮ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸ ﻴﻢ ﮐ ﻪ در ﺻ ﻮرت اﻓ ﺰاﻳﺶ ﺗﻌ ﺪاد "ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ" ،ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮده ﺎی
ﻓﻮقاﻟ ﺬﮐﺮ و وﺿ ﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻ ﻞ از ﺁﻧﻬ ﺎ ،روی دﻳﮕ ﺮ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن و در ﻣﺤ ﻴﻂ ﺑﻨ ﺪ ﭼ ﻪ ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﺴ ﺖ ﺑﺎﺷ ﺪ!
ﻳﮑ ﯽ از زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺁن دورﻩ ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﺳ ﺌﻮال ﭘﺎﺳ ﺦ ﻣ ﯽده ﺪ :وﻗﺘ ﯽ "رﻓﺘ ﻪرﻓﺘ ﻪ و ﺑﻄ ﻮر
ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﻪای ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدن و "ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ زدن" ﺗﻮی ﺑﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ،دﻳﮕﺮﮐﻤﺘ ﺮ ﮐﺴ ﯽ ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﺴ ﺖ
ﺑﻪ ﮐﺲ دﻳﮕﺮی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ ".ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻮق ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶٠ﺑﺎ هﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ ﺧﻠ ﻖ
در ﻳﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ "ﺗﺎﮐﺘﻴ ﮏ زدن" و "ﺗ ﻮاب ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ" ﺷ ﺪن اﻓ ﺮاد واﺑﺴ ﺘﻪ ﺑ ﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ،ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ ﮐﻪ" :در اﺑﺘﺪا ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدن دﻟﺒﺨﻮاﻩ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈ ﺮ ﻣ ﯽرﺳ ﻴﺪ ﮐ ﻪ روال
هﻮاداران ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻃ ﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸ ﻴﺪ ﮐ ﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ هﻤ ﻪ ﻃﺮﻓ ﺪاران ﺳ ﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،اﻧﺰﺟﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨ ﺪ و ﺣﺘ ﯽ ﺗ ﻮی ﺣﺴ ﻴﻨﻴﻪ اوﻳ ﻦ
ﺑﻴﺰاری ﺧﻮد را از "ﮔﺮوهﮏ" ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ "ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ" ﻧﺨﻮاهﻨﺪ
ﮐﺮد ،و اﻳﻦ ،اواﺧﺮ ﺳﺎل ١٣۶٠ﺑﻮد) ".م .ﮐﺰازی ،ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ  -ﮐﺘﺎب زﻧﺪان ،ﺟﻠﺪ اول( .هﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐ ﻪ ﻣﺸ ﺨﺺ اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﻓﺰوﻧ ﯽﻳ ﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌ ﺪاد ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ و اﻋﻤ ﺎﻟﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر اﻧﺠ ﺎم دادﻧ ﺪ،
ﺷﺮاﻳﻄﯽ در ﺑﻨﺪهﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران زﻧﺪان ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻨﺎق و ﻓﻀﺎی ﺳﺮﮐﻮب در ﻣﻴ ﺎن
زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ،ﺑﻴﺸ ﺘﺮﻳﻦ اﺳ ﺘﻔﺎدﻩ را از ﺁن ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ .زﻧ ﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ دﻳﮕ ﺮی ،در ﻧﻮﺷ ﺘﻪای ﺗﺤ ﺖ
ﻋﻨﻮان "ﺗﺸﮑﻴﻼتﺑﻨﺪی"ه ﺎ )درج ﺷ ﺪﻩ در ﮐﺘ ﺎب ﻓ ﻮقاﻟ ﺬﮐﺮ( ﻣﻮﺿ ﻮع ﻓ ﻮق را ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﺻ ﻮرت ﺑﻴ ﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﻳﮑ ﯽ از اوﻟ ﻴﻦ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﺑﻄ ﻮر "ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ" ﺗ ﻮاب ﺷ ﺪﻧﺪ ،ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻨﯽ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑﻌ ﺪهﺎ ﺑ ﻪ "
ﺗﺸﮑﻴﻼتﺑﻨﺪی" ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ ".و اداﻣﻪ ﻣﯽدهﺪ" :ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر و ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺪامهﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
"ﺗﺸﮑﻴﻼتﺑﻨﺪیهﺎ" ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ و ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧ ﺎﮔﻮن ﺑ ﺎ
ﻣﺄﻣﻮران زﻧﺪان راﻩ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و هﻤﮑ ﺎری ﮐﻨﻨ ﺪ .از ﭘ ﺬﻳﺮش ﺗﻤ ﺎم و ﮐﻤ ﺎل ﻣﻘ ﺮرات ﮔﺮﻓﺘ ﻪ ﺗ ﺎ ﺧﺒﺮﭼﻴﻨ ﯽ و
اﻧ ﻮاع و اﻗﺴ ﺎم ﺧ ﻮشرﻗﺼ ﯽ .اﻧﺘﺸ ﺎر ﻧﺸ ﺮﻳﻪ "ﻣﻨ ﺎﻓﻖ" ﻣﺤﺼ ﻮل ﻣﺸ ﺘﺮک هﻤ ﻴﻦ هﻤﮑ ﺎری زﻧ ﺪاﻧﯽ و
زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در داﺧﻞ زﻧﺪان ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ .اﮔﺮ هﺪف ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن زﻧ ﺪان از اﻧﺘﺸ ﺎر
"ﻣﻨﺎﻓﻖ" ﺗﻀﻌﻴﻒ و ﺗﺨﻄﺌﻪ رهﺒﺮان و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﻮد و در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺑ ﻪ ﺳ ﺎزش ﮐﺸ ﻴﺪن
هﻮاداران ،ه ﺪف "ﺗ ﻮاب ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ"ه ﺎ اﻳ ﻦ ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎدﻩ از اﻳ ﻦ وﺳ ﻴﻠﻪ ﮔ ﺎﻣﯽ ﺑ ﻪ ﺳ ﻮی هﺪﻓﺸ ﺎن
ﺑﺮدارﻧﺪ" .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ از دهﻪ  ۶٠ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻧ ﻮع
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ﺗ ﻮابﺷ ﺪن زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﻪ ﺳ ﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ ﺧﻠ ﻖ ﻗ ﺮار داﺷ ﺘﻨﺪ ،از "ﺗﻮﺑ ﻪ ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ" زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن
ﻣﺠﺎهﺪ )هﻢ زن و هﻢ ﻣﺮد( ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺎﺳ ﺖ رهﺒ ﺮی ﺳ ﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ در ﺁن ﻣﻘﻄ ﻊ در زﻧ ﺪانه ﺎ
ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮﻟﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاب ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽﺷﺪن رهﻨﻤﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﺎرج از زﻧﺪان و از ﺑﺎﻻ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﻧﻴﺮو و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮنرﻳﺰیهﺎ و ﺟﻨﺎﻳﺖهﺎی وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻬﺖ اﻳﺠ ﺎد ﺳ ﺪی در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺪامهﺎ ،ﺑﻪ درون زﻧﺪانهﺎ ﺑﺮدﻩ ﺷ ﺪ .اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ در ﮐﺘ ﺎب " ﻗﺘ ﻞﻋ ﺎم زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ" از
اﻧﺘﺸ ﺎرات ﺳ ﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ ﺧﻠ ﻖ ﮐ ﻪ ﭼﻨ ﺪﻳﻦ ﺳ ﺎل ﭘ ﻴﺶ ﺑ ﻪ ﻧﮕ ﺎرش درﺁﻣ ﺪﻩ ﻧﻴ ﺰ در ﺗﺄﺋﻴ ﺪ "ﺗﻮﺑ ﻪ
ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ" اﻓ ﺮاد واﺑﺴ ﺘﻪ ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﺳ ﺎزﻣﺎن ﺑﺮوﺷ ﻨﯽ ﺳ ﺨﻦ ﮔﻔﺘ ﻪ ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ؛ هﺮﭼﻨ ﺪ اﻣ ﺮوز ﺑﺮﺧ ﯽ از
ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺳ ﻌﯽ در اﻧﮑ ﺎر اﻳ ﻦ اﻣ ﺮ ﻧﻤ ﻮدﻩ و ﭼﻨ ﻴﻦ ﻣﺴ ﺌﻮﻟﻴﺘﯽ را ﻧﻤ ﯽﭘﺬﻳﺮﻧ ﺪ.
ﻣﺜ ً
ﻼ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎب "ﻧﻪ زﻳﺴﺘﻦ و ﻧﻪ ﻣﺮگ" )اﻳﺮج ﻣﺼﺪاﻗﯽ( در ﺻ ﻔﺤﻪ  ، ٣١۴ﺟﻠ ﺪ  ٢اﻳ ﻦ ﮐﺘ ﺎب در
اﻳ ﻦ راﺑﻄ ﻪ ﺗ ﺎ ﺁﻧﺠ ﺎ ﭘ ﻴﺶ ﻣ ﯽرود ﮐ ﻪ در ﺣﺎﻟﻴﮑ ﻪ ﻣﻄﻠ ﺐ زﻳ ﺮ را از ﮐﺘ ﺎب ﻓ ﻮقاﻟ ﺬﮐﺮ )ﮐﺘ ﺎب ﻗﺘ ﻞﻋ ﺎم
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ( ﻧﻘ ﻞ ﻣ ﯽﮐﻨ ﺪ ،ﺁن را ﻣ ﻮرد اﻧﺘﻘ ﺎد ﻗ ﺮار دادﻩ و ﺗﮑ ﺬﻳﺐ ﻣ ﯽ ﻧﻤﺎﻳ ﺪ .ﺁن ﻧﻘ ﻞ ﻗ ﻮل ﭼﻨ ﻴﻦ
اﺳﺖ" :ﻓﺮﻳﺒﺎ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻋﺪﻩای دﻳﮕ ﺮ از زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺷ ﺒﮑﻪﻳ ﯽ اﻳﺠ ﺎد ﮐ ﺮدﻩ ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻨ ﺪ ٢٠٩
ارﺗﺒ ﺎط داﺷ ﺘﻨﺪ .ه ﺮ وﻗ ﺖ ﻣﺘﻮﺟ ﻪ ﻣ ﯽﺷ ﺪﻧﺪ ﮐ ﻪ رژﻳ ﻢ در ﻧﻈ ﺮ دارد ﮐﺴ ﯽ را اﻋ ﺪام ﮐﻨ ﺪ ،از ﻃﺮﻳ ﻖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮاب ﮔﺰارشهﺎﺋﯽ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ ﯽداد اﻓ ﺮاد ﻣ ﻮرد ﻧﻈ ﺮ ﻓﻌ ﺎﻟﻴﺘﯽ ﻧﺪارﻧ ﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺎن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﺑﭽﻪهﺎ را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ" .اﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ دﺧﺘﺮی ﮐ ﻪ در ﻣ ﺘﻦ ﻓ ﻮق ﺑ ﻪ ﺁن
اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺗﻔﺎﻗًﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی زﻧﺪاﻧﻴﺎن دهﻪ  ، ۶٠زﻳﺎد از او اﺳ ﻢ ﺑ ﺮدﻩ ﺷ ﺪﻩ
ﻼ در ﻧﻮﺷﺘﻪ "ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ )زﻧﺪان زﻧﺎن(" ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ،ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ" :دﺧﺘﺮی
اﺳﺖ .ﻣﺜ ً
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﻨﺪﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻣﺘﻴﻦ ﺑﻮد ...ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑ ﻪ اﺳ ﻢ ﺗ ﻮابه ﺎ را
از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ،او را ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﺗﺎ  ۶ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از او ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .ﮐﻢﮐﻢ ﺗ ﻮی ﺑﻨ ﺪ
ﭘﻴﭽﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻮابهﺎی ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﻟﻮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ه ﻢ ﮐ ﻪ ﮔﻮﻳ ﺎ ﺳﺮدﺳ ﺘﻪ ﺁﻧﻬ ﺎ ﺗ ﻮی ﺑﻨ ﺪ ﻣ ﺎ ﺑ ﻮد،
دﺳﺘﺶ رو ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .او هﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻣ ﯽرﻓ ﺖ و اﮔ ﺮ ﮐ ﺎری
ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼ ﺮا ﮐ ﻪ ﺗ ﻮی ﺑﻨ ﺪ دﺧﺘ ﺮی ﻣﺘ ﻴﻦ و ﺳ ﺎﮐﺖ ﺑ ﻮد و ﺑ ﺎ ﮐﺴ ﯽ ﮐ ﺎری ﻧﺪاﺷ ﺖ و
ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻨﻔﻮری از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷ ﺘﻪ ﺑ ﻮد .او و ﺗﻤ ﺎم ﮔ ﺮوهﺶ از ه ﻮاداران ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ در
هﻤﻪ ﮐﺎر دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ."...در ﻧﻮﺷﺘﻪ "ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺑﻨﺪیهﺎ" از ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮقاﻟ ﺬﮐﺮ ﻧﻴ ﺰ ﻣﻄﻠ ﺐ ﻣﺸ ﺎﺑﻬﯽ ﻗﻴ ﺪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ..." :ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ هﺮ ﮐﺎری دﺳﺖ زدﻧ ﺪ .از ﮔ ﺰارشﻧﻮﻳﺴ ﯽه ﺎی
ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام .ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐ ﻪ در
ﺳ ﺎل  ۶٣در ﻣﺼ ﺎﺣﺒﻪای در "ﺣﺴ ﻴﻨﻴﻪ" ﮔﻔ ﺖ" :اﻳ ﻦ ﮔ ﺰارشه ﺎ و ﮐﺎره ﺎ در ﺧ ﺪﻣﺖ ﺣﻔ ﻆ اﻓ ﺮاد و
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ردﻩه ﺎی ﺑ ﺎﻻﺗﺮ ﺗﺸ ﮑﻴﻼت ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ ﺑ ﻮد" .ﻓﺮﻳﺒ ﺎ را ﺑﻌ ﺪًا در ﺳ ﺎل  ۶٧در ﺟﺮﻳ ﺎن ﻗﺘ ﻞﻋ ﺎم زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻋﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﻳ ﻦ ،از ﺑ ﺮدن ﺧ ﻂ ﻧ ﺪاﻣﺖ ﺑ ﻪ زﻧ ﺪان ﮐ ﻪ در ﺳ ﺎله ﺎی ٣٠
)ﭘ ﺲ از ﮐﻮدﺗ ﺎی  ٢٨ﻣ ﺮداد( ﺗﻮﺳ ﻂ رهﺒ ﺮی ﺣ ﺰب ﺗ ﻮدﻩ ﺻ ﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ﻪ ﺑ ﻮد ،ﺗﺠﺮﺑ ﻪ ﺑﺴ ﻴﺎر ﺗﻠﺨ ﯽ
داﺷﺖ .ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﻧﻴﺰ ﻇﺎهﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻋﺪامهﺎ و ﺣﻔﻆ ﮐﺎدرهﺎی ﺣﺰﺑ ﯽ،
ﭼﻨﺎن ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع ﺳ ﻠﻄﻨﺘﯽ در زﻧ ﺪان
و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﺑﺮاز ﻧﺪاﻣﺖ ،ﺧﻴﻠﯽ زود ﻓﺎﺟﻌﻪﺁﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﺁن ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪﻩ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴ ﻴﺎر
ﺗﻠﺨﯽ را در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮدن ﺧ ﻂ ﻧ ﺪاﻣﺖ ﺑ ﻪ زﻧ ﺪان ﺗﻮﺳ ﻂ "ﮐﻤﻴﺘ ﻪ ﻣﺮﮐ ﺰی"
ﭘ ﺲ از دﺳ ﺘﮕﻴﺮیه ﺎی ﮔﺴ ﺘﺮدﻩ ﺑﻌ ﺪ از  ٢٨ﻣ ﺮداد ،از ﻳ ﮏ ﻃ ﺮف ﺑﺎﻋ ﺚ در ه ﻢ ﺷﮑﺴ ﺘﻦ ﻓﻀ ﺎی
ﻣﺒ ﺎرزاﺗﯽ در زﻧ ﺪان ،ﺗﻀ ﻌﻴﻒ روﺣﻴ ﻪ ﻣﺒ ﺎرزﻳﻦ و ﮔﺴ ﺘﺮش ﻓﻀ ﺎی ﺑ ﯽاﻋﺘﻤ ﺎدی در ﻣﻴ ﺎن زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن
ﮔﺸﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ ﮐﻤﮏ ﻧﻤ ﻮد ﺗ ﺎ ﺧ ﻮد را ﻗﺪرﻗ ﺪرت ﻧﺸ ﺎن دادﻩ و ﻓﻀ ﺎی رﻋ ﺐ و
وﺣﺸ ﺖ را در زﻧ ﺪانه ﺎ و در ﮐ ﻞ ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﻣﺴ ﺘﻮﻟﯽ ﺳ ﺎزد .در ﺁن دورﻩ ،ﻧ ﺎدﻣﻴﻦ اﻟﺒﺘ ﻪ ﻏﻴ ﺮ"ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ"
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ هﻢ در زﻧﺪان ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸ ﺎر ﻧﺸ ﺮﻳﻪای ﺑ ﻪ ﻧ ﺎم "ﻋﺒ ﺮت" زدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ در ﺁن ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ ﺣ ﺰب
ﺗﻮدﻩ و ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻮروی و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑ ﺮ ﻧﺘ ﺎﻳﺞ ﺑﺴ ﻴﺎر ﻧ ﺎﮔﻮار ﺳﻴﺎﺳ ﺖ ﺣ ﺰب ﺗ ﻮدﻩ
در زﻧﺪان در ﺟﺮﻳﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮیهﺎی ﭘﺲ از  ٢٨ﻣﺮداد ،در دهﻪ  ۶٠ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﺗﺠﺮﺑ ﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر و دردﻧﺎﮐﯽ از ﺁن ﺣﺎﺻﻞ ﺷ ﺪ .در ﺷ ﺮاﻳﻂ ﺑﺴ ﻴﺎر وﺣﺸ ﻴﺎﻧﻪ
و ﺧ ﻮنﺑ ﺎر اﻳ ﻦ ده ﻪ ﺻ ﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻨﮑ ﻪ "ﻇ ﺎهﺮًا ﺗ ﻮابﺷ ﺪﻩه ﺎ" هﻤ ﻮارﻩ ﻣﺠﺒ ﻮر ﺑﻮدﻧ ﺪ ﺟﻬ ﺖ اﺛﺒ ﺎت
"ﺻ ﺪاﻗﺖ" ﺧ ﻮد ﺑ ﻪ ﺷ ﮑﻨﺠﻪﮔ ﺮان و دژﺧﻴﻤ ﺎن ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ،دﺳ ﺖ ﺑ ﻪ ه ﺮ ﻋﻤ ﻞ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴ ﺖ و
ﺿ ﺪﺧﻠﻘﯽ ﺑﺰﻧﻨ ﺪ ،ﮐﻤﺘ ﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠ ﻪ ﺣﺎﺻ ﻞ از ﺁن ﺳﻴﺎﺳ ﺖ زﺷ ﺖ ﺗﺠﺮﺑ ﻪ ﺷ ﺪﻩ ،ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓﻀ ﺎی ﻣﺒ ﺎرزاﺗﯽ
زﻧ ﺪان ﺑ ﻮد .در ﺷ ﺮاﻳﻄﯽ ﮐ ﻪ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ در ﻳﮑ ﯽ از ﺳ ﺨﺖﺗ ﺮﻳﻦ وﺿ ﻌﻴﺖه ﺎ ﺑﺴ ﺮ ﺑ ﺮدﻩ و
ﻓﺸﺎرهﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧ ﺪ ،ﻣﺸ ﺎهﺪﻩ اﻓ ﺮادی از ﺧ ﻮد زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﮐ ﻪ ﭘ ﺎ را از ﺣ ﺪ
ﻧ ﺪاﻣﺖ و ﺑﺮﻳ ﺪﮔﯽ و اﻧﻔﻌ ﺎل ﻓﺮاﺗ ﺮ ﮔﺬاﺷ ﺘﻪ و ﺑ ﻪ ﺧ ﺪﻣﺖ رژﻳ ﻢ درﺁﻣ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ )هﺮﭼﻨ ﺪ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت
"ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ" -ﮐ ﻪ اﻟﺒﺘ ﻪ ﺑ ﺮای دﻳﮕ ﺮان ﻣﺸ ﺨﺺ ﻧﺒ ﻮد( ،ﺑﻴﺸ ﺘﺮﻳﻦ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔ ﯽ را روی ﺁنه ﺎ ﺑﺠ ﺎ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﺎزﻩ ،در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑ ﻪ ﭼﻨ ﺎن ﮐ ﺎری ﻣﺒ ﺎدرت ﺷ ﺪﻩ ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ ﺑ ﺮای رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ
ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ وﻳﮋﻩ از ﻃﺮﻳﻖ در هﻢ ﺷﮑﺴ ﺘﻦ و ﺑ ﻪ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ و ﺗﻤﮑ ﻴﻦ واداﺷ ﺘﻦ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ،
ﺣﮑ ﻢ ﻣ ﺮگ و زﻧ ﺪﮔﯽ را داﺷ ﺖ .ﺑ ﻪ ﻋﺒ ﺎرت دﻳﮕ ﺮ ،ﺗﻮﺳ ﻞ "ﺁﮔﺎهﺎﻧ ﻪ" ﺑ ﻪ ﺗﻮﺑ ﻪ ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﺧ ﺪﻣﺖ
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"ﻧﺎﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ" ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ رژﻳﻢ دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد! ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ در اواﺳ ﻂ
ﺳﺎل  ١٣۶١در زﻧﺪان اوﻳ ﻦ و ﻗ ﺰلﺣﺼ ﺎر ﻟ ﻮ رﻓ ﺖ ،اﻣ ﺎ اﺛ ﺮات ﺑﺴ ﻴﺎر ﻣﻨﻔ ﯽ ﺁن در ﺷﮑﺴ ﺘﻦ ﻓﻀ ﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در زﻧﺪان و دﻳﮕﺮ ﺗ ﺄﺛﻴﺮات ﺁن از ﺑ ﻴﻦ ﻧﺮﻓ ﺖ .در ﻋ ﻴﻦ ﺣ ﺎل ،ﺑ ﺎ رو ﺷ ﺪن اﻳ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻮع در
ﺗﻬﺮان ،ﻻﺟﻮردی ﻓﺸﺎر هﺮﭼﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮی را ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺠﺎهﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد .ﺗﻌﺪادی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑ ﻪ
ﻼ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ اﻋﺪام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ اﻋﺪام
"ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ" روی ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون ﺁن ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻀ ﯽ ﻧﻴ ﺰ در اﻳ ﻦ ﭘﺮوﺳ ﻪ اﺳ ﺘﺤﺎﻟﻪ ﻳﺎﻓﺘ ﻪ و ﺑ ﺎ ﻣﺒ ﺎدرت ﺑ ﻪ اﻋﻤ ﺎﻟﯽ ﻧﻈﻴ ﺮ ﺁﻧﭽ ﻪ ﮐ ﻪ ﺗ ﻮابه ﺎی
واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻒ ﺁﻧﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .در هﺮ ﺣ ﺎل ،ﺁﺧ ﺮﻳﻦ ﻧﺘ ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ ﻞ از "ﺗﻮﺑ ﻪ ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ"
ﻧﻴ ﺰ ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﻪ اﻳ ﻦ ﺑ ﻪاﺻ ﻄﻼح ﺗﺎﮐﺘﻴ ﮏ ،ﺗﻨﻬ ﺎ ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﺴ ﺖ ﺑ ﻪ رژﻳ ﻢ ﮐﻤ ﮏ ﻧﻤ ﻮدﻩ و در ﺧ ﺪﻣﺖ
ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺑﻨﺪیهﺎ" ﮐﻪ در ﻓﻮق ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ،در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺘ ﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ" :ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ زﻧﺪان ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑ ﻪ ه ﺪفهﺎﻳﺸ ﺎن دﺳ ﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨ ﺪ و ﺗﻮاﻧﺴ ﺘﻨﺪ ﻓﮑ ﺮ ﺗ ﻮابﺷ ﺪن
را -وﻟﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ -ﺑ ﻪ ﻣﻴ ﺎن ه ﻮاداران ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ ﺑﺒﺮﻧ ﺪ ،و ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﻧﻈ ﻢ و ﻣﻘ ﺮرات
دﻟﺨﻮاﻩﺷﺎن را در زﻧ ﺪان ﺑﺮﻗ ﺮار ﮐﻨﻨ ﺪ ،ﻗﺪرﻗ ﺪرﺗﯽﺷ ﺎن را ﺗﺜﺒﻴ ﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨ ﺪ ،ﻓﻀ ﺎی رﻋ ﺐ و وﺣﺸ ﺖ را
ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻓﮑﺮ را ﺟﺎ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ و ﺑﯽﻓﺎﻳ ﺪﻩ اﺳ ﺖ و
راه ﯽ ﺟ ﺰ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ و ﮐ ﺮﻧﺶ ﻧﻴﺴ ﺖ ،ﻧﺸ ﺮﻳﻪ "ﻣﻨ ﺎﻓﻖ" را ﺗﻌﻄﻴ ﻞ ﮐﺮدﻧ ﺪ و در ﭘ ﯽ ﺁن ﺷ ﻤﺎری از
"ﺗﻮابهﺎی ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ" ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺷﻤﺎری دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮمﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺒﺲهﺎی درازﻣ ﺪت
و دادن ﺗﻌﻬ ﺪ هﻤﮑ ﺎری هﻤ ﻪﺟﺎﻧﺒ ﻪ ﺑ ﻪ ﺗ ﻮابه ﺎی واﻗﻌ ﯽ ﺗﺒ ﺪل ﺷ ﺪﻧﺪ .ﺷ ﻤﺎری ه ﻢ ﮐ ﻪ هﻨ ﻮز ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﻪ
ﻣﺎهﻴﺖﺷﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد و رژﻳ ﻢ ﻣ ﯽﭘﻨﺪاﺷ ﺖ ﮐ ﻪ ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﺗ ﻮاب ﺷ ﺪﻩاﻧ ﺪ را ﺑ ﻪ هﻤﮑ ﺎریه ﺎی
ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ وادار ﮐﺮدﻧﺪ".
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ "ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ" و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﻮاب ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ
و در ﺿﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران رژﻳﻢ در زﻧﺪانهﺎ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ ﺧﻮشرﻗﺼﯽهﺎی ﺗﻮابهﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺑﻪ هﻤ ﻪ
ﺁنه ﺎ اﻃﻤﻴﻨ ﺎن ﻧﺪاﺷ ﺖ ،در ﺳ ﺎل  ۶٣ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ هﻤﮕ ﯽ از ﻃ ﺮف ﻣﺴ ﺌﻮﻟﻴﻦ زﻧ ﺪانه ﺎ ﻳﮑﺒ ﺎر دﻳﮕ ﺮ ﻣ ﻮرد
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﮏ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﮔ ﺮ ﻣ ﻮاردی از ﺗ ﻮاب ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ در ﺑ ﻴﻦ ﺁنه ﺎ
وﺟﻮد دارد ،ﺷﻨﺎﺳ ﺎﺋﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ .ﺑﺎﻳ ﺪ داﻧﺴ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑﻌﻀ ﯽ از زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺳ ﺎﺑﻖ ،از ﺗﻈ ﺎهﺮ ﺑ ﻪ ﺗﻮﺑ ﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ در ﺳ ﺎل  ۶۴ﻧﻴ ﺰ ﺻ ﺤﺒﺖ ﻣ ﯽﮐﻨﻨ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑﺎﻋ ﺚ ﺁزادی
ﺁﻧﺎن از زﻧﺪان و ﮔﺎﻩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻋﺮاق ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ .واﺿ ﺢ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ
اﻳ ﻦ ﻣ ﻮارد ﮐ ﻪ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﺷ ﺮاﻳﻂ ﺧ ﺎص ﺳ ﺎل  ۶۴ﺑ ﻮدﻩ اﺳ ﺖ ،رﺑﻄ ﯽ ﺑ ﻪ "ﺗﻮﺑ ﻪ ﺗ ﺎﮐﺘﻴﮑﯽ" ﻣﻌ ﺮوف
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ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ در ﺳﺎل  ۶١ﻧﺪارد .در ﺳﺎل  ۶۴ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮاﺑﻴﻦ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭼﻨﺪ روزﻩ رﻓﺘ ﻪ
و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺪ.
دراﻳﻨﺠﺎ ذﮐﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ رژﻳﻢ در هﻤﺎن ﺳﺎل  ۶١ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴ ﺪن ﺑﻌﻀ ﯽ ﺑﻨ ﺪهﺎی
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای در هﻢ ﺷﮑﺴ ﺘﻦ روﺣﻴ ﻪ ﻣﻘﺎوﻣ ﺖ در زﻧ ﺪان ،رﻗ ﻢ ﺁﻧﻬ ﺎ را ﺑﺴ ﻴﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی هﻢ در اﻳ ﻦ ﮐ ﺎر ﻣﻮﻓ ﻖ ﺷ ﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﺷﻮد ﮐ ﻪ در ﺳ ﺎل  ۶٢ﮐ ﻪ دﺳ ﺘﮕﻴﺮی ﺑﺨﺸ ﯽ از ﻧ ﻮﮐﺮان وﭼﮑﻤ ﻪﻟﻴﺴ ﺎن رژﻳ ﻢ
ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻮدﻩایهﺎ ،در دﺳﺘﻮر ﮐ ﺎر ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓ ﺖ ،رﻗ ﻢ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ رﺷ ﺪ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻣﻼﺣﻈ ﻪای
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ دژﺧﻴﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از وﺟﻮد ﺁﻧﻬﺎ در ﺑﻨﺪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺮای واردﺁوردن ﻓﺸﺎر
هﺮﭼﻪ اﻓﺰونﺗﺮی ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ وﺣﺸﺖه ﺎ و ﺷ ﺮاﻳﻂ ﻃﺎﻗ ﺖﻓﺮﺳ ﺎی ﻣﻮﺟ ﻮد در
زﻧ ﺪانه ﺎ ،ﺗﺴ ﻠﻴﻢ رژﻳ ﻢ ﻧﺸ ﺪﻩ و هﺮﭼﻨ ﺪ ﻇ ﺎهﺮًا ﺧ ﺎﻣﻮش اﻣ ﺎ ﺳ ﺮﻓﺮازاﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺁن اﻳﺴ ﺘﺎدﮔﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺖ هﺮﭼﻪ ﺑ ﺎزﺗﺮی اﺳ ﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨ ﺪ (٣).در ﺿ ﻤﻦ ﺑ ﺎ ﮔﺬﺷ ﺖ زﻣ ﺎن و ﺗ ﺪاوم ﻓﺸ ﺎرهﺎ در
زﻧﺪان از ﻳﮏ ﻃﺮف و ﺿﺮﺑﻪﺧﻮردن ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﻀﻌﻴﻒ ﭼﺸﻢاﻧﺪازهﺎی ﻣﺒ ﺎرزاﺗﯽ در ﻣﻴ ﺎن
زﻧﺪاﻧﻴﺎن وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺁرﻣﺎنهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،در ﺳﺎلهﺎی ﺑﻌﺪ ﻋﺪﻩای ﻧﻴ ﺰ از ﻣﻴ ﺎن زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ درون ﺻﻒ ارﺗﺠﺎع ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮدﻩ و ﺗﻮاب ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻮابهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﺎﺳﻮسهﺎی ﻣﺨﻔﯽ رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ در زﻧﺪانهﺎ
هﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﻪ ﻣ ﯽداﻧ ﻴﻢ در زﻧ ﺪانه ﺎی رژﻳ ﻢ ﺷ ﺎﻩ ﻧﻴ ﺰ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ وﺟ ﻮد داﺷ ﺘﻨﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ ﺗﻬﺪﻳ ﺪ و ﺗﻄﻤﻴ ﻊ
ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان و دﺳﺖاﻧ ﺪرﮐﺎران زﻧ ﺪانه ﺎ ،ﺑ ﻪ ﮐ ﺎر ﺟﺎﺳﻮﺳ ﯽ در ﻣﻴ ﺎن زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴ ﺖ و
ﻣﺘﺮﻗ ﯽ ﮔﻤﺎﺷ ﺘﻪ ﺷ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ .واﺿ ﺢ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در ﺷ ﺮاﻳﻂ ﻣﺒ ﺎرزﻩ ﻃﺒﻘ ﺎﺗﯽ در ﺁن دورﻩ ﮐ ﻪ ﻣﺒ ﺎرزﻩ
ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮد و ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﻓﻀﺎی ﻏﺎﻟﺐ در زﻧﺪانهﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ
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دادﻩ و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﻘﺎوم ﻧﻴﺰ از ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺧﺎﺻﯽ در زﻧﺪان ﺑﺮﺧ ﻮردار ﺑﻮدﻧ ﺪ ،اﻳ ﻦ ﺧ ﺎﺋﻨﻴﻦ ،ﺟ ﺮأت
ﻼ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧ ﻪ
اﺑ ﺮاز وﺟ ﻮد ﻧﺪاﺷ ﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑ ﺮدهﺎﻳﺸ ﺎن ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ دﻳﮕ ﺮ ،ﺑﺼ ﻮرت ﮐ ﺎﻣ ً
ﺻ ﻮرت ﻣ ﯽﮔﺮﻓ ﺖ .اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ در ﺁﻏ ﺎز دﺳ ﺘﮕﻴﺮیه ﺎ در ﺳ ﺎل  ۶٠ﮐ ﻪ ﻓﻀ ﺎی زﻧ ﺪانه ﺎ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻓﻀ ﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮد ،ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن زﻧﺪانهﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯽ را در ﻣﻴﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺒﺎرز ﮔﻤﺎردﻩ و از ﻃﺮﻳ ﻖ ﺁﻧ ﺎن
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻓﻀﺎی زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﻗ ﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧ ﺪ .زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ از
ﻻ ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان "ﺁﻧ ﺘﻦ" ﻳ ﺎد ﻣ ﯽﮐﺮدﻧ ﺪ و هﺮﺟ ﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳ ﯽ ﻣ ﻮرد ﺷﻨﺎﺳ ﺎﺋﯽ ﻣﺒ ﺎرزﻳﻦ
اﻳﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﻌﻤﻮ ً
واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺳ ﻌﯽ در دوری از او ﻧﻤ ﻮدﻩ و ﺣﻀ ﻮرش را در ﻣﺤ ﻞ ،ﺑ ﺮای هﺸ ﺪار ﺑ ﻪ اﻃ ﻼع
دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺗﺎ ﻣﺪتهﺎ هﻨﻮز ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺑﻨﺪهﺎ "،ﺗﻮاب" ﻧ ﺎﻣﯽ ﻧﺎﺷ ﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد .واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁﻏﺎز ﻳﻮرش ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﺑ ﻪ ﺗ ﻮدﻩه ﺎ ،ﺗﻌ ﺪاد ﮐﺴ ﺎﻧﯽ
ﮐ ﻪ ﭘ ﺲ از دﺳ ﺘﮕﻴﺮی ،ﺑ ﺎ رژﻳ ﻢ هﻤﮑ ﺎری ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ ،ﺑﺴ ﻴﺎر اﻧ ﺪک ﺑﻮدﻧ ﺪ و از اﻳ ﻦ رو "ﺗ ﻮاب" ﻧﻴ ﺰ ﺗ ﺎ
ﻣﺪتهﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوی ﺧﺎﺻﯽ در زﻧﺪان ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل هﺮﭼﻪ رژﻳﻢ اﻣﮑﺎن دﺳ ﺘﮕﻴﺮیه ﺎی
ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ و هﺮﭼﻪ در ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴ ﺖه ﺎﺋﯽ ﮐﺴ ﺐ ﻣ ﯽﻧﻤ ﻮد،
ﺑ ﺮ ﺗﻌ ﺪاد ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮای ﺧ ﺪﻣﺖ ﺑ ﻪ دژﺧﻴﻤ ﺎن ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ،ﺧ ﻮد را در اﺧﺘﻴ ﺎر ﺁنه ﺎ ﻗ ﺮار
ﻣﯽدادﻧﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰودﻩ ﺷﺪﻩ و رژﻳﻢ ﻗ ﺪرت ﺑﻴﺸ ﺘﺮی در زﻧ ﺪان ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ ﻣ ﯽﺁورد .دﻳﮕ ﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ در ﺁﺧ ﺮ
ﺳﺎل  ، ۶٠در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﺑﺎور زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺻﺎدق و ﻣﺒﺎرز ،ﮐﺴﺎﻧﯽ در زﻧﺪان ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼ ﺮﺧﺶ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻋﻠﻨًﺎ اﻋﻼم و ﺁن را ﺑ ﻪ ﻧﻤ ﺎﻳﺶ ﻣ ﯽﮔﺬاﺷ ﺘﻨﺪ .ﺑﻠ ﻪ ،اﮐﻨ ﻮن در
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻌ ﺪ از ﺷﮑﺴ ﺖ ﻳ ﮏ اﻧﻘ ﻼب ﺑ ﺰرگ و ﺗ ﻼش دﺷ ﻤﻨﺎن ﻣ ﺮدم
ﻣﺒﺎرز اﻳﺮان ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺗﻮدﻩهﺎ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﯽﻣﺴﻤﺎی "ﺗﻮاب" ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﻋﻠﻨ ًﺎ-
و ﻧﻪ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ -ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻗﺒ ﻞ از ﻇﻬ ﻮر ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ،دﺳ ﺖاﻧ ﺪرﮐﺎران ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ در زﻧ ﺪانه ﺎ ،ﺑ ﺮای اﻧﺠ ﺎم ﺧﻴﻠ ﯽ از
اﻣﻮراتﺷﺎن -از ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺷ ﮑﻨﺠﻪ ﺁﻧ ﺎن و ﺗ ﺎ اﻧﺠ ﺎم ﮐﺎره ﺎی رﻳ ﺰ و
درﺷﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ و ﻏﻴﺮﻩ در زﻧﺪان -ﻻتهﺎ و ﻟﻤﭙﻦهﺎ و ﺑﯽﻓﺮهﻨﮓﺗﺮﻳﻦ اﻓ ﺮاد ﺟﺎﻣﻌ ﻪ را ﮐ ﻪ در ﺧﻴﻠ ﯽ
ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀ ﯽ از ﺁن ﻻته ﺎ و
ﻟﻤ ﭙﻦه ﺎ ﮐ ﻪ از ﻓ ﺮدای روی ﮐ ﺎر ﺁﻣ ﺪن رژﻳ ﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ از ﺟﺎﻧ ﺐ ﻧﻴﺮوه ﺎی ﺿ ﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻣﺮﺗﺠ ﻊ رژﻳ ﻢ ،ﻣﺘﺸ ﮑﻞ ﺷ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ ،در ﺟﺮﻳ ﺎن دﺳ ﺘﮕﻴﺮیه ﺎ و ﺣﻤﻠ ﻪ ﺑ ﺎ ﭼ ﺎﻗﻮ و ﻏﻴ ﺮﻩ ﺑ ﻪ ﻧﻴﺮوه ﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ،ﻧﻘ ﺶ ﻣﻬﻤ ﯽ اﻳﻔ ﺎء ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ .ﺑ ﺎ اﻳ ﻦ ﺣ ﺎل ،ﻳ ﺎرﮔﻴﺮی ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ از
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ﺁﻧﻬﺎ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدﻩای داﺷﺖ .در اﻳﻨﺠ ﺎ ﺟﻬ ﺖ ﻳ ﺎدﺁوری ،ﺑ ﻪ ﻧﻤﻮﻧ ﻪای ﮐ ﻪ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﺷ ﻬﺮ ﺑﻨ ﺪر ﻋﺒ ﺎس
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ" :ﺗﻮی زﻧﺪان ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﮔﺸ ﺖ ﺑ ﻪ ﻗ ﻮل ﺧﻮدﺷ ﺎن از "ﺧﻮاهﺮه ﺎ" ﻳﻌﻨ ﯽ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ
ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﺧ ﺎﻃﺮ دزدی و ﻓﺤﺸ ﺎ و ﻣﺮﺗﮑ ﺐ ﺷ ﺪن ﺑ ﻪ ﮐﺎره ﺎی ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗ ﯽ دﺳ ﺘﮕﻴﺮ ﺷ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ ،اﺳ ﺘﻔﺎدﻩ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ...زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن در زﻧﺪان اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ دﺳﺖ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ هﻤ ﻪ ﻣ ﺮد ﺑﻮدﻧ ﺪ
وﻟﯽ ﺗﻮی ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻪ ﻣ ﺎ را ﭼﻨ ﺪﻳﻦ ﺑ ﺎر ﺑ ﺮای ﺑ ﺎزﺟﻮﻳﯽ ﻣﺠ ﺪد ﺑﺮدﻧ ﺪ از هﻤ ﺎن "ﺧﻮاهﺮهﺎﻳﺸ ﺎن" اﺳ ﺘﻔﺎدﻩ
ﻣﯽﮐﺮدﻧ ﺪ ﺑ ﺮای اﻳﻨﮑ ﻪ ﻣ ﺎ را ﺑﺒﺮﻧ ﺪ ﻣ ﺜ ً
ﻼ دﺳﺘﺸ ﻮﻳﯽ و اﻳ ﻦ ﺟ ﻮر ﮐﺎره ﺎ) ".ﻧﻘ ﻞ از ﺁزادﻩ ﺑﻨ ﺪری()*(.
اﺳﺎﺳًﺎ ،اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻته ﺎ و ﻟﻤ ﭙﻦه ﺎ ،ﻋﻘ ﺐﻣﺎﻧ ﺪﻩه ﺎ ﺑ ﻪ ﻟﺤ ﺎظ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ و ﺑ ﯽﻓﺮهﻨ ﮓﺗ ﺮﻳﻦ
ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اوﻟﻴﻦ ﻗﺸﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑ ﺮای ﺑﺮﭘ ﺎﺋﯽ رژﻳ ﻢ دار و ﺷ ﮑﻨﺠﻪاش
ﻼ در
ﺑ ﻪ ﺁﻧﻬ ﺎ روی ﺁورد و ﺁﻧﻬ ﺎ ﻧﻴ ﺰ ﺑ ﯽدرﻳ ﻎ ﺑ ﻪ ﮐﻤ ﮏ وی ﺷ ﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻗﺒ ﻞ از ﺷ ﮑﻞﮔﻴ ﺮی ﺗ ﻮابه ﺎ ﻣ ﺜ ً
ﺗﻬﺮان در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺑﻨ ﺪهﺎی ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﺗﻤ ﺎم اﻣ ﻮر ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﻣﺴ ﺎﻳﻞ ﺻ ﻨﻔﯽ را
ﺧ ﻮد ﺳ ﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ و اﻧﺠ ﺎم ﻣ ﯽدادﻧ ﺪ ،ﺑ ﺮای ﮐﻨﺘ ﺮل ﺁﻧ ﺎن ،اﻓ ﺮادی از ﻣﻴ ﺎن ﻗﺸ ﺮ ﻣ ﺬﮐﻮر ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان
"ﭘﺎﺳﺪار" ،ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ .اﻳ ﻦ اﻓ ﺮاد ﺑ ﻪ هﻤ ﺮاﻩ رؤﺳ ﺎی زﻧ ﺪانه ﺎ ﮐ ﻪ اﻏﻠ ﺐ ﺧ ﻮد ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﻪ
هﻤﺎن ﻗﺸ ﺮ ﻟﻤ ﭙﻦ ﺑﻮدﻧ ﺪ )ﻣﺸ ﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬ ﺎ ﺣ ﺎج داود رﺣﻤ ﺎﻧﯽ ،رﺋ ﻴﺲ زﻧ ﺪان ﻗ ﺰلﺣﺼ ﺎر در ﺗﻬ ﺮان
ﺑ ﻮد( ،در اﺳ ﺎس ،در زﻳ ﺮ ﻗ ﺪرت ﻧﺎﺷ ﯽ از اﺳ ﻠﺤﻪ ﻧﻴﺮوه ﺎی ﻣﺴ ﻠﺢ رژﻳ ﻢ ﺷﺎهﻨﺸ ﺎهﯽ ﮐ ﻪ اﻣ ﺮوز
"اﺳﻼﻣﯽ" ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑ ﻪ ه ﺮ اﻗ ﺪام ﭘﺴ ﺖ و ﮐﺜﻴ ﻒ و ﺧﺸ ﻮﻧﺖﺑ ﺎری ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ذه ﻦه ﺎی ﻋﻠﻴ ﻞﺷ ﺎن
ﻣﯽرﺳﻴﺪ ،ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﻳﺎزﻳﺪﻧﺪ .اوﻟﻴﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑ ﺎ اﻳ ﻦ ﻗﺸ ﺮ در زﻧ ﺪان
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ هﻤﮕﺎن ﺁﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩای دارای اﺟﺰای ﺧﺎص ﺧ ﻮد ﻣ ﯽﺑﺎﺷ ﺪ .ﺑ ﺮ اﻳ ﻦ اﺳ ﺎس در درون
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﻮاب ﻧﻴﺰ اﺟ ﺰا و ﮔ ﺮوﻩﺑﻨ ﺪیه ﺎﺋﯽ را ﻣ ﯽﺗ ﻮان ﺗﺸ ﺨﻴﺺ داد و ﺗﻨ ﻮع وﻇ ﺎﻳﻒ و ﺗﻘﺴ ﻴﻢ ﮐﺎره ﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﺗ ﻮان در دو ﺣ ﻮزﻩ ﮐ ﺎر ﻋﻤﻠ ﯽ و ﮐ ﺎر ﻧﻈ ﺮی ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد:

اﻟﻒ -ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﺣﻮزﻩ ﮐﺎرهﺎی ﻋﻤﻠﯽ
اوﻟﻴﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶٠و  ، ۶١در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮﻧﻴﻦ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺁن ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮنﺑﺎر ،وﻇﺎﻳﻒ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ را ﺑ ﻪ
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دوش ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .در ﺁﻏﺎز ،ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن از ﻃﺮﻳ ﻖ ﺟﺎﺳﻮﺳ ﯽ و ﮐﻠ ﮏزدن ﺑ ﻪ ﺁﻧﻬ ﺎ ،ﻳﮑ ﯽ
از اﺻﻠﯽﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻮابهﺎ ،ﺑﻪ "ﮔﺸﺖ"رﻓ ﺘﻦ در ﻣﻌﻴ ﺖ ﭘﺎﺳ ﺪاران و ﻳ ﺎ دﻳﮕ ﺮ ﻧﻴﺮوه ﺎی ﺳ ﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و
اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﮑﺎر ﻣﺒﺎرزﻳﻦ در ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ و در ﮔﻠﻮﮔﺎﻩهﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﻬﺮی و ﻏﻴ ﺮﻩ ﺑ ﻮد .اﻳ ﻦ اﻣ ﺮ
از ﺁن ﺟﻬ ﺖ اهﻤﻴ ﺖ داﺷ ﺖ ﮐ ﻪ در ﺁن ﺷ ﺮاﻳﻂ ﺑﮕﻴ ﺮ و ﺑﺒﻨ ﺪ ،ﻣﺒ ﺎرزﻳﻦ زﻳ ﺎدی در ﻗﻄ ﻊ ارﺗﺒ ﺎط ﺑ ﺎ
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯽﺳﺮ ﭘﻨﺎﻩ ،اﻏﻠﺐ روزهﺎ در ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻩ و از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
دﻳﮕ ﺮ ﻣ ﯽرﻓﺘﻨ ﺪ و ﻳ ﺎ در ﮐﺮدﺳ ﺘﺎن از ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺁزاد روﺳ ﺘﺎﺋﯽ ﺑ ﻪ ﺷ ﻬﺮهﺎ و ﺑ ﺮﻋﮑﺲ در ﺗ ﺮدد ﺑﻮدﻧ ﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻮاب ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ هﺮﻳﮏ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺒﺎرز را ﻣﯽﺷ ﻨﺎﺧﺘﻨﺪ،
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﭘﺎﺳﺪاران در دﺳﺘﮕﻴﺮی اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑ ﺮای ﻧﻤﻮﻧ ﻪ ،ﻳﮑ ﯽ از ﺗ ﻮاﺑﻴﻨﯽ
ﮐ ﻪ در ﺁن زﻣ ﺎن ﺑﻄ ﻮر ﺑﺮﺟﺴ ﺘﻪ ﺑ ﻪ اﻧﺠ ﺎم اﻳ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ﻧﻨﮕ ﻴﻦ ﻣﺸ ﻐﻮل ﺑ ﻮد و ﺑ ﻪ ﻳﻤ ﻦ ﻗﺘ ﻞ و ﺷ ﮑﻨﺠﻪ
دﻳﮕﺮان ،زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻳﺎراﺣﻤﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از درﺁﻣﺪن از زﻧ ﺪان ه ﻢ در دﺳ ﺘﮕﺎﻩ ﺳ ﺮﮐﻮب ﺑﮑ ﺎر
ﭘﺮداﺧﺖ .او در ﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی راﻩ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋ ﺚ دﺳ ﺘﮕﻴﺮی دﻩه ﺎ ﺗ ﻦ از
ﮐﺎدرهﺎ و هﻮاداران اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺑﻪداماﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻋﻀﺎء
و ه ﻮاداران ﺳ ﺎزﻣﺎنه ﺎی دﻳﮕ ﺮ ﻧﻴ ﺰ ﻧﻘ ﺶ اﻳﻔ ﺎء ﮐ ﺮد .ﺑﻨ ﺎ ﺑ ﻪ اﻃﻼﻋ ﺎت ﻣﻮﺛ ﻖ ،وی ﻣ ﺪﺗﯽ در اﺗﻮﺑ ﺎن
ﺗﻬﺮان  -ﮐﺮج ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ هﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﮐﻪ از ﺁﻧﺠﺎ رد ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و از اﻳ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺷ ﻤﺎری
از ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺗﺤﻮﻳﻞ هﻤﮑﺎران ﺟﺪﻳﺪش داد .ﺷﻨﺎﺳ ﺎﺋﯽ ﻣﺒ ﺎرزﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷ ﺪﻩ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮای رژﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﮐﺎر دﻳﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﺑﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽﮐﺮدن ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﺷ ﮑﻞ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺗﻮاﺑﯽ را ﮐ ﻪ ﻣ ﯽﺑﺎﻳﺴ ﺖ ﮐ ﺎر ﺷﻨﺎﺳ ﺎﺋﯽ را اﻧﺠ ﺎم ده ﺪ ﺑﻮﺳ ﻴﻠﻪای
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ -اﻳﻦ ﮐﺎر در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﻨﻌﻪ و ﻳﺎ "روﺑﻨﺪ" و "ﭘﻮﺷﻴﻪ" ﮐﻪ روی ﺻﻮرت ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷ ﺪﻩ
ﺑ ﻮد ،اﻧﺠ ﺎم ﻣ ﯽﮔﺮﻓ ﺖ و در ﻣ ﻮرد ﻣﺮده ﺎ ﺑﻴﺸ ﺘﺮ از ﮐﻴﺴ ﻪ ﺳ ﻴﺎهﯽ ﮐ ﻪ دو ﺳ ﻮراخ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﭼﺸ ﻢه ﺎ
داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )هﺮﭼﻨﺪ در زﻧﺪانه ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ و در ه ﺮ ﻣﻘﻄ ﻊ ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ وﺳ ﻴﻠﻪ دﻳﮕ ﺮی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( .ﮔﻔﺘ ﻪ ﻣ ﯽﺷ ﻮد ﮐ ﻪ ﺑﻌﻀ ﯽ از زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﻧ ﺎم ﭼﻨ ﺎن اﻓ ﺮادی را
"ﮐﻮﮐﻠﺲ ﮐﻼن" ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﺴﻤﺎ ﻧﺒﻮد" .ﮐﻮﮐﻠﺲ ﮐﻼن"هﺎ را ﻧﺰد زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﮐ ﻪ ﺁنه ﺎ
را ﺑ ﻪ ﺻ ﻒ ﮐ ﺮدﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ ،ﻣ ﯽﺑﺮدﻧ ﺪ و ﺁنه ﺎ ،زﻧ ﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ هﻮﻳ ﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺖه ﺎی ﺳﻴﺎﺳ ﯽﺷ ﺎن ﺑ ﺮای
ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ رژﻳﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﺒﻮد -و ﺧﻮد ،اﻳﻦ را ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤ ﻞ ﺷ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ،
از ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ -ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ دژﺧﻴﻤﺎن ﻧﺸﺎن دادﻩ و ﺁنهﺎ را ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
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اﻳ ﻦ را ه ﻢ ﺑﺎﻳ ﺪ داﻧﺴ ﺖ ﮐ ﻪ ﺷ ﮑﺎر ﻧﻴﺮوه ﺎی ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ در ﺑﻴ ﺮون از زﻧ ﺪان ﺟﻬ ﺖ
ﺧ ﻮشﺧ ﺪﻣﺘﯽ ﺑ ﻪ ﺟﻨﺎﻳ ﺖﮐ ﺎران ،ﺻ ﺮﻓًﺎ ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ ﺗ ﻮابه ﺎی درون زﻧ ﺪانه ﺎ ﺻ ﻮرت ﻧﻤ ﯽﮔﺮﻓ ﺖ.
"اﮐﺜﺮﻳﺘﯽ"هﺎی ﺧ ﺎﺋﻦ ،ﺑ ﻪ ﻣﺜﺎﺑ ﻪ ﺗ ﻮابه ﺎی ﺑﻴ ﺮون از زﻧ ﺪان ،ﻳﮑ ﯽ از ﭘﺎه ﺎی ﻋﻤ ﺪﻩ ﺷ ﮑﺎر اﻧﺴ ﺎن در
ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻨﻬﺎ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻴﺮون ،در ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﮔﺮم)!( ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧ ﺪ و اﻳ ﻦ
ﮐﺎر را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از وﻇﺎﻳﻒ ﺳﻴﺎﺳﯽ-ﻋﻤﻠﯽﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺁﺧﺮ ،وﻇﺎﻳﻒ ﺗﺒﻠﻴﻐ ﯽﺷ ﺎن ﺑ ﺎ
ﺗﻮﺟﻴ ﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮده ﺎی ﺿ ﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ،در ﻧﺸ ﺮﻳﻪ "ﮐ ﺎر" و ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان ﺿ ﺮورت
ﭘﻴﺸﺒﺮد "اﻧﻘﻼب" و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺿﺪاﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﺁن ﺳﺎله ﺎ ﺑﻌﻀ ﯽ از
ﻣﺒﺎرزﻳﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن "اﻗﻠﻴ ﺖ" ﭘ ﺲ از دﺳ ﺘﮕﻴﺮی ،ﺑ ﺮای اﻳ ﻦ ﮐ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨ ﺪ رد ﮔ ﻢ ﮐﻨﻨ ﺪ ،ﺧ ﻮد را
"اﮐﺜﺮﻳﺘﯽ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿ ﻮع ،در ﻣ ﻮاردی ﺑﺎﻋ ﺚ ﺁزادی ﺁنه ﺎ ه ﻢ ﺷ ﺪﻩ ﺑ ﻮد .دژﺧﻴﻤ ﺎن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﺧﺎﺋﻨﻴﻦ اﮐﺜﺮﻳﺘﯽ را از اﻳﻦ ﻟﺤ ﺎظ ﻧﻴ ﺰ در ﺧ ﺪﻣﺖ ﺧ ﻮد
داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﮐﺜﺮﻳﺖ را ﺑﺎ ﮐﻼﻩ ﮐﻮﮐﻠﺲ ﮐﻼﻧﯽ و ﻳﺎ ﺑﺪون ﺁن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳ ﺎﺋﯽ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺑ ﻪ
زﻧﺪان ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺁنهﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ،دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪهﺎی "ﮔ ﺮم" ﺧ ﻮﻳﺶ ﺑ ﺎز ﻣ ﯽﮔﺸ ﺘﻨﺪ.
ﻓﺮخ ﻧﮕﻬ ﺪار ،ﺳﺮدﺳ ﺘﻪ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻴ ﺮون از زﻧ ﺪان ﻳﮑ ﯽ از ﺁنه ﺎ ﺑ ﻮد .درﺟ ﻪ ﻧﺰدﻳﮑ ﯽ ﻓ ﺮخ ﻧﮕﻬ ﺪار ﺑ ﺎ
ﻻﺟﻮردی ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺎب ﮐﺮﻳ ﻪ اوﻳ ﻦ او را ﺑ ﺎ ﻧ ﺎم ﮐ ﻮﭼﮑﺶ ﻣ ﻮرد ﺧﻄ ﺎب ﻗ ﺮار ﻣ ﯽداد .اﻳ ﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻘﻞ ﻗﻮل زﻳﺮ ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻨﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺮان ﺳ ﺎزﻣﺎن
اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺎ دژﺧﻴﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤ ﻮد" :ﻣ ﻦ در ﺑﻬ ﺎر ﺳ ﺎل  ١٣۶١در ﺳ ﺎﻟﻦ
 ۴زﻧﺪان اوﻳﻦ اﺗﺎق  ۴٢زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدم .در ﺁﻧﺠﺎ ﺷ ﺎهﺪ ﺻ ﺤﻨﻪای ﺷ ﺪم ﮐ ﻪ هﻴﭽﻮﻗ ﺖ ﻓﺮاﻣ ﻮش ﻧﻤ ﯽﮐ ﻨﻢ.
اﻳﻦ را ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺘﯽهﺎ از ﻻﺟﻮردی ﺳﺌﻮال ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﺁزاد ﻧﻤ ﯽﮐﻨﻴ ﺪ؟ اﻳ ﻦ ﺳ ﺌﻮال
را ﻣﺸﺨﺼًﺎ ﻋﺰتاﷲ وﺛﻮﻗﯽ ،ﻳﮏ اﮐﺜﺮﻳﺘﯽ ﺧﺎﻟﺺ)!( ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﻣ ﻦ ﺟﺎﻟ ﺐ ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ دﻳ ﺪم ﮐ ﻪ
ﻻﺟﻮردی ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﻨﯽ و ﮔﻮﻳﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﺎﺳﺦ داد! ﻻﺟﻮردی ﮔﻔﺖ :دﻳ ﺮوز ﻓ ﺮخ و ﻓﺘ ﺎحﭘ ﻮر
اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ﻟﻴﺴ ﺖﺷ ﺎن را دارﻳ ﻢ و ﺁزاد ﻣ ﯽﮐﻨ ﻴﻢ .ه ﺮ هﻔﺘ ﻪ ﻣ ﻦ ﺑ ﺎ
ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﺴﻪ دارم ﺷﻤﺎ هﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﻳﺘﯽﺑﻮدن ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ هﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩﺗﺎن ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس

ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ "ﻣﺎ ﻧﺎنﺧﻮر اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻴﻢ و ﺁزادﺗﺎن ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ) ".ﻧﻘﻞ از ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻴﻠﯽ ،ﻳﮑ ﯽ از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ از دهﻪ (*) (۶٠
ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﻌﻀﯽ از هﻮاداران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳ ﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﻳ ﺖ ،ﺑ ﻪ ﺣ ﻖ)!!( ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻨﺎد ﺑ ﻪ ﺷ ﺮﮐﺖ و هﻤﮑ ﺎری
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻳﻨﮑﻪ ﻧﺸ ﺮﻳﺎت ﺳ ﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﻳ ﺖ روی ﺳ ﺮﮐﻮب ﺗ ﻮدﻩه ﺎ و
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ﻧﻴﺮویهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﺻ ﺤﻪ ﮔﺬاﺷ ﺘﻪ و هﻤ ﻮارﻩ ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﺒ ﺎرزﻳﻦ و ﻣﺨ ﺎﻟﻔﻴﻦ
ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ ﻣ ﯽﻧﻤ ﻮد ،زﺑ ﺎن ﺑ ﻪ ﺷ ﮑﻮﻩ ﮔﺸ ﻮدﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ و ﻻﺟ ﻮردی ﮐ ﻪ ﻟﻴﺴ ﺖ اﻋﻀ ﺎء و
هﻮاداران اﮐﺜﺮﻳ ﺖ در اﺧﺘﻴ ﺎر او ﮔﺬاﺷ ﺘﻪ ﺷ ﺪﻩ ﺑ ﻮد ،ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﻧﺤ ﻮ ﺑ ﻪ ﺁﻧﻬ ﺎ ﭘﺎﺳ ﺦ ﻣ ﯽداد .ﻳﮑ ﯽ دﻳﮕ ﺮ از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁن دورﻩ ﻧﻴ ﺰ ﺑ ﻪ ﻧ ﺎم ر-ﻋﺒﺎﺳ ﯽ ،اﻃﻼﻋ ﺎﺗﯽ را در زﻣﻴﻨ ﻪ ﻓ ﻮق از ﻗ ﻮل ﻓ ﺮدی ﺑ ﻪ ﻧ ﺎم
ﻋﻠﯽ -س ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﻮد ،در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ .وی ﻣ ﯽ ﻧﻮﻳﺴ ﺪ" :ﺑ ﺎ ﻓﺮﻳ ﺎد
ﺑﺎزﭘﺮس ،ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺪار وارد اﺗﺎق ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎزﭘﺮس رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﺑ ﻪ دادت ﺑﺮﺳ ﺪ اﮔ ﺮ
دروغ ﮔﻔﺘ ﻪ ﺑﺎﺷ ﯽ ...ﺗ ﻮ اﻳ ﻦ داﺳ ﺘﺎن را از ﺧ ﻮدت ﺳ ﺎﺧﺘﻪای ﺑ ﺮای ﻧﺠ ﺎت ﺧ ﻮدت .در ﺣﻀ ﻮر اﻳ ﻦ
ﺑﺮادران ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺁن روز ﺟﻠﻮی ﻣﺠﻠ ﺲ رﻓﺘ ﻪ ﺑ ﻮدی و ادﻋﺎﻳ ﺖ را ﭼﻄ ﻮر ﻣ ﯽﺗ ﻮاﻧﯽ ﺛﺎﺑ ﺖ ﮐﻨ ﯽ!
ﮔﻔﺘﻢ،ﺁﺧﺮ ﻣﻦ در اﻳﻨﺠﺎ دﺳﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗ ﻮاﻧﻢ ﺣﺮﻓﻬ ﺎﻳﻢ را ﺛﺎﺑ ﺖ ﮐ ﻨﻢ ...ﺑ ﺎزﭘﺮس ﮔﻔ ﺖ ﻣ ﻦ
ﺳﺮان ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺁورم اﻳﻨﺠﺎ ،وای ﺑﻪ روزی ﮐﻪ اﮔ ﺮ ﺁﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺮا ﺗﺄﺋﻴ ﺪ ﻧﮑﻨﻨ ﺪ؛ در اﻳ ﻦ ﺻ ﻮرت ﺑ ﺪان ﮐ ﻪ
اﻳ ﻦ ﺑ ﺮادران ﭘﺎﺳ ﺪار ﭼﻨ ﺎن ﺧ ﺪﻣﺘﺖ ﺧﻮاهﻨ ﺪ رﺳ ﻴﺪ ﮐ ﻪ از ﮔﻔﺘ ﻪات ﭘﺸ ﻴﻤﺎن ﺷ ﻮی و ...در اﻳ ﻦ هﻨﮕ ﺎم
ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺎ ﺳﺮ اﺷﺎرﻩای ﺑﻪ دو ﭘﺎﺳﺪار ﮐﺮد و ﺁنهﺎ ﭘﺮدﻩای ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑ ﺎزﭘﺮس ﺑ ﻮد را ﮐﻨ ﺎر زدﻧ ﺪ.
ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ ﺁﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽدﻳﺪم ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدم .ﺑﻠﯽ ﺁﻧﺠﺎ ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار و دو ﻧﻔ ﺮ از ﻣﺴ ﺌﻮﻟﻴﻦ
اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در هﻔﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم ﺑﻪ دﻳ ﺪن
ﻣﻦ ﻣﯽﺁﻣﺪﻧﺪ .ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار از ﺁن دو ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮﺳﻴﺪ ،هﻤﻴﻦ اﺳﺖ و ﺁنهﺎ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻓﺮخ ﻧﮕﻬ ﺪار
رو ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﮑﺎن داد )ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺮد( ﺑﺎزﭘﺮس ﮔﻔﺖ واﻗﻌًﺎ ﺧﺪا ﺑ ﻪ ﺗ ﻮ

رﺣﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺁﻗﺎی ﻧﮕﻬ ﺪار ﺗﺄﺋﻴ ﺪت ﮐ ﺮد) ".ﻧﻘ ﻞ از "زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﻣﺒ ﺎرز و ﺧ ﺎﺋﻨﻴﻦ ﺑ ﻪ ﺧﻠ ﻖ" ،ر-
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺗﻴﺮ -١٣٨۵ﻣﻨﺒﻊ :ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﭼﺮﻳﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان(
اﻟﺒﺘﻪ ،اﻳﻦهﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از هﻤﮑﺎری ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار و دﻳﮕﺮ ﺧﺎﺋﻨﻴﻦ اﮐﺜﺮﻳﺘﯽ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬ ﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،هﺮﭼﻨﺪ هﻤﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﯽدهﻨ ﺪ ﮐ ﻪ در ﺷ ﺮاﻳﻄﯽ ﮐ ﻪ ﺗ ﻮدﻩه ﺎی
ﻣﺒﺎرز و ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪﻳﺪًا ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﻳﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و
ﺑﺴﻴﺎری از ﺁﻧﻬ ﺎ در ﭼﻨﮕ ﺎل ﺧ ﻮﻧﻴﻦ ﺁﻧ ﺎن اﺳ ﻴﺮ ﺑﻮدﻧ ﺪ ،اﻳﻨ ﺎن در راﺳ ﺘﺎی ﮐﻤ ﮏ ﺑ ﻪ ﺳ ﺮﮐﻮب و ﮐﺸ ﺘﺎر
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻩ و هﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧ ﺪ.اﺳﺎﺳ ًﺎ در ﺁن ﻣﻘﻄ ﻊ ،رﻓ ﺖ و
ﺁﻣﺪ اﻋﻀﺎی اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران و ﺗﻤ ﺎس ﻣ ﺪاوم رهﺒ ﺮان اﻳ ﻦ ﺟﺮﻳ ﺎن ﺑ ﺎ "ﻣﻘﺎﻣ ﺎت" زﻧ ﺪان
ﮐﺎر روزﻣﺮﻩ ﺁﻧﺎن را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽداد )ﻣﺜﻼً ،ﻣﺮدم و ﻣﺒ ﺎرزﻳﻦ ﻓﻌ ﺎل در ﺑﺮوﺟ ﺮد ،ﻣﺤﻤ ﺪ ﺟ ﻮدﮐﯽ ﻳﮑ ﯽ
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از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﻳ ﺖ را ﺧ ﻮب ﺑ ﻪ ﻳ ﺎد دارﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﭼﻄ ﻮر ﺑﻌ ﺪ از  ٣٠ﺧ ﺮداد ﺑ ﻪ ﻗ ﻮل ﺁﻧﻬ ﺎ ﻳ ﮏ
ﭘﺎﻳﺶ در ﻣﻘﺮ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد(.
ﺟﺎی ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ از اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﻳﺖ و ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﭼﻪ در زﻧ ﺪان و ﭼ ﻪ در
ﺑﻴﺮون ،راﻩ رهﺒﺮان ﺧﻮد را رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ ﺿﺎﻳﻊ ﻧﺸﻮد ﺑ ﻪ ﻳ ﮏ ﻧﮑﺘ ﻪ
ﻇﺮﻳ ﻒ ه ﻢ ﺑﺎﻳ ﺪ اﺷ ﺎرﻩ ﺷ ﻮد و ﺁن اﻳﻨﮑ ﻪ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﺎﻳ ﺪ ﺣﺴ ﺎب رهﺒ ﺮان و ﮔﺮداﻧﻨ ﺪﮔﺎن ﺟﺮﻳﺎﻧ ﺎت ﺳﻴﺎﺳ ﯽ
ﻣﺬﮐﻮر را از هﻮاداران ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁنهﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺁنهﺎ در ﺁﻏ ﺎز ﺑ ﻪ ﺧ ﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗ ﻪ
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ُﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﻳﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑ ﻪ ﺁن ﺳ ﺎزﻣﺎن ﭘﻴﻮﺳ ﺘﻪ ﺑﻮدﻧ ﺪ و ﺗﻨﻬ ﺎ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﺖ ﻋ ﺪم
ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻣﺎهﻴﺖ ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ و ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ رهﺒﺮان اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ،ﻣﺪتهﺎ در ﺻﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮابهﺎی درون زﻧ ﺪان ﺑﺮﮔ ﺮدﻳﻢ .در ﺣ ﻮزﻩ ﮐﺎره ﺎی ﻋﻤﻠ ﯽ در ﺳ ﺎله ﺎی اول ده ﻪ ،۶٠
در ﻣﻴ ﺎن ﺗ ﻮاﺑﻴﻨﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ اﻧﺠ ﺎم وﻇ ﺎﻳﻒ ﺿ ﺪاﻧﻘﻼﺑﯽای ﮐ ﻪ در ﻓ ﻮق ﺑ ﻪ ﺁﻧﻬ ﺎ اﺷ ﺎرﻩ ﺷ ﺪ ﻣ ﯽﭘﺮداﺧﺘﻨ ﺪ،
اﻓﺮادی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐ ﻪ ﻧ ﻪ ﻓﻘ ﻂ اﺳ ﺎﻣﯽ ﺗﻤ ﺎم ﮐﺴ ﺎﻧﯽ را ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان ﻣﺨ ﺎﻟﻔﻴﻦ ﺟﻤﻬ ﻮری اﺳ ﻼﻣﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮای دﺳ ﺘﮕﺎﻩ ﺳ ﺮﮐﻮب ﻣﻔﻴ ﺪ ﺑ ﻮد در اﺧﺘﻴ ﺎر ﻧﻴﺮوه ﺎی ﺳ ﺮﮐﻮﺑﮕﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دادﻩ و ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﻣﺮگ اﻧﺴﺎنهﺎی ﺷ ﺮﻳﻒ زﻳ ﺎدی ﺷ ﺪﻧﺪ ،و ﻧ ﻪ ﻓﻘ ﻂ
ﺧﻮد ،ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرز و ﺳﭙﺮدن ﺁنهﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻼدان و ﺷ ﮑﻨﺠﻪﮔ ﺮان را در
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در درون ﺑﻨﺪهﺎ ،ﺑ ﻪ دﺳ ﺘﻴﺎر رؤﺳ ﺎی زﻧ ﺪانه ﺎ ﺗﺒ ﺪﻳﻞ ﺷ ﺪﻩ و
ﺟﻬﺖ ﺳﺮﮐﻮب هﺮﭼﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﺎن ،ﺑﻪ ﮐ ﺎر ﺿ ﺮب
و ﺷﺘﻢ و ﺁزار و اذﻳﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺷ ﺪﻧﺪ .دراﻳ ﻦ ردﻳ ﻒ ﻣ ﯽﺗ ﻮان از ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﭼ ﻮن ﺑﻬ ﺰاد ﻧﻈ ﺎﻣﯽ
هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻴﻦ هﻢﺗﻴﻢاش و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﺮﺣﻴﺪری ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﺑﻴﻦ هﻤﮑﺎرش ﻧﺎم ﺑﺮد )ﻓﺮد اول در ارﺗﺒ ﺎط
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ و ﻓﺮد دوم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﻠﻴﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ( .اﻳﻨﻬﺎ در ﺿ ﻤﻦ
ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ هﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﻪ در ﺻ ﻔﺤﺎت ﭘﻴﺸ ﻴﻦ ﺁﻣ ﺪ ،ﻣﺄﻣﻮرﻳ ﺖ ﺑ ﺎزﺟﻮﺋﯽ دوﺑ ﺎرﻩ و ﺳ ﻪﺑ ﺎرﻩ از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن در درون ﺑﻨﺪهﺎ و ﺳﻠﻮلهﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬ ﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘ ﻪ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﺗ ﺎ ﮐ ﺎر ﻧﻴﻤ ﻪﺗﻤ ﺎم ﺑﺎزﺟﻮه ﺎی رﺳ ﻤﯽ در
اﺗﺎقهﺎی ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﻮاﺑﻴﻦ ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺗﺎزﻩرﺳﺘﻪ از ﺷ ﮑﻨﺠﻪ
در اﺗﺎقهﺎی ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ را ﮐ ﻪ هﻨ ﻮز زﺧ ﻢه ﺎی ﺷ ﮑﻨﺠﻪ را ﺑ ﺎ ﺧ ﻮد داﺷ ﺘﻨﺪ ،ﻧﻴﻤ ﻪ ﺷ ﺐ از ﺧ ﻮاب ﺑﻴ ﺪار
ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ "زﻳﺮ هﺸﺖ" )ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﺗﺎقهﺎی ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧ ﺎن و دﻓﺘ ﺮ ه ﺮ ﺑﻨ ﺪی در ﺁن واﻗ ﻊ ﺷ ﺪﻩ
ﺑﻮد( ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاب از او ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷ ﮑﻨﺠﻪ در اﺗ ﺎقه ﺎی ﺑ ﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻋﻤ ﺪﺗًﺎ ﺑ ﺎ

31

اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﺎﺑﻞ و دﺳﺖﺑﻨﺪ ﻗﭙﺎﻧﯽزدن و ﺁوﻳﺰانﮐﺮدن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻨ ﺎن ﺑ ﺮای
اﺧ ﺬ اﻃﻼﻋ ﺎت از ﻣﺒ ﺎرزی ﮐ ﻪ زﻳ ﺮ ﺷ ﮑﻨﺠﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳ ﺎن رﺳ ﻤﯽ دوام ﺁوردﻩ و اﻃﻼﻋ ﺎﺗﯽ ﻧ ﺪادﻩ ﺑ ﻮد
ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ روشهﺎی رذﻳﻼﻧﻪ و ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎراﻧﻪای ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗ ﺎ ﺑ ﻪ ه ﺪف ﺧ ﻮد ﻧﺎﻳ ﻞ ﺁﻳﻨ ﺪ! ﺁﻧﭽ ﻪ
در زﻳﺮ ﻣﯽﺁﻳﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺰاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑ ﻪ هﻤ ﺮاﻩ دﻳﮕ ﺮ ﺗ ﻮاﺑﻴﻦ ه ﻢﺗ ﻴﻢاش و از ﺟﻤﻠ ﻪ
ﻣﻬﺮداد ﺧﺴﺮواﻧﯽ )از ﻣﺴ ﺌﻮﻟﻴﻦ ﻗﺒﻠ ﯽ ﻧ ﻮاﺣﯽ ﺳ ﻪﮔﺎﻧ ﻪ ﺳ ﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ ﺧﻠ ﻖ در ﺳ ﺎل ۶٠و ﻣﺴ ﺌﻮل
ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ( در زﻧﺪان ﻗﺰلﺣﺼﺎر ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑ ﺮد .ﮔ ﺰارش اﻳ ﻦ اﻋﻤ ﺎل از
زﺑﺎن ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ )ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻴﻠﯽ()*( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷ ﻮد" :ﺑﻬ ﺰاد ﻧﻈ ﺎﻣﯽ ﻳﮑ ﯽ از ه ﻮادران ﺳ ﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎه ﺪﻳﻦ ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ ﺑﻌ ﺪ از  ٣٠ﺧ ﺮداد  ۶٠دﺳ ﺘﮕﻴﺮ و ﺑ ﻪ ﺳ ﺮﻋﺖ ﺗﺒ ﺪﻳﻞ ﺑ ﻪ ﻣﻬ ﺮﻩ وﻋﺼ ﺎی دﺳ ﺖ
ﻻﺟ ﻮردی ﮔﺸ ﺖ .او در زﻣﺴ ﺘﺎن  ۶٠ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان ﻣﺴ ﺌﻮل ﻳﮑ ﯽ از ﺑﻨ ﺪه ﺎی زﻧ ﺪان ﻗ ﺰلﺣﺼ ﺎر ﺑ ﺎ
اﺧﺘﻴ ﺎرات ﺗ ﺎم و ﺗﻤ ﺎﻣﯽ ﮐ ﻪ داﺷ ﺖ ،دﺳ ﺖ ﺑ ﻪ ﻓﺠﻴ ﻊﺗ ﺮﻳﻦ اﻋﻤ ﺎل ﺿﺪاﻧﺴ ﺎﻧﯽ ﺑﺮﻋﻠﻴ ﻪ زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳ ﯽ
ﻣﯽزد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﻟ ﻒ ،ﺳ ﻴﻨﻪﺧﻴ ﺰ ﺑ ﺮدن زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن در ﻃ ﻮل راه ﺮو واﺣ ﺪ
ﻗﺰلﺣﺼﺎر هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺷﻼق زدن ﺑﺎ ﺷﻠﻨﮓ ﺁب".
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺘ ﻮاﻧﻴﻢ ﺷ ﺪت ﺷ ﮑﻨﺠﻪ ﻓ ﻮق را در ذه ﻦ ﺧ ﻮد ﺑ ﻪ ﺗﺼ ﻮﻳﺮ درﺁورﻳ ﻢ ﻻزم اﺳ ﺖ ﺑ ﺪاﻧﻴﻢ ﮐ ﻪ
زﻧﺪان ﻗ ﺰلﺣﺼ ﺎر از  ٣واﺣ ﺪ ﺗﺸ ﮑﻴﻞ ﺷ ﺪﻩ ﮐ ﻪ ه ﺮ واﺣ ﺪ دارای  ۴ﺑﻨ ﺪ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ و  ۴ﺑﻨ ﺪ ﻣﺠ ﺮد ﺑ ﻮد.
راهﺮو هﺮ واﺣﺪ ﭼﻨﺎن درازاﺋ ﯽ داﺷ ﺖ ﮐ ﻪ ﭘﺎﺳ ﺪاران ﻣﺴ ﺎﻓﺖ اﺑﺘ ﺪا ﺗ ﺎ اﻧﺘﻬ ﺎی ﺁن را ﺑ ﺎ دوﭼﺮﺧ ﻪ ﻃ ﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺗﻮاب ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در ﻃﻮل ﭼﻨﻴﻦ راهﺮوﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ را درﺣ ﻴﻦ زدن ﺷ ﻼق،
ﺳﻴﻨﻪﺧﻴﺰ ﻣﯽﺑﺮد! اﻳ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻧﻴ ﺰ ﻗﺎﺑ ﻞ ذﮐ ﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺳ ﻴﻨﻪﺧﻴ ﺰ ﺑ ﺮدن ﺑ ﻪ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻓ ﻮقاﻟ ﺬﮐﺮ ﻋﻤ ﻞ
وﺣﺸ ﻴﺎﻧﻪ ﺷ ﮑﻨﺠﻪﺑ ﺎری ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ رﺋ ﻴﺲ زﻧ ﺪان ﻗ ﺰلﺣﺼ ﺎر )داود رﺣﻤ ﺎﻧﯽ( ،ﻣ ﺪﺗﯽ ﺁن را در ﻳﮑ ﯽ از
راهﺮوهﺎی هﻤﺎن زﻧﺪان در ﻣﻮرد زﻧ ﺪاﻧﻴﺎن زن ﺑﮑ ﺎر ﻣ ﯽﮔﺮﻓ ﺖ .ﺑﻨ ﺎ ﺑ ﻪ ﮔ ﺰارش ﭘﺮواﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﺰادﻩ در
ﮐﺘﺎب "ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ راﺳ ﺘﮑﯽ اﺳ ﺖ" )و ﻓ ﺮد دﻳﮕ ﺮی ﮐ ﻪ در ﺁن زﻣ ﺎن در ﺁن زﻧ ﺪان ﺑﺴ ﺮ ﻣ ﯽﺑ ﺮد و ﻣ ﻦ
ﺷﺨﺼًﺎ ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻪ ام( ،داود رﺣﻤﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﮐﺎر را در ﺟﻬﺖ درهﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ روﺣﻴ ﻪ ﻣﻘﺎوﻣ ﺖ در
زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﺑﻴﻦ ﺁﻧﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد.
"ب ،ﻟﺨﺖﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﻴﺎن در زﻳﺮ دوش ﺁب ﺳﺮد و ﺷﻼقزدن ﺁﻧﻬﺎ.
پ ،ﻗﭙﺎﻧﯽزدن ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن و رهﺎﮐﺮدن ﺁﻧﻬﺎ در زﻳﺮ هﺸﺖ.
ت ،وادارﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎ رﻓﺘﻦ و ﺻﺪای ﺳﮓ )ﭘﺎرس ﮐﺮدن( درﺁوردن.
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ج ،ﺧﻮراﻧﺪن ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن.
چ ،وادارﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻣﻮی ﺳﺮ.
ح ،ﺗﺰرﻳﻖ ﺁﻣﭙﻮل هﻮا در زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ زﻧﺪاﻧﯽ.
خ ،ﭘﺘﻮ ﻣﺎﻟﯽ :زﻧﺪاﻧﯽ را داﺧﻞ ﭘﺘﻮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ و ﺑﺎ ﺷﻠﻨﮓ و ﻟﮕﺪ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادن) ".از
اﻋﻤﺎل ﺑﻬﺰاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮاب در ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرز ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﮐﺘﺎب "ﻧﻪ زﻳﺴﺘﻦ ﻧﻪ
ﻣﺮگ" -ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺻﻔﺤﻪ  ٢٧۴ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﻴﺞ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎی اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻣﺬﮐﻮر ،ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ(.
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺗﻮاﺑﻴﻨﯽ ﮐﻪ در رأس ﺗﻴﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮادی ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ
ﺟﻨﺎﻳﺖﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﺑﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﺮﺣﻴﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﻠﻴﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۶٠ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻨﺪ ﻳﮏ واﺣﺪ ﺳﻪ ﻗﺰلﺣﺼﺎر
)ﺑﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖهﺎ( ﺑﻮد و در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺗﻮاﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون و دﺳﺘﻴﺎران او ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )اﻓﺮادی ﭼﻮن ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺎﻃﻘﻴﺎن ،ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮادزادﻩ ﻣﻮﺣﺪ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﻨﺎﻋﺘﯽ و (...ﺑﺎ
ﺷﮑﻨﺠﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺒﺎرز ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردﻩ و ﺳﭙﺲ ﺁن زﻧﺪاﻧﻴﺎن را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن
رﺳﻤﯽ در زﻧﺪان اوﻳﻦ ﻣﯽداد .ر .ﭘﺎرﺳﺎ ،ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ از دهﻪ  ، ۶٠در
ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ از ﺁن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ ﻧﺎمﺑﺮدن از ﻣﺒﺎرزﻳﻨﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ" :در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻮاﺑﻴﻨﯽ ﭼﻮن ﺑﻬﺰاد ﻧﻈﺎﻣﯽ،
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﺮﺣﻴﺪری و ...ﻓﺸﺎر را دو ﭼﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﺸﺎرهﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اداﻣﻪ ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮابﺳﺎزی
ﻼ ﺣﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و اﻋﺪام ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﺑﻮدﻧﺪ،ﺷﺪ ".وی در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﻴﺪﻩام ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
هﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﺮﺣﻴﺪری ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺁزادی ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ رﻓﺘﻪ و از ﺁن ﮐﺸﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮادزادﻩ ﻣﻮﺣﺪ ،ﻓﺮاﻣﺮز ﻧﺮﻳﻤﻴﺴﺎ و هﻮﺷﻤﻨﺪ از دﻳﮕﺮ هﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﻣﻴﺮﺣﻴﺪری
ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺮﺣﻴﺪری ،اﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮادزادﻩ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻴﻨﻪی ﻋﺠﻴﺒﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﺣﺘﯽ اﻋﺪام ﺁنهﺎ ﺑﻮد" .زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ هﻤﭽﻨﻴﻦ از
دو ﺗﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر اﻳﻦ دار و دﺳﺘﻪ ﺗﻮاب ﺑﻪ ﺻﻒ ﺁﻧﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ارﺗﺠﺎع را ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از ﺷﺎهﺮﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎدی و داود ﺑﺎﻣﺪاد ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻓﺮد اول ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ" :ﺷﺎهﺮﺿﺎ
ﺑﺎﺑﺎدی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد  ١۶ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽهﺎی ﻣﺪاوم ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﺮﺣﻴﺪری و ﺣﺴﻴﻦ
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ﺟﻮادزادﻩ ﻣﻮﺣﺪ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ را از دﺳﺖ دادﻩ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاﻓﺎت ،ﺧﻮد ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎری رواﻧﯽ
و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﮔﺸﺖ" .اﻣﺎ ،ﺁﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺨﺖﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﺪًا ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ؛ و
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﺑﺰارهﺎی دﺳﺖ ﻻﺟﻮردی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد" ،ﺗﻌﺎدل" ﺧﻮد را
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺁن در اﺟﺮای اواﻣﺮ ﺁن ﺟﻼد ،ﺑﻪ هﺮ ﮐﺎر ﮐﺜﻴﻒ و رذﻳﻼﻧﻪای ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ دﺳﺖ زد .اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻳﺎد ﻓﻴﻠﻢهﺎی دراﮐﻮﻻﺋﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ دراﮐﻮﻻی اﺻﻠﯽ
ﺑﺎ ﻓﺮوﺑﺮدن دﻧﺪانهﺎی ﺗﻴﺰش در ﮔﻠﻮی اﺳﻴﺮاﻧﺶ دراﮐﻮﻻهﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﻣﯽﺁﻓﺮﻳﻨﺪ؛ و ﻳﺎ داﻳﻨﺎﺳﻮرهﺎﺋﯽ
را ﺑﻪ ذهﻦ ﻣﯽﺁورد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنهﺎﺋﯽ -از زن و ﻣﺮد و ﻧﻮﺟﻮان و ﮐﻮدک -ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،و
اﻧﺴﺎنهﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁن داﻳﻨﺎﺳﻮرهﺎی زﺷﺖ و درﻧﺪﻩ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮد را در ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺑﭽﻪ
داﻳﻨﺎﺳﻮرهﺎی ﺗﺎزﻩ از ﺗﺨﻢ درﺁﻣﺪﻩ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻴﭽﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از داﻳﻨﺎﺳﻮرهﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻧﺒﻮدﻩ و ﺁن اﻧﺴﺎنهﺎ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﺷﺖ و درﻧﺪﻩ رﻳﺰ و درﺷﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ! زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽای ﮐﻪ در ﺳﺎلهﺎی اول دهﻪ  ، ۶٠در ﺷﺮاﻳﻂ وﺣﺸﺖﺑﺎر و
ﺟﻬﻨﻤﯽ زﻧﺪان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺁﻣﺪﻩ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ وﺣﺸﺖهﺎ و ﻓﺸﺎرهﺎ ،هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺪاﻓﻊ
ﺷﺮف و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ هﺮﮔﻮﻧﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ دراﮐﻮﻻهﺎ و داﻳﻨﺎﺳﻮرهﺎ را رد
ﻧﻤﻮدﻩ و از ﺟﻨﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﮑﻢ هﻤﺎن اﻧﺴﺎنهﺎی ﻓﻴﻠﻢهﺎی ﻣﺬﮐﻮر را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن در
ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﺁﻧﮑﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎنهﺎی واﻗﻌﯽ ،دﺳﺖ و ﺑﺎل
ﺁزادی هﻢ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻄﺮﻧﺎک را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﺳﺖ در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪای ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺎهﺮﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎدی ،ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﯽﺁﻓﺮﻳﺪﻧﺪ .در ﮐﺘﺎب " ﻧﻪ زﻳﺴﺘﻦ ﻧﻪ ﻣﺮگ" ،ﺟﻠﺪ
ﻳﮏ ،ﺻﻔﺤﻪ  ،۴٨ﻣﺎ او را در هﻴﺒﺖ ﻗﺎﺻﺪک ﻣﺮگ ،در ﺣﺎل اﺟﺮای ﻳﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖهﺎﻳﺶ
ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ" :ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻮاب ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎهﺮﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎدی ﮐﻪ هﻮادار ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﮑﺎر ﺑﻮد ،در ﻣﻴﺎن
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻮد .او ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺎدت ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن هﻢﺑﻨﺪش ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن هﻮادار ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﮑﺎر ﻳﺎ "ﺧﻂ
ﺳﻪ" ﺑﻮدﻩ و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼت در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ...هﺸﺖ ﺗﻦ از  ٢٠زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ
ﺟﻮﺧﻪهﺎی اﻋﺪام ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺎهﺮﺿﺎ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺴﻄﭽﯽ ﻳﮑﯽ از هﻮاداران ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﮐﻪ در
ﺁن روزهﺎ در ﺷﻌﺒﻪهﺎی ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻣﻴﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
درﻳﺎﻓﺖهﺎﻳﺸﺎن را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻌﺒﻪهﺎی ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ".
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻋﻤﺎل ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﺑﻨﺪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮح ﺣﺎل دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ

ﻓﺼﻞ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺟﺎ دارد در اﻳﻨﺠﺎ از زﺑﺎن ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﺎﺑﻖ )ﻧﺼﻴﺮ
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ﺗﺒﺮﻳﺰی()*( ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺗﻮاﺑﻴﻨﯽ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۶٠در درون ﺑﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖهﺎ در ﻗﺰلﺣﺼﺎر
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در زﻧﺪان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺘﺼﺮًا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -١ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﺮﺣﻴﺪری :ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻨﺪ  ١واﺣﺪ ﺳﻪ ﺑﻮد .ﻳﮏ ﺳﺎل ﺣﮑﻢ داﺷﺖ و در ﺿﻤﻦ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﮑﻢ
ﺧﻮد هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺑﺎزﺟﻮی ﺣﺮﻓﻪای در ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺼﻒ ﺷﺐهﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت،
زﻧﺪاﻧﻴﺎن را ﺑﻴﺪار و ﺑﻪ اﺗﺎق زﻳﺮ هﺸﺖ ﺑﺮدﻩ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت
دادﻩﻧﺸﺪﻩ و ﻟﻮﻧﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﭽﻪهﺎ ،ﺁﻧﻬﺎ را دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺣﮑﻢ
زﻧﺪاﻧﺶ و ﭘﺲ از ﺁزادی ،ﺑﺎ دادﺳﺘﺎﻧﯽ هﻤﮑﺎری ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻩ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻻﺟﻮردی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
 -٢ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺎﻃﻘﻴﺎن :ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﺘﺒﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻨﺪ ﺷﺪ .او ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﻠﻴﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد و داﺳﺘﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﺶ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﻩای از ﺣﻤﺎﻗﺘﺶ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،زﺑﺎﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪ ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ
ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﺁدﻣﯽ ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﯽﺷﻌﻮر و ﺑﺪون هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮد .او ﺧﻮد ﺟﺮأت دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮدن ﺑﻪ روی زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﻮابهﺎ دور و ﺑﺮش ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ
ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﺪ .وی اﻓﺮادی را ﮐﻪ در ﺑﻴﺮون از زﻧﺪان ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻳﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﮐﻮﻩ دﻳﺪﻩ ﺑﻮد ،در
ﺑﻨﺪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽهﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻩ
و او را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن رﺳﻤﯽ در اوﻳﻦ ﻣﯽداد.
 -٣ﻗﻨﺎﻋﺘﯽ :ﻳﮑﯽ از ﭼﺎﭘﻠﻮسﺗﺮﻳﻦ و ﺧﻮدﻓﺮوﺧﺘﻪﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮد .وی ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﻃﻘﻴﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻨﺪ ﻳﮏ
واﺣﺪ ﺳﻪ ﺷﺪ .زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ "ﺟﻨﺎﻳﺘﯽ" دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۴ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ :ﻳﮑﯽ از هﻤﮑﺎران ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﺮﺣﻴﺪری در ﺑﻨﺪ ﻳﮏ واﺣﺪ  ٣ﺑﻮد .وی را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﻮذی ﺑﻪ واﺣﺪ ﻳﮏ ﺑﻨﺪ ﻳﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺁﻧﺠﺎ ﻳﮑﺴﺮی از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺒﺎرز را
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮهﺮدﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ از واﺣﺪ ﻳﮏ ﺑﺮﮔﺸﺖ،
ﻣﻌﺎون ﻧﺎﻃﻘﻴﺎن ﮔﺸﺖ و در ﮐﺎر ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ او هﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮد.
وی در ازاء ﺧﻮشﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎج داود و ﻋﺮﺑﺪﻩﮐﺸﯽهﺎی ﺣﻘﻴﺮش ﭘﻠﻪهﺎی ﺗﺮﻗﯽ)!!( را ﻃﯽ ﮐﺮد و
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻨﺪ ﻳﮏ واﺣﺪ ﻳﮏ ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺳﻤﺖ" ،اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ" ﻧﻤﻮد.
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ﻼ ارﺗﺸﯽ ﺑﻮد و
 -۵اﺣﻤﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ )اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻓﺎﻣﻴﻞ وی ﻧﺒﻮد وﻟﯽ او ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ( ﻗﺒ ً
ﺣﺎل در زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻨﺪ ﻳﮏ واﺣﺪ ﻳﮏ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد )ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺒﻠﯽ( .وی ﻳﮑﯽ از
ﺗﻮاﺑﻴﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮﺳﺘﺎدن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﻪ "ﻗﻴﺎﻣﺖ" و "ﺗﺎﺑﻮت"هﺎ ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺖ.
 -۶ﮐﺮﻳﻢ ﺑﺮﻗﯽ :ﻳﮑﯽ از ﺗﻮابهﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﻋﺮﺿﻪای ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽ در ﺑﻨﺪ
ﻼ ﻳﮏ روز او
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ هﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع در زﻧﺪان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺜ ً
ﺑﻪ ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺎﺗﻢ ﮔﻴﺮ دادﻩ و ﺷﺮوع ﺑﻪ اذﻳﺖ و ﺁزار وی ﮐﺮد .ﺣﺎﺗﻢ ﻃﺎﻗﺘﺶ ﺳﺮ ﺁﻣﺪ و ﻣﺤﮑﻢ
زد ﺗﻮی ﮔﻮش ﮐﺮﻳﻢ ﺑﺮﻗﯽ .ﺑﺎ داد و ﺑﻴﺪاد ﮐﺮﻳﻢ ﺑﺮﻗﯽ ،ﭘﺎﺳﺪاران و ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪ ﺳﺮ رﺳﻴﺪﻧﺪ و رﻳﺨﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﺣﺎﺗﻢ .وی را ﺑﻪ زﻳﺮ هﺸﺖ ﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن در ﺁﻧﺠﺎ ﺗﻌﺪادی ﺑﻄﺮی ﺷﮑﺴﺘﻪ روی زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺘﮏزدن ﺣﺎﺗﻢ وی روی ﺷﻴﺸﻪهﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻄﺮی اﻓﺘﺎدﻩ و ﺷﺎهﺮﮔﺶ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪ .وﺿﻊ ﻃﻮری
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺗﻢ را ﺑﻪ ﺑﻬﺪاری ﺑﺮدﻧﺪ و...

ب -ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﺣﻮزﻩ ﮐﺎر ﻧﻈﺮی
اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﺣﻮزﻩ ﮐﺎرهﺎی ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﮔﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ ،در ﺣﻮزﻩ ﮐﺎر ﻧﻈﺮی ،اﻓﺮادی ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدﻩ و ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻣﻴﺎن ردﻩهﺎی ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘًﺎ
ﺑﺎﻻی ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﺸﺖ و ﭘﺎ زدن ﺑﻪ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد و ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻮدﻩهﺎ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﮏ رژﻳﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮﺗﺠﻊ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنهﺎی ﺑﺴﻴﺎر زﺑﻮن و ﺣﻘﻴﺮی ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ هﺮ ﭘﺴﺘﯽ و رذاﻟﺘﯽ ﺗﻦ دهﻨﺪ .ﮐﺎر اﻳﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﺣﻮزﻩ ﻧﻈﺮی هﻤﺎن
ﻧﻘﺸﯽ را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم و ﺗﺤﮑﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪهﺎی رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ
هﻤﭙﺎﻟﮕﯽهﺎﻳﺸﺎن در ﺣﻮزﻩ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻳﻨﺎن ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖهﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ و ﺗﺎ ﺣﺪی دارای دﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در دﺳﺘﮕﺎﻩ رژﻳﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و
ﮔﺎﻩ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب و از ﭘﺎی درﺁوردن ﺗﻮدﻩهﺎ و ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ
در زﻧﺪانهﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻤﺪﻩ ﮐﺎرهﺎی ﺁﻧﺎن را ﺑﻄﻮر ﻓﺸﺮدﻩ ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻨﺪ ﺣﻮزﻩ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﺮای

36

دﺳﺘﮕﻴﺮی ﺗﻮدﻩهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻃﺮح
"ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ" ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺧﻴﻠﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ از دهﻪ  ، ۶٠ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی از
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﺴﻴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،وﺣﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊاﻟﻘﻠﻢ و (...ﻃﺮحرﻳﺰی ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻳﮑﯽ از ﻧﻤﻮدهﺎ
و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ هﻤﮑﺎری ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﻃﺮح "ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ" ،ﻳﮑﯽ از
ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮحهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺁن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺒﺎرز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺪﻩ و ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻣﮑﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد
ﻼ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻨﮓ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺲ ﺧﻔﻘﺎنﺑﺎرﺗﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﺮﺻﻪ را ﮐﺎﻣ ً
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻪﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ در زﻧﺪان ﻇﺎهﺮًا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ،ﻳﮑﯽ
دﻳﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻨﺎن ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺒﺎرز و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام
ﺁﻧﺎن ﺑﻮد .اﻳﻦ ﺷﺒﻪﺗﺸﮑﻴﻼت ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺁن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺸﮑﻴﻼت دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ وﺻﻞ
ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻳﺎد ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۶١ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ در زﻧﺪان و ﭘﺲ از
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎهﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻻﺟﻮردی و هﻤﮑﺎری اﻳﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﺑﻴﻦ
هﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ در ﺑﻴﺮون از زﻧﺪان ﺑﻮﺟﻮدﺁﻣﺪ" .ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎل در ﮐﺎر ﻧﻈﺮی" ،در اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ ﻳﮏ ﭘﺎی ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم "ﻣﺠﺎهﺪ" ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﻴﺎق
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻳﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎرزﻳﻦ
ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان هﻮادار ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ اﻳﻦ
اﺑﺰار )ﻧﺸﺮﻳﻪ "ﻣﺠﺎهﺪ" ﻗﻼﺑﯽ( و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺗﺎزﻩﺗﻮابﺷﺪﻩ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
هﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ در ﺑﻴﺮون از زﻧﺪان ﮐﻪ در ﺁن ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﻨﺎق راﺑﻄﻪﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺻﻠﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮار دادﻩ و در ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﺁﻧﺎن را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﻳﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻓﻮق ،ﺧﺎﻃﺮﻩای را ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ در ﺁن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﻳﮑﯽ از اﺑﺘﮑﺎرات ﮔﺮوهﯽ از ﺗﻮاﺑﻴﻦ ،ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺨﺶ
ﻧﺸﺮﻳﻪ "ﻣﺠﺎهﺪ" ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺮﻳﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ و ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻨﺪ و ﺗﻴﺰ ﭼﺎپ و در ﺑﻴﺮون از زﻧﺪان ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ
ﺗﻮابﺷﺪﻩ در زﻧﺪان ،از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻩای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺷﺪﻩ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ را ﺟﺬب
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ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ هﻮاداران ،ﺗﻴﻢهﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ )ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺁﻧﻬﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺸﻘﯽ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ( .از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از
هﻮاداران ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻃﻴﻒ از دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻩﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ وﺻﻞ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ )ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن هﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ( ،اﻏﻠﺐ ﻧﻴﺎز
زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ هﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .در زﻧﺪان اوﻳﻦ،
ﻳﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻦهﺎی اﻧﻔﺮادی  ٢٠٩ﺑﺎ ﺳﻠﻮلهﺎی در ﺑﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۶٢در ﺣﻴﻦ ﻳﮑﯽ از ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽهﺎﻳﻢ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺠﺎهﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺪی ﮐﻪ در اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم .او ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد و
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و ﺳﺌﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن او از ﻧﻈﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻴﻠﯽ راﺣﺖ
ﺧﻮدش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدهﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪاش را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﺶ اﺳﺖ وﻟﯽ
در اﺻﻞ ﺑﺎزﺟﻮی زﻧﺪان ﺑﻮدﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد .ﻣﻬﺪی ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﮕﺮدهﺎی زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮی ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶٠اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد .او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺁﺳﻴﺐ روﺣﯽ دﻳﺪﻩ ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،اﻋﺪاﻣﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ذهﻨﺶ را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺠﺎهﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ .ﭼﻮن وی ﺑﺎ

دﻳﺪن ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺠﺎهﺪ در دﺳﺖ "راﺑﻄﺶ" ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﻳﮏ ﻣﺠﺎهﺪ ﻣﺒﺎرز ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد) ".ﻣﺤﻤﻮد
ﺧﻠﻴﻠﯽ()*(
از دﻳﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﺎن در ﺣﻮزﻩ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺑﺎزﺟﻮهﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﺟﻬﺖ در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺎزﻩدﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻩ و ﮐﺸﻴﺪن ﺁﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت از
وی اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد .ﻋﻨﺎﺻﺮی از ردﻩهﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﻳﻢ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺗﻮاب
ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ از "ﺑﺮادران" و "رﻓﻘﺎی" ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ
ﻼ در ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴﻴﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ در ﻳﮏ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺜ ً
ﺷﻴﺦاﻟﺤﮑﻤﺎ،اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ اﺛﻨﯽﻋﺸﺮی ،و ...ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻘﺎوم ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺴﻴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ،ﻣﻬﺮی ﺣﻴﺪرزادﻩ و ...هﻤﮑﺎر ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن ﺑﺮای در هﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،اﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎاﻟﻬﯽ ،ﻋﻄﺎ ﻧﻮرﻳﺎن و ...در
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راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﻳﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ )اﻗﻠﻴﺖ( ،ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺰدﻳﺎن و ...در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻨﺪ و ﮐﻮﻣﻠﻪ،
وﺣﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊاﻟﻘﻠﻢ و ﻓﺘﺎﺣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖهﺎ )ﺳﺮﺑﺪاران( ،ﻧﺎﺻﺮ ﻳﺎراﺣﻤﺪی در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ راﻩ ﮐﺎرﮔﺮ ...ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮی ﺗﻮدﻩایهﺎ در ﺳﺎل  ، ۶٢ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﮐﻴﺎﻧﻮری و اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی و
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﭘﺮﺗﻮی و ﻏﻴﺮﻩ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺗﻮدﻩایهﺎ ،ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎ ﻧﻴﺰ هﻤﭙﺎﻟﮕﯽهﺎی هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻨﺎن "اﻧﺠﺎم
ﻼ در اﺻﻔﻬﺎن ﻳﮏ ﺗﻮدﻩای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﻣﺮادی ،در ﮐﺎر ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺗﻮدﻩایهﺎی
وﻇﻴﻔﻪ" ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺜ ً
دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺑﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ وی
ﺟﺰوﻩای در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ رواﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮد (۴).در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎء و هﻮاداران دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ،ﻓﺮخ
ﻧﮕﻬﺪار و ﻣﻬﺪی ﻓﺘﺎحﭘﻮر ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻮرد "ﭼﺮﻳﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ" ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵٨ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮی
ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﻴﻨﯽ و ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ داﻧﺴﺘﻦ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﻒ ﺧﻮد را از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻧﺎم
ﻻ ﺗﻌﺪاد
)ﻗﺒﻞ از اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖ و اﮐﺜﺮﻳﺖ( ﺟﺪا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺷﺎرﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ او ً
ﻣﺤﺪودی از اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼت دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ و ﺛﺎﻧﻴًﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﭼﻬﺮﻩهﺎی ﻣﻘﺎوم و
ﻣﺒﺎرز زﻧﺪان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ رﻓﻴﻘﯽ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﭼﺮﻳﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ زﻧﺪﻩ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ ،رﻓﻴﻖ راﺳﺘﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،هﺎدی ﮐﺎﺑﻠﯽ از ﭼﻬﺮﻩهﺎی ﻣﺒﺎرز زﻧﺪان ﺷﺎﻩ ﺑﻮد.
او در ﺳﺎل  ۶٢در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﻴﺮ ﮔﺸﺖ و در زﻧﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻞ دژﺧﻴﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ زدﻩ و زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.
در "ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ" ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﺁن اﺳﻢ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ در "ﺷﻌﺒﻪ"هﺎ و
دﻓﺎﺗﺮ دﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﻠﻤًﺎ ﮐﺎرهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
و ﺗﻮاﺑﻴﻨﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪهﺎ در زﻣﻴﻨﻪهﺎ و ﺣﻮزﻩهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم هﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ،در ﻗﺴﻤﺖ "ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﺣﻮزﻩ ﮐﺎر ﻧﻈﺮی" ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺪودًا در ﺳﺎل ۶٢ﻋﺪﻩای از
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎ اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ رژﻳﻢ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺨﺼﻮص ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﯽﺳﻮاد و ﺗﺎزﻩﮐﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ در ﭼﮏﮐﺮدن ﺟﻮابهﺎی ﮐﺘﺒﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ از او ﺷﺪﻩ
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ﺑﻮد وﻏﻴﺮﻩ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم "وﻇﻴﻔﻪ" ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺮوی ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪهﺎی
رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺣﻮزﻩ ﮐﺎر ﻧﻈﺮی ،هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوی ارﺗﺠﺎع ،ﺗﺒﻠﻴﻎ و
ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺠﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوﻩ و ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﻠﺐ
در رد ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻼس ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻳﺎ ﮐﺎرهﺎﺋﯽ از
ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮود و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻢ در زﻧﺪان و هﻢ در ﺑﻴﺮون از زﻧﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار
ﻼ در ﻃﯽ ﺳﺎلهﺎی  ۶١و  ۶٢ﻧﺸﺮﻳﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم "رﺟﻌﺖ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﭘﺨﺖ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺜ ً
ﺗﻮاﺑﻴﻨﯽ ﭼﻮن ﺣﺴﻴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ،ﻣﻬﺮی ﺣﻴﺪرزادﻩ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺰدﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﺨﺺ
ﻻﺟﻮردی ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﭼﺎپ و ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻋﻤﺪﺗًﺎ در ﺑﻴﺮون ،در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪهﺎ
ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ هﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪادی از ﺁن ﻧﻴﺰ در ﺑﻨﺪهﺎ و ﺳﻠﻮلهﺎ
در ﺑﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ.
*****
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻮاﺑﻴﻦ ،ﭼﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد و ﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﮐﺎرهﺎﺋﯽ در
ﺣﻮزﻩ ﻧﻈﺮ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رژﻳﻢ ،در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ از ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
هﻨﻮز ﺑﻪ ﻓﺮدای ﺧﻮد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ارﺗﺠﺎع ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎت
ﺧﻮنﺑﺎر ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮدﻩهﺎی ﻣﺒﺎرز اﻳﺮان ﻳﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران زﻧﺪان ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ و ﺷﺪﻳﺪًا ﻣﺨﺘﻨﻘﯽ را در زﻧﺪانهﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز ﺑﺎ دﻳﺪ
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ روی ﺑﺮﺧﻮردهﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و ﺳﺨﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰارهﺎی "ﻧﺮم" اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ
ﺟﻨﺎﻳﺖﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻼن ﺗﻮاب ﻧﻮﺟﻮان ﻳﺎ ﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﻴﺮﺧﻼصزدن اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮاب ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ارﺗﺠﺎع ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺟﺪﻳﺪی ﻳﺎﻓﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺶ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮگهﺎی رژﻳﻢ ،در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﻴﻒ روﺣﻴﻪ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎوم و ﺳﺮﮐﻮب اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺁﻧﺎن در زﻧﺪانهﺎ ،ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻧﺪ .دﻳﮕﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ

40

رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در زﻧﺪان رواج ﻳﺎﻓﺖ .از اوﻟﻴﻦ ﺷﮕﺮدهﺎی ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺟ ّﻮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
زﻧﺪان ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و وادارﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺗﺎزﻩﺗﻮابﺷﺪﻩ ﺑﺮای اﺑﺮاز
ﻧﺪاﻣﺖ ﺧﻮد از ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ زودی ﺑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻳﮑﯽ از رهﺒﺮان
"ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺮای ﺁزادی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ" ،ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺴﻴﻦ اﺣﻤﺪی روﺣﺎﻧﯽ و ﺗﻮابﺷﺪن وی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رژﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺪان روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ .از ﺳﺎل  ، ۶١روﺣﺎﻧﯽ" ،ﺷﻮﻣﻦ"
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ،او دﺳﺖ در دﺳﺖ دژﺧﻴﻤﺎن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶهﺎی ﻧﻔﺮتاﻧﮕﻴﺰ و ذﻟﺖﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺟﻬﺖ
ﻼ از ﮐﺎدرهﺎی
در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ روﺣﻴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزﻩ در زﻧﺪان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .روﺣﺎﻧﯽ ،ﻗﺒ ً
اﺻﻠﯽ و ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻳﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻇﺎهﺮًا ﻧﻈﺮﮔﺎﻩهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻩ ﺑﻮد .ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ،او اﮐﻨﻮن ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﻣﺬهﺐ ﮔﺮوﻳﺪﻩ و اﻳﻦ ﺑﺎر ﺟﻬﺖ رد ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ،در ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﺬهﺐ و رد ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .اﻳﻦ،
ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁن ،روﺣﺎﻧﯽ از هﻴﭻ ﻓﻠﺴﻔﻪﺑﺎﻓﯽ و ﺳﻔﺴﻄﻪﮔﺮی ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺬهﺐ ،درﻳﻎ ﻧﻤﯽورزﻳﺪ .از ﺷﻮهﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻳﮏ ﺳﺮﻳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻮار وﻳﺪﺋﻮﺋﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﺪ و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻮار وﻳﺪﺋﻮهﺎی دﻳﮕﺮ -از
ﻼ از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﻴﺰ
ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺪﺋﻮی ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار و ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،در زﻧﺪانهﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ
ﻻﺟﻮردی ،ﺳﺮﻳﺎل روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺪتهﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﺪاﻣﺶ ﺗﻮﺳﻂ هﻤﺎن "ﮐﺎر"ﮔﺮدان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻼ در
در اوﻳﻦ ،ﻳﮏ روز در ﻣﻴﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ .هﻨﻮز ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺎی ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﺋﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﺒﻮد .ﻣﺜ ً
ﺳﺎل  ۶٠و اواﻳﻞ ﺳﺎل  ۶١در زﻧﺪان اوﻳﻦ )ﺑﺨﺶ ﻣﺮدان( ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﻦ ) ١ﺳﺎﻟﻦ ،١ﺳﺎﻟﻦ
ﻏﻴﺮﺳﺮﻣﻮﺿﻌﯽهﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و در ﺁن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺁﻣﺪﻧﺪ ،اﻓﺮاد
ﻣﺸﮑﻮک دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻩ و ﻧﻤﺎزﺧﻮانهﺎی ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﭼﭗ ،ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻧﺪ (.و ﺳﺎﻟﻦ) ۶ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ
اﻓﺮاد ﺻﻐﺮی ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻗﺎن ﺑﻮدﻧﺪ( ﺗﺤﺖ اﺟﺒﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ را ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ در
اﺗﺎقهﺎی درب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻓﺮاد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺒﺎری را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و
اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﻮشﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
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ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺗﻮدﻩهﺎ،
ﺑﻪ ﺻﻮرتهﺎی دﻳﮕﺮی ﺗﺪاوم ﻳﺎﻓﺖ .ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺳﺮﺳﭙﺮدﻩ ﺗﻮابﺷﺪﻩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺁﺧﻮﻧﺪهﺎی
ﺟﻮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻼح اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻘﺎوم زﻧﺪان ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮاﺑﻴﻦ رﻳﺰ و درﺷﺖ ﺁﻣﻮزش ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭘﺸﺖ ﻣﻴﮑﺮوﻓﻦ و اﻋﻼم "اﻧﺰﺟﺎر" از
"ﮔﺮوهﮏ"هﺎ و ...ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر "درﺧﺸﻴﺪﻧﺪ" .ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﺗﻘﺒﻴﺢ
"ﮔﺮوهﮏ"هﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖهﺎ و ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ و در ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺧﻤﻴﻨﯽ و رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺎدهﺎی زﺟﺮﺁور "اﷲ اﮐﺒﺮ ،ﺧﻤﻴﻨﯽ رهﺒﺮ ،ﺣﺰب ﻓﻘﻂ ﺣﺰب اﷲ ،رهﺒﺮ ﻓﻘﻂ روح اﷲ.
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮐﻔﺎر ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ" و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ از زﻧﺪان زﻧﺎن در ﻗﺰلﺣﺼﺎر ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻨﺪهﺎ ،ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺎی اﻳﻦ ﺑﺤﺚهﺎ و ﮔﻮشﮐﺮدن ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎری ﺑﻮد .زﻧﺪاﻧﻴﺎن را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺮفهﺎی اﻳﻦ ﺗﻮابهﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚهﺎی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﻓﻼن ﻣﻌﻤﻢ و ﻳﺎ درسهﺎی دﻳﻨﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد ،ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ و هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﻔﺮﻩرﻓﺘﻦ از اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن رﺳﻤﯽ رژﻳﻢ و
ﺗﻮابهﺎی درون ﺑﻨﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽﺁورد .در ﭼﻨﻴﻦ
اوﺿﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﮔﺰاران زﻧﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻪﺗﺴﻠﻴﻢواداﺷﺘﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرز ،ﺑﻪ ﻓﺸﺎرهﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک
ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ اﮐﺘﻔﺎء ﻧﮑﺮدﻩ و در ﻣﻮاردی ﺁنهﺎ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻪاﺻﻄﻼح "ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ" و اﻋﻼم
"اﻧﺰﺟﺎر" از "ﮔﺮوهﮏ" ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .هﺪف ﮐﺎرﮔﺰاران از ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺎن
ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ" ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺟ ّﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در زﻧﺪان و ﺗﻮاب ﺟﻠﻮﻩدادن هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻮن هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﺗﻮاب ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ و در ردﻳﻒ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،از اﻳﻦ ﻃﺮق اﺑﺮاز ﻗﺪرﻗﺪرﺗﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﺁن در
ﺟﻬﺖ در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ روﺣﻴﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﻩ
ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ و ادﻋﺎی ﺗﻮابﺑﻮدن در ﻣﻮرد هﻤﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪﻩهﺎ ﺻﺎدق
ﻧﺒﻮد .در اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ،ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻳﺰ از اﻋﺪام و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ )اﻧﺠﺎم "ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ"(
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ در ﻣﻴﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﺴﺎﻧﯽ هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد و رژﻳﻢ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای از زﻧﺪان ﺁزاد ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺮدﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ او ،در روﻧﺪ ﮐﺎر "ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ" ،ﻣﺤﺘﻮای زﺟﺮﺁورﺗﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁن
داد .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن زﻧﺪانهﺎ ﮔﺎﻩ از ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ
ﮔﺮوﻳﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎ ﺁن ﮔﺮوﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ
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ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻠﻮﻩ دهﺪ -ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﻩ ﺁﻧﺎن ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼًﺎ در زﻧﺪان ﻗﺰلﺣﺼﺎر ﮐﻪ ﻳﮏ ﻟﻤﭙﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ )داود رﺣﻤﺎﻧﯽ( ﺑﺮ
ﺁن ﺣﮑﻢ ﻣﯽ راﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮدﺁﻣﺪن ﺻﺤﻨﻪهﺎی ﺑﺴﻴﺎر دﻟﺨﺮاش و رﻗﺖاﻧﮕﻴﺰی در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ .زﻧﺪاﻧﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻔﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺗﻦ دادﻩ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﻳﺖ ﺁن ﻟﻤﭙﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻏﻴﺮواﻗﻌﯽ از ﺑﻪاﺻﻄﻼح رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺧﻮد ﻧﻴﺰ
دﺳﺖ زدﻩ و ﻋﻘﺪﻩهﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح رواﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽﮐﺮد!! و ﺁن
داﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ دروغ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮدش ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﮐﻮﺷﺶ در ﺑﺪﻧﺎمﮐﺮدن ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻬﺎمزدن ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ "ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺟﻨﺴﯽ" ،ﺑﻌﺪهﺎ ﻧﻴﺰ هﻤﭽﻨﺎن ﻳﮑﯽ از ﺗﻢهﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﯽ در ﻣﻴﺎن ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺟﻬﺖ ذﮐﺮ ﻳﮏ ﻣﻮرد
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺷﻴﻮﻩهﺎی ﮐﺎرﮔﺰاران ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ روﺣﻴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در زﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﮐﺎر ُﮐﺸﺘﻪ ﺗﻮدﻩای از ﻃﺮﻳﻖ
ﮔﺮداﻧﺪن ﺁﻧﻬﺎ در زﻧﺪانهﺎی ﺷﻬﺮهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .اﺳﺎﺳﺎً ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻴﺎن
"ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﺣﻮزﻩ ﮐﺎر ﻧﻈﺮی" در ﻧﻘﺶ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮگهﺎی رژﻳﻢ ﻇﺎهﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﻣﺬهﺐ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻋﻤﺎل ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻼ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ و ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﮐﺘﺒﯽ در اﻳﻦ ﻣﻮرد )ﻣﺜ ً
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی در ﮐﻴﻬﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و در زﻧﺪانهﺎ ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﺷﺎرﻩ
ﮐﺮد( در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻨﺤﻂ رژﻳﻢ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻋﻤﻮﺋﯽ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻮدﻩای دورﻩ ﺷﺎﻩ ،ﺗﻮاب ﻓﻌﺎل زﻧﺪانهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﻣﺸﻐﻮل اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ "اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن" ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﺮﻩهﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﺣﻮزﻩ ﮐﺎر ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در زﻧﺪانهﺎی رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد و هﻤﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای وی در ﻣﻴﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﻴﻢ اﻏﻠﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد .ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻢ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی وی اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد .او در ﻣﻴﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ و از
هﺮ دری ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد؛ از ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻗﺪرﻗﺪرﺗﯽ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،از
ﺑﻴﻬﻮدﮔﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁن ،از "ﻋﻴﺐ و اﻳﺮاد" ﮔﺮوﻩهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﻳﻢ و
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ﻏﻴﺮﻩ ...و ﭼﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ وی ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدم را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﯽﮐﺮدﻩ اﺳﺖ! ﻳﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ از دهﻪ ، ۶٠
)ﻣﺤﻤﺪ()*( دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ" :ﭼﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻳﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ
)ﻋﻤﻮﺋﯽ( ﺑﻪ زﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺁن زﻣﺎن )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،(۶۴ﮐﺴﯽ از ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ
ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮد .در ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﮕﺎﻩ )ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات "ﻗﻄﻊ دﺳﺖ" زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻋﺎدی ﻧﻴﺰ
در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ( ﭘﺎﺳﺪار ﭼﻴﺪﻧﺪ و ﻣﺎ را در ﺁﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ
ﻧﻮع ﺟ ّﻮﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻋﻤﻮﺋﯽ ﺁﻣﺪ و ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻴﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .از ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ و
ﻼ دﮐﺎﻧﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮد" و در اﻳﻦ
اﺛﺒﺎت ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ "ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ،ﺣﺰب ﻧﺒﻮد ،اﺻ ً
راﺑﻄﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺰب در ﺳﺎلهﺎی  ٣٠ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖ ،ﻓﺤﺎﺷﯽ
او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺮو روزﺑﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد او را ﻓﺮدی "زنﺑﺎز" ﮐﻪ در درون ﺣﺰب ﺑﺎ هﻤﻪ زﻧﺎن
راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻠﻮﻩ دهﺪ .ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺴﺮو روزﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺑﭽﻪهﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺑﻮد
و هﺮ ﮐﺲ درﮔﻮﺷﯽ ﭼﻴﺰی ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﺋﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ) "...ﻋﻤﻮﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎنﺑﻪﻧﺮخروز ﺧﻮرهﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﻠﺤﺖاش اﻳﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﻓﺮدا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺠﻴﺪ از ﺧﺴﺮو روزﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﮐﺘﺎب
ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ،ﺑﻪ هﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺁزادی از زﻧﺪان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮔﻮارا ﮐﺘﺎب
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد!  -ﮐﺘﺎب "ﺧﺎﻃﺮات ارﻧﺴﺘﻮ ﭼﻪﮔﻮارا" ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ اﺷﺎرﻩ ،ﺳﺎل  .(١٣٨١اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دروغﭘﺮاﮐﻨﯽ ،در هﺮ ﺣﺎل
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺮب ﺧﻮد را روی زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻳﺎ ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ ﻧﻈﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺤﻤﻴﻞﺷﺪﻩ در ﺑﻨﺪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در
زﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدﺁور ﺷﻮم ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در ﺑﺎﻻ و در ﺷﺮاﻳﻂ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺒﺎرزﻩ و ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺋﻤﯽ ﺑﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﻮاﺑﻴﻦ ،در ﺑﻌﻀﯽ زﻧﺪانهﺎ ،ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ را از ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼ ًﺎ در ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ۶۴ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺖ .از اﻳﻦ دورﻩ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ هﻤﮑﺎری ﺧﺎﺋﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاب ،در ﺑﻨﺪهﺎی زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪﻩ ﺻﻮرت
ﻼ در زﻣﺎن ﺷﺎﻩ وﺟﻮد
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ هﻤﺎن وﺿﻌﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
داﺷﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮهﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺪتهﺎ در ﺑﻨﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻳﮏ
دورﻩ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﺨﻔﯽ در ﻣﻴﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در
ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ،اﻳﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن را ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ هﻤﺎن ﻟﻔﻆ "ﺗﻮاب" ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
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ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﺋﯽ از اﻋﻤﺎل ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﺑﻨﺪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﺗﻮاب در دهﻪ  ۶٠در زﻧﺪانهﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻮد؛ ﺑﻪ هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ "ﮔﺸﺖ
ﺧﻮاهﺮان زﻳﻨﺐ"" ،ﮔﺸﺖ ﺛﺎراﷲ" و ﻏﻴﺮﻩ در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻧﻮﻇﻬﻮری ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی
ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﮐﺜﻴﻒ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ و
رژﻳﻢ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺗﻮدﻩهﺎی ﻣﺮدم و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮهﻨﮓ و رﺳﻮﻣﺎت
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در وﺳﻌﺖ اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﻧﻤﻮد )و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ هﻨﻮز ﭼﻨﻴﻦ
وﺿﻌﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ( .در اﻳﻦ زﻣﺎن دﺧﺎﻟﺖ در ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
ﻼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﻬﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮدﻩهﺎ و ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺁﻧﺎن از هﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣ ً
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺁن را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﺳﺪاران -ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﮔﺸﺖهﺎی
ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﻏﻴﺮ ﺁن -ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﭘﻠﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﯽ رژﻳﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻴﺶ ﻣﯽﺑﺮد .اﻳﻨﺎن در ﮐﻮﭼﻪهﺎ و
ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ و ادارات و ﻣﺪارس و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻨﮕﻴﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر و ﺑﺎ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽهﺎی
ﭼﻨﺪشﺁورﺷﺎن ،ﺧﻮن ﻣﺮدم و ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎن را در ﺷﻴﺸﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( .اﺗﻔﺎﻗﺎ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدهﺎی ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﺑﻨﺪهﺎﺋﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺁن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
از ﺁن ﻋﻤﻠﮑﺮدهﺎ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺑﻪ هﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان در هﻤﺎن زﻣﺎن در ﮐﻮﭼﻪهﺎ و ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ
و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن ﺷﺎهﺪ ﺁن ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﺧﻴﻠﯽ از رﻓﺘﺎر ﺗﻮابهﺎ در زﻧﺪان ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺮﻳﻒ و ﻏﻴﺮﺗﻮاب ،ﻳﺎدﺁور هﻤﺎن رﻓﺘﺎرهﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪاران اﻋﻀﺎی ﮔﺸﺖهﺎی ﻣﺬﮐﻮر،
در ﺧﺎرج از زﻧﺪان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁن دورﻩ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻋﻈﻢ
ﮐﺮاﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد دهﺸﺖهﺎی زﻧﺪان در دهﻪ  ۶٠را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﻴﻨﯽ اﻳﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﺁﻧﭽﻪ در زﻧﺪان ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ،از ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪ و
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻧﻴﺴﺖ ".و در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ..." :زﻧﺪان ﻻﺑﺮاﺗﻮری ﺑﻮد ﺑﺮای ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﮐﺎراﻳﯽ
روشهﺎی ﺧُﺮدﮐﺮدن روﺣﻴﻪ ﻳﮏ اﻧﻘﻼب در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ... .ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﺸﺎرهﺎی زﻧﺪان ،اﻧﻮاع
ﺗﻨﺒﻴﻪهﺎ ،ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺣﺴﯽ ... ،و ﺗﻼش ﺑﺮای در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ روح و ﺷﺨﺼﻴﺖ زﻧﺪاﻧﯽ از ﮐﺎﻧﺎل
ﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان از ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ،
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺁداب و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬهﺒﯽ ،ﮐﺎﻣ ً
رﻧﮓ ،رﻗﺺ ،ورزش ،ﺷﺎدی ،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک ،ﻧﺤﻮﻩ رواﺑﻂ ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و

ﺟﻨﺴﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺗﻮﺑﻮس ،ﻣﺴﺘﺮاح ،ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﭘﻴﺎدﻩ رو و دﻳﮕﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ) ".ﻧﻘﻞ
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از" :ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺳﺎدﻩ" ،ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ در "ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﮋوهﺶهﺎی زﻧﺎن اﻳﺮان" ،ﺳﺎل ،١٩٩٧
ﺻﻔﺤﻪ (۵)(١٨۵
ﺁﻧﭽﻪ در زﻳﺮ ﻣﯽﺁﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻋﻤﺎل ﺗﻮابهﺎ در ﺑﻨﺪهﺎی زﻧﺪان در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺳﺎل  ۶١ﺗﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۶٣در ﺗﻬﺮان و در زﻧﺪانهﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮهﺎ ﺗﺎ ﻳﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ و
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در ﺳﻄﺢ زﻧﺪانهﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﻦ ﻻﺟﻮردی از زﻧﺪان اوﻳﻦ و داود رﺣﻤﺎﻧﯽ از زﻧﺪان
ﻗﺰلﺣﺼﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮابهﺎ در ﺑﻨﺪهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﻧﻘﺶ
ﭘﻠﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﯽ رژﻳﻢ را ﻧﻴﺰ اﻳﻔﺎء ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ اواﺳﻂ ﺳﺎل ) ۶١اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻬﺮان ﺻﺎدق اﺳﺖ و در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وﺿﻌﻴﺖهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻢ
و ﺑﻴﺶ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن در ﺑﻨﺪهﺎ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖهﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ را ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ اﻋﺪامهﺎ،
ﻼ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰیهﺎ و وﺣﺸﺖهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺎز هﻨﻮز ﻓﻀﺎی زﻧﺪان ،ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻣ ً
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﺷﺎﺧﺺ ﺟ ّﻮ زﻧﺪان ﺑﻮد .اﻣﺎ از ﻳﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ
هﻮﻳﺖزداﺋﯽ از زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺷﺪﻳﺪًا ﺳﺨﺖﮔﻴﺮاﻧﻪای ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮابهﺎ از ﻃﺮف
ﮐﺎرﮔﺰاران زﻧﺪان ،ﺑﻪ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم)!!( ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪهﺎ و اﺗﺎقهﺎﺋﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺤﺒﻮس
ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﻓﻀﺎ ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرهﺎی ﺷﺪﻳﺪًا ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻣﺠﺮی و ﺣﺎﻓﻆ ﺁن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺘﺪرﻳﺞ
ﺑﻪ ﺿﺮر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ .ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﺗﻮابهﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻧﻤﺎﺋﯽ در ﺑﻨﺪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻘﺮارات و ﺿﻮاﺑﻂ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻨﺪهﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی اﺧﺘﻨﺎق و رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ داﺋﻤﯽ در ﻣﻴﺎن ﻣﺒﺎرزﻳﻦ در زﻧﺪان
ﻃﺮحرﻳﺰی ﺷﺪﻩ ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ درﺁوردﻩ و در ﮐﺎر ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ،
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ و اﻧﺠﺎم "وﻇﻴﻔﻪ" ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﻗﺪرتﻧﻤﺎﺋﯽهﺎی ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ هﻮﻳﺖزداﺋﯽ رژﻳﻢ از زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﻴﺎﺳﯽ را ،در ﺑﻨﺪهﺎی زﻧﺎن در ﻗﺰلﺣﺼﺎر ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﻨﻴﻢ" :ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐهﺎ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨﮕﯽ و
ﻳﮏﻧﻮاﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺸﺎر ﻣﯽﺁورد ،دور هﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻳﻢ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ
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ﺁواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ...ﻳﮑﯽ از ﺑﭽﻪهﺎ ﺁواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺟﺎﺳﻮس اﺗﺎﻗﻤﺎن ﻓﻮرًا اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ
ﺗﻮابهﺎ ﮔﺰارش داد .ﻳﮑﺒﺎرﻩ ،هﻴﺎهﻮﺋﯽ از راهﺮو ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ؛ ﺻﺪای "ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ" ﮔﻮشهﺎ را
ﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻮابهﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ راهﭙﻴﻤﺎﺋﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ...ﺁنهﺎ ﻣﺸﺖهﺎی ﮔﺮﻩﮐﺮدﻩ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و "...ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﺑﻖ ،ﺣﺎﻻ "ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖهﺎی داﺧﻞ ﺑﻨﺪ از ﻃﺮف دﻓﺘﺮ -ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﻨﺪ و هﺮ اﺗﺎق -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﺁن ﺷﮑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﺗﻌﺎون هﻤﮕﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ ...ﺣﺘﯽ ﺧﺮﻳﺪ
دو ﻧﻔﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻩ ...هﻴﭽﮑﺲ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﺒﺎساش را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ هﺪﻳﻪ ﮐﻨﺪ...
هﺮﮔﻮﻧﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻤﻨﻮع ...و ﻣﻀﺤﮏ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم "ﮐﺎرﮔﺮی" ﺣﺬف ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﻪ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرهﺎی روز را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد) ."...ﻧﻘﻞ از "ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺎدﻩ" ،دﻓﺘﺮ اول ،م.
رهﺎ ،ﺻﻔﺤﻪ  ٩٠-٩١و (۶)( ١٢٠-١٢١
وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ دورﻩ از زﻧﺪان زﻧﺎن در ﻗﺰلﺣﺼﺎر را ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮاﺑﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد،
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﺒﻮس در ﻗﺰلﺣﺼﺎر ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن  ١۵ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ" :هﻮاﺧﻮری ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ در روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﻗﺪم ﻣﯽزدﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ هﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و هﺮﮐﺲ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻳﮏ راهﯽ را ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن
هﻮاﺧﻮری ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ و ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ داﺧﻞ .ﺧﻮب ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﺑﻴﻦ و ﺧﺒﺮﭼﻴﻦهﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد
ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯽ و ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽزدی ﺑﻌﺪ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ دﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﯽﺁﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎ
ﮐﯽ ﺣﺮف زدی و راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﯽ .و اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮوی ﺑﻨﺪ ٨
ﭘﻴﺶ ﺣﺎج ﺁﻗﺎ .ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﺎج داود ﻣﯽدادﻧﺪ و اﮔﺮ او ﻧﺒﻮد ﺗﺤﻮﻳﻞ زﻳﺮ دﺳﺘﺶ ﺣﺎج اﺣﻤﺪ
ﮐﻪ هﺮ دوی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺜﻴﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺁﻧﻘﺪر ﮐﺜﻴﻒ ﮐﻪ ﺗﻮی ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻤﯽﺷﻪ ﮐﺜﻴﻒﺑﻮدن ﺁﻧﻬﺎ
را ﺑﻴﺎن ﮐﺮد ،ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر رﮐﻴﮏ و ﺑﺪ ﺑﻮد) ."...ﺁزادﻩ ﺑﻨﺪری()*(
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرتﮔﻴﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از هﻤﺎن ﺁﻏﺎز ،اﻗﻠﻴﺖهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ در اﻳﺮان -از ﺟﻤﻠﻪ ارﻣﻨﯽهﺎ
ﻼ ﺑﻬﺎﺋﯽهﺎ در ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ
و ﺑﻬﺎﺋﯽهﺎ -ﺷﺪﻳﺪًا ﺗﺤﺖ اﻧﻮاع ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و اﺟﺤﺎف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺜ ً
ﺣﻤﻼت وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﺎﺧﺘﻪ "ﺣﺠﺘﻴﻪ" ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻣﻮهﻦﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺎ
ﺁنهﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﺪ) ،(٧ﺗﻌﺠﺐﺁور ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرتﮔﻴﺮی "ﺗﻮاب" در ﺑﻨﺪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوهﺎی ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻧﻴﺰ در زﻧﺪانهﺎ" ،ﮐﺎﻓﺮ" و "ﻧﺠﺲ" ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد اذﻳﺖ و ﺁزار
و اﻧﻮاع ﺑﺮﺧﻮردهﺎی ﺗﻮهﻴﻦﺁﻣﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ..." :ﺁدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دﻳﺮوز در ﮐﻨﺎرش ﺑﻮدی ،وﻗﺘﯽ از ﺗﻮ

47

ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﺁبﮐﺸﻴﺪن ﻟﺒﺎسهﺎﻳﺶ ...ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﺠﺲ ﺑﻮدﻳﻢ و دﻗﻴﻘًﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻳﮏ ﺳﮓ ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﺪ .اﺟﺎزﻩ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻳﻢ ،ﻇﺮفهﺎﻳﻤﺎن را ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﺎ
دﻳﮕﺮان ﺑﺸﻮﻳﻴﻢ ...در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻓﺤﺎﺷﯽ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻮدﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ" :از دﺳﺖﺗﺎن ﺁب ﭼﮑﻴﺪ،

ﻧﺠﺴﻤﺎن ﮐﺮدﻳﺪ!" )"ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺳﺎدﻩ" ،اﻋﻈﻢ ﮐﺮاﻳﯽ -ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ(
ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﺟﻬﺖ
ازﺑﻴﻦﺑﺮدن اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﺋﯽ ﭘﻴﺎدﻩ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺁنهﺎ
داﺷﺘﻨﺪ" :ﺳﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻮاب هﻢ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺧﻮد وارد اﺗﺎق ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮاﻇﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺐ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺎم "ﺳﻌﻴﺪ" ﺳﺮﮐﺮدﻩی ﮔﺮوﻩ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩی ﻧﮕﻬﺒﺎنهﺎی ﺗﻮاب ،هﻤﻪی ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت دﻋﻮت ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﺮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻏﺎز
ﮐﺮد :از اﻣﺸﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﺗﺎق هﺴﺘﻢ .ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﺧﻮردن ﻏﺪا ﺑﺎ ﮐﺲ دﻳﮕﻪﻳﯽ رو ﻧﺪارﻩ .هﺮ ﮐﺪوم
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﻮنﺗﻮﻧﻮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻦ .ﻧﻮﻧﺎرو ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮی ﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﻴﻦ .ﺣﻖ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﺲ دﻳﮕﻪﻳﯽ ﺑﺸﻴﻨﻪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو
ﺖﮐ ِ
دو ﻧﻔﺮﻩ روی ﻳﻪ ﺗﺨﺖ رو ﻧﺪارﻳﻦ ،هﻴﭻ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارﻩ روی ﺗﺨ ِ
ﻧﻔﺮ اون هﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت دﻩ دﻗﻴﻘﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﻦ ﺑﺎ هﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻦ .در هﻮاﺧﻮری ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺪم

ﻧﻤﯽزﻧﻪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ،هﺮﮐﺲ ﻣﻮﻇﻔﻪ دﻣﭙﺎﺋﯽ ﺧﻮدﺷﻮ زﻳﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺬارﻩ"") .ﺷﺐ ﺑﺨﻴﺮ رﻓﻴﻖ"،
اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی ،ﺻﻔﺤﻪ (١٢٧
ﺗﻮابهﺎ ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرز و ﻣﻘﺎوم را ﮐﺘﮏ و ﻳﺎ ﺷﻼق ﻣﯽزدﻧﺪ" :ﺑﻨﺪ  ٢ﻣﺠﺮد )ﺑﻨﺪ (۶
ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎص و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪاﻧﺒﺎن در ﺳﺎل  ۶٠ﺑﻮد .ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﻠﮏﮐﻼهﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻌﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن را ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻼق ﻣﯽزد .ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻋﺘﺮاض ﺑﭽﻪهﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ او دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻼق ﺑﺰﻧﺪ .وی
ﻳﮏ ﺑﺎر زﻧﺪﻩ ﻳﺎد ﻋﻠﯽ ﺻﺪراﻳﯽ را  ٨٠ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق زد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﺎ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺻﺪای ﻋﻠﯽ را
ﺑﺸﻨﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪ او ﺗﻮاب اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺪار ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮاﺑﯽ اﺟﺎزﻩ
ﻧﻤﯽدادم ﺷﻼق ﺑﺰﻧﯽ) ".ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧را هﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد( هﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎل ، ۶٠
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﺋﯽ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﻳﮑﯽ از ﺁنهﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد از ﺳﺎل
 ۶١ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺲ از ﻏﻠﺒﻪ رژﻳﻢ ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮابهﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮی
روزﻣﺮﻩ درﺁﻣﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﮔﻮﻳﺎی روﺷﻦ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ" :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻤﺘﺮ زﻧﺪاﻧﯽای ﺑﺎﺷﺪ
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ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮑﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ واﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮد ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻘﺎی
دﻳﮕﺮم رﮐﻮرد ﮐﻤﺘﺮی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،از دﺳﺖ ﺗﻮاﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردﻩام :ﺣﺴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ،
ﺳﻴﺎﻣﮏ ﻧﻮری ،ﻋﺰﻳﺰ راﻣﺶ )اﻳﻦ هﺮ ﺳﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻨﺪ  ١واﺣﺪ  ١ﻗﺰلﺣﺼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﺿﻤﻦ ،ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﻪ ﻋﺰﻳﺰ راﻣﺶ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻳﺶ ﺑﻠﻨﺪش ،اﺑﻮﭘﺸﻤﮏ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ (.و اﺣﻤﺪ )ﻣﻌﺮف ﺑﻪ اﺣﻤﺪ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ( ،ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻮذری ،ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪاﺟﻮ ،ﻓﺘﺎح ﻗﺎدری ،ﺣﺴﻴﻦ )ﻣﻌﺮف ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮار ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺑﺲ اﻳﻦ اﺳﻢ ﺑﺮای او ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ او
را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩاﻧﺪ( ،هﻤﺎﻳﻮن )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮔﺎﻟﻴﻮر( ،ﻣﺸﺎﻳﺨﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺁوﻧﺪی )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺎزرس
ژاور( و ﻣﻤﺪ ﮐﺒﺎﺑﯽ )اﻳﻦ اﺳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ اﻳﻦ ﻓﺮد ﺗﻮاب ،از ﻃﺮف زﻧﺪاﻧﻴﺎن روی او
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .(...از ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻢ:
ﺑﻬﻤﻦ  ۶٢ﻣﻦ در ﺳﻠﻮل  ١٨ﺑﻨﺪ ﻳﮏ واﺣﺪ ﻳﮏ ﺑﻮدم .روز وﻓﺎت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد و ﺟﻠﺴﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺧﺮد
ﺷﺪن ﻳﮑﯽ از ﺗﻮاﺑﻴﻦ )اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻨﻢ هﻤﺎ ﮐﻠﻬﺮ( از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮهﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻦ روی ﺗﺨﺖ
ﻃﺒﻘﻪ دوم )ﭘﺸﺖ ﺑﻪ راهﺮو و ﺗﮑﻴﻪ دادﻩ ﺑﻪ ﻧﺮدﻩهﺎی ﺳﻠﻮل( ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺳﺮودی را
زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮم ﮐﻪ "ﻣﺤﻤﺪ ﺁوﻧﺪی" ﭘﺸﺖ ﺳﺮم و ﺑﻴﻦ دو ﺳﻠﻮل اﻳﺴﺘﺎدﻩ و
ﮔﻮشهﺎﻳﺶ را ﺗﻴﺰ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دهﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﺤﻤﺪ ﺁوﻧﺪی ،هﻤﺎن ﺗﻮاﺑﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻘﺐ "ﺑﺎزرس ژاور" ﺑﻪ او دادﻩ ﺑﻮدﻳﻢ؛ وی ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ وﻳﮋﻩای در ﺧﺼﻮص اذﻳﺖ و
ﺁزار زﻧﺪاﻧﻴﺎن داﺷﺖ .ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﻳﮑﯽ از ﺑﭽﻪهﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﻪ ﺳﺮودی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪی؟ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺮود ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪم " .ﺑﺎزرس ژاور" رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دو ﺗﻮاب دﻳﮕﺮ )ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮار و هﻤﺎﻳﻮن ﮔﺎﻟﻴﻮر( ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻣﻦ هﻢ ﮐﻪ در ﺁن ﻓﻀﺎی
اﺧﺘﻨﺎق ﻣﻌﻨﯽ ﺁن ﺳﻮال و ﺟﻮاب را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ و ﺧﻮد را ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ
"زﻳﺮ  "٨ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺑﻨﺪ ﺑﻪ راهﺮو واﺣﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
)ﭘﺎﺳﺪار( دورﻩام ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺌﻮال و ﺟﻮابهﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺮاﻧﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪی! ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر
ﻧﻔﺮﻩ رﻳﺨﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮم و ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ هﻢ ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ هﻢ روی ﺳﺮم رﻳﺨﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺑﻨﺪ
 ۴٨ﺳﺎﻋﺖ در "زﻳﺮ  ،"٨ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻨﺪ) ".ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻴﻠﯽ()*(
ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﺎﻩداﺷﺘﻦ ﻳﮑﯽ از اﻋﻤﺎل وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺑﺨﺼﻮص در زﻧﺪان ﻗﺰلﺣﺼﺎر رواج داﺷﺖ )در واﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از اﻳﻦ
زﻧﺪان در دﺳﺖ اﺳﺖ( .در ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺗﻮابهﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽﺁﻣﺪ و از ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺗﻨﺒﻴﻪ" زﻧﺪاﻧﯽ ﻳﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ .از
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ﺟﻤﻠﻪ ،ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ" :از ﮐﺘﮏﺧﻮردن و ﺗﻨﺒﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺁورد و ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺗﻤﺎم ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ از
رﮐﻮرد داران "زﻳﺮ هﺸﺖ"رﻓﺘﻦ ،ﺳﺮﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎدن و ﮐﺘﮏﺧﻮردن ﻧﺎم ﺑﺒﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ اﻳﻦ
ﻋﺰﻳﺰان اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﻢ.
 -١ﻣﺤﻤﻮد گ  -ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  ١٠٨ﺳﺎﻋﺖ ﻳﮑﺴﺮﻩ ﺳﺮﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎدن.
 -٢هﻤﺎﻳﻮن ﺁزادی  -ﺑﺎ  ٩۶ﺳﺎﻋﺖ.
 -٣ﻣﺴﻌﻮد ط  -ﺑﺎ  ٧۴ﺳﺎﻋﺖ.
 -۴ﻋﻠﯽ ب  -ﺑﺎ  ٧۴ﺳﺎﻋﺖ.
ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺗﻨﺒﻴﻪ" ٧۴ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،زﻳﺎد اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎدن ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴٨ﺳﺎﻋﺖ در هﺮ "زﻳﺮ  "٨رﻓﺘﻦ ،اﻣﺮی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎهًﺎ اﻳﻦ ﺗﻨﺒﻴﻪ را ﺑﻪ
 ١٠ﺗﺎ  ١۵ﻧﻔﺮ ﺑﺎ هﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدم ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم رﻓﻴﻖ ﻋﺰﻳﺰی ﮐﻪ هﻢ اﮐﻨﻮن در
ﻳﮑﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺖ "زﻳﺮ  "٨رﻓﺘﻦ و ﮐﺘﮏﺧﻮردن ﺑﻮدﻧﺪ".

)هﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ(
ﻋﻤﻞ ﮐﺜﻴﻒ ﺗﻮابهﺎ در ﮔﺰارشدهﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ،ﮔﺎﻩ ﺣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرز و ﻣﻘﺎوم را ﺑﻪ ﮐﺎم
ﻣﺮگ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻮرد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
"ﻳﮑﯽ از رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻌﻔﺮ ،داﺷﺖ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﮑﺲ ﭼﻪﮔﻮارا .ﺳﺎل  ١٣۶۴ﺑﻮد،
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ،ﺷﺐهﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮی ﺗﺨﺘﺶ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮐﺸﻴﺪ .ﻋﮑﺲ ﭼﻪﮔﻮارا را ﻣﯽﮐﺸﻴﺪ .ﻳﻪ ﺗﻮاﺑﯽ دﻳﺪﻩ
ﺑﻮدش ،ﻟﻮش داد ،ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺳﺮاﻏﺶ ﻳﮏ ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ  ١از ﺗﺨﺖ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪش ﭘﺎﺋﻴﻦ .ﻧﻘﺎﺷﯽ را از ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮی دﻳﻮار ﺳﻮراخ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،در ﺁوردﻧﺪ .ﻳﮏ هﻔﺘﻪ اﻧﻔﺮادی ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﺑﺮدﻧﺪش دادﮔﺎﻩ.

ﺣﮑﻢ اﻋﺪاﻣﺶ را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ) ".ﻧﻘﻞ از ﻣﺤﻤﺪ .ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ "ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﺎر
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ،"۶٧ﻣﻨﺪرج در ﻧﺸﺮﻳﻪ "ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﻳﯽ" ،ﺷﻤﺎرﻩهﺎی  .(۵٨ ،۵٧ ،۵۶ﻣﺤﻤﺪ،
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،ﺧﻮشرﻗﺼﯽ ﺗﻮابهﺎ ﺑﺮای ارﺗﺠﺎع ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﮔﻮﻳﺎﺋﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدهﺪ ..." :وﺿﻊ ﺑﭽﻪهﺎی ﭘﻴﮑﺎر ﺑﻪ هﻢ رﻳﺨﺖ وﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪهﺎی ﺳﻬﻨﺪ ﺗﻮاب ﻧﺸﺪن .وﻟﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﺸﺎن ﺑﻪ هﻢ رﻳﺨﺖ ...ﺑﭽﻪهﺎی ﺳﻬﻨﺪ ،اوﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﺸﺎن ﻳﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺸﻮن ﻣﻨﻬﺎی -١٠
 ٩ﻧﻔﺮ ﺑﻘﻴﻪ هﻤﻪ ﺗﻮاب ﺷﺪن و ﺗﻮاب ﺧﻄﺮﻧﺎک هﻢ ﺷﺪن ...دﻋﺎی ﮐﻤﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳﺪارا
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ازﺷﻮن ﺑﺨﻮان .دﻋﺎی ﮐﻤﻴﻞ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۴و  ۵ﺻﺒﺢ .ﻗﺮﺁن ﻣﯽ ﺧﻮﻧﺪن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺪارا ازﺷﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻦ .اﮔﻪ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪارا ﻣﺠﺒﻮرﺷﻮن ﻣﯽﮐﺮدن ،ﻣﻦ اﻳﻨﻮ ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارم .ﺣﺘﯽ دم ﭘﺎﺋﯽهﺎﺷﻮن رو هﻢ ﺟﺪا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدن .دﻣﭙﺎﺋﯽ اوﻧﺠﻮری ﮐﻪ ﻧﺒﻮد .هﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺎرﻩ ﭘﻮرﻩ ای
رو هﻤﻪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪن .هﺮ ﮐﺴﯽ هﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻮادﻩاش ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺮاش دﻣﭙﺎﺋﯽ ﺑﻴﺎرن ،در واﻗﻊ ﺑﺮای
هﻤﻪ ﺑﻮد .ﺑﭽﻪهﺎی ﺳﻬﻨﺪ ﺁﻣﺪن ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻪ دﻣﭙﺎﺋﯽهﺎ رو ﺑﺎﻳﺪ اﺳﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ روش .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻳﻪ ﺳﺮی
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪن و ﻳﻪ ﺳﺮی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪن .ﻧﻤﺎز ﺧﻮانهﺎ دﺳﺘﻪ دوم رو ﻧﺠﺲ ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻦ .اﻳﻦ ﻗﺪر ﺳﺮ
اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺷﻠﻮغ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪارا ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻳﻢ .ﺑﻠﻪ! ﭘﺎﺳﺪارا ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻳﻢ!! ﺑﻌﺪ ﻳﮏ ﺟﻨﮓ
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪای ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﺑﺎی ﺳﻬﻨﺪ و ﺗﻮاﺑﺎی ﻣﺠﺎهﺪ ﺑﻮد .رهﺒﺮ ﺗﻮاﺑﺎی ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ
ﻗﺮﻩﺿﻴﺎاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽﺷﺪ .اﻵن هﻢ ﺟﺰو وزارت اﻃﻼﻋﺎﺗﻪ...
ﺗﻮابهﺎ ﺟ ّﻮ ﺑﻨﺪ را ﺧﺸﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ".
اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﺋﯽ از ﻋﻤﮑﺮدهﺎی ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﺑﻨﺪهﺎﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﻮرد
ﺁﻧﻬﺎ در "ﻗﻴﺎﻣﺖ" ﭘﺴﺮان در دورﻩای ﮐﻪ "ﺗﺨﺖ"هﺎ در زﻧﺪان ﻗﺰلﺣﺼﺎر ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯽرﺣﻤﯽ ﺗﻤﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺁن "ﺗﺨﺖ"هﺎ
را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ،ﺗﻮابهﺎ هﻤﻮارﻩ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ وﻟﯽ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁنهﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ رژﻳﻢ در
زﻧﺪان ،ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ ﻧﻈﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،از ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺪرت
ﺳﺮﮐﻮب رژﻳﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل ،اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ
و  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﻳﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎوم و ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ هﺮ ﺿﻌﻔﯽ و ﺑﺎ هﺮ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰی ،در هﺮ ﺣﺎل
در ﺻﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺰدور رژﻳﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را
ﻓﺮاهﻢ ﺁوردﻩ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای ﺟﺪاﮐﺮدن ﺑﻨﺪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن دﻳﮕﺮ ،ﻳﮑﯽ از
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﺗﻬﺮان
ﮔﺮدﻳﺪ )در ﺑﺨﺶ ﺁﺧﺮ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮاهﻢ ﮔﺸﺖ(.
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ﭼﻬﺮﻩ دﻳﮕﺮی از ﺗﻮاﺑﻴﻦ )ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻣﺨﻔﯽ(
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﺮای ﺟﺒﻬﻪهﺎی ﺟﻨﮓ و ﻳﺎ ﮐﺎرهﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻓﺮهﻨﮕﯽ در زﻧﺪانهﺎ ﮐﻪ در
ﺁﻏﺎز ﻋﻠﻨًﺎ از ﮐﺎرهﺎی ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ )ﻧﻪ اﻟﺰاﻣًﺎ ﺗﻮاب( ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﺁن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دل اژدهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻣﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎزﻩدﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻩای ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رد ُﮔﻢﮐﺮدن در
ﺁﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .در هﺮ ﺣﺎل ،ﮐﺎرﮔﺰاران اﻣﻨﻴﺘﯽ رژﻳﻢ از اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﮔﻴﺮیهﺎی ﺟﺪﻳﺪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﻣﻴﺎن ﺁن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎﺳﻮس ﭘﺮورش دهﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ واردﺁوردن ﻓﺸﺎر و ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ارﻋﺎب زﻧﺪاﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از
اﻓﻮل دورﻩ ﺗﻮاﺑﻴﺖ ﻋﻠﻨﯽ )ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ از ﺳﺎل  ۶۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺖﻓﺸﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن هﻤﻮارﻩ ﻣﯽﮐﻮﺷﻴﺪ از ﺁﻧﺎن ﺟﺎﺳﻮس ﺑﺴﺎزد .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻦ
ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻤﮏ زﻳﺎدی
ﻼ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ دوﺳﺘﯽ و ﻧﺰدﻳﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ،
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ ﺿﺮﺑﺎت زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺁن زﻧﺪاﻧﻴﺎن وارد ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ در
ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮسﺷﺪن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدﻩ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﮔﺮ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺷﺮاﻳﻄﯽ دﺳﺖ از ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ. ...
ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺣﻮزﻩهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪانهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ
ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻮاﺑﻴﻦ را در زﻧﺪانهﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ وﺿﻮح هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ درﺁورﻳﻢ:
ﺗﻮابهﺎ در دهﻪ  ۶٠در زﻧﺪانهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪای
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﺪاﻣﺖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد و ﺣﺘﯽ اﻋﻼم اﻧﺰﺟﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ و ﺷﺮف و
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ،ﺑﺎز رژﻳﻢ ﺁﻧﻬﺎ را در زﻧﺪان ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪ و از وﺟﻮدﺷﺎن در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاف
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ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪاش در ﺣﻮزﻩهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺗﻮابهﺎ ﻧﻴﺰ در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت وﻓﺎدارﻳﺸﺎن ﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،از هﻴﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ در اﻳﻦ راﻩ درﻳﻎ ﻧﻤﯽورزﻳﺪﻧﺪ -ﺑﺨﺼﻮص ﺁﻧﻬﺎ در ﺑﻨﺪهﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎوم و ﮐﻨﺘﺮل
ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺗﻮاب ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻋﻤﻮﻣًﺎ و ﻳﺎ ﻇﺎهﺮًا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮدﻩهﺎی ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﺣﺎل در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮدﻩهﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳﮏ
ﻧﻴﺮوی ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاف ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎراﻧﻪ رژﻳﻢ در زﻧﺪانهﺎ،
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺗﻮاﺑﻴﻦ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺁﻧﮑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺑﻴﺮون
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ از ﻧﻮع
"ﻻﺟﻮردی"هﺎ ،در زﻧﺪانهﺎی رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ ﻧﻴﺰ هﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮابهﺎﺋﯽ ﻓﺮق داﺷﺘﻨﺪ" ،زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﻴﺎﺳﯽ" ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ (.وﻟﯽ در ﺣﻘﻴﻘﺖ و در واﻗﻌﻴﺖ اﻣﺮ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺰﺋﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺮﮐﻮب رژﻳﻢ
در زﻧﺪانهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻓﺮاد ﺑﺨﺖﺑﺮﮔﺸﺘﻪای ﮐﻪ رذاﻟﺖ و ﭘﺴﺘﯽ وﺟﻮدﺷﺎن ﺁﻧﻬﺎ را "ﻣﺠﺒﻮر" ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد
ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺰدی درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاف رژﻳﻢ ،ﺗﻦ ﺑﻪ رذلﺗﺮﻳﻦ و ﺟﻨﺎﻳﺖﺑﺎرﺗﺮﻳﻦ
ﮐﺎرهﺎ ﺑﺪهﻨﺪ .ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻼمﻧﺸﺪﻩای وﺟﻮد داﺷﺖ :رژﻳﻢ ﺑﺠﺎی ﺻﺮف
ﺑﻮدﺟﻪ و اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰدور ،ﻳﮑﺴﺮی از ﮐﺎرهﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﻳﺶ را در زﻧﺪانهﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽداد؛ ﺗﻮابهﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺁزادﺷﺪن از زﻧﺪان و ﺟﻠﺐ "ﻟﻄﻒ و ﻣﺮﺣﻤﺖ" ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮد ،ﺑﻪ هﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎراﻧﻪ و رذﻳﻼﻧﻪای در ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺘﺮﻗﯽ
دﺳﺖﻣﯽزدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﺨﻮاهﻴﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ وﺧﺎﻣﺖﺑﺎر ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮدﻩهﺎ و ﺗﺪاوم ﺟﻨﮓ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﮐﻪ در دهﻪ  ۶٠ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ و
ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻧﻈﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ﭘﻠﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﯽ رژﻳﻢ در زﻧﺪان ،ﮔﻮﺋﯽ دورﻩ "ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری" ﺧﻮد را
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .ﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮابهﺎ در زﻧﺪانهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻘﻴﻘﺖ" ،ﻣﺰدوران"
ﺑﯽﻣﺰد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﯽﻣﺴﻤﺎی "ﺗﻮاب" را رﺳﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮا را
ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺁن ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺜ ً
ﻼ ﻋﺒﺎرت "ﭘﺎﺳﺪار ﺑﯽﻣﺰد زﻧﺪان" ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی واژﻩ "ﺗﻮاب"
و ﻳﺎ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد! اﻳﻦ ﺑﺤﺚ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ واژﻩ
ﺗﻮاب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﻮد .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭼﻪ هﺪﻓﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ ﺗﻮاب
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺌﻮال اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌًﺎ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ،هﻤﻪ زﺷﺘﯽهﺎﻳﺶ را ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ! ﺗﺎزﻩ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ واژﻩهﺎی زﺷﺖ هﻤﺰاد رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد!
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ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﻮابهﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻨﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻏﻠﺐ از
ﺗﻮاﺑﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪهﺎی زﻧﺪان در ﮐﻨﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﮐﺎﺳﻪهﺎی داغﺗﺮ از ﺁش" ﻳﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ -در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻦ
ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻴﻦ اﺟﺰای هﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩای ﺗﻔﺎوتهﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ ﺑﻪ هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﻴﺰ
ﻳﮑﺪﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد .ﻣﺎ دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﻌﻀﯽ
ﺑﺎ ﮐﺎرهﺎی ﻧﻈﺮی در ﮐﺎر ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﻳﺎ دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮاﺑﻴﻦ "ﻣﺴﺌﻮل" ﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻘﻂ ِ
ﺳ َﻤﺖ ﻧﻮﭼﻪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺷﮑﺎرا ﺑﺴﻴﺎر ﺑﯽرﺣﻢ و
ﺧﺸﻦ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎرهﺎﻳﺸﺎن ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻮد و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺧﻮدﺷﺎن در
ﺷﺮاﻳﻄﯽ "ﻣﻬﺮﺑﺎن")!!( هﻢ ﺟﻠﻮﻩ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺜﻴﻒ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎﺋﯽ را داﻏﺪار و ﻳﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ را رواﻧﻪ "زﻳﺮ هﺸﺖ" ،ﺳﻠﻮل
اﻧﻔﺮادی و ﻳﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم "ﺗﻨﺒﻬﺎت" ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ -ﮐﻪ ﮔﺎﻩ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎ اﺷﮑﺎل ﺑﺴﻴﺎر وﺣﺸﻴﺎﻧﻪﺗﺮی
ﻻ از ﺗﻴﭗهﺎﺋﯽ در ﻣﻴﺎن ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺗﻮاب ﺗﻴﺮ" و ﻳﺎ "ﺗﻮاب ﺻﻔﺮ
داﺷﺖ .زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮ ً
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ" ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر ﺑﻮدن ﺁﻧﺎن ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽورزﻧﺪ.
ﻼ ﺗﻦ
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮانهﺎﺋﯽ در واﻗﻊ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﺁن ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜ ً
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺜﻴﻒ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ دﻳﮕﺮ دﺳﺖ از اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدهﺎ را ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺮار دهﻴﻢ و ﻧﻪ ﭼﻴﺰهﺎﺋﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻧﻴﺖ
و ارادﻩ و اﺣﺴﺎس و ﻏﻴﺮﻩ را ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اذﻋﺎن ﺑﻪ هﻤﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ هﻴﭻ
ﺗﻔﺎوت ﻣﺎهﻮی ﺁﻧﻬﺎ را از هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎهﻴﺖ هﻤﻪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻳﮑﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و
ﻼ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ و در راﺑﻄﻪ دﻳﮕﺮی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﻣﺜ ً
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻴﺎن ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﻔﺮ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻳﺎ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺗﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام
وزارت اﻃﻼﻋﺎت درﺁﻣﺪﻧﺪ و اﻣﺮوز در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮاﺑﻴﻦ
ﻼ از ﻧﻮع ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺟﺎﺳﻮس ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﺮون از زﻧﺪان ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی
ﻣﺜ ً
اﻣﻨﻴﺘﯽ رژﻳﻢ اداﻣﻪ ﻧﺪادﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺪﻩای واﻗﻌ ًﺎ هﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮاﺑﻴﻦ در دهﻪ ۶٠
در هﻤﻴﻨﺠﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﻢ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلهﺎی  ۶٣-۶۴ﺳﺎل
رﻗﻢﺧﻮردن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻴﻠﯽ از ﺗﻮابهﺎ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪادی از ﺗﻮابهﺎ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۶٠ﻳﺎ زودﺗﺮ در زﻧﺪان
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۶۴از زﻧﺪان ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ هﻤﻪ ﺁنهﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﻤﺎﻧﺪ
و هﺮﺟﺎ ﻻزم داﻧﺴﺖ از ﺁنهﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ (٨).ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮابهﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎلهﺎ هﻤﮑﺎری
ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ)!( ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎی ﺳﺮﮐﻮب رژﻳﻢ ،در ﺳﺎل  ۶٣ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺁﻧﺎن اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺁنهﺎ
را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد:
ﻼ ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖهﺎ )ﺳﺮﺑﺪاران( ﺑﻮد و ﭘﺲ از
 -١وﺣﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊاﻟﻘﻠﻢ ،وی ﻗﺒ ً
دﺳﺘﮕﻴﺮی ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺧﻮد را "در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ" در ﺧﺪﻣﺖ دژﺧﻴﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار
دادﻩ و ﺑﻄﻮر هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﺎن هﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮد .او ﮐﻪ ﻳﮏ ﺗﺤﺼﻴﻞﮐﺮدﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ در رﺷﺘﻪ
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻮد ،در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز هﻴﭻ ادارﻩای در اﻳﺮان ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪای" ،ﺗﻤﺎم

اﻃﻼﻋﺎت اوﻳﻦ را ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﮐﺮدﻩ و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎتﮔﻴﺮی از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻮد").ﻳﺎدهﺎی
زﻧﺪان -ف ،ﺁزاد ،ﺻﻔﺤﻪ .(١۴٠ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﺗﻮاب ﺑﻪ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﮐﺎرﮔﺰاران رژﻳﻢ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺁن ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﻨﻤﯽ ،ﺑﺎ ﺟﻤﻊﮐﺮدن ﺗﻌﺪادی از ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎی
ﭘﺎﺳﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن درﮔﻴﺮیهﺎی  ۵ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۶٠در ﺁﻣﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮﻳﻊاﻟﻘﻠﻢ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﺁﻧﺎن اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.
 -٢ﺣﺴﻴﻦ اﺣﻤﺪی روﺣﺎﻧﯽ )ﺷﻮﻣﻦ زﻧﺪان اوﻳﻦ( را ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎر ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،در ﺳﺎل  ۶٣ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ
او ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻳﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮدﮐﺮدن اﻋﺼﺎب ﻣﺮدم
و اﺷﺎﻋﻪ ﺟ ّﻮ ﻳﺄس و ﻧﺎاﻣﻴﺪی ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﺨﺶ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۴در ﺟﺮﻳﺎن
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ ﻳﮑﯽ از رهﺒﺮان "ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺮای ﺁزادی ﻃﺒﻘﻪ

55

ﮐﺎرﮔﺮ" ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻋﺪام وی ،ﺧﻴﺎﻧﺖ
او ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﻨﺪ(٩).
 ٣و  -۴ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ و هﻤﺴﺮش ﻣﻬﺮی ﺣﻴﺪرزادﻩ از ﮐﺎدرهﺎی ﺳﺎﺑﻖ "ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺮای ﺁزادی
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ" و ﺗﻮابهﺎی ﻓﻌﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ از هﻤﺮاهﺎن روﺣﺎﻧﯽ در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﻮی
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ او ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ را در هﻤﺎن ﺳﺎل اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻬﺮی ﺣﻴﺪرزادﻩ ﺳﺎلهﺎ در درون
زﻧﺪان ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل  ۶۵از زﻧﺪان ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪ.
 -۵اﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎاﻟﻬﯽ ،ﻳﮑﯽ از ﮐﺎدرهﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﻳﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ )اﻗﻠﻴﺖ( ﺑﻮد .وی ﻳﮑﺒﺎر
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮران ﺁﮔﺎهﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ اﻓﺴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ،ﻓﺮاری دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻋﻄﺎاﻟﻬﯽ در
دور دوم دﺳﺘﮕﻴﺮی ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﻠﻴﺖ و ﻗﺘﻞ و ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺒﺎرز ﺷﺪ .او ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻧﺪاﻧﯽﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺗﻮاب ،ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺎدی
ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮهﺎی ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﯽﺳﻮاد
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎرزﻳﻦ اﻳﻔﺎء ﮐﺮد .ﺷﻨﻴﺪم وﻗﺘﯽ وی ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺁﻣﺪ و ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم و ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺗﺤﮑﻴﻢ رژﻳﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ از ﭼﺸﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻩاش هﻢ اﻓﺘﺎد.
در ﺳﺎل  ۶٧در ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻌﺪادی
ﻧﻴﺰ ﺗﻮاب وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎلهﺎ ﺧﻮشﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎز هﻢ ﻣﻘﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺁﺧﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل
ﻻ دﻳﮕﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ رژﻳﻢ ﭘﻠﻴﺪ و ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر ﺗﻤﺎم
 ۶٧و "ﺣﻞ" ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻧﺪانهﺎ)!( ،او ً
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺛﺎﻧﻴًﺎ در ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﺑﻴﻦ در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ
ﺧﺪﻣﺎت هﻤﻴﻦهﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ،ﮐﺎدرهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺮی را ﺑﺮای دم و دﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻣﻌﺮوف ﺳﺎل  ۶٠ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﻬﺰاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﻬﺮان و ﻣﻬﺮداد ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،و ﻏﻴﺮﻩ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺗﯽ هﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،در هﻤﺎن ﺳﺎلهﺎی اول از زﻧﺪان ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺎﻳﺖهﺎﺋﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺁن را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻴﺮون از زﻧﺪان ﻧﻴﺰ
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هﻤﮑﺎر رژﻳﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻴﺮﺣﻴﺪری ﭘﺲ از ﺳﭙﺮیﮐﺮدن ﻣﺪت ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻳﮏ
ﺳﺎﻟﻪاش و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاز "ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ" ﺑﺪون ﻣﺰد ،ﻣﺠﺪدًا در زﻧﺪان ﺑﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﺒﺎر ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان "زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ" ﺗﻮاب ﺑﻠﮑﻪ رﺳﻤًﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ "ﭘﺎﺳﺪار" رژﻳﻢ و در ﺳﻤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ .ﺑﺴﻴﺎری
از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺗﻬﺮان وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ اوﻳﻦ و دﺳﺖ راﺳﺖ
ﻻﺟﻮردی ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ -ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮاﺑﯽ او اﻃﻼﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وی از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ
اﺻﻠﯽ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن ﭼﺎدر ﻣﺸﮑﯽ در زﻧﺪان دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮی از ﺗﻮاﺑﻴﻦ از ﺁن ﻧﻮع ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ "ﻧﺒﻮغ" ﺧﺎصﺷﺎن در زﻧﺪان ﺑﻪ
هﺮ رذاﻟﺖ و ﭘﺴﺘﯽ و ﺧﻮاری ﺗﻦ دادﻩ و از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و اﻣﻨﻴﺘﯽ رژﻳﻢ
هﻤﺨﻮن و از ﻳﮏ ﺟﻨﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﻬﻠﮑﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺑﺮدﻩ و در دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺑﮑﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﻮاﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل ) ١٣۶٣ﺳﺎل ﺗﺄﺳﻴﺲ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﻴﺖ
ﻼ رهﺒﺮ ﺗﻮابهﺎی
ﮐﺸﻮر( ،از ﮐﺎدرهﺎی رﺳﻤﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺜ ً
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ در زﻧﺪان ﭘﺴﺮان در اﺻﻔﻬﺎن ،ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﻗﺮﻩﺿﻴﺎاﻟﺪﻳﻦ ﮐﻪ از ﻃﺮف دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻌﺪًا ﺟﺰو وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤًﺎ ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،هﻢ اﮐﻨﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .در ﺳﺎلهﺎی اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪادی از
ﻼ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ
ﺗﻮاﺑﻴﻦ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﺎ زدﻩاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻮرد ﻗﺒ ً
)ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﺁن ﻧﻮع را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻌﻀًﺎ ﻧﻴﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻓﺸﺎی ﺁﻧﺎن زدﻩاﻧﺪ(١٠).
ﻼ ﺧﺎﺋﻔﺎﻧﻪ و رذﻳﻼﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻦ دادﻩ و در
از ﻣﻴﺎن ﻧﻮﭼﻪﺗﻮابهﺎ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دژﺧﻴﻤﺎن زﻧﺪان ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺮﻳﻒ و ﻣﺒﺎرز ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﺲ از
ﺁزادی از زﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رژﻳﻢ درﻧﻴﺎﻣﺪﻩ و ﺗﺎزﻩ ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﺎن ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻓﻀﺎی ﺗﻨﻔﺮ
و ﺿﺪﻳﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﻳﻢ هﻢ ﺟﻠﻮﻩ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ هﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

57

در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ،ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﺎدﺁوری ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪهﺎ در ﮐﻨﺎر
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎرت وﺟﻮدﻳﺸﺎن ،داﺋﻤًﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻮهﻴﻦ و ﻣﻼﻣﺖ
رﺋﻴﺲ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن زﻧﺪان ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮردهﺎی ﻣﻌﻤﻮل زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرز ﺑﺎ هﻤﻪ ﻓﺸﺎرهﺎی ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺣﺘﺮامﺁﻣﻴﺰ ﺑﻮد .ﺗﻮاﺑﻴﻦ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ ﺧﻮشرﻗﺼﯽهﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮای ارﺗﺠﺎع ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف "ﭼﻮب دو ﺳﺮ "...ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺷﺪﻳﺪًا ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻗﺮار
ﻼ از ﺑﺮﺧﻮرد داود رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ،ﺗﻌﺮﻳﻒهﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺜ ً
ﮐﻪ از ﻓﺮط ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﺟﮏ ﺷﺒﺎهﺖ دارﻧﺪ!!

------------------------------

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت:
 -١ذﮐﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﺼﻮرت ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺒﯽ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﺗﺎ در ﺣﺪی ﮐﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﺪﻩ و از ﻣﻘﻮﻟﻪ "ﺗﻮاب" ،ﺁﮔﺎهﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزم
ﺑﻪ دﺳﺖ دادﻩ ﺷﻮد .ﻣﺴﻠﻤًﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮاﺑﻴﻦ را ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ دادﻩ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﺮﺣﻢ دﻳﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﻏﺮاض ﻏﻴﺮاﻧﻘﻼﺑﯽای را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
 -٢در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻟﻤﭙﻦهﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ" ﺑﻪ ﻗﻠﻢ رﻓﻴﻖ ﺑﻬﺮوز دهﻘﺎﻧﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻟﻤﭙﻦهﺎ ،ﺑﻪ "ﻗﺎرچهﺎﺋﯽ ...روﺋﻴﺪﻩ ﺑﺮ ﭘﻴﮑﺮ درﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎع" ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ:
"ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻟﻤﭙﻦ ﺑﻪ دو ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺣﻴﻠﻪهﺎ و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻃﺒﻘﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن و ﺑﻪ ﺁﻟﺖ ﮐﻮﺑﻴﺪن ﻣﺮدم ﺑﺪلﮔﺸﺘﻦ ،و ﺑﺎ واردﺷﺪن در ﻧﻬﻀﺖ و ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺎﻻﺁوردن."...
 -٣از ﺳﺎل  ۶٢ﺑﻪ ﺑﻌﺪ )ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮی ﺗﻮدﻩایهﺎ( ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺗﻮابهﺎ در ﺑﻨﺪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻋﻤﺎل ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪانهﺎ هﻤﺮاﻩ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدﺁور ﺷﻮم
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد از ﻣﻴﺎن ﺗﻮدﻩایهﺎ و اﮐﺜﺮﻳﺘﯽهﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
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اﻓﺮادی در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﺎ در زﻧﺪان ﺑﺎ ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺁن ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺁﺷﮑﺎرا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ دادﻩ و از ﺁنهﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮاب هﻢ
ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﺒﺎرز و ﻣﻘﺎوم ﻧﻴﺰ )هﺮﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎدر و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ( وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ -ﮐﻪ رﺣﻤﺎن هﺎﺗﻔﯽ ﻳﮑﯽ از ﺁنهﺎ
ﺑﻮد .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،ذﮐﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ اﮐﺜﺮﻳﺘﯽهﺎ و ﺗﻮدﻩایهﺎ و هﻤﮑﺎری ﻧﻨﮕﻴﻦ ﺁﻧﺎن ﺑﺎ دژﺧﻴﻤﺎن
رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺁن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﻳﺖ و ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻪ ،اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﺁنهﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮﻳﺶ ،در ﮐﺎر ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪان هﻤﮑﺎری
ﻧﮑﺮدﻩ و در ﻋﻤﻞ هﻤﮑﺎر ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﻧﺸﺪﻧﺪ.
 -۴ذﮐﺮ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎ ﺑﻪ هﻴﭽﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺁن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ و ﻳﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﺎدرهﺎ و ردﻩهﺎی ﺑﺎﻻی
ﻼ در ﻣﻮرد ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽای ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺗﺸﮑﻼت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻮاب ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ) .هﺮﭼﻨﺪ ﻣﺜ ً
اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزان ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ )ﺳﻬﻨﺪ( ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ هﺮج و ﻣﺮج ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺎم ﺑﻬﻤﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮاب ﺷﺪﻧﺪ( .اﺗﻔﺎﻗًﺎ در ﻣﻴﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎدرهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪﻩ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوﻣﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻨﺠﺎ از زﻧﺪﻩ ﻳﺎد ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﺳﭙﺎﺳﯽ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﯽ ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪ .او ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮگ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﻴﺶ
از ﭘﻴﺶ ﺧﻔﺖﺑﺎر ﺑﻮدن ﻣﺮگ هﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺣﺴﻴﻦ روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﺎز هﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺎﺳﯽ
ﻦ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺖﺷﺪﻩ
ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ﻣﺒﺎرزﻳﻦ دورﻩ ﺷﺎﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳ ِ
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ .ﻣﻦ ،او را ﺑﺎ اﺳﻢ "ﻣﻮﺳﯽ" ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .وی واﻗﻌ ًﺎ اﻧﺴﺎن ﺁزادﻩ
و ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮد و در هﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ،ﻣﺒﺎرز ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻳﺎدش هﻤﻴﺸﻪ
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.
 -۵ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﺳﻄﻮر ﻓﻮق ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم "ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺳﺎدﻩ" ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖهﺎی ﺧﻮد
را اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﺘﺎب "ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺎدﻩ" م .رهﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻩ و ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﻴﺖهﺎ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد
ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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 -۶از ﺳﺎل  ١٣۵٠ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺐﺷﺪن ﻓﺮهﻨﮓ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ در زﻧﺪان ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻋﻨﻮان "ﮐﺎرﮔﺮ"
را ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ در ﻳﮏ روز را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ) .ﻗﺒﻞ از
ﺁن ،در ﻳﮏ دورﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودی در زﻧﺪان ﻣﺮدان از اﺻﻄﻼح "ﺷﻬﺮدار" اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد(.
ﻣﻤﻨﻮعﺷﺪن ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ﻧﺎم ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ در اﻳﻦ زﻧﺪان ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،درﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺮی و از ﺟﻤﻠﻪ وزﻳﺮ ﮐﺎر اﻳﻦ رژﻳﻢ )ﺗﻮﮐﻠﯽ( در
ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﻳﺮان ،ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻩ و در ﺁن ﻧﺎم "ﮐﺎرﭘﺬﻳﺮ" را
ﺑﺠﺎی "ﮐﺎرﮔﺮ" ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺁن ﻣﻘﻄﻊ ،اﻳﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد را ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺁن ﻣﯽدﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
هﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻓﺮهﻨﮓ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ )ﮐﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ را از ﺁن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ داﻧﺴﺘﻪ و از
اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ( را در ﻣﻴﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز اﻳﺮان از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در
هﻤﺎن دورﻩ در ﺗﻈﺎهﺮات ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﯽ دوﻟﺘﯽای ﮐﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﺄﻣﻮر
ن ﺷﻌﺎر ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖهﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﺗﻈﺎهﺮات ﮐﻪ در  ١١اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ۶٢
داد ِ
از رﺳﺎﻧﻪهﺎی دوﻟﺘﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،ﻣﺄﻣﻮرانﺷﺎن در ﻟﺒﺎس ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ" :ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ رزﻣﺪ،
اﺷﺮف دهﻘﺎن ﻣﯽﻟﺮزد" .ﺁری اﻳﻦ ﺷﻌﺎر را ﮐﺴﺎﻧﯽ در دهﺎن ﺁن ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎن دوﻟﺘﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﺗﺼﻮر رزم ﮐﺎرﮔﺮان ،ﭘﺸﺖﺷﺎن ﻣﯽﻟﺮزد و درﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻠﺐ ﻧﺎم
ﮐﺎرﮔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٧ﺑﻬﺎﺋﯽهﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﻴﺮاز ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از رویﮐﺎرﺁﻣﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺷﻴﺮاز اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽهﺎی ﺳﺎزﻣﺎندادﻩﺷﺪﻩ از ﺳﻮی اﻳﻦ "اﻧﺠﻤﻦ" ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽﻧﺸﻴﻦ ﮐﻮی ﺳﻌﺪی ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﺁن ﺳﮑﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،رﻳﺨﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺰدوران ،اﺑﺘﺪا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻬﺎﺋﯽهﺎ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻣﯽﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ هﺮ زن و ﻣﺮد و ﮐﻮدک ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﻮال ﺁﻧﻬﺎ
را ﺑﺎر واﻧﺖهﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﻪهﺎ را در ﺁن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ
ﻣﻘﻄﻊ ،ﺟﻮاﻧﺎن هﻮادار ﻓﺪاﺋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﻤﮏ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽهﺎ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻳﺎور ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٨ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ راﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ" ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ .وﻟﯽ
اﻳﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﺮد ﺁﮔﺎﻩ و ﻣﺒﺎرزی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎﻧﻪاش ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻩ،
ﭼﻨﺪان دﻗﻴﻖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮑﺎرﺑﺮدن "ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ" ﺑﺮای ﺗﻮاب اﻋﺪامﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ "وﻟﯽﻧﻌﻤﺖ"هﺎی ﺧﻮد ،ﺷﺎﻳﺪ
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ﻟﻔﻆ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوز ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ راﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﺮﺣﻢ
دﻳﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻧﺎﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻏﺮاض دﻳﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردی زﻣﻴﻨﻪای ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺎ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ،راﻩ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺮوهﺎی اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن هﻤﻮار ﻳﺎﺑﻨﺪ .و ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ
دادﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻣﺮوز ﭼﺮا و ﺑﺎ ﭼﻪ اﻧﮕﻴﺰﻩ و هﺪﻓﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺪﻩاﻧﺪ!؟
 -٩اﺧﻴﺮًا وزارت اﻃﻼﻋﺎت رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در زﻧﺪان در
ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽاش در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد را از ﺳﻮی "ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ" ،ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ و
رواج اﻳﺪﻩهﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪﻩ و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺁن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽهﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ،
ﺟﻬﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز از ﮐﺎر ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺑﺎ وﺿﻮح ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ" :اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﻴﺎن
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﻧﺤﺮاف ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ،ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرهﺎی ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ (!!)".ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو دهﻪ از ﻣﺮگ
روﺣﺎﻧﯽ ،ﺁﺛﺎر دورﻩ ﺗﻮابﮔﺮی وی هﻨﻮز ﺟﻬﺖ ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺠﺎع ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارد.
 -١٠در ﺳﺎلهﺎی اﺧﻴﺮ رژﻳﻢ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﺗﻮاﺑﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎهﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوهﺎی
اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرز ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ رژﻳﻢ اﻣﺮوز درﺻﺪد ﭘﻴﺎدﻩﮐﺮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻣﺒﺎرز و
اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﺑﻴﻦ دهﻪ  ۶٠ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮﮐﺘﯽ هﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﻃﺮف ﻧﻴﺮوهﺎی راﺳﺖ در
ﺟﻬﺖ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﺒﺢ ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوهﺎی رژﻳﻢ در ﻣﻴﺎن اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار دادن اﻓﺮاد ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗﻮاﺑﯽ در دهﻪ  ، ۶٠ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻏﻴﺮﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺁﻟﻮدﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دلﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺮای ﺗﻮاﺑﻴﻦ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﻮاﺑﻴﺖ ﻳﻌﻨﯽ
هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی ﻣﻨﻔﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ "ارزش"
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺒﺎرز اﭘﻮزﻳﺴﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﻧﻔﻊاش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺎﺟﺮای ﺣﻀﻮر ﻳﮏ ﺗﻮاب در ﺟﻤﻊ زﻧﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ
هﺎﻧﻮﻓﺮ ﺁﻟﻤﺎن ،اﺧﻴﺮًا ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ،ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮑﯽ از هﻤﮑﺎران ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺮﮐﻮب رژﻳﻢ در دهﻪ  ۶٠ﮐﻪ هﻨﻮز
هﻢ ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان "اﻓﺘﺨﺎر" ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﺒﺎ ﻣﻌﻤﺎر ﻧﻮﺑﺮی( ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ م .رهﺎ
)ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺑﺮادران( ،از ﺁﻟﻤﺎن ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺑﺮادران در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر
ﮐﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد را "زﻳﺒﺎ" ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ ..." :ﻣﻦ هﻢ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ واﻗﻊ ﺷﺪم آﻪ ﺑﺮای
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ زﻳﺒﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ دادﻩام .ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از  ٢٢ﺳﺎل زﻳﺒﺎ را در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﯽدﻳﺪم .ﻋﻀﻮی
از ﺧﺎﻧﻮادﻩ او از ﻃﺮﻳﻖ واﺳﻄﻪای اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را از ﻣﻦ آﺮدﻩ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ
اﻣﻮر ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ آﻪ ﺳﻴﺒﺎ -ﻧﺎم ﺳﺎﺑﻖ زﻳﺒﺎ -زﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻩ و در اﺛﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪهﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻦ هﻢ در اﺑﺘﺪا در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺗﺮدﻳﺪهﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪام .وﻟﯽ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮدم ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪهﺎ
ﻓﺎﺋﻖ ﺁﻣﺪم .اﮔﺮ ﺣﻖ زﻳﺒﺎ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ،آﻪ از رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪﻩ،
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ آﻨﺪ ،ﺁﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن او دﺳﺖهﺎی ﻣﻦ "ﺁﻟﻮدﻩ" ﻣﯽﺷﻮد؟"

)ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻣﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﺳﻤﻴﻨﺎر زﻧﺎن درهﺎﻧﻮﻓﺮ ،ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺑﺮادران ،ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮﻳﺎ ﻧﻴﻮز ٩ ،اﺳﻔﻨﺪ
.(١٣٨۴
)*(" -ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ از دهﻪ  ۶٠ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﻴﺪوارم ﺑﺘﻮان ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ را در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﻤﻮد.
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