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  سخنی با خوانندهسخنی با خواننده
 

دان ای  پديده،تواب"مطلبی که اکنون تحت عنوان      ار شما است، بخشی از     "  نوظهور در زن در اختي

تن کامل                          ه م د است ک ده و امي کتابی است که توسط نگارنده اين سطور در رابطه با زندان نوشته ش

رد            رار بگي ر آ      . آن بزودی انتشار يافته و در دسترس همگان ق را ب ن بخش از    ن داش آنچه م ه اي ت ک

ا   طور جداگانه منتشر سازم، بحث      کتاب را ب   راه  ه ل راست در خارج از              ی گم ده بعضی از محاف کنن

ن                  کشور می   ته و تحت اي واب آغاز گش ده ت ه پدي وان چگونگی برخورد ب ه امروز تحت عن باشد ک

ده  میعنوان کوشش    ا  شود اي ده و ب         ه رده ش ان افکار عمومی ب ه مي دی ب ن شکل و  ه آی انحرافی چن

 .جهت خاصی داده شود

 

ده           وان پدي ه عن ه       ای  جای انکار نيست که تواب ب ه در ده دان  در  ۶٠ ک ا  زن ه    ه ی جمهوری اسالمی ب

ه آن           دان منصه ظهور رسيد، برای کسانی ک ا   زن ه نکرده    ه ده       را تجرب ناخته ش امًال ش ده ک د، پدي   ای ان

ين     ها  از اين رو حتی خيلی    . باشد  نمی ل می            وقتی از زبان مبلغ ن قبي ه     راست، سخنانی از اي نوند ک ش

وابين                   ها  تواب ا ت ارز و چپ را ب اروی عناصر مب  را بايد بخشيد و بايد ترتيب بحث و گفتگوی روي

ه       -داد ابق در ده ی س دانيان سياس ث زن ب بح ًال در قال وع فع ن موض ه اي رح  ۶٠ ک وابين مط ا ت  ب

ده "ند که منظور از تواب، زندانی       کن  می آنها تصور    -شود می دان    " بري ه آن      باش   می در زن ه تجرب د ک

واب     دان  می در حالی که خود آن مبلغين خوب        . ی رژيم شاه نيز وجود داشت     ها  زنداندر   ه ت د ک ا   ن ی ه

ه       ۶٠ ی دهه ها  زندان جنايتکاران رژيم در     همکارمورد بحث آنها،     ه  و کسانی بودند ک ه امر     فعاالن  ب

ه صورت          وده و ب ی از ماشين سرکوب جمهوری اسالمی     جسرکوب زنداينان سياسی خدمت نم  زئ

ند کوش   می در هر حال، با توجه به اين که امروز برخی از محافل راست              .  درآمده بودند  ها  زنداندر  
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ی ا طرح بحثای اغراض غيرانقالب ا  را ب د،  ه يش ببرن وابين پ ا ت ه ب ی در رابط ا ی انحراف در اينج

که پيشاروی خود داريد، مختصرًا به      روری است که در جهت روشن کردن داليل انتشار مطلبی           ض

وان  می  را ها  و ايدهها ترين آن بحث  عمده. ته شود  پرداخ ها و اهداف عملی متعاقب آن     ها  اين بحث   در ت

و از شکنجه   ها  از آن آنجا که تواب-١: يک ليست با منطق گويندگانشان برشمرد       در اثر شرايط ممل

م جم              ا دستگاه سرکوب رژي رده هوری اسالمی همکاری       و رعب و وحشت زندان ب د   ک ابراين   ان ، بن

واب          -٢. ندباش  میرژيم  " قربانيان"آنها   ده  توابين چون در يک شرايط وحشيانه ت د   ش ا    ان د آنه  پس باي

ر           ها  تواب. دارند" بندی درجه"ها     تازه، تواب  -٣ ".بخشيد"را درک کرد و      ه تي تند ک ائی هس د آنه ی ب

دانيا        خالص زده  اده    اند و با شالق به جان زن د  ن سياسی افت ر      . ان ه تي وابين ک ه ت زن و  خالصخب، هم

وده شالق  يد    زن نب رد و بخش د درک ک ته را باي ن دس داقل اي ابراين ح د، بن ه  -۴. ان رام ب  در جهت احت

ر  " وق بش ی و حق ابق  "دموکراس ی س دانيان سياس ع     ( ، زن تارهای فجي ه از کش دادی ک ع تع در واق

رده و امروز            ۶٠ی  ها  سال ه در ب الم ب م جمهوری اسالمی         جان س ه رژي  در خارج از کشور برعلي

رای درک        -۵. بايد مستقيمًا با توابين وارد بحث و گفتگو شوند         )ندکن  میفعاليت سياسی    ه ب ا ک  از آنج

ت ا واقعي ه  ه دان در ده د ۶٠ی زن ت" باي نيد  " رواي م ش وابين را ه ارگزاران و   ( ت ود ک را خ و چ

کنجه ر ش هگ می را ن يون انق!) ان رس س اپوزيس ازه  پ وابين اج ه ت د ب ی باي ی و مترق ه در الب د ک  ده

ا   خصوص در مراسم  ب(جلسات مختلف آنان     ده      ه رای زن ه ب اه   ئی ک دانيان سياسی         نگ داشتن خاطره زن

د  ) شوند می برگزار   ۶٠جانباخته دهه    ر يک      -۶ .شرکت نموده و ابراز نظر کنن ا در زي ا م وابين ب  ت

دگی  ) سقف آسمان خارج از کشور      (سقف   د کن می زن ا برخورد        ن ا آنه د يک طوری ب االخره باي  و ب

رد؟         ( .نمود ا وزارت اطالعات جمهوری اسالمی              به چه دليل حتمًا بايد با آنها برخورد ک ا ب اگر آنه

يار                          ه در شرايط بس ی ک ارز و انقالب ه نيروهای مب کار نکرده و زندگی خودشان را بکنند و کاری ب

ون           ند،پردازند، نداشته باش   دشواری به کار سياسی می     ا اکن ه م چه ضرورتی دارد و چه شده است ک

شان اعتراف  جرم به اپوزيسيون، برابر در و بايد از آنها خواست که بيايند).... با آنها برخورد کنيم؟

د    آرده آارهايی کنند و بگويند که برای حفظ نظام جمهوری اسالمی چه د و بع ه صف    توان می ان د ب ن

د و  ون بپيوندن ای اپوزيس ام . ...نيروه ا حس انتق د ب وده و  باي ارزه نم وئی مب ان  ج رای آن رايطی ب  ش

 ....با مردم در ميان بگذارند؟ و(!!) بوجود آورد که حقايق را صادقانه

 

ن      شود   میپسند آغاز شده و گفته       با داليل ظاهرًا عامه   " تغيير اسم تواب  " بحثی هم در مورد    ه از اي  ک

از آنجا که اين بحث در ميان       . ت تواب اسالمی است و غيره     نام اصًال نبايد استفاده کرد چون مثًال لغ       
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ن موضوع                  وان   می نيروهای مبارز و آزاديخواه نيز مطرح شده، جهت تعمق هرچه بيشتر روی اي  ت

ا             ن بحث دارد، آي به مسائلی از اين قبيل انديشيد  که صرفنظر از اينکه هر کس چه نيتی از طرح اي

ردن ين ب امکوشش در از ب واب " ن انز ا" ت تاذه دمی در جه ت زودن ، ق ود آن واقعي  زشت از خ

ردن  ته در خدمت مخدوش ک ا ناخواس ته و ي ان کوششی خواس ا چن ردم نيست؟ آي اريخی م حافظه ت

 گيرد؟ می اين پديده قرار نماهيتايجاد سردرگمی در شناخت   واقعيت پديده تواب ومحتوای

 

وق      ورد  ۶(به ليست ف وان   می )  م ا    بحث  ت م     ه رد      ی ديگری را ه ا  اضافه ک ه صحبت روی       ام ، و هم

ين  اهم ن بحث  ام دف از اي ه ه ا  است ک ين بحث  ه روز چن ل ام ه دلي ه چ ا  چيست و ب رح ه ئی مط

ن              شوند  می ًا اي وابين "؟ و نکته بسيار مهم ديگر اين است که اساس ی و  بطور  حال حاضر   در  " ت  عين

 را بپذيرند   ها  ی راست اه  همه بحث ..." سخت گير و  "ی  ها   چه کسانی هستند؟ و اگر اين چپ       مشخص

ه               يار محدودشان را ب واب       "و مثًال رضايت دهند که تريبون بس وان ت رادی تحت عن ذار    " اف ز واگ ني

ی وقت          -آنهم در خارج از کشور     -تريبونی که با هزار زحمت    ( کنند ه خيل م      بدست آورده و البت ا ه ه

خاوتمندانه رار  (!) س تی ق رد راس ر ف ار ه ه در اختي یو داوطلبان د م ار حضور )دهن د انتظ ه ، باي چ

  را در پشت آن تريبون داشت؟کسانی

 

اره  ه درب وق۶شکی نيست ک ورد ف ل    م ورد ديگری از آن قبي ر م ذکر و ه یال وان م ردت .  بحث ک

روی   پس از را نه فقط در رابطه با  توابين که   ها   همه آن بحث   توان  می  افتادن به زندان در خدمت ني

رو        از اول فتند، بلکه در مورد کسانی هم که        سرکوبگر جمهوری اسالمی قرار گر     ن ني  در خدمت اي

ا              تند و شرايط           تحت چه شرايطی     بودند، انجام داد و متوجه شد که هر يک از آنه ه آن صف پيوس  ب

رده و باعث                           ديل ک روی مرتجع و جنايتکار تب ه يک ني رد را ب ا آن ف ن ي ه اي اگونی ک متفاوت و گون

ن                شدن او به صف جنايتکاران و         کشيده ه اي ز ب از شناخت و در آخر ني ده است را ب سرکوبگران ش

د                   ی تولي ن چنين ًا محصوالت اي ه دائم اتی دانست ک د نظام کثيف طبق نتيجه رسيد که سرمنشاء را باي

وان  می! مگر نه. قربانی نظام حاکمبعد هم نتيجه گرفت که همه آن افراد قربانی هستند،     . دکن  می  از ت

ت    ه را گرف ن نتيج وق اي ث ف ر       بح تيم، اگ ت هس ه جناي اری از هرگون ائی ع ان دني ر خواه ه اگ  ک

دهيم، اگر              خوا  می ان ب ه پاي ه         خوا   می هيم به هرگونه خشونتی در جامع يم و ن واب داشته باش ه ت هيم ن

ه            ا هم د ب ابراين باي ره، بن دان و غي زندانی سياسی تحت شکنجه و سرکوب مداوم و نه اصًال خود زن

ه  ردن جامع ين ب رای از ب ود ب ين   وج ظ چن ه در جهت حف انی ک ه کس ا هم يم و ب اتی حرکت کن  طبق
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ه الش ای جامع ی ت ائيم  کن م ارزه نم د، مب رح      . ن وعی را مط ين موض وق چن ث ف ان بح ی طراح ول

د نما  نمی يش     . ين ا پ ا ب ارز و                   کشيدن و دامن      آنه وابين را از نيروهای مب وق، بخشش ت ه بحث ف زدن ب

از " دموکراسی " و" بشری حقوق"اصطالح    ی به ها  ثدر برخورد آنها اگر بح    . ندکن  میمردمی طلب   

وع  وش"ن رج ب ب"ی و "ج وابين از  "ابوغري ت ت نيدن رواي ت، ش ذاريم، در نهاي ار بگ ی را کن

ی ندارد که توابين    البته هيچ اشکال  . شود  می جمهوری اسالمی، دليل اين امر ذکر        ۶٠ی دهه   ها  زندان

ته   ورد گذش د و روايت خود از زن       در م د  شان صحبت کنن ان کنن ی   . دان را بي ی از نيروهای حت خيل

ه    سا میهائی منتشر  ند و بعضًا کتاب  کن  میآشکارا ضدخلقی نيز اين کار را کرده و          ا توجه ب زند که ب

ز پخش           قدرت مالی  رای          شوند   می شان، در سطح وسيعی ني م ب ی ه ات اينترنت ه امکان روزه البت  و ام

ه           اما پرسيدنی اس  . پخش هرگونه روايتی وجود دارد     ازی ب ت که برای بازگوئی روايت توابين چه ني

يده ه    بخش د ب ند، بع ا را ببخش يون اول آنه ی اپوزيس ای مترق د نيروه را باي ود دارد؟ چ ا وج دن آنه ش

ه هر             گفتگوی مستقيم با آنها بنشينند و سپس از آنها برای شرکت در جلسات             ا ب د و ي شان دعوت کنن

وابين روايت           رای         طريق ديگری متوسل شوند تا ت د؟ براستی چه لزومی ب دان بگوين خود را از زن

ارگزاران رسمی               ها  اين کار  د از روايت ک دان  وجود دارد؟ تازه مگر نباي ا   زن اه         ه ز آگ ه ني  در آن ده

رای شرکت در                        م ب شد؟ بر مبنای چه منطقی نبايد با آنها نيز به گفتگوی مستقيم پرداخت و از آنها ه

ثًال           عمل آورد؟ آيا اشک   جلسات نيروهای آزاديخواه دعوت به       ه م الگی  الی دارد که معلوم شود ک همپ

دان   اطراتی از زن ه خ انی چ ی داود رحم وردی يعن ف الج ار و کثي زلجنايتک هحصار ق  ۶٠  در ده

وابين و    شود  می اين سئوال نيز به ذهن متبادر        ،ی فوق ها  دارد؟ با ادامه بحث     که آيا خواست بخشش ت

ا تحقق         ها  راه برای اين دومی  برای هموار کردنای غيره، مقدمه  ه ب ن است ک ا واقعيت اي ست؟ و ي

دا    کش  نمی ها  مورد اول، ديگر کار به اينجا      د و تا آنموقع به قول معروف اپوزيسيون وضع ديگری پي

 !استنموده 

 

يده       "بخشش"يم که بحث    دان  می ه و پوس ه      ای  ، بحث کهن تارهای        ها  مدت  است ک ا کش ست در رابطه ب

ام   لقت خصوص    و ب  ۶٠دهه   م جمهوری اسالمی در سال                   ع ه دست رژي دانيان سياسی ب از  ،۶٧ زن

م و نيروهای راست غير           طرف وابستگان ر    ن رژي ی مطرح     سمی اي ز از      گر   می دولت رًا ني دد و اخي

ت   ين دس ی از اول ی، يک رف گنج وان     ط المی، تحت عن وری اس رکوب جمه تگاه س درکاران دس ان

د   توان  میبا در نظر گرفتن اين امر       . فق مطرح شد  بطور نامو " يمکن  میبخشيم ولی فراموش ن    می"  دي

رار      شود میعنوان " توابين"که آنچه اکنون تحت عنوان بخشش        ان خط پيشين ق  نيز در راستای هم
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تای . دارد ی در راس تيعن المی  دس وری اس م جمه ه رژي ی برعلي ارزه انقالب يدن از مب  و در کش

ارچوب   که در  (!!)گرفتن خط انتقاد البته دوستانه   پيش ان چه دن   "واقع هم ا  سياست گفتگوی تم و " ه

وابين ا     اين حال،    با. دباش  میاز طريق بحث و گفتگو       "(!!)اختالفات"حل   ا ت ز موضوع در رابطه ب

رد              ابعادی برخوردار است که بايد ب      رار گي ورد توجه و تعمق ق ه م ه       . طور جداگان ا است ک در اينج

، در جستجوی يافتن    "قت مشخص است مجرد نيست    حقي"مبنای يک رهنمود مارکسيستی که       بايد بر 

ه                     " توابين"يا  " تواب"حقيقت،   ه در ده ائی ک يم آنه يده و ببين رون کش دی بي  در  ۶٠را از بحث تجري

وده زندان تواب    د   ب ان،              امروز ،  ان ه از آن زم د        پس از گذشت دو ده رار دارن و ! در چه جايگاهی ق

تفاده         زدن به اپوزيسي   وزارت اطالعات اکنون برای ضربه     ی و آزاديخواه چه اس ا    ای  ون انقالب  از آنه

ه و               ! د بکند توان  مید و يا    کن  می و بايد روی اين موضوع تعمق نمود که جدا از نيت و خواست آگاهان

بش،   ها کردن انديشه ست، در صورت موفقيت آنها در غالبيا ناآگاهانه بعضی محافل را    يشان در جن

ارز و آزاديخواه ب   ه اوضاعی در انتظار    حاصل شده و چها   از آن  نتايج عملی چه   طور  نيروهای مب

دان           ! بالفعل در خارج از کشور خواهد بود       ا مي ه ب يم ک وابين،      آيا غيرواقعی است تصور کن ه ت دادن ب

واب سابق                   وان ت تادگان وزارت اطالعات، تحت عن م از     ( فردا شاهد آن خواهيم بود که فرس ايد ه ش

ع شود ول واق ه مقب يمانش ک وع پش ث) ن مم ا ًال جای سخنرانان امروزی در مراس يون را ه ی اپوزيس

ارزه و مقاومت در              بگيرند ا مب ه ب د ک ا بودن ن آنه  و نيروهای انقالبی و آزاديخواه را متهم کنند که اي

 ؟!اند و غيره را بوجود آورده" کشتارها"مقابل رژيم جمهوری اسالمی موجبات 

 

واب"در بخش  د،ت دان ای ه  پدي ور در زن يده ، " نوظه ن کوش ه   م ر تجرب ه ب ا تکي ا ام ب ی از ه ی عين

دان ا زن ه ه المی در ده وری اس ال ۶٠ی جمه ده را در س ن پدي ا ، اي ه و در ه ن ده ف اي ی مختل

ا   حوزه واب   ه اگون فعاليت ت ا  ی گون ود،          ه دور ب ه مق ا ک ا آنج رار داده و ت ورد بررسی ق دان م  در زن

ن بخش         يد به اين نکته     در ضمن با  . تعريفی مبتنی بر واقعيت از آن ارائه دهم        هم اشاره کنم که در اي

ده  طور کلی در سراسر کتاب، همچون هر کار پژوهشی ديگر به منابع  و ب   و اسناد مختلف رجوع ش

ه      است؛ ب  ده از ده ه   ۶٠خصوص در اين نوشته، خاطرات و مطالب زندانيان سياسی باقيمان يعًا ب  وس

ه      د و   عنوان منبع تحقيق مورد استناد قرار گرفت ا  ان رفتن مواضع سياسی      من از آنه دون در نظر گ  ب

 .ام شان و يا تأئيد و تکذيب گرايشات نظری آنها نقل قول نموده قبلی و يا کنونی نويسندگان
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ه قلب                ه کسانی ک ن تالش ب ه               اميدم بر آنست که اي ارگران و زحمتکشان و هم رای ک واره ب شان هم

ه       ن می ی تحت ستم ايرا ها  توده ان ک ه آن ه هم د، ب م دار و شکنجه جمهوری اسالمی و از     طپ از رژي

ده   جانبه همه مرتجعين طرفدار و حافظ اين رژيم، متنفر و بيزارند، در کسب شناخت همه       تری از پدي

واب در  دانت ا زن ه ه ه          ۶٠ی ده ع هرچ اذ موض ا اتخ ه ب د ک ک کن ا کم ه آنه انده و ب اری رس ، ي

ولی ث   اص ال بح ری در قب ا ت وم جدي   ه ل هج اری، در مقاب ام   ی ج ت ن ه در پش واب"دی ک ه  " ت ب

 .از مواضع انقالبی خود دفاع کننداپوزيسيون مبارز و انقالبی شروع شده ايستاده و 

 

 

 اشرف دهقانی

 )٢٠٠۶دوم نوامبر  بيست و(
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 از هر نواش اين نکته گشته فاش

 کند کاين کهنه دستگاه تغيير می
 

 نيما يوشيج

 

  !! زندان زندان در درنوظهورنوظهورای ای   ، پديده، پديدهتوابتواب
 

ه  وده ۶٠در ده ه ت اع ب ه ارتج ا حمل ا  ب یه ده، ی انقالب دانای پدي ه   در زن يد ک ور رس ه منصه ظه  ب

ده ياری از پدي ا همچون بس ته ار و ی نکب ه ب ا زشتی ک وری اسالمی ب م جمه دهزاده  رژي د ش ، در ان

ود  تاريخ معاصر ايران بی  ه در      ؛سابقه ب ه ن دی ک ده نوظهور و جدي دان  پدي ا  زن م ش  ه وجود  اه ی رژي

ی              . ی پدرش رضا خان قلدر    ها  داشت و نه در سياهچال     د خود يعن ده در محل تول ن پدي دان اي ا   زن ی ه

ام بايست    همانطور که می  رژيم جمهوری اسالمی،     ه خود گرفت          ن م ب درکاران   دست   و  اسالمی ه ان

تند   روی آن   را "تواب"مسمای   نام بی سرکوب در زندان،     ی .  گذاش ودن      ب رای       مسما ب ام ب ن ن ده  اي پدي

ا خود واقعيت          که بين معن   از آنجاست   ما نوظهور مورد بحث   ده     ی لغوی اين کلمه ب همخوانی  آن پدي

ی کسی است       به عنوان يک کلمه عربی    "تواب"يم  دان  میهمانطور که    .وجود ندارد  ه معن  در لغت ب

وان  می رم ، مفهوم آن را در اين ت از آنجا که اين کلمه دارای بار مذهبی است        و که توبه کرده است     ت

ه ترک    "گناهکار " تواب، شخصکننده و يا به عبارتی   توبه  که  توضيح داد  به اين صورت   ی است ک

دا "به سوی    به اين وسيله او     . دکن  می" گناه" اه " کارهای    دد و گر   می  بر "خ ام        "گن بًال انج ه ق زی ک آمي

ا     اصطالح  به؛ يا بنا    دگذار  میه را کنار    داد  می ه روی خود،  " هريختن آب توب  "ی که مطرح است ب  ب

ان" ويش را شس " گناه بًال ب  خ ه ق ائی ک رک کاره ا ت ی  ته و ب ام م ول انج ور معم ال روال  ط داده ح

يش      نيست" آميز گناه" که   ديگری را  رد   می  در زندگی پ ا         .گي ردم م اعی م ز واژه  در فرهنگ اجتم  ني

ی است    نفی و تکردن به معنی توبهايران در ميان مردم   .  خاص خود را دارد    مفهوم" توبه" رک عمل

ی  هداد می قبًال بطور متداول انجام   که شخص آن را      ان تصميم     ول رد  می در يک زم ه ديگر   گي ه   ک ب

" وابت "اگر صرفًا معنی لغوی  بر اين مبنا  .گذاردب آن را کامًال کنار       انجام  و آن کار نپرداخته  ادامه  

ه    در زندان   اين عنوان    قاعدتًا، شود،   در نظر گرفته   ه  شد   می کسی اطالق     بايد ب ا   ضمن پشت و      ک پ
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ارزاتی خود،        ته مب ارزه سياسی بر      زدن به گذش يده و             از مب م جمهوری اسالمی دست کش ه رژي  علي

م     ست بر خوا  میديگر ن  ن رژي ه اي ارزه    علي د  مب ه در        .بکن دان  در حالی ک ا  زن ه  یه ين    ، ۶٠ ده ه چن ب

ه ن  واب گفت یکسی ت د م ًا. ش ا  اتفاق ين ب ای چن واب " تصوری"الق ه ااز ت روز است ک ارم  انفريبک

ا   شت شکنجه و ده   شرايط   ( یدی جلوه دهند که تحت شرايط     اند توابين را افر   کوش  می ی موجود در    ه

ا             در عمل هم     و   اند  شکسته در هم  )۶٠ی دهه   ها  زندان و داده و ي گويا صرفًا رفقا و دوستان خود را ل

وده مذهبی  ر غي اگر و يا    ی مذهبی رژيم شرکت کرده    ها  در مراسم  د   ب از   ان ده ، نم د  خوان ره   وان ا   .غي ام

ه   ن است ک ت اي واب"واقعي داندر " ت ا زن المیه وری اس ه ی جمه ده۶٠ در ده ودای   آن پدي ه نب  ک

 .کند ظاهرًا معنی لغوی آن القاء می

 

يم، بی جمهوری اسالمی    ها  زندانرا در   " تواب"برای اينکه پديده نوظهور      ه      شناس اهی ب ن امر    آگ اي

ه  ه الزم است ک دا در ۵٠در ده ا نزن هه دانيانی ک د زن اه بودن م ش ارزه را ی رژي وان مب از  ديگر ت

ار           نامه به شاه،   ندامتدست داده و با نوشتن       ارزاتی خود اظه ته مب يمانی از گذش د نمو  می  پش ن  . دن اي

د  شد   می ۵۵اواخر سال    که نمود آنها را بطور بارز در         -زندانيان ادم "،   دي ده   " ن ا،  .ندشد   می خوان  ام

ادم "ی جمهوری اسالمی، همانند زندانی سياسی        ها  زنداندر  " تواب" ه صرفًا     " ن ود ک اه نب دوران ش

ارزاتی                          وان مب رژی و ت دان ان ل فق ه دلي ا ب ديگر   به اعتقادات سياسی قبلـی خود پشت کرده باشد و ي

ته خود   قادر به تداوم مبارزه نبوده و از      ال گذش ه  اعم ز توب ه    (  ني وم واقعی کلم ه مفه وده   )ب  .باشد نم

ده ب    در اينجا ذکر کنيم       را نيز  چند صفت سلبی ديگر تواب    د  اجازه دهي  ناخته شود     تا اين پدي  .خوبی ش

ه ی جمهوری اسالمی، به کسانیها زنداندر  بايد بدانيم که   از جمله اينکه   اب  شکنجه را    ک اور ت ده ني

ار اطالعات خود را در و رار اختي ا ق ظ داد می بازجوه د، لف واب"ن د می ناطالق" ت در واقعيت . ش

ر    هرچند نه به دلخواه ولی که از ميان مبارزين کم نبودند کسانی      امر،  به دليل در هم شکستن در زي

ازجوئی    در حالی که   ،ی وحشتناک چنين کرده بودند    ها  شکنجه دن دوره ب  خود را  ، آنها پس از گذران

ه و   انبازيافت دهکماک اقی مان ه مخالف جمهوری اسالمی ب دند و در جبه واب نش ين در. ت ن  همچن  اي

دان ا زن نه ه  ت ته  دادن ب ی از خواس ا بعض م    ه رکت در مراس ل ش م از قبي ارگزاران رژي ا ی ک ی ه

ه     بطور کلی ؛ و   شد  میخواندن فرد ن  " تواب"خواندن و غيره دليلی بر      مذهبی و نماز    سياسی کسانی ک

اه    ها  زنداندژخيمان جمهوری اسالمی در     های   خواستبه درجاتی در مقابل      د آمد  می  کوت واب  "،ن " ت

د میخطاب ن ه در .ندش ن است ک ان طعی مقواقعيت اي ی   شرايط رعب و وحشت مرگچن رزائ  ب

ی    که   شد حاکم   ها  زندان دادی از    حت ز      تع يار شريف ني ارز و بس دانيان سياسی مب ل    ( زن ه دالي ته ب بس
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ه      گشتند مجبور   )ی خاص ها  دستگيری و وضعيت   ن     بعضی از     در ظاهر ب ررات ت د و آن مق ه  بدهن  ب

د            مبارزاتی متفاوتی، ی  ها  و با اتخاذ شيوه   ر  ديگای   گونه ه دهن م ادام ل رژي .  به ايستادگی خود در مقاب

ان  ،يک فرد مبارزکه ی متفاوت، ممکن بود  ها   همواره بسته به شرايط و وضعيت      ،عالوه بر اين    چن

ه        دتی   در هم بشکند ک رای م اً  ب ته            واقع ه بعضی خواس ن ب ده و ت ليم شرايط ش ا   تس م   ه ی رژي ی تحميل

ز خط        اما ،بدهد دا      مرز مشخصی       و اين زندانيان سياسی را ني وابين ج ا   می از ت دانی     .ختس ه، زن ن

ه ديد می که در مقطعی خود را ناتوان از مقاومت      ای  سياسی ج     و ب د  می "اصطالح راي ا  " بري ًال  و ي ک

رق داشت         نمو  میتحت شرايطی از موضع بريدگی و انفعال حرکت          واب ف ی  .د، هنوز ماهيتًا با ت  حت

ه      پس ا    از تحکيم نسبی پاي م جمهوری اسالمی        ه ًا در اواسط    ی رِژي ا   سال  تقريب  کسانی در     ، ۶٠ی  ه

دئولوژی   و ندباش می موافق رژيم جمهوری اسالمی ند کهکرد می اعالم   علناً  پديد آمدند که   ها  زندان اي

ا    ؛ندپذير  میرژيم را   اين  اسالمی   ا  ، بر اين مبن دان کارهای       آنه ز     در زن ل از قب خدماتی ني ار  ي ا   ک ی ه

ا      فرهنگی  اصطالح   به و يا    توليدی اط ب ه   در ارتب ا   جبه ران و عراق        ( ی جنگ  ه  )جنگ ارتجاعی اي

واب شمرده ن     خود خودی به اين دسته نيز     ند، اما داد  میانجام   ه، ( ندشد   می ، ت وابين        البت ان ت ان آن در مي

 )١(.)پرداختند مخفی حضور داشته و به کار جاسوسی برعليه زندانيان سياسی می

 

داندر  ه اه زن واب"،  ۶٠ی ده ين و مشخصی داشت" ت امًال مع وم ک ظ .مفه ن لف نی  اي ه روش در ب

ورد انی م ار کس ی بک ت م ه رف وان   ک ه عن بًال ب ناخته  عنصر ق المی ش وری اس م جمه الف رژي مخ

ی د م تگيریش س از دس ه و  ند و پ رار گرفت م ق اری در صف رژي ه همک رکوبگر  ب ای س ا نيروه  ب

ه شد می گفته ای زندانی، تواب به   ۶٠ی دهه   ها  زنداندر  ضح،   وا بطور. ندپرداخت دست در دست     ک

دان،  امنيتی  نيروهای   ئولين زن ار سرکوب    و مس ی   در ک ه  نيروهای انقالب چه  هرپيشبرد   ودر جامع

رد  می شرکت   ، ديگر  زندانيان سياسی  در حق   رژيم   جنايت   موثرتر ماشين  واب     .ک  ،در يک کالم، ت

ارز و مردمی            .  بود  رژيم  سرکوبگر  نيروهای زندانی همکار  کسی بود که در ضديت با نيروهای مب

 اين همکاری يک شکل نداشت و در        البته که -ختپردا  میکوبگر  به همکاری عملی با نيروهای سر     

ی  بطور  و گوناگونی اين ها  امروز بعضی.فتگر میطرق مختلف صورت به  و    گوناگون اشکال  کل

ايز خود پديده تواب و درک شناخت درجهت ايجاد سردرگمی  ای  وسيلهرا  تفاوت بين توابين     ين  تم   ب

ده واقعيت اين است که      اما،. اند  دادهقرار  زندانيان سياسی    ديگر    با توابين ا   پدي شان   از روی ماهيت    ه

نا   اه             . ندباش   می  تخقابل ش ناخته شد آنگ ده ش ی ماهيت پدي وان   می وقت ز         ت اگونی اشکال آن را ني  گون

 .را بشناسيمپديده تواب ماهيت بکوشيم اول ما بايد  در گام ،بنابراين. برشمرد
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ه    ها زنداندر " نادم" ی جمهوری اسالمی باها زندانرا در " تواب"اگر بخواهيم    اه در ده م ش ی رژي

ارزه      با دست  ها  زندانآن    در "نادم " مقايسه کنيم، خواهيم ديد که     ، ۵٠ ه يک عنصر     ،کشيدن از مب  ب

ر           ی جمهوری اسالمی  ها  زندان در   "تواب "اما ،شد  می تبديل   منفعل ال فرات  پا را از حد ندامت و انفع

دامت       گذاشته و  ازه پس از ن ه       - ت ع توب ا در واق امًال       ي ته خود، بصورت عنصری ک ال  از گذش ه   فع ب

دان سای  ؤ، پاسداران و ر   نيروهای امنيتی در کنار   و  شده  در زندان وارد    عرصه عمل    ا  زن بخشی  ، ه

رک   تگاه س ايف دس ام از وظ یوب را انج ع، . داد م وابدر واق م    ،ت رکوب رژي ين س ی از ماش جزئ

ر             بدون آنکه  -جمهوری اسالمی در زندان بود      قبًال فورمی را برای استخدام رسمی در اين دستگاه پ

ز از آن وجود نداشت،           ۵٠  که در دهه   ای  پديدهن علت وجودی چنين     يدر تبي  .کرده باشد   تصوری ني

ار     ،  ۵٠طبقاتی در دهه وجه کرد که در شرايط مبارزه       به اين واقعيت ت    توان  می اه کن م ش رای رژي ب

ار    ارزه دموکراتيک و ضد  زدن يک عنصر مب ه شمار     ز از صحنه مب امپرياليستی، يک موفقيت ب

ين                         . رفت  می ته خود در آن شرايط مع ارزاتی گذش ال مب دانی از اعم دامت زن م ن ين خاطر ه ، به هم

داوم        زندانی و دست   چرا که ندامت     -شد  میکافی تلقی    ه ت کشيدن او از مبارزه، خود به معنی کمک ب

ود  م ب لطه آن رژي ه    .س اتی در ده ارزه طبق اد مب رايط ح ه در ش الی ک دخلقی  ۶٠ در ح م ض  ، رژي

ازه تقراريافته ن ت یاس ده، صرف   توان م دانی بري ه از زن ود و در نتيج ری راضی ش ين ام ه چن ست ب

ه     خوا  میدانی بريده   او از زن  . فتپذير  میندامت منفعل را ن    ه "ست ک ات   خود را در عمل   " توب ه اثب  ب

ا نيروهای      چهار چوب معيارهای   در ،کننده برساند و توبه   ی ب  جمهوری اسالمی تنها با همکاری عمل

م،  ن رژي ی اي یسرکوبگر و امنيت دتوان م ين کن ابراين، .ست چن ات بن ه واقعي رفتن هم ا در نظر گ  ب

ذکر،  وقف یال وان م واب "ت دان در را" ت ا زن ه ه ناخت و  باز۶٠ی ده ه ش ودمالحظ ه در آن  نم ک

ا   زندان ه       کسانی  ه د ک ده بود              بودن ل دستگير ش ه چه دلي ه ب ن ک د صرفنظر از اي ته از چه   ن ، در گذش

د چه ارزش        ندکرد  اعتقاداتی دفاع می   ا پايبن ائی بود    و ي د ه ا ناخواسته      ، امروز    ن ته و ي  خود را    خواس

ا و               تمامًا در اختيار رژيم جمهوری اسال      ه از طرف بازجوه می قرار داده و با انجام عملکردهائی ک

م  ی ها  محول شده بود، به نفع پيشبرد مقاصد و سياستآنهاگردانندگان زندان به    و سرکوبگرانه رژي

ابراين  .ددننمو  میفعاليت   زندانيان سياسی    ی انقالبی و مشخصاً   ها   توده به ضرر  ه       ، بن  روشن است ک

ادم   ماهيتًا ۶٠ ی دهه ها  زندانتوابين در    دانيان ن  با ديگر زندانيان سياسی، صرفنظر از اين که آن زن

داني            ا زن د و ي اوم       انو بريده و منفعل بودن ارز و مق دانی سياسی      ( مب ولی، زن ه ق ا ب ") سر موضع  "ي

امًال آشکاری است       خط قرمز    ، و فرزندان انقالبی آنان    ها  شرکت در سرکوب توده   . متفاوت بودند   ک
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ناخته           ماهيتزد و   سا  می زندانی سياسی ديگر جدا      ازکه تواب را     ين واقعيت ش  پديده تواب نيز با هم

 .شود می

 

 

   پديده تواب و مراحل تکاملی آن پديده تواب و مراحل تکاملی آنگيریگيری  شکلشکل
 

دی، يچ تردي ی ه واب ب تمحصول ت ديدًا جناي ونين و ش اری  شرايط خ ه ب ود ک ه ب توسط  ۶٠ در ده

وری اسالمی دست ز و درشت جمه درکاران ري ردم  ان ه م ان برعلي ه خواه ا ک تقالل،م آزادی و  اس

ات   . بودند، بوجود آمدای عاری از ظلم و ستم      يابی به جامعه    و دست  در ايران  دموکراسی ه واقعي  هم

ه در غير یها   پستی و رذالت    و جنايت  مملو از  یبستربدون  گواه آنند که     ه در   قابل تصوری ک آن ده

ا   زندان ان    ه ده  رگز ه،  يافت  جري واب در       ای  پدي ام ت دان   تحت ن  واقعيت يک سوی    .شد  می  زاده ن   زن

ه     اين شکبدون   وابين     است ک ا  ت ان   تنه ين  از مي ه   فضائی   ی و از درون      بستر   چن شکنجه،  خون،   ک

د سر بر   ،زد  را می    و آخر  حرف اول در آن    ...مرگ، جسد، تيرباران، تير خالص و      ا . آوردن ن   ام  اي

ز     ری ني وی ديگ ت دارای س یواقعي ه باش م ودا د و آن اينک ن موج هتاي ات  ک ولی از جناي   محص

ه عرصه وجود      شدن و آنگاه  زادهپس از خود، ودند،  بی ماها  ه برعليه تود   اسالمی جمهوری ا ب ه پ ک

اوت      البته( به عامل سرکوب    بالفاصله نهادند، ا درجاتی متف ه عامل      و ) ب داوم جنايت و ر      ب الت و   ذت

يار   ده و نقش بس ديل ش دان تب ونريزی در زن یخ وثر و مهم تم وری  در تقوي م جمه يم رژي  و تحک

المی اء اس دايف اقی  .  نمودن ی ب دانيان سياس ياری از زن ه   بس ده از ده رح ، ۶٠مان ی مط ه  کن م د ک ن

ه موفق    ود و تنها با وجود آنها نبقادر به کنترل زندانيان   وجود توابين    بدونجمهوری اسالمی    ود ک ب

ه  تب يار طاق اد شرايط بس ا  ايج ده و  ئیفرس دها ش ا در درون بن ری از  کمکب ديدًا گي ان شرايط ش  آن

ان اری را  خفق اری    ب ه همک ن ب ه ت ريفی ک ی ش دانيان سياس ه زن المی   برعلي وری اس م جمه ا رژي ب

ازه در  .گوئی نيست   به هيچ وجه گزافه فوق سخن.، بر زندان حاکم ساخت  ندداد  مین ن سخن،   ت ه  اي  ب

 ماشين سرکوب و کمک    يتتقوجهت  در  در خارج از زندان     ر همان آغاز    ديگر خدماتی که توابين د    

ه      به استقرار رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی در           د    کل جامع ران نمودن ده    ،اي اره نش  . است  اش

ه                  ها  واقعيت اين است که چنان کمک      داوم حاکميت جمهوری اسالمی ک وثری در ت يار م ئی نقش بس
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روز  ين آن ٢٧ام ر ننگ ال از عم ی س ذرد م تگ ته اس ه  رب. ، داش وابين ده ه ت تی ک ن ۶٠اس  دي

د        (!!) بزرگی ديدًا و        به گردن رژيم جمهوری اسالمی دارن اتوری ش ال ديکت ا اعم ا ب ان تنه ه کماک  ک

 .دباش میوسيعًا قهرآميز، قادر به حفظ سلطه خويش بر مردم ايران 

 

ذير   می اگر    از طرف ديگر،    ه سرکوب، عامل اصلی شکل     يمپ واب در      ک ده ت ری پدي دان گي ا  زن ی ه

ا  ت،جمهوری اسالمی بوده اس    ی            ام ه معن ه ب ن نکت ا از يک بُ             توقف در اي اله تنه ه مس د   برخورد ب ع

ه       .خواهد بود  د ک ل           بايد دي ده دخي ن پدي دن اي د؟ چه فاکتورهای ديگری در بوجودآم اه کسانی    بودن گ

ال   افراد  گويا کهدهند میيير داده و اينطور جلوه   غصورت مساله را ت     "شکنجه "مستقيمًا در اثر اعم

زان ن          درستبا عنوان اين امر     آنگاه  و   ؛اند  شدهتواب   ه يک مي ه ب ل شکنجه       توان  می  که هم د در مقاب ن

ه      ،آگاهانه يا بدون آنکه متوجه و آگاه باشند        ،خواسته يا ناخواسته   تحمل داشته باشند،   واب ب  به پديده ت

 میقبح همکاری با رژيم جنايتکار جمهوری اسال       بردن   ند که نتيجه آن از بين     کن  میای برخورد    گونه

ی ه   .دباش م الی ک ه   در ح دارد ک ت ن ن واقعي ه اي ا     هم اری ب ه همک ه ب انی ک وری  کس جمه

ه     يا و؛ندتواب شدشکنجه به خاطر عدم تحمل ختند،  پردا  میاسال ه  اصًال اينطور نيست ک وابين  هم  ت

دند         ها  در اتاق  واب ش ای فاکت      !ی بازجوئی و در زير شکنجه ت ر مبن ا    ب ان       موجود،  یه ًا در هم اتفاق

ه   ها سال واب      ۶٠ ی اول ده ه پروسه ت ه کثرت دستگيری         سازی آغاز شد،         ک ا توجه ب ا   ب ، شکنجه  ه

ه        اين  اگر چه    -فتگر  میکردن صورت ن   خاطر تواب  عموم ب  بطور بعضی  واقعيت نيز وجود دارد ک

رای حضور در     ها سازمانی ها از رهبران و يا کادر     م ب از رژي ی سياسی که يا تواب شدند و يا به ني

د مثبت   اسخ   تلويزيون پ  ًا پس از تحمل شکنجه         ،دادن ا   واقع ين      ه د ی وحشتناک چن مقطع  آن  در .کردن

ردم،          برای رژيم بسيار مهم بود که جهت          ی م ه انقالب م شکستن روحي ران و کادرهای       در ه از رهب

ی      ،مردمی ی سياسی ها  سازمانباالی   ون و ذليل ذارد        چهره زب ايش بگ ه نم ين         ؛ را ب ل چن ين دلي ه هم  ب

 .داد می تحت شکنجه قرار  اين منظورستقيمًا بهمئی را ها تيپ

 

ه        وحشتناک بار و  شرايط خون در مورد فاکتورهای مختلفی که در بستر        اما،   ر جامع ه   درحاکم ب  ده

د   هر،  اند شدن گشته  باعث تواب  ، ۶٠ ن ن    چن ته   قصد اي ا آن  بررسی   وش ی     نيست  فاکتوره ا دارد  ول  ج

ه    ود ک ه ش ه   گفت رار ب ر ق ا ا  اگ ت ب ورد درس ت يبرخ اله اس د از دل   ،ن مس حيح را باي خ ص  پاس

ژه  . ی موجود در شرايط همان زمان بيرون کشيد       ها  واقعيت ا  گی  ما بايد بدانيم که يکی از وي م  ه ی مه

ران  تحليل مورد توجه     اتفاقاً  که ۵۶-۵٧انقالب   اگون  گ ز   گون وع          ني ان مقطع وق ت،    در هم رار گرف ق
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د داد  می آن را تشکيل     که زنان بخش چشمگير      ( ی مردم ها  شرکت وسيع توده   ن انقالب   در  ) ن ود  اي .  ب

ا                      از چه گروه   ها  اين توده  ل شرکت آنه د؟ دلي ه بودن ات جامع بندی اجتماعی يعنی از چه اقشار و طبق

اين اقشار و طبقات به يک ميزان بود؟ حد          افراد متعلق به    بودن   درجه انقالبی  در انقالب چه بود، آيا    

ا                همچنين ....ونه بود و  ی جامعه چگ  ها  از واقعيت آگاهی آنان    ام بهمن ت  در فاصله دو سال پس از قي

روه      جمهوری اسالمی،    ِدبندی سياسی خو      به جز گروه   ، آنها  ۶٠سال   دی  وارد چه گ ا   بن ی سياسی   ه

روه      شدهديگر   ا در آن گ دی  و تا چه حد آگاهی سياسی کسب کرده بودند؟ آيا حضور آنه ا  بن ق  ه  منطب

ا ط    ( بر واقعيت وجودشان   ه قشر و ي تند          بق ق داش ه آن تعل ه ب ا در آن       )ای ک ود و ي ا   ب د؟     ، ج اده بودن افت

 که با   هستند ای  نکات واقعی همه   ها  اين ؟!چگونه بود  ....آنها و تجارب سياسی، درجه آگاهی انقالبی      

ا چه درجه        گروه از ميان کدام    ديد که چه کسانی،    توان  میح آنها   بررسی صحي  ز ابندی اجتماعی و ب

اهی  وری   و سياسیآگ م جمه ع رژي ه نف ژه و مشخصی ب ه شرايط وي ان و تحت چ ه زم ين چ همچن

د ر موضع دادن ال .اسالمی تغيي ين ح ونگی ، در ع رای بررسی وضعيت و چگ ين برخوردی ب چن

ه       ،برخورد کل زندانيان سياسی در زندان نيز الزم است    ن واقعيت ک ه اي ا توجه ب  به عبارت ديگر ب

د داد می ل زندانيان سياسی تشکيل توابين تعداد اندکی را به نسبت ک       دانيان      ن وه زن ه آن انب د ک د دي ، باي

ی و    تن به همکاری با جمهوری اسالمی ندادند، از چه  ها سياسی که با همه افت و خيز  اخالق انقالب

ه واقعيت        امروز، !ئی برخوردار بودند  ها  مزيتچه   ا   گاه در برخورد ب ه       ه دان در ده ن   ،   ۶٠ی زن اي

بش       که ما در آن   واقعيت   وده  دهه با يک جن وديم، فراموش        ای  ت بش   . شود   می  مواجه ب وده جن  از  ای  ت

ايل      دباش  میجهات مختلف دارای وضعيتی متفاوت با يک جنبش روشنفکری           ه مس  که در برخورد ب

بش   .زندان و از جمله پديده تواب بايد مورد توجه قرار گيرد    وده  تازه بايد خود آن جن ا شرايط   ای ت  ب

تند     که در اين     تک تک افرادی  آيا  . ه شود قيق شناخت  د بطور مشخص خود  بش حضور داش ًا  جن ، واقع

ا     ؟ بودند در آنجا   برای از بين بردن ظلم و ستم در جامعه         شد  میای که ادعا     به گونه  ا بخشی از آنه  آي

درت واهی و تشخص  از روی ق ی خ ه   -طلب رايط مشخص ک ر   در آن ش وز ب المی هن وری اس جمه

ود      د      -اوضاع کامًال مسلط نب ته بودن بش نپيوس ن جن ه اي ی       و  ؟ ب اهی انقالب دون آنکه از آگ ا بخشی ب ي

ای  ند، در صف نيروه ته باش ی را داش ان آموزش انقالب ا فرصت و امک ند و ي الزم برخوردار باش

 مکث نمود و تأثير آنها را در  بوجود           ها  اين واقعيت همه  بايد روی   ...  و ؟قرار نگرفته بودند  مردمی  

 . مورد توجه و تأکيد قرار دادها انزندآمدن تواب در 
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ان   گيری  شکلبا رجوع به خود واقعيت       وان  می ،  توابين و مراحل تکاملی آن ته     ت ين دس ه اول د ک از  دي

دان اندرکاران رژيم در      دستگيرشدگان که به همکاری با دست      ا   زن د،  ه راد بود       پرداختن د  دو تيپ اف . ن

رار      ها  سازمانباط با   ارت در   آنها را  وضعيت خاصی   تنها اول کسانی که   ود  دادهی سياسی مردمی ق   ب

د  پس از  در همانجا بود که  به واقع شان و جايگاه واقعی   رار گرفتن  در عمل  آنچه . دستگيری در آن ق

ان را   که اين بود    ه شد نشان داد  ه   از فاصله زيادی اين ماً کسانی ک ه    رس  نيروهای  در خدمت و آگاهان

دا ن سرکوب  د، ج رد می جمهوری اسالمی بودن ات  . ک ه طبق ان هر انقالب ک ه در جري دانيم ک د ب  باي

ال   بطوراجتماعی   ری     هرچه فع دا   سياسی   در صحنه    خود ت د کن می حضور پي دون اينکه صرف   ( ن ًا ب

وند دگی ش نفکران نماين ه  ،)توسط روش ر و طبق ر قش ه ه ق ب راد متعل ود را  اف اه سياسی خ ای جايگ

د  می  تشکل سياسی  اين يا آن    در ارتباط با     کلی   بطور ن حال      ؛يابن ا اي ا    ب ا   مدت  ت ا    صف  ه  مخدوش   ه

دا ن                  و جنبش امکان صف    ندباش  می ه مخالف خود پي ا جبه ر  . دکن   می بندی روشن و نسبتًا دقيقی را ب ب

ا  مدتکسی تا   ممکن است  اين اساس،  ه نمی   ه ا        در جائی ک در يک  بايست، حضور داشته باشد و ي

ه      . قرار بگيرند   در کنار هم   ها  تمدتا   افراد انقالبی و غيرانقالبی      تشکل سياسی  ن زمين ا   فاکت دراي  ه

مثًال حضور رهبران سازشکار و حتی خائن در کنار خيلی          ( آشکاری وجود دارند  کامًال  ی  ها  و مثال 

واداران  ی در بعضی از از ه ارز و انقالب ازمانمب ا س ال  ؛)ی سياسی آن دورهه د مث ازه دهي ا اج ام

ه در آغاز    .ذکر کنيممی جمهوری اسالخود صف  ز  اا  ری  موردچنين   انی ک  آيا آن جوانان و نوجوان

وده ا حضور ت رو ه ش ني ی، در آراي د،   در ص، در صحنه سياس رار گرفتن المی ق وری اس ف جمه

ه   از روی ناآگاهی و به تصور       و يا  ؟ارتجاعی جامعه بودند  متعلق به نيروهای     همگیراستی  ب   اين ک

م    گردا با داشتن تصور نادرست از      يا   و دباش  میی زحمتکش   ها  طرفدار توده خمينی   دگان رژي ه  -نن  ک

ًا بعضی از   ا اتفاق ا يآنه يدن  کدب اههر پُ ُمکش دانی سياسی دوره ش تفاده از رافتخار زن  ،آن و سوءاس

ی ودن را"چريک " تصورحت مب ران ه رای ديگ ود ب ورد خ اد  در م ی ايج دکرد م ا -ن ه صف آنه  ب

 اند کردهفراموش ن هنوز ند ودان می، خوب اند کردههمه کسانی که در آن دوره زندگی         ؟پيوسته بودند 

اکم        رژيمش را خورد    خمينی و   فريب ،ازغ در آ   جوانان ی از بسيارکه   م ح ه رژي ه و با نظر مساعد ب

رغم    کهحضور داشتند در ميان پاسداران تا مدتی هنوز افرادی به همين خاطر هم . نگريستند می علي

د       هنوز کامالً  ، لباس پاسداری  داشتن تن  به داً  . در آن سيستم حل نشده بودن م  بع ان         ه ن جوان ی از اي خيل

د و از  ءاستعفابردن به ماهيت واقعی جمهوری اسالمی، سعی در          پس از پی    از سپاه پاسداران نمودن

تند   داد میآنجا که رژيم اجازه چنين کاری را ن      ی پيوس  ؛، بعضًا فرار کرده و به صف نيروهای انقالب

د و       را نيافتند، در پروسه استحاله      کسانی که اين امکان      و رار گرفتن دند        ق رات ش واع تغيي  و  دچار ان
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در ی انسانی را زير پا گذاشته و        ها  همه ارزش   در شرايط موجود    بعضی که در اين ميان    بعيد نيست 

ه  که رديف پاسدارانی قرار گرفتند    د  درصورت موجودات وحشی     ب ده بودن ن اساس جای     . آم ر اي ب

ه  د نيست ک يوندر راتردي ای اپوزيس ا نيروه م بطه ب وان می ه ه را در وجهی ت واردی از آنگون  م

 در ۶٠در اواخر سال   که بعضی از توابين اوليه آنچه نمونه بارز چنين امری را . مخالف شاهد بود 

رار  مورد  از خود به نمايش گذاشتند،      بخش مردان  حصار  قزلزندان   د ق د  می  تأئي ا    .ده ا ب ا م  در اينج

زا  ون به رادی چ لطانی  اف رداد س ران و مه امی، مه رادر( د نظ ين  ، )دو ب دری، حس ی ميرحي مجتب

وادزاده دج ه  ... و موح واجهيم ک دند،   م واب ش اهی ت دت کوت ًا  اوًال در م واب ثاني س از ت ا   پ دن ب ش

ه         بردند سر می در بندهائی که زندانيان در آن ب      اختيارات تام و تمام      ه تکي اه و    مستقر و در حاليکه ب گ

ا       داودوردی و حاج    عصای دست الج   ال  رحمانی تبديل شدند، ب ه     اعم ه و جنايتکاران  در   خود  رذيالن

ی کسانی  در خدمت بازجوها قرار گرفتند  ،حق زندانيان سياسی   روز  ؛ يعن ه دي الفين سياسی     ک از مخ

م محسوب  د میرژي هش روز ب وانند، ام ر شکنجه  عن وری اسالمی گ تگاه سرکوب جمه ان  دس نماي

ا آنچه      اقچنين و براستی،  . شدند وق   عيتی را جز ب ه         در ف ه شد ب ه  گفت وان   می ن  ديگر  ای  گون  توضيح   ت

م در             افراد نامبرده پس از دستگ    چرا   !داد ه خدمت رژي ه وجود ب ا هم د يری ب ال       ؟!آمدن ه اعم ی ب  وقت

اين تيپ از     پاسخ اين سئوال در اين واقعيت نهفته است که           آنان در زندان توجه کنيم، خواهيم ديد که       

ان نيروهای مردمی، جای                      توابين قبل    ا در مي ه خط از دستگيری در سر جای خود قرار نداشته و ب

رفتن نقش      عهده با به اين افراد بالفاصله پس از دستگيری       . گرفته بودند  ازجو گ ه        در ب ی ک ان محل  هم

دانيان در آن ب ر زن یس عیبر م د، س ادن د ت د در   چآن  کردن ته بودن می نتوانس ان رس ه بازجوي ه را ک

ن   د .، دراين فرصت به دست آورند      بکشند از زبان مبارزين بيرون    شکنجه و بازجوئی  ی  ها  اتاق ر اي

اندرکاران رژيم در    بودن خود با خيلی از دست       سنخ هم حتی از     دسته وی  ميان بهزاد نظامی و توابين    

اره شد   (با تجاوز به يک نوجوان زندانی     را   ها  زندان ه آن اش د  لمپنيسم خو   نشان داده و )که پيشتر ب

وق       )٢(... و ندرا نيز با آشکاری به نمايش گذاشت       راد ف ورد اف ذکر در   در م د   ال ا تفصيل   صفحات بع ب

 .بيشتری سخن خواهد رفت

 

پ  وابين دوم از تي ين ت انده    اول ه صحنه سياسی کش ا را ب الب آنه وج انق ا م ه تنه د ک انی بودن و کس

ه د روز اصطالح ب ر حسب م ده " سياسی" ب دبودش رای ي ون ت ب ادگی  هيچوق ارزه جدی آم ک مب

ا         -پرستی  و مقام  طلبی  تشخص  تنها  بعضی از آنها   رددر مو  .ندنداشت اط ب ه داشتن ارتب  در شرايطی ک

د       باعث شده بود که در     -آفريد رت می اين يا آن سازمان فخر و قد       ی   . اين صف جای گيرن بعضی  حت
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و به يک   داشتهسياسی قرار صرفًا در يک رابطه فاميلی و يا دوستی با مبارزين         ميان تيپ دوم،  از  

رادی    .نبودندمفهوم، سياسی    ين اف درت     چن ائی    در شرايط ق ه در چنگال      ارتجاع و در شرايط     نم ی ک

ه شرف و   ،  برای نجات خود   شدندحاضر   اسير بودند، القلبی   دژخيمان بسيار قسی   انيت پشت و    ب انس

ردم  زان م ون عزي تن خ ا زده و در ريخ ريک ش ،پ ان ش ا آن دژخيم تهنم. وند ب ه برجس ين  ون از چن

واب حاجی                         اران ت ين همک دند، اول دان مشغول ش  در  داودکسانی که به تقويت نظام سرکوب در زن

 . بودند- بخش زنان-حصار قزلزندان 

 

ود آ ا بوج ه ب وابيندر رابط ين ت دن اول ه ،م ا يک پروس ا ب ه  م وابآگاهان از ت ز در س دانی ني ا زن  ه

م    با کار روی خصوص بب زندان اوين    مواجهيم که عمدتًا توسط الجوردی، قصا      يار ک ان بس نوجوان

انواده   اين نوجوانانبعضی از . فتگر میصورت   و سال  سن ا خ يشان دستگير   ها  صرفًا در رابطه ب

م   شده و خود فعاليت سياسی نداشتند و آنهائی          ا               ه د واقع ه فعاليت سياسی مشغول بودن ه خود ب  ر د ک

ند    شناخت و تجربه ال   بتوانند که   نبودندسنی   ايل آن داشته باش ن نوغنچه   .زم را از انقالب و مس ا  اي  ه

ا            يک  به   تند ت از داش ی ني ن محيط     شرايط دموکراتيک و انقالب ا     در اي ه تنه اهی سياسی خود را         ن آگ

ی در خدمترا نيز استعدادهايشان هرچه بيشتر ارتقاء دهند بلکه     ای     جنبش انقالب رينش يک دني  و آف

ردم آزاديخواه         که اکنون آنها  در حالي . شکوفا سازند  قرار داده و     واقعًا انسانی     با يورش ارتجاع به م

ان شکنجه و                   بارهيک ،ايران يار وحشتناک و جهنمی در مي ه        خود را در شرايطی بس د دائمی ب  تهدي

یمرگ  ديافت م ال  . ن ه در س ابق ک دانيان سياسی س وان پسر۶٠يکی از زن وان يک نوج ه عن  در  ب

تند   "  سال  ١٧-١۶زير  "که همه   " ها  اتاق صغری "زندان اوين در     ود    سن داش ای  ، خاطره   محبوس ب

الگی              ا   را به منظور نشان دادن حد قساوت و رذالت الجوردی و همپ ه    کن   می يش تعريف    ه از آن  د ک

واب از  ای   به عنوان پروسه    توان  می م  یساز   ت رد     ه اد ک ا توسط              . ي ردن آنه ه ب وط ب ن خاطره مرب اي

دام انقالبي       ا      الجوردی به صحنه اع ين را شاهد      خونِ  از نزديک ريختنِ    ون است ت ر زم ون ب  انقالبي

د   " آغوش اسالم   "ی پر از رعب و وحشت، به        ها   با قرار گرفتن در صحنه     باشند و  اه ببرن ی  ( !پن يعن

درت دن ق ا دي یب المی جهنم وری اس د ، جمه رار بگيرن وار ق م خونخ ن رژي دمت اي او  .) در خ

د       بعد ا . اق وصيت بردند  لحظاتی بعد ما را به اط      ..." :نويسد می م آم  .ز چند لحظه الجوردی جالد ه

ا م   ت، م ت،       دراو گف ان اس ر عمرت ب آخ ب، ش تيد و امش ارب هس ما مح ه ش م و هم ک داري

ا   وصيتنامه يد     ه ردم                      . ی خود را بنويس ه صحبت ک ود شروع ب ته ب ار من نشس ه در کن ا کسی ک او . ب

ی      ه شدت ز            . دختری بود به نام گيت ر شکنجه ب ر اث ود   پاهايش ب روز حک      . خمی ب دام   او گفت دي م اع
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يد  ن پرس رفتم و از م احبه    ... گ ن مص تم از م ت؟ گف ا آوردن را اينج یچ دخوا م ز   . ...هن يد چي پرس

تم ک       . هند تير خالص بزنم   خوا  میای هم از تو خواستند؟ گفتم، از من          ديگه ا گف ه آنه ا من ب ين  ام ه چن

د و در يک گوشه      ی اعدامی  ها ما را با بچه... کاری از من ساخته نيست     دام بردن ه محل اع ای رو  ب

اندند         ام قاسم              . به ديوار با چشمان و دستان بسته نش ه ن ردی ب دام را ف ام اع د خوا  می احک او اسامی  . ن

ا را            ٢٠-٢۵دود  ح د و سپس آنه تند      نفر را خوان ه جوخه بس د چشم   . ب ا         بع د ت از کردن ا را ب دهای م بن

اجو             ان لحظه حالت ن يم، هم ه من دست داد       شاهد مرگ آنان باش ا   بچه . ری ب ی اعدامی يک صدا       ه

 بستند و سپس يکسری   ابعد از اعدام چشمان ما ر . ندداد  میشعار مرگ بر خمينی و زنده باد آزادی         

بندهای ما را    مجددًا چشم . از دست داده بودم   من آن لحظه کامًال تعادل خود را        . ديگر را اعدام کردند   

د         کاميونی که مخصوص حمل گو    . باز کردند  وی آن ريختن اد را ت د و اجس ود آوردن ه   . شت ب ردی ب ف

ه از محافظان          ود، تيرهای خالص را زد         النام دائی جليل ک اب سمينار     "ناصر، (. ..."جوردی ب کت
 ).ران در تبعيدايسياسی ، کانون زندانيان ١٩٩٨ اکتبر ٢-١" المللی استکهلم بين

 

ته از آزاديخ  ه هر روز دسته    ک در مقطعی  اقدام فوق،  دام        دس رده و بساط اع ر ب دان تي ه مي ان را ب واه

ود، بطور ا ب ر پ ب ب ود مرت ا ب ای الجوردی در آن روزه ان و .يکی از کاره اران آزاديخواه  تيرب

ود         ردم در آن جاری ب زان م ه خون عزي رای الجوردی  ،ميدان تيری ک رای     مناسب   ب رين محيط ب ت

 زدن محک شده با خودشان و چه جهت   بتوا کردن زندانی تازه او چه برای يگانه.  بودپرورش تواب 

ان ته  و امتح م شکس دانی در ه را   زن ه ب رگ ی ای ک ز از م تگري ا  و وحش دان  ه ود در زن ی موج

رد  می فت و يا تظاهر به چنين امری  پذير میرژيم جمهوری اسالمی را    همکاری با   چه نوجوان  ( ک

ه           بر  میآنها را به ميدان تير       ،)چه غير آن  و   ر ب دام    د و شليک آخرين تي ه اع ان محکوم ب  آزاديخواه

کسانی که در شرايط     . کرد  میبه آنها واگذار    را  ) شود  می ياد   زدن"تير خالص "که از آن به عنوان      (

ه عواقب آن                       ه ب دون آن ک د ب رده بودن خاصی و در مقطعی همکاری با جمهوری اسالمی را قبول ک

م        يبياند ازه   جمهوری اسالمی،  شند و يا به درجه قساوت سردمداران رژي زدوران ت ن م ارده    اي برگم

رار     وقعيتی ق ين م ی در چن ا وقت ه بس ند، چ ف باش ران، واق م در اي یامپرياليس د،گر م ليک  فتن از ش

ا صادر    . دندنمو میخودداری   رد  می در اين صورت الجوردی حکم اعدام خود وی را در همانج . ک

ه مثاب     توان  میگذراند،   کسی که اين امتحان را از سر می       برعکس،   ه خون           ست ب ه دستش ب اتلی ک ه ق

ا  ار الجوردی است، در کن  ته  مبارزين آغش   ورد   ه ه و م رار گرفت اد باشد    ق وابی     .اعتم ين ت حال، چن

ی دارج توان م ت م رف"س ه" تپيش ا ب ده را ب دانقالبی عه ايف ض رفتن وظ رف  گ ه از ط ای ک
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ه   . ، يکی بعد از ديگری طی کند      شد  میاندرکاران زندان به او محول       دست ه نمون ن رابطه      ای ب  در اي

ته       : "جه کنيد تو انی و همسر مسعود رجوی         در اواسط بهمن ماه تلويزيون خبر کش شدن موسی خياب

رد ود. را پخش ک ی ب دانيان از  ...صحنه عجيب دی از زن ته جدي ردای آن روز دس ا ف ان روز و ي هم

ا            ها  پيش از آنکه آن   .  شدند حصار  قزلاوين وارد    دار اجس ه دي د ب د     را سوار اتوبوس کنن رده بودن . د ب

د شد      داودحاج   . تواب بود . ف هم ترسو بود و هم پررو      ... مه آنها حالتی هيستريک داشتند    ه  وارد بن

اری هست          بيدرنگ به سوی او رفت و خود را معرفی کرد و             اده هر ک ه آم او را   -دوستش . گفت ک

ار        .  در کنار او بود    -نامم پ می  رد   می او هم اظهار آمادگی برای ک د  ... ک ه      روز بع ا شروع ب  دختره

روشن شد که پ در جريان يک اعدام شرکت کرده و به مغز يک             ...گفتگو با اعضای سلول کردند    

رده است     الص ساله گلوله خ   ١۴اعدامی   راد                 .  شليک ک رای اف تان را ب ن داس ه کرات اي د و ب ا بع آنه

رار       تا با بيان اين داستان خود را در        شد  میترس شديد درونی باعث     . ندکرد  میبازگو    پناه ديگران ق

ا را وا می                . دهند دام از سوی ديگر آنه ی          و ترس از اع انی ب ه تواب ا ب ديل شوند      داشت ت دو . رحم تب

ه       شبی اسداهللا    ... را ديدم در چنين وضعيتی بودند      ها  ای که من آن    دختر در مرحله    الجوردی پ را ب

د    خوانده بود و گفته بود که بنا به قولی که داده باي  دادستانی فرا    دام شرکت کن ر  . د در مراسم اع دخت

دانيان        او را سوار مينی   . البته زرنگ بود ولی تا اينجای قصه را نخوانده بود          ه زن بوس کرده بودند ک

ا   بنا به گفته پ يکی از اعدامی        . اعدامی را در آن نشانيده بودند      ه شدت شکنجه             ه ه ب ود ک ری ب  دخت

د            ده بودن ارد خوابان ه دست پ               ...شده بود و او را روی برانک اران الجوردی سالحی ب پس از تيرب

الجوردی طرز   . بوده  ساله١۴به نظر پ اعدامی   . ده بود برمی  داده بود و او را به طرف يک اعدا        

ود   ته ب از گش د ب ه بن رده و ب ليک ک ر ش ود و دخت اد داده ب ه او ي ليک را ب ل از ( ..."ش اطرات "نق خ
دان ی" زن هرنوش پارس ور، صفحه  ش ده  آنط.)١٨٢-١٨۵پ د ش ذکور قي اب م ه در کت  آن دو ،ور ک

 ! ساله بودند٢٠ و ١٨آن زمان  دردختر تواب، 

 

ان در  اين را هم بايد اضافه کرد که ،یساز توابدر مورد برنامه     ه   ،رابطه با نوجوان  در شرايطی ک

ا   آنها تحت فشار و وحشت        تند،      ه رار داش راوان ق درکاران     دست  ی ف دان ان ا   زن ان     ه رای آن نوجوان   ب

الس ا ک دئولوژی   ه وذ اي عی در نف ب داده و س الم ترتي وزش اس ه  ی آم ا ب ا، ي ود در آنه اعی خ ارتج

ر ارتی ديگ ود  عب ع خ ه نف ان ب دئولوژيکی آن ت اي ی تربي دنمو م ت. دن ز (!!) تربي ی ني اظ عمل ه لح  ب

 . قرار داشتزندان " مسئولين" در دستور کار  که در باال به آن اشاره شدای نمونههمچون 
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 ت يا تاکتيکی که تواب ساخ!کتيکیی تاها تواب
 

ا    و اعدام  ها  با تداوم دستگيری    ، ۶٠در اواخر سال     زايش خشونت       ه ا اف ا    و ب ده  و فشارها،     ه  از  ای  ع

 رو نشده کاران زندان   اندر  دستشان برای    مواضع شناخته نشده و     ها  در جريان بازجوئی  زندانيان که   

ود و  ه ب انی ک ين کس اره همچن ًا ک وده و   واقع د  ای نب ر و ببن ان بگي رفًا در جري ا ص يانه و ه ی وحش

د،         بی اده بودن دان افت ه زن م جمهوری        حساب و کتاب پاسداران ب ه خود را موافق رژي دند ک ر آن ش ب

در شرايط بسيار سخت و دشوار زندان، صرفًا   در اين ميان کسانی هم بودند که    . اسالمی جلوه دهند  

دگی       به خاطر ر   ه                  هائی از مخمصه موجود و حفظ زن دون آن ک دامت زده و ب راز ن ه اب شان، دست ب

د،       دمت او در آين ه خ د ب ته و بخواهن م را داش داری از رژي د طرف ًا قص ال و  کوشواقع ا اعم يدند ب

ه   ايی ک وّ  رفتاره دمت تضعيف ج رايط در خ ت،   در آن ش رار داش دان ق ت در زن ارزه و مقاوم  مب

م در درون       ی سياسی  ها   مراسم شرکت در نماز خواندن،    .نمايندصرفًا به اين کار تظاهر       ذهبی رژي م

د و چه            ( اينان غيره، اعمالی بودند که       و زندان ق  چه متعلق به يک نيروی سياسی چپ بودن ه    متعل  ب

و               )مجاهدين و غيره   ا سعی در موافق جل ه آنه ا توسل ب م        ه ب ا رژي د کرد می دادن خود ب د در  . ن هرچن

ق پيشه        اری      مواردی، کسانی از طري ان رفت ردن چن اهی   در ک دان    مدت کوت تند خود را از زن توانس

ادم    ،اما برهانند ارز و               بريدن و ن دانيان سياسی مب م شکستن زن ه در ه م ب ه رژي شدن در شرايطی ک

ی شکستن جوّ      بطور ارزه و مقاومت در       کل از داشت، آسان و           مب ديدًا ني دان ش ام     زن ی درد سر تم  ب

واب    درست ا . شد  مین ه ت ودن   ست که اينان فقط تظاهر ب اله  کرد یم ب د و مس شان صرفًا خالصی از     ن

ا     زندان بود، ولی     ودگی هرچه بيشتر آنه چنان وضعی در شرايطی که بازجوها و مسئولين زندان آل

د    کردند، نمی   طلب می  ها  زندانرا به اعمال ضدانقالبی در       وابين     . توانست ثابت بمان ا وجود ت ازه ب ت

ادی ن     واقعی و شرايطی که در زندان حاکم بود، چنين کار          د      توان  می ی مدت زي ه طول انجام  و ست ب

رمال      بودن حرکت  دير يا زود آنها توسط اين توابين لو رفته و تاکتيکی           وابين واقعی    .شد   می شان ب  ، ت

اکتيکی   " ند و در جريان اين کار،     داد  میريز کارهای اينان را به رئيس زندان گزارش          وابين ت در " ت

د   " فيلم"ستند به راحتی    نتوا  میفتند که ديگر ن   گر  میشرايطی قرار    ازی کنن ی،  بطور . ب ادم   کل  ،شدن  ن

اک ه خطرن از يک پروس ودآغ ه  ب را ک بی  چ ه مناس راهم زمين یف ا م اس ردخت ت ه صرفًا در ی ف  ک

ام    ه انج ن ب ين منظور ت ه هم ود و ب دان ب ار زن رايط مرگب ود از ش رای نجات خ تجوی راهی ب جس

دا  ا و زن واه بازجوه ند و دلخ ورد پس ال م یبعضی اعم ابودی  نبانان م ه ن ه ورط رايطی ب داد، در ش
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ست  توان می   وی ساخته شده بود،که در آغاز با کمک خود  شرايط جديد    به اين معنا که    ه شود؛ کشاند

وابی غوطه         شخصيت پيشين او گشته و وی را ب        باعث دگرگونی  نجالب ت . سازد ور  طور کامل در م

انرژی زيادی صرف     ،ز چنين افرادی به نفع خود     فاده ا  برای است  ،ها  زندان گردانندگان   اين دوره در  

دند تا نادمين واقعی را به همکاران خود تبديل نموده و     نمو  میی گوناگونی را پياده     ها  نموده و برنامه  

ا از آن ازنده واب بس ه.  ت ن برنام ا اي ار از ه ا وارد آوردن فش د ه ر زن تقيم ب تقيم و غيرمس انی ی مس

ان ديگر        ها  ن ايدئولوژی منحط خود در آن     دادسياسی گرفته تا کوشش در نفوذ        ه زب شستشوی   و يا ب

ا را شامل        ه، . شد   می مغزی آنه ه    البت ن برنام ا   اي ه در راستای       ه واب  ک ت، گر می ی صورت    ساز   ت  ف

ا  در  ئی  ها  اجرای چنان برنامه    در مواردی   و آميز نبود  الزامًا هميشه موفقيت   ه  کسانی  رابطه ب ادم    ک  ن

ه در    ،  گاه.  پروسه ديگری می انجاميد    ند، به آغاز  کرد  میدن  ش  تظاهر به تواب   بودند و يا   تناقضاتی ک

ود داشت ان -درون شخص وج ين انس اقض ب ی تن ارز يعن نِسمب ا از ج دن و ي در دست  مان  کاراِنان

ان فشار    -گشتن  به نام تواب تبديل    پست و حقيری  ن و به انسان     شدمی  جمهوری اسال  ا    چن ی  ی  ه درون

رد   میبه آن شخص وارد      ه    ک ادل روحی      ک ه   تع م   وی را ب ه  ه اگوار و دلخراشی چون       ريخت ايج ن  و نت

ت ه حال دن ب ا دچارش مه ی غ اری  ی روان ه بيم تالی او ب ز و اب ا انگي ار ه ه ب ی ب یی روان د؛ و آور م

انم پارسی    . گشت  شدن وی منجر می       کامًال به ديوانه   ها نيز  بعضی وقت  ته ديگری از خ ور  در نوش  پ

ده در     چاپ ( "ها  و تواب  ها  نادم" تحت عنوان    دان   ش اب زن د اول   -کت اکتيکی در        ،) جل وابين ت وضع ت

وان   می اکنون  : " با روشنی هرچه بيشتری مورد تشريح قرار گرفته است         زندان زنان،  د     ت م بگويم چن

ا       مالحظه بخش قابل . ام نوع تواب را در اين زندان ديده       ه ب د سر موضع ک ای از توابين افرادی بودن

ه         هنگامی که می  . اب ظاهر شده بودند   زرنگی تمام در نقش تو     گويم سر موضع منظورم اين نيست ک

ن است        . خواستند پس از پايان زندان به فعاليت سازمانی يا حزبی بازگشت کنند            می بلکه منظورم اي

يلم     شان رسيده  که آنها همچنان به اعتقادات خود باور داشتند؛ اما در عين حال چنين به عقل                بود که ف

ا خرخره در                 ...کنندتوابی بازی    ه از وحشت ت د ک گل و الی     دسته دوم توابين، دختران جوانی بودن

د    ده بودن واب ش د و ت ده بودن د    . غلطي ده بودن روه اول ش اغ گ وی دم روه م ن گ زارش  . اي ب گ مرت

وا  . شد  میدادند، در نتيجه گروه نخست هم مجبور به گزارش دادن   می ن ت ه آزاد   اي ر از هم بين زودت

د           شد  میوم از توابين از افرادی تشکيل       دسته س . شدند ته بودن د خود برگش ن  .  که به راستی از عقاي اي

ته : ندشد   میگروه دو دسته     تباه             کوش   می ی نخست     دس ه اش د ک ه را متوجه کنن رده يدند هم د   ک ا  . ان اينه

ناک    اهی ترس د و گ ی بودن ودات مزاحم یموج د م ته. ندش ا دس ی ام راد ب ه  ی دوم اف د ک آزاری بودن
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روه         .و صدا بگذرانند و به خانه برگردند       يدند زندان خود را بی سر     کوش  می  اما در همين جا به دام گ

 ".ند همانند آنها مانور بدهندشد میافتادند و مجبور   میدوم

 

ه    يم ک ر بيانديش ن ام ه اي ال، ب داد  ح زايش تع اکتيکی"در صورت اف وابين ت أثير ، "ت ای ت عملکرده

ذکر   فوق د چه              ا، و وضعيت حاصل از آنه        ال دانيان و در محيط بن ! ست باشد  توان می روی ديگر زن

خ     ئوال پاس ن س ه اي ی آن دوره ب دانيان سياس ی از زن یيک د م ی : ده ه"وقت ه و  رفت وررفت  بط

ر کسی         " تاکتيک زدن "ای نقش بازی کردن و       خودانگيخته ست  توان  می توی بند غالب شد، ديگرکمت

ق      با هواداران    ۶٠در سال   ق که   گوينده سخنان فو  " .به کس ديگری اعتماد کند     دين خل سازمان مجاه

اکتيکی   "و  " تاکتيک زدن  "در رابطه با     سر برده است،  در يک بند ب    واب ت ه        " ت راد وابسته ب شدن اف

ه روال      به نظر می    . در ابتدا، مصاحبه کردن دلبخواه بود     : "نويسد که    می ،سازمان مجاهدين  يد ک رس

داران سازمان             . کنندهواداران مجاهدين اين بود که مصاحبه ن       ه طرف ًا هم ه تقريب يد ک اما طولی نکش

ن                    ينيه اوي وی حس ی ت د و حت مجاهدين پذيرفتند که مصاحبه تلويزيونی بکنند، انزجارنامه امضاء کنن

نخواهند " اليت ضد انقالبی  فع"خود اعالم کنند و تأکيد کنند که ديگر         " گروهک"بيزاری خود را از     

 همانطور  .) جلد اول  ، کتاب زندان  - کزازی، توبه تاکتيکی   .م( ."ودب١٣۶٠اين، اواخر سال    و   ،کرد

ه مشخص است  یک ا فزون داد ب افتن تع اکتيکیي وابين ت د، ت ام دادن ن منظور انج ه اي ه ب الی ک   و اعم

ان  اندر دست که شدشرايطی در بندها ايجاد      کاران زندان برای ايجاد اختناق و فضای سرکوب در مي

ی،  دانيان سياس تريزن تفاده را از آن بيش دن اس ری . نمودن ی ديگ دانی سياس ته، زن ت   در نوش ای تح

ا   "بندی تشکيالت"عنوان   اب       ( ه ده در کت وق درج ش ذکر   ف ان              )ال ن صورت بي ه اي وق را ب  موضوع ف

ه          : "دکن  می ين کسانی ک اکتيکی " بطور يکی از اول ه بع      " ت د ک دينی بودن دند، مجاه واب ش ه  ت " دها ب

ها برخی از     پس از افزايش فشار و گسترش اعدام      : "دهد و ادامه می  " .معروف شدند " بندی تشکيالت

ا             بطورتصميم گرفتند که    " ها  بندی تشکيالت" اگون ب  مصلحتی و تاکتيکی توبه کنند و به درجات گون

د         ررات گرفت           . مأموران زندان راه بيايند و همکاری کنن ال مق ام و کم ذيرش تم ی و      از پ ا خبرچين ه ت

ام خوش واع و اقس ريه . قصیر ان ار نش افق"انتش دانی و " من اری زن ين همک محصول مشترک هم

دان از انتشار    .شد میزندانبان بود که در داخل زندان تهيه و تنظيم و چاپ        اگر هدف گردانندگان زن

ه سازش کشيدن        بود و در هم شکس     تضعيف و تخطئه رهبران و خط مشی مجاهدين       " منافق" تن و ب

اکتي   " هواداران، هدف   واب ت ا   "یکت تفاده از          ه ا اس ه ب ود ک ن ب ه سوی هدفشان        اي امی ب يله گ ن وس اي

وع   که در جريان ۶٠مانده از دهه   زندانيان سياسی باقیاغلب که به تذکر است  الزم   ."بردارند اين ن
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واب تند،   ت رار داش ق ق دين خل ازمان مجاه ه س ق ب دانيان متعل دن زن اکتيکی"از  ش ه ت دانيان " توب زن

دين در           به عنوا  ،)ردهم زن و هم م    ( مجاهد ری سازمان مجاه دان ن مقطع در     آن سياست رهب ا   زن  ه

شدن رهنمودی بود که از خارج از زندان و از باال برای             القولند که تواب تاکتيکی    متفقند و   کن  میياد  

اد سدی در   اسالمیی وحشيانه جمهوری   ها   و جنايت  ها  یريز مقابله با خون  حفظ نيرو و      و جهت ايج

اً .  برده شد   ها  زندان، به درون    ها  داماع مقابل گسترش  اب     اتفاق ل "  در کت ام   قت دانيان سياسی    ع از "  زن

دين خ   ازمان مجاه ارات س ارش در     انتش ه نگ يش ب ال پ دين س ه چن ق ک دهل ز آم د ني ه " در تأئي توب

اکتيکی ه " ت ته ب راد وابس ازمان اف ن س ده استباي ه ش نی سخن گفت دروش روز ؛ هرچن از برخی  ام

وده و            خلق   ن مجاهدين طرفداران سازما  ن امر نم ئوليتی را ن  سعی در انکار اي ين مس د پذير می چن  .ن

د ،  ٣١۴ در صفحه  )ايرج مصداقی ( "نه زيستن و نه مرگ     "کتابنويسنده   مثًال اب  ٢ جل ن کت  در  اي

يش می ا پ ا آنج ن رابطه ت ه در حالي اي رمطلب کهرود ک اب از   را زي وقکت ذکر ف اب ( ال لکت ام قت  ع

ل   )یزندانيان سياس  رار    آن را  د،کن  می نق اد ق ورد انتق د داده و تکذيب می   م ي    .نماي ول چن ل ق  نآن نق

دانيان شبکه       ای  عدهفريبا همراه با    " :است د                   ديگر از زن دانيان بن ا زن ه ب ود ک رده ب اد ک ی ايج  ٢٠٩ي

تند اط داش ه  . ارتب ت متوج ر وق یه د م ه رژيش د، ند ک دام کن ی را اع ر دارد کس ق  م در نظ از طري

د        داد اف   ند که نشان می    داد  میئی به زندانبانان    ها  تواب گزارش عناصر   اليتی ندارن ورد نظر فع . راد م

ه آن              ." را نجات دادند   ها  اين ترتيب جان تعداد زيادی از بچه      به   وق ب تن ف ه در م اسم کامل دختری ک

ده     زياد از او ،۶٠ی زندانيان دهه ها نوشتهاتفاقًا در . دباش میاشاره شده، فريبا عمومی    رده ش  اسم ب

دختری " :آمده است  باال به آن اشاره شد،    که در  )"زندان زنان ( توبه تاکتيکی "مثًال در نوشته    . است

واب         . ..ندمان بود که مهربان و متين بود      به نام فريبا عمومی در ب      ا را     يک هفته قبل از اينکه اسم ت ه

د    کم. ماه بعد از او خبری نبود ۶او را به بازجوئی بردند و ديگر تا    ،گو اعالم کنند  از بلند  وی بن کم ت

ود،                        های تاکتيکی لو رفته     پيچيد که تواب   ا ب د م وی بن ا ت ته آنه ا سردس ه گوي م ک اند و فريبا عمومی ه

اری    رفت   می او هم از کسانی بود که بيشتر اوقات به شعبه بازجوئی            . دستش رو شده است     و اگر ک

د دخ         کرد  می، در آنجا    کرد  می وی بن ه ت اری نداشت و                   ، چرا ک ا کسی ک ود و ب ين و ساکت ب ری مت ت

ود          ته ب ه در                . چهره منفوری از خود به جا نگذاش د ک دين بودن واداران مجاه ام گروهش از ه او و تم

ذکر   فوقاز منبع   " ها  تشکيالت بندی "در نوشته    ."...همه کار دست داشتند    ز    ال د      ني ابهی قي مطلب مش

د دست ز ستانی، به هر کاری     برای جلب اعتماد بيشتر داد     ...: " است شده ا   نويسی  از گزارش  . دن ی ه

ه در       يکی از شاخص  . مغرضانه گرفته تا شرکت در جوخه اعدام       ترين اين افراد فريبا عمومی بود ک

ال  احبه۶٣س ينيه"ای در   در مص ت" حس زارش ": گف ن گ ا اي راد و   ه ظ اف دمت حف ا در خ  و کاره
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ا رده اه کالی ب ودتر تش دين ب ا ".يالت مجاه دًا ر فريب ال ا بع ان ۶٧در س ل در جري ام قت دانيان ع  زن

 .سياسی اعدام نمودند

 

ن      واقعيت اين است     ردن خط       ،که جنبش ايران پيش از اي دامت از ب ه در         ن دان ک ه زن ا   سال  ب  ٣٠ی ه

ای ( رداد٢٨پس از کودت وده صورت گرفت )  م ری حزب ت ودتوسط رهب يار تلخی ه ب ه بس ، تجرب

ی  و ها جلوگيری از اعدامتوجيه  ظاهرا با   نيززب توده   ح کميته مرکزی . داشت  ،حفظ کادرهای حزب

دان اما نفی مبارزه و مقاومت در مقابل ارتجاع سلطنتی  .چنان سياستی را در پيش گرفته بود      در زن

يار  آميز بودن آن سياست را به اثبات رساند فاجعهخيلی زود  ، ابراز ندامت  به و تشويق  ه و تجربه بس

دان          .ان باقی گذاشت  تلخی را در تاريخ اير     ه زن دامت ب ه مرکزی   " توسط    سياست بردن خط ن  "کميت

تگيری  س از دس ا پ د از  ه ترده بع رداد،٢٨ی گس ث در  از  م رف باع ک ط ای     ي تن فض م شکس ه

ی   ترش فضای ب ارزين و گس ه مب دان، تضعيف روحي ارزاتی در زن دانيان   مب ان زن ادی در مي اعتم

ود             درت نشان داده و فضای رعب                گشت و از طرف ديگر به رژيم شاه کمک نم ا خود را قدرق و ت

دانوحشت را در  ا زن ازده تولی س ه مس ادمين ،در آن دوره.  و در کل جامع رن ه غي اکتيکی" البت " ت

ام        در زندان، دست به انتشار نشريه         هم حزب توده  ه ن ه حزب          " عبرت "ای ب ه در آن برعلي د ک زدن

وده            با  . شد  میتوده و عليه شوروی و سوسياليسم تبليغ         اگوار سياست حزب ت يار ن ايج بس ر نت تأکيد ب

ه    نيز  ۶٠، در دهه     مرداد ٢٨ی پس از    ها  در زندان در جريان دستگيری     اکتيکی تجرب سياست توبه ت

يانه    . بار و دردناکی از آن حاصل شد  بسيار منفی و تلخی بود که نتايج فاجعه  يار وحش در شرايط بس

ه  و خون ن ده ار اي ه ب وابظاهر"صرفنظر از اينک ده ًا ت ا ش ات " ه د جهت اثب ور بودن واره مجب هم

کنجه " صداقت" ه ش ود ب ل ناشايست و     خ ر عم ه ه المی، دست ب وری اس ان جمه ران و دژخيم گ

ارزاتی   ر فضای مب ده، تغيي ه ش ه حاصل از آن سياست زشت تجرب رين نتيج د، کمت ضدخلقی بزنن

ود  دان ب ی   . زن دانيان سياس ه زن رايطی ک خت در ش ی از س رين  در يک عيتت ا  وض رده و   به ر ب س

ا را از          کرد  میفشارهای وحشتناکی را تحمل      ه پ دانيان سياسی ک رادی از خود زن اهده اف د، مش   حد ن

د        ده بودن م درآم دمت رژي ه خ ته و ب ر گذاش ال فرات دگی و انفع دامت و بري ورت   ( ن ه ص د ب هرچن

اکتيکی" ود  -"ت خص نب ران مش رای ديگ ه ب ه البت ی را روی ) ک أثير منف ترين ت ا  آن، بيش ا  به ج

م جمهوری اسالمی              .گذاشت  می رای رژي ه ب ود ک ده ب ادرت ش اری مب ان ک ه چن  تازه، در شرايطی ب

دانيان سياسی،              ، به ويژه از طريق در هم شکستن و         سرکوب انقالب  ليم و تمکين واداشتن زن ه تس  ب

ت دگی را داش رگ و زن م م ر. حک ارت ديگ ه عب ل  ،ب ه"توس دمت " آگاهان اکتيکی خ ه ت ه توب ب
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 توبه تاکتيکی مجاهدين در اواسط  !بزرگی به رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی بود      " آگاهانهنا"

ن و      رد ١٣۶١سال   زل  زندان اوي يار منفی آن در شکستن فضای                   حصار   ق رات بس ا اث ت، ام و رف ل

ين نرفت         أثيرات آن از ب ن موضوع در     ،در عين حال  . مبارزاتی در زندان و ديگر ت ا رو شدن اي  ب

ه     .اعمال نمود  چه شديدتری را بر زندانيان مجاهد     جوردی فشار هر  تهران، ال    تعدادی از کسانی که ب

 بدون آن که قبًال محکوميت اعدام گرفته باشند، توسط رژيم اعدام       روی آورده بودند  " توبه تاکتيکی "

ز  بعضی  .شدند ن پر     ني ه و      وسه    در اي ا  اب استحاله يافت ر آن        مب الی نظي ه اعم ه    چه درت ب واب  ک ا   ت  یه

ايج حاصل از    در هر حال . به صف آنان پيوستند ند،  داد  میانجام  واقعی   اکتيکی  "، آخرين نت ه ت " توب

ن   ه اي ان داد ک ز نش هني ا اصطالح ب ک، تنه ی تاکتي م کمک ن ست توان م ه رژي دمت ب وده و در خ م

ه  که در فوق به آن اشاره شد، در اين زمينه           " ها  تشکيالت بندی " در مقاله    .انقالب قرار گيرد  ضد گفت

ه هدف         : "شده است  واب            ها  مسئولين زندان پس از اين که ب تند فکر ت د و توانس شدن   يشان دست يافتن

ررات                       - ولو به صورت تاکتيکی    -را ن ترتيب نظم و مق ه اي د، و ب دين ببرن واداران مجاه ان ه ه مي  ب

د،         دلخواه رار کنن دان برق درتی  شان را در زن د، فضای رعب و وحش               قدرق ت را  شان را تثبيت نماين

ده است و      بيش از پيش سازند، اين فکر را جا بياندازند که مقاومت در برابرشان غيرممکن و بی                فاي

ريه    ت، نش رنش نيس ليم و ک ز تس ی ج افق" راه ماری از    را" من ی آن ش د و در پ ل کردن تعطي

ی درازمدت   ها  شدن به حبس   مجاهدين اعدام شدند؛ شماری ديگر نيز با محکوم       " ی تاکتيکی ها  تواب"

د هم هکو دادن تعه واب اری هم ه ت ه ب ا جانب دله دندی واقعی تب ه .  ش وز نسبت ب ه هن م ک شماری ه

م می         ماهيت واب          شان اطمينان خاطر نبود و رژي اکتيکی ت ه ت ده پنداشت ک د   ش ه همکاری     ان ا    را ب ی ه

 ."گسترده تر وادار کردند

د         کلی از آنجا که همه توابي      بطورو  " توبه تاکتيکی "با توجه به تجربه      ن به ميل خود تواب نشده بودن

ه    ی واقعی ها  ی تواب ها  رقصی  عليرغم همه خوش   ،ها  زندان کارگزاران رژيم در     و در ضمن   ، به هم

ا  آن ان نداشت، در سال   ه وابين  ۶٣ اطمين ئولين  ت دان  همگی از طرف مس ا  زن ورد  ه ار ديگر م  يکب

واردی از               ين آن     تفتيش عقايد و بازخواست قرار گرفته و چک شدند تا اگر م اکتيکی در ب واب ت ا   ت  ه

ه     . وجود دارد، شناسائی شوند      د دانست ک دانيان     باي ابق،    بعضی از زن ه      از    سياسی س ه توب تظاهر ب

دين در سال         زندانيان  بعضی از    ز صحبت      ۶۴وابسته به سازمان مجاه ه باعث آزادی       کن  می  ني د ک ن

ده است    شان به سازمان مجاهدين مستقر در عر        پيوستن  گاه   آنان از زندان و    ه     . اق ش  واضح است ک

ه  وارد ک ن م ه شرايط خاص سال   اي وط ب وده۶۴ مرب ه ،است   ب اکتيکی " ربطی ب ه ت معروف " توب
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ه            ۶۴  در سال  . ندارد ۶١مجاهدين در سال      حتی بعضی از توابين واقعی به مرخصی چند روزه رفت

 .ندبرنگشتبه زندان و ديگر 

 

وابين    ۶١همان سال   رژيم در   الزم است که    نيز  دراينجا ذکر اين امر      دهای      با بند ت دن بعضی بن  نامي

يار        کرد میان سياسی، سعی    ينزندا ا را بس م آنه دان، رق ه مقاومت در زن  برای در هم شکستن روحي

ار موفق شد                        ن ک . بيشتر از آنچه بود جا بزند و در شرايط وجود توابين تاکتيکی تا حدودی هم در اي

ه   بايد  اين موضوع هم     ه دستگيری      ۶٢ سال    در قيد شود ک ه  بخشی از   ک وکران وچکم م    ن ليسان رژي

ل مالحظه                      ،ها  ای  تودهيعنی   وابين رشد قاب م ت ت، رق رار گرف ار جمهوری اسالمی ق ای   در دستور ک

ی عمومی، برای واردآوردن فشار     ها  نها در بند  از وجود آ   که دژخيمان توانستند     ای  گونه به   نمودپيدا  

ا   ه عليرغم همه وحشت   تری به زندانيان سياسی ک     افزونهرچه   فرسای موجود در     و شرايط طاقت     ه

دان ا زن تادگی   ه ل آن ايس رفرازانه در مقاب ا س اموش ام اهرًا خ د ظ ده و هرچن م نش ليم رژي ، تس

د   دند، با دست هر   نمو  می تفاده کنن ازتری اس ا در ضمن   )٣(.چه ب ان   ب داوم فشارها در   و گذشت زم  ت

ارزاتی  البی و تضعيف چشم  ردن نيروهای انق  خو  ضربه  و زندان از يک طرف    ان  اندازهای مب  در مي

ز از  ای عدهی بعد  ها  سال در   ،از طرف ديگر  های انسانی    زندانيان وفادار به آرمان    دانيان    ني ان زن مي

 . خود را به درون صف ارتجاع پرتاب نموده و تواب شوندسياسی

 

 

  اسالمی،اسالمی،ی جمهوری ی جمهوری هاها  توابتواب

  هاها  انانزندزندی مخفی رژيم شاه در ی مخفی رژيم شاه در هاها  فراتر از جاسوسفراتر از جاسوس
 

ه  انطور ک دانيم در دان میهم ا زن ع ه د و تطمي ا تهدي ه ب تند ک دانيانی وجود داش ز زن اه ني م ش ی رژي

در   دستگران و     شکنجه دان کاران  ان ا   زن دانيان سياسی کمونيست و                 ه ان زن ار جاسوسی در مي ه ک ، ب

د    ده بودن ته ش ی گماش ار      . مترق ه مب اتی در آن دوره ک ارزه طبق رايط مب ه در ش ت ک ح اس زه واض

 را تشکيل ها زنداننيروهای انقالبی در جامعه رو به رشد بود و فضای مبارزاتی، فضای غالب در               
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د،                  ائنين   داده و زندانيان مقاوم نيز از قدرت و نفوذ خاصی در زندان برخوردار بودن ن خ ت أ، جر  اي

رد   تند و عملک ود نداش راز وج ان برها اب ر، ب  يش ی ديگ دانيان سياس ه زن امًال مخ علي ه صورت ک فيان

ی  ت صورت م تگيری . گرف از دس ًا در آغ ا اتفاق ال ه ای  ۶٠ در س ه فض دان ک ا زن ای  ه ًا فض  تمام

ان              ها  زندانمبارزاتی بود، گردانندگان     ق آن  جاسوسانی را در ميان زندانيان مبارز گمارده و از طري

د            ند هر کرد  میسعی   رار بگيرن دانيان ق دانيان سي  . چه بيشتر در جريان مسايل و فضای زن اسی از   زن

وان         ه عن تن "اين جاسوسان معموًال ب اد   " آن ارزين             کرد  می ي ورد شناسائی مب ا جاسوسی م د و هرج ن

ه اطالع                        واقع می  رای هشدار ب وده و حضورش را در محل، ب گشت، آنها سعی در دوری از او نم

امی ن  " تواب" هنوز برای زندانيان سياسی در بندها،     ها    مدتتا  . رساندند ديگر زندانيان می   ناخته  ن اش

وده    واقعيت اين است که در   . بود ه ت ا  آغاز يورش سرکوبگرانه جمهوری اسالمی ب داد کسانی   ،ه  تع

ن رو   د و از اي دک بودن يار ان د، بس اری نمودن م همک ا رژي تگيری، ب ه پس از دس واب"ک ا " ت ز ت ني

ا  یچه رژيم امکان دستگير  با اينحال هر  . مطرح نبود  در زندان     خاصی به عنوان نيروی   ها  مدت ی ه

ا   چه در سرکوب نيروهای انقالبی در جامعه موفقيت         و هر  يافت  میبيشتری را    و  می ئی کسب  ه د، نم

ار آن   ود را در اختي وری اسالمی، خ ان جمه ه دژخيم دمت ب رای خ ه ب انی ک داد کس ر تع ا ب رار ه  ق

ه دست                  داد  می دان ب درت بيشتری در زن ًا     . دآور  می ند نيز افزوده شده و رژيم ق آخر  در  ديگر تقريب

 چرخش  رز، کسانی در زندان پيدا شدند که در مقابل چشمان ناباور زندانيان صادق و مبا ، ۶٠سال  

ايش                  ه نم ه،   . تندگذاش   می خود به طرف رژيم جمهوری اسالمی را علنًا اعالم و آن را ب ون در   بل اکن

زرگ و تالش دشمنان م                        د از شکست يک انقالب ب ردم شرايط جديد مبارزه طبقاتی، در شرايط بع

اً   " تواب "مسمای ، کسانی با نام بیها تودهمبارز ايران برای غلبه کامل بر        ه علن د ک  -ظاهر شده بودن

  .ندشد می به انجام وظايف ضدخلقی متعددی برعليه ديگر زندانيان سياسی مشغول -و نه مخفيانه

 

وابين،    ور ت ل از ظه تقب درکاران دس المی در   ان وری اس دان جمه ا زن رای ه ام، ب ی از انج  خيل

ز و                      -شان امورات ام کارهای ري ا انج ان و ت از تعقيب و شناسائی مبارزين تا دستگيری و شکنجه آن

ه      ترين فرهنگ  و بی  ها   لمپن  و ها  الت -غيره در زندان   درشت نگهبانی و   راد جامع ی     را   اف ه در خيل ک

ا  آن التعضی از  ب. در خدمت خود داشتند ، بودندوابسته به اين قشر  نيز به لحاظ اخالقی  موارد    و ه

پن ا لم دانقالبی    ه ای ض ب نيروه المی از جان وری اس م جمه دن رژي ار آم ردای روی ک ه از ف  و  ک

م، ع رژي تگيری مرتج ان دس د، در جري ده بودن کل ش ا  متش ای  ه ه نيروه ره ب اقو و غي ا چ ه ب  و حمل

اء و خيابان، نقش مهمی       انقالبی در کوچه     د  ايف ن حال     .  نمودن ا اي ارگيری جمهوری    ب  اسالمی از    ، ي
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ادآوری     در  . ای داشت  آنها ابعاد گسترده   ا جهت ي ه    ،اينج ه ب ه    ای  نمون اس           ک در عب ه شهر بن وط ب مرب

ول خودشان از              : "ميکن، توجه   دباش  می ه ق ا "توی زندان موقت برای گشت ب ی کسانی    " خواهره يعن

د، اس   ده بودن تگير ش ی دس ای غيراخالق ه کاره دن ب ا و مرتکب ش اطر دزدی و فحش ه خ ه ب تفاده ک

د                  ... ندکرد  می رد بودن ه م زندانبانان در زندان اصلی شهر که برای مدتی دست شهربانی بود نيز هم

ان                    د از هم ازجويی مجدد بردن رای ب ار ب دين ب ا را چن تفاده  " خواهرهايشان "ولی توی سپاه که م اس

ا                     کرد  می ن جور کاره ثًال دستشويی و اي د م ا را ببرن رای اينکه م د ب ل از آزاد   (" .ن دری  هنق  .(*)) بن

ا    الت اين واقعيتی است که    ،اساسًا پن  و   ه ا  لم ده  عقب  ،ه ا   مان ی         ه اعی و ب ه لحاظ اجتم رين   فرهنگ    ب ت

ر می اولين قشر اجتماعی بودند که جمهوری اسال       ،بخش جامعه  م دار و شکنجه   ب ائی رژي اش  ای برپ

ی ز ب ا ني ا روی آورد و آنه ه آنه تافتند ب ه کمک وی ش غ ب ل از . دري ر شکلقب وابیگي ا  ت ثًال در ه  م

دهای عمومی      در شرايطی که زندانيان سياسی     تهران ايل صنفی را               در بن ه مس وط ب ام امور مرب  تم

ام  ازماندهی و انج یخود س ان،داد م رل آن رای کنت د، ب ان  ن رادی از مي ذکوراف وان قشر م  تحت عن

د    ، بکار گرفته  "پاسدار" ده بودن راه ر        .  ش ه هم راد ب ن اف دان سای   ؤاي ا   زن ه ا   ه ه         ک ق ب غلب خود متعل

د       پن بودن ا حاج       ( همان قشر لم زل        داودمشهورترين آنه دان ق يس زن انی، رئ ران      رحم حصار در ته

ود اس،،)ب ر   در اس ی از  در زي درت ناش م   ق لح رژي ای مس لحه نيروه روز   اس ه ام اهی ک  شاهنش

دام پست و کثيف و خشونت              ندشد  میخوانده  " اسالمی" ه هر اق ه ذهن        ، ب ه ب اری ک ا   ب ل  ه شان   ی علي

ا     . يازيدند عليه زندانيان سياسی دست می     بر ،رسيد  می دان        اولين توابين به همکاری ب ن قشر در زن  اي

 .پرداختند

 

ن اساس در درون        . دباش   می  دارای اجزای خاص خود       ای  پديدهبر همگان آشکار است که هر        ر اي ب

روه پديده تواب نيز اجزا و        دی   گ ا   بن وان   می ئی را   ه ا    ت وع وظ يم کارهای    تشخيص داد و تن يف و تقس

وان  می جنبه تقسيم کار    از .متعددی را مالحظه کرد    وابين       ت ار نظری ت ی و ک ار عمل  در دو حوزه ک

 :را مورد بررسی قرار داد

 
 توابين در حوزه کارهای عملی -الف

 

می ، در شرايط حمله سراسری خونين و گسترده جمهوری اسال   ۶١ و ۶٠اولين توابين که در سال   

ه     بار، وظايف ضدانقالب   آن شرايط خون  ، به اقتضای    منصه ظهور رسيدند  به مردم به     ی سنگينی را ب
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ق جاسوسی و کلک         عالوه بر شناسائی   آغاز،در  . دوش کشيدند  ا      زندانيان از طري ه آنه ، يکی   زدن ب

ا ديگر نيروهای سرکوبگر و                "شتگ" به   ،ها  ترين کار تواب   از اصلی  تن در معيت پاسداران و ي  رف

ين شهری و      ها   و در گلوگاه   ها  کار مبارزين در خيابان   امنيتی جهت ش   ره  ی متعدد ب ود  غي ن امر    .  ب اي

ا             اط ب ع ارتب ادی در قط ارزين زي د، مب ر و ببن رايط بگي ه در آن ش ت ک ت داش ت اهمي از آن جه

برده و از محلی به محل    بسر   ها  اغلب روزها در خيابان    سر پناه،  ی خود قرار گرفته و بی     ها  سازمان

یديگر  د ترف م ردد بودن رعکس در ت هرها و ب ه ش تائی ب اطق آزاد روس تان از من ا در کردس د و ي  .ن

ناختند،   کسانی که اکنون تواب شده بودند از آنجا که هريک تعداد زيادی از نيروهای مبارز را می  ش

ه،   . دندنمو میبسيار موثرتر از پاسداران در دستگيری اين نيروها عمل       رای نمون وابينی  يک ب ی از ت

ه  ان ک وردر آن زم ود و    بط غول ب ين مش ل ننگ ن عم ام اي ه انج ته ب ل  برجس ن قت ه يم کنجه  ب  و ش

م در دستگاه سرکوب ب           پس از درآمدن   که   بودياراحمدی  زنده ماند ناصر     ديگران، دان ه کار   از زن

ا   او در آن زمان به عنوان يکی از اعضای راه کارگر نه تنها باعث دستگيری ده                  .پرداخت ن از    ه  ت

انداختن اعضاء   دام ست در دستگيری و به    توان  می تا آنجا که      و هواداران اين سازمان شد بلکه      ها  کادر

واداران  ازمانو ه ا س شه ز نق اء ی ديگر ني ردايف دتی در .  ک ق، وی م ه اطالعات موث ا ب ان بن اتوب

ق شمار   پردا می شد میکرج به بازرسی هر وسيله نقليه که از آنجا رد      - تهران ن طري ی خت و از اي

ده   .  دادجديدشاز مبارزين تحت پيگرد را شناسائی و تحويل همکاران         ارزين دستگيرش  شناسائی مب

ن شکل         شناسائی .شد  میانجام   توابين   ی بود که توسط   نيز کار ديگر  ناشناخته برای رژيم     ه اي کردن ب

ه می          گر  میصورت   د ب          فت که سر و صورت توابی را ک ام ده ار شناسائی را انج يله بايست ک  یا وس

ده     که  " پوشيه"و  " روبند" اين کار در مورد زنان با مقنعه و يا           -پوشاندند می روی صورت کشيده ش

ود، ام  ب یانج اگر م ورد مرده ترفت و در م ه دو  بيش ياهی ک ه س م از کيس ل چش وراخ در مقاب ا س  ه

ا   زندانهرچند در   ( ندکرد  میداشت استفاده    يله ديگری               ه ی مختلف و در هر مقطع ممکن است وس

ه   . )ورد استفاده قرار گرفته باشد    م رادی را                 شود   می گفت ان اف ام چن دانيان سياسی ن ه بعضی از زن  ک

ه آن         ها  "کوکلس کالن ". مسما نبود   گذاشته بودند که بی    "کوکلس کالن " دانيان سياسی ک ا    را نزد زن  ه

د،  رده بودن ه صف ک یرا ب د و آنبر م ا دن ته ه هويت و فعالي دانيانی ک ا ، زن رای شان ی سياسیه  ب

د،   ها  شکنجه و خود، اين را عليرغم-نيروهای امنيتی رژيم شناخته شده نبود  ده بودن  ئی که متحمل ش

 .انداختند  را به دام میها  با انگشت به دژخيمان نشان داده و آن-از بازجوها پنهان کرده بودند
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م  ن را ه کار  اي ه ش د دانست ک المی باي وری اس الف جمه ای مخ رون از زدر  نيروه دانبي  جهت ن

وش ت  خ ه جناي دمتی ب واب   خ ه دست ت رفًا ب اران، ص ا ک دانی درون ه ا زن وه یرت ن ص تگر م . ف

ائن  ها  "اکثريتی" ه     ،  ی خ ه مثاب واب ب ا   ت ده           ه دان، يکی از پاهای عم رون از زن شکار انسان در   ی بي

ن   کرد میخود زندگی  (!)ی گرمها ند که در بيرون، در خانهاينها، کسانی بود . بودند ها  خيابان د و اي ن

ا     وظايف تبليغی آخر، .ندداد میشان انجام    عملی-نها به عنوان يکی از وظايف سياسی      کار را ت   شان ب

ريه      المی، در نش وری اس دانقالبی جمه ای ض ه عملکرده ار"توجي رورت   " ک وان ض ت عن و تح

ا   سالآن  در   .فتگر  میضدامپرياليستی صورت    اصطالح  به و مبارزه    "انقالب"پيشبرد     بعضی از   ه

رای اي      پس از  " اقليت "مبارزين وابسته به سازمان      د، خود را             دستگيری، ب م کنن د رد گ ه بتوانن  ن ک

واردی باعث آزادی آن       . ندکرد  میمعرفی  " اکثريتی" ا  اين موضوع، در م ود   ه ده ب م ش ان  .  ه دژخيم

ز در خدمت خود           اکثريتی را   خائنين   ،ی اسالمی جهت جلوگيری از اين کار      جمهور از اين لحاظ ني

ه                . داشتند دانيان ب سران و مسئولين اکثريت را با کاله کوکلس کالنی و يا بدون آن برای شناسائی زن

رم "ی ها  دوباره به خانه، پس از انجام کار شناسائی ها  آن. دندبر  میزندان   از می   " گ تند  خويش ب . گش

دان يکی از آن            رون از زن وابين بي ته ت دار، سردس ا  فرخ نگه ود ه رخ   .  ب دار درجه نزديکی ف ا    نگه ب

رار              ورد خطاب ق ام کوچکش م ا ن ن او را ب ه اوي ن  . داد می الجوردی به حدی بود که قصاب کري اي

مبنی بر ارتباط نزديک سران سازمان  که در عين حال سندی   در نقل قول زير توان  میرا  موضوع  

ود   ،دباش  می اکثريت با دژخيمان جمهوری اسالمی     ار سال        " : مالحظه نم الن   در  ١٣۶١من در به س

ه هيچوقت فراموش ن     ای  صحنه در آنجا شاهد     . بودم زندانی    ۴٢ زندان اوين اتاق     ۴ ن  می  شدم ک . مک

د کن  می چرا ما را آزاد ن      از الجوردی سئوال کردند که     ها   اکثريتی اين را شاهد بودم که     ن سئوال     ؟ي اي

ود    . د مطرح نمو (!) يک اکثريتی خالص   ،اهللا وثوقی  عزترا مشخصًا    ه    برای من جالب ب دم ک ه دي ک

رخ و    : الجوردی گفت ! ال پاسخ داد  ئوروشنی و گويائی به اين س     الجوردی با چه     روز ف اح  دي ور   فت پ

م و      کسانی را که تائيد کردند ما ليست       تمام   اينجا بودند و   ا       . يمکن   می آزاد   شان را داري ه من ب  هر هفت

تان بگوئيد تا با آنها تماس       ادهبودن خود مطمئن هستيد به خانو      آنها جلسه دارم شما هم اگر به اکثريتی       

نقل از محمود خليلی، يکی از   ( ".يمکن  میآزادتان   هيم و خوا  می ن یفخور اضا  ما نان " مطمئنا. بگيرند
 (*) )۶٠مانده از دهه  ان باقیينزندا

 

ه حق    ،بعضی از هواداران زندانی سازمان اکثريت       به واقع    ه شرکت و همکاری            (!!)ب تناد ب ا اس ب

ود         جمهوری اسالمی  رژيم   سازمان خود با   ا  ه و اينکه نشريات سازمان اکثريت روی سرکوب ت  و ه
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واره بر       اين رژيم   ی سياسی آزاديخواه توسط     ها  نيروی ته و هم الفين       صحه گذاش ارزين و مخ ه مب علي

وری اسالمی غ جمه ی تبلي و م د  د،نم وده بودن کوه گش ه ش ان ب وردیزب ه   و الج ليست اعضاء و ک

ا پاسخ            در اخت هواداران اکثريت     ه آنه ن نحو ب ه اي ود، ب ده ب ته ش ار او گذاش از  يکی ديگر  . داد می ي

ز  زندانيان سياسی آن دوره    ه   ني ام ر    ب وق        ،عباسی - ن ه ف ول     اطالعاتی را در زمين ام      از ق ه ن ردی ب ف

اد    ": وی می نويسد    .  س که وابسته به سازمان اکثريت بود، در دسترس قرار داده است            -علی ا فري ب

ه دادت برسد اگر       ار وارد اتاق شدند و بازپرس رو به من کرد و گفت فقط خدا               بازپرس، چند پاسد   ب

ی ه باش اخته   ...دروغ گفت ودت س تان را از خ ن داس و اي ودت  ت ات خ رای نج ن . ای ب در حضور اي

ودی و ادعايت را چطور                     ه ب وان   می برادران بگو که چرا آن روز جلوی مجلس رفت ی   ی ثا ت ! بت کن

وان   میتم بسته است، چطور     آخر من در اينجا دس    گفتم، نم       ت ايم را ثابت ک ازپرس گفت من      . ..م حرفه ب

ه                        آور  میسران شما را     دان ک ن صورت ب د؛ در اي د نکنن را تأئي ا ت م اينجا، وای به روزی که اگر آنه

ه از گ  يد ک د رس دمتت خواهن ان خ دار چن رادران پاس ن ب هاي يمان شوی و فت ام ... ات پش ن هنگ در اي

د              پرده ها  ای به دو پاسدار کرد و آن       بازپرس با سر اشاره    ار زدن ود را کن ازپرس ب . ای که پشت سر ب

ئولين   . مکرد میم باور نديد میعلی گفت آنچه را که با چشمانم      ر از مس بلی آنجا فرخ نگهدار و دو نف

دن                  . ايستاده بودند  دو نفر مسئول کسانی بودند که در هفته حداقل يکی دو ساعتی در محل کارم به دي

دار    .  تأئيد کردند  ها  آن دو مسئول پرسيد، همين است و آن        فرخ نگهدار از  . ندآمد  میمن   بعد فرخ نگه

و   ) باال و پائين برد (رو به بازپرس سرش را به عالمت مثبت تکان داد     ه ت بازپرس گفت واقعًا خدا ب

رد          دت ک دار تأئي ل از  ( ."رحم کرد که آقای نگه ه      " نق ائنين ب ارز و خ دانيان سياسی مب ق زن  - ر،"خل
 ) سايت چريکهای فدائی خلق ايرانچند سايت اينترنتی و از جمله:  منبع-١٣٨۵عباسی، تير

 

 از همکاری فرخ نگهدار و ديگر خائنين اکثريتی با رژيم جمهوری       ی کوچک ی  ها   نمونه ها  اين البته،

د   می  نيز به نوبه خود نشان        ها  اسالمی است، هرچند همين نمونه     ه        دهن ه در شرايطی  ک وده   ک ا    ت ی ه

مبارز و نيروهای آزاديخواه جامعه شديدًا تحت تعقيب نيروهای سرکوبگر رژيم حاکم قرار داشته و               

تار                 ه سرکوب و کش ان در راستای کمک ب د، اين ان اسير بودن ا در چنگال خونين آن بسياری از آنه

د نمو  میان در تماس بوده و همکاری       گر  شکنجهمردم با بازجويان و      ًا در آن   .دن  مقطع، رفت و      اساس

ا                      ان ب ن جري ران اي داوم رهب دان  " مقامات "آمد اعضای اکثريت به مقر سپاه پاسداران و تماس م زن

د جودکی يکی               ( داد  میکار روزمره آنان را تشکيل       ال در بروجرد، محم ارزين فع مثًال، مردم و مب
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د از                      ه چطور بع د ک اد دارن ه ي ه ق   ٣٠از اعضای سازمان اکثريت را خوب ب ا يک    خرداد ب ول آنه

 ).پايش در مقر سپاه پاسداران اين شهر بود

 

دان و چه در                       جای ترديد نيست که خيلی از افراد وابسته به سازمان اکثريت و حزب توده چه در زن

ه      نشود حقی ضايع برای اين که     با اين حال در اينجا       ،بيرون، راه رهبران خود را رفتند      ه يک نکت  ب

م دظريف ه ود و آن  باي اره ش ات سياسی   اش دگان جريان ران و گردانن د حساب رهب ًا باي ه حتم اينک

ه    در آغاز   ها بسياری از آن چرا که   .  جدا نمود  ها  تجربه آن   هواداران بی  ازمذکور را    ه خاطر عالق ب

د و              به گذشته پُ   ته بودن ه آن سازمان پيوس ه علت عدم         رافتخار سازمان چريکهای فدائی خلق ب ا ب  تنه

 . در صف آنها باقی ماندندها مدت ،ه و ضدانقالبی رهبران اين جريانران ماهيت سازشکا ازتشناخ

 

رديم     ها  به موضوع تواب   دان برگ ی در حوزه کارهای      . ی درون زن ا  سال  در   عمل ه  ه  ،۶٠ی اول ده

ه وابينی ک ان ت ام  در مي ه انج ايف ضدب د  یانقالبوظ اره ش ا اش ه آنه وق ب ه در ف ی ای ک دپردا م  ،ختن

ه  حضور داشتند افرادی   ه فقط       ک الفين جمهوری اسالمی                  اسامی ن وان مخ ه عن ه ب ام کسانی را ک  تم

ود         ک  اطالعاتی شناختند همراه با   می د ب رای دستگاه سرکوب مفي ار نيروهای سرکوبگر     در ه ب اختي

دند      ها  انسانجمهوری اسالمی قرار داده و موجب دستگيری و مرگ           ادی ش ه فقط      ،ی شريف زي  و ن

ان را در گر  شکنجه  به دست جالدان و ها البی و مبارز و سپردن آن      نيروهای انق  شناسائی کار   ،خود

ه    ،بندها، بلکه در عين حال در درون        عمل به عهده گرفتند    تيار  ب دان سای    رؤ دس ا   زن ده و    ه ديل ش  تب

ار   ،ايجاد فضای رعب و وحشت در ميان آنان        سرکوب هرچه شديدتر زندانيان و    جهت   ضرب    به ک

دند    و آزار و اذيت زندانيان     و شتم  ن رديف     .  مشغول ش وان   می دراي زاد نظامی     از   ت  کسانی چون به

اط   فرد(  نام بردش ديگر توابين همکاربا مجتبی ميرحيدری وش ا تيم همراه با توابين هم    اول در ارتب

در ضمن  اينها   .)با سازمان مجاهدين خلق و فرد دوم در ارتباط با سازمان اقليت دستگير شده بودند              

ه  د ک انی بودن ين همکس ه در صفحات پيش ه انطور ک اره و س ازجوئی دوب ت ب د، مأموري اره آم  از ب

ه      ها زندانيان در درون بندها و سلول    ار نيم ا ک د ت ه بودن ده گرفت ام   را به عه   در بازجوهای رسمی  تم

سته از شکنجه    ر  زندانيان تازه  توابين،اين دسته از     .اتمام برسانند ی بازجوئی و شکنجه را به       ها  اتاق

وز زخم     بازجوئی را    یها  در اتاق  ه هن ا  ک تند،     ه ا خود داش ه ی شکنجه را ب دار    نيم  شب از خواب بي

ه    ها  اتاقمحلی که   ( "زير هشت "کرده و به     وط ب ان و   ی مرب ده              نگهبان ع ش دی در آن واق ر هر بن  دفت

اق  ه دراگر شکنج  .ختندپردا  میوال و جواب از او      ئ س بهدند و   بر  می )بود ا  ات ا   ه دتًا ب ازجوئی عم  ی ب
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رای     کردن صورت گرفته بود، تصور کنيد که       زدن و آويزان   بند قپانی  از کابل و دست   ستفاده  ا ان ب  اين

ر ش     ه زي ارزی ک ات از مب ذ اطالع می دوام آورده و  اخ ان رس ود  اتاطالعکنجه بازجوي داده ب ی ن

د               ی رذيالنه و جنايتکارانه   ها  بايست به چه روش    می ل آين ه هدف خود ناي ا ب چه   آن !ای متوسل شوند ت

م          آيد بخشی از اعمالی است که بهزاد نظامی        در زير می   وابين ه راه ديگر ت ه هم يم   ب ه     شا  ت  و از جمل

ئولين    ا( مهرداد خسروانی  ی   ز مس واحی سه   قبل ه سازمان      ن ق در سال      گان دين خل  و مسئول    ۶٠مجاه

ر   میکار   برعليه زندانيان مبارز ب    حصار  قزلدر زندان   ) چند تيم عملياتی   ن اع    .دب ال  گزارش اي از م

زاد   ": شود   می نقل   (*))محمود خليلی ( يک زندانی سابق  زبان   وادران سازمان        نظامی به  يکی از ه

د از     ه بع ود ک دين ب رداد ٣٠مجاه ديل   ۶٠ خ رعت تب ه س تگير و ب ت     دس ای دس ره وعص ه مه  ب

ت  وردی گش تان  .الج د   ه  ب۶٠او در زمس ی از بن ئول يک وان مس ا عن دان ه زلی زن ار ق ا حص  ب

ام  ارات ت ه فجي واختي ه داشت، دست ب امی ک رين  عتم انی برت ال ضدانس دانيان سياسی اعم ه زن علي

ف،  :از جمله اين اعمال عبارت بودند از       .زد می ينه  ال دانيان در        س ردن زن ز ب   راهرو واحد     طول  خي

 ".همراه با شالق زدن با شلنگ آب حصار قزل

 

وانيم شدت شکنج         ه تصوير              برای اين که بت وق را در ذهن خود ب ه        دره ف دانيم ک م الزم است ب آوري

زل  زندان ه هر واحد              ٣ از   حصار   ق ده ک د عمومی و       ۴دارای   واحد تشکيل ش د مجرد      ۴ بن ود  بن  .ب

ی داشت        واحد راهرو هر  ه پاسد   چنان درازائ ای          ک ا انته دا ت ا دوچرخه طی      آناران مسافت ابت را ب

ياسی را درحين زدن شالق،       ن س  در طول چنين راهروئی بود که زندانيا       الذکر  فوق؛ تواب   ندکرد  می

ه              !دبر  میخيز   سينه ل ذکر است ک ز قاب ن موضوع ني ينه  اي ق          س ه طري ردن ب ز ب وق خي ذکر   ف  عمل   ال

يانه شکنجه ود  وحش اری ب زلب دان ق يس زن ه رئ انیداود( حصار ک دتی آن را در يکی از  ،) رحم م

دانيان زن ب       راهروهای ه  ه گزارش     . فت گر  می کار   مان زندان در مورد زن ا ب زاده در      بن ه علي پروان

رد   و  ( "نگاه کنيد راستکی است     "کتاب   دا     ف ان در آن زن ه در آن زم ر  می سر  ن بديگری ک  من  د وب

ه مقاومت در     جهت درهم شکستن    اين کار را در      رحمانی   داود،  ) گفتگو داشته ام   او شخصًا با  روحي

 .دبر میکار  بآنان کلی جهت ايجاد رعب و وحشت در بين بطورو زندانيان 

 

 .زدن آنها  شالقکردن زندانيان در زير دوش آب سرد و ، لختب"

 .رهاکردن آنها در زير هشت زدن به زندانيان و پ، قپانی

 .درآوردن) پارس کردن(ن و صدای سگ پا رفت دست و ت، وادارکردن زندانيان به چهار
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 .ج، خوراندن مدفوع به زندانيان

 .چ، وادارکردن زندانی به خوردن موی سر

 . ق آمپول هوا در زير پوست زندانیح، تزري

از ( ".شتم قرار دادن لگد مورد ضرب و زندانی را داخل پتو پيچيده و با شلنگ و: خ، پتو مالی

نه زيستن نه "موارد مشابهی در کتاب اعمال بهزاد نظامی تواب در حق زندانيان سياسی مبارز 

ی انجام يافته ها يج شکنجه توضبه منظورتيتری اختصاص   با٢٧۴  صفحه، جلد نخست-"مرگ

 .)شده است قيد شده ،توسط فرد مذکور

 

 ارتکاب به اعمالی ضمن افرادی نظير خود،از متشکل  که در رأس تيمی يکی ديگر از توابينی

در رابطه با  که  بودحيدریمجتبی مير، ختپردا میبار به بازجوئی از زندانيان در بند  جنايت

 حصار قزل مسئول بند يک واحد سه ۶٠سال زمستان  در نامبرده. سازمان اقليت دستگير شده بود

به همراه توابين ديگر که به عنوان معاون و دستياران او عمل  و در آنجا بود )ها بند مارکسيست(

با  ...)وقناعتی  محمدرضا قربانی، افرادی چون محمود ناطقيان، حسين جوادزاده موحد،( ندکرد می

جويان العاتی از آنها به دست آورده و سپس آن زندانيان را تحويل باز اط،زندانيان مبارزشکنجه 

در   ،۶٠مانده از دهه  ارسا، يکی ديگر از زندانيان باقیپ. ر. داد میرسمی در زندان اوين 

بردن از مبارزينی که در اين پروسه مورد شناسائی   ضمن نامای که پيشتر از آن صحبت شد، نوشته

اين ميان توابينی چون بهزاد نظامی،  در: "نويسد  در اين مورد میند،قرار گرفته و اعدام شد

ی ساز تواباين فشارها نه تنها ادامه کار دستگاه . فشار را دو چندان ساختند ...مجتبی ميرحيدری و

 بلکه حتی منجر به شناسائی و اعدام جمعی از زندانيان که قبًال حکم گرفته کرد میرا تضمين 

نی که از ام محمدرضا قربا جالب است که شنيده: "دکن می ادامه مطلب اضافه وی در." بودند،شد

از آزادی به سوئد رفته و از آن کشور پناهندگی گرفته  حيدری بود بعدهمکاران اصلی مجتبی مير

 همکاران اصلی ميرحيدری حسين جوادزاده موحد، فرامرز نريميسا و هوشمند از ديگر. است

ی عجيبی به  ين جوادزاده موحد بود که با کينهتر از ميرحيدری، اين حسدر واقع حتی بيش. بودند

 همچنين از الذکر فوقزندانی سياسی  ". بودها دنبال اعمال فشار بر روی زندانيان و حتی اعدام آن

ه و ارتجاع را تقويت و دسته تواب به صف آنان پيوست دو تن از کسانی که در اثر فشار اين دار

شاهرضا : "د و در مورد فرد اول می گويدکن می بامداد ياد داودضا بابادی و  شاهراز نمودند،

ی مداوم مجتبی ميرحيدری و حسين ها  ساله که در جريان بازجوئی١۶بابادی نوجوانی بود 
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 بعد از اعترافات، خود نيز دچار بيماری روانی  تاب تحمل را از دست داده و مدتیجوادزاده موحد

  مزبور بعدًا بهبود يافت؛ وبرگشته  آنطور که معلوم است نوجوان بختما،ا ".و عدم تعادل گشت

خود را " تعادل" ،شودی دست الجوردی تبديل ها به يکی از ابزارباالخره در حدی که بتواند 

عليه زندانيان ای بر به هر کار کثيف و رذيالنهدر اجرای اوامر آن جالد،   و پس از آنهيافتباز

 دراکوالی اصلی در آنهاکه  افتد  میئیدراکوالی ها فيلمن در اين موارد به ياد انسا .سياسی دست زد

و يا دايناسورهائی  ؛آفريند ی تيزش در گلوی اسيرانش دراکوالهای جديدی میها بردن دندانبا فرو

 و ،اند شدهور   حمله-از زن و مرد و نوجوان و کودک -ئیها انساند که به آور می ذهنرا به 

  بچهجنگند، ناگهان خود را در محاصره  می درندهزشت وهای ر حالی که با آن دايناسورد ها انسان

 خطرناک بزرگتر هایبه هيچوجه کمتر از دايناسوربينند که  آمده میدرتازه از تخم  دايناسورهای 

قادر به حفظ  ريز و درشت  جز با مقابله با چنين موجودات زشت و درندهها انساننبوده و آن 

بار و  در شرايط وحشت  ،۶٠ی اول دهه ها سالدر  که ای سياسیزندانيان ! خود نيستندزندگی 

 همچنان مدافع ،ها  و فشارها فتار آمده و عليرغم همه وحشتگرمی  جمهوری اسالجهنمی زندان

 را رد همکاری با دراکوالها و دايناسورها گونه، آنها که هره بودندباقی ماندشرف و انسانيت 

 که ناگهان در  را داشتندی مذکورها  فيلمیها انسانمان هند، حکم شد می جنس آنها ن ازنموده و

دست و بال  ی واقعی،ها انساناين البته بدون آنکه  - قرار گرفته بودندمحاصره چنان موجوداتی

  کهبوددرست در چنين وضعی . را داشته باشندبرای مقابله با آن موجودات خطرناک هم آزادی 

، جلد " نه زيستن نه مرگ"در کتاب . آفريدند  نظير شاهرضا بابادی، جنايت میای ولهتکو توابين

يش ها  قاصدک مرگ، در حال اجرای يکی از مأموريتهيبتاو را در  ، ما۴٨  صفحه،يک

يکار بود، در ميان يک زندانی تواب به نام شاهرضا بابادی که هوادار سابق سازمان پ" :بينيم می

خط "بندش که بيشترشان هوادار سازمان پيکار يا  جهت شهادت عليه زندانيان هماو  .زندانيان بود

 زندانی مزبور به ٢٠هشت تن از  ...بوده و متهم به داشتن تشکيالت در زندان بودند، آمده بود" سه

شاهرضا به همراه مجيد بسطچی يکی از هواداران مجاهدين که در . ی اعدام سپرده شدندها جوخه

، در ميان زندانيان به جاسوسی پرداخته و کرد میی بازجوئی کار ها  شعبهآن روزها در

 ."ندداد میی بازجوئی ها يشان را تحويل شعبهها دريافت

 

قسمت ديگر اين  به که آن را  شرح حال ديگری استتوضيح اعمال توابين در بندهای عمومی

 نصير(  زندانيان سابقزبان يکی ديگر ازجا دارد در اينجا از م، ولی کن می موکول فصل
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 حصار قزل در ها  در درون بند مارکسيست۶٠ در زمستان سال  چند تن از توابينی که(*))تبريزی

 و يا به طرق ديگر به دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی ختندپردا میبه کار بازجوئی از زندانيان 

 .معرفی شوندمختصرًا  دند،نمو میدر زندان خدمت 

 

يک سال حکم داشت و در ضمن گذراندن حکم .  واحد سه بود١مسئول بند  :حيدریجتبی ميرم -١

 اطالعات،  برای گرفتنها نصف شب. کرد میای در بند عمل  خود همانند يک بازجوی حرفه

 اطالعات گرفتناو با . کرد میزندانيان را بيدار و به اتاق زير هشت برده و شروع به بازجوئی 

از اتمام حکم  مجتبی بعد. دوباره به اوين فرستادآنها را  ،ها ز بچه تعدادی الونرفتهنشده و  داده

 .گرديدتبديل دست راست الجوردی به مهره زندانش و پس از آزادی، با دادستانی همکاری کرد و 

 

دستگير شده  در ارتباط با سازمان اقليت او نيز .از مجتبی، مسئول بند شدبعد : محمود ناطقيان -٢

از نظر . ، زبانزد تمامی بند بودکرد میای از حماقتش را بيان  جلوهگيريش که بود و داستان دست

او خود جرأت دست بلند . بدون هيچگونه آگاهی سياسی بود  وشعور  ضعيف و بییشخصيتی آدم

بودند تا چنين  ها دور و برش می  و حتمًا بايد ديگر توابنداشتبه تنهائی کردن به روی زندانی را 

شناخت و يا در مسير کوه ديده بود، در   وی افرادی را که در بيرون از زندان می.کاری را بکند

دانی کسب نموده اطالعاتی از زنی متعدد، باالخره ها  و پس از انجام بازجوئیکرد میبند بازجوئی 

 .داد می زجويان رسمی در اوينو او را تحويل با

 

وی بعد از ناطقيان مسئول بند يک . فراد بودترين ا ترين و خودفروخته يکی از چاپلوس:  قناعتی-٣

 .داده بودند" جنايتی" به او لقب زندانيان. واحد سه شد

 

وی را .  بود٣حيدری در بند يک واحد  مجتبی ميريکی از همکاران نزديک: محمدرضا قربانی -۴

رز را سری از زندانيان مبا که در آنجا يکفرستاده بودندبه واحد يک بند يک به عنوان نفوذی 

گشت، پس از اينکه از واحد يک بر. شناسائی کرده و باعث انتقال آنها به گوهردشت شده بود

. دنمو میقيان گشت و در کار بازجوئی و ضرب و شتم زندانيان سياسی با او همکاری معاون ناط

را طی کرد و  (!!)ی ترقیها ی حقيرش پلهها کشی  و عربدهداودخدمتی به حاج   خوشوی در ازاء

 . نمود"انجام وظيفه"پس از مدتی مسئول بند يک واحد يک شد و در اين سمت، 
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قبًال ارتشی بود و ) شد می به اين اسم شناخته اصفهانی، فاميل وی نبود ولی او( اصفهانی احمد -۵

يکی از وی . )پس از رفتن مسئول قبلی(  رسيده بودبند يک واحد يک به مسئوليت حال در زندان

 .شهرت يافتها "تابوت"و " قيامت" در فرستادن زندانيان مبارز به کهتوابينی بود 

 

ای نداشت تا مسئوليتی در بند  ی فعال بند بود ولی آنچنان عرضهها يکی از تواب: کريم برقی -۶

مثًال يک روز او . کرد میست به ارتجاع در زندان خدمت توان میداشته باشد اما به هر طريق که 

حاتم طاقتش سر آمد و محکم . م حاتم گير داده و شروع به اذيت و آزار وی کردبه يک زندانی به نا

 سر رسيدند و ريختند به با داد و بيداد کريم برقی، پاسداران و توابين بند. زد توی گوش کريم برقی

، بودروی زمين ريخته وی را به زير هشت بردند و چون در آنجا تعدادی بطری شکسته . سر حاتم

وضع طوری . ی شکسته بطری افتاده و شاهرگش بريده شدها زدن حاتم وی روی شيشه موقع کتک

 ... حاتم را به بهداری بردند وشد که

 
  توابين در حوزه کار نظری-ب

 

اگر بيشترين توابين در حوزه کارهای عملی را کسانی با کمترين آگاهی سياسی و اجتماعی تشکيل 

يا نسبتًا  ی باال وها  عناصری از ميان ردهوتحصيل کرده  یند، در حوزه کار نظری، افرادداد می

 زدن به پاو پشت  با اين افراد .حضور داشتندی سياسی مخالف جمهوری اسالمی ها باالی تشکل

ود را به يک رژيم بينهايت مرتجع که خاز آنجا  ها مواضع سياسی قبلی خود و پشت کردن به توده

ی بسيار زبون و حقيری گشته و برای حفظ ها انسانه تبديل بخود نيز تسليم نموده بودند، 

کار اين توابين در حوزه نظری همان .  تن دهند و رذالتیپستیشان حاضر بودند به هر  زندگی

ی رژيم جمهوری اسالمی داشت که ها  سرکوب تام و تمام انقالب مردم و تحکيم پايهبراینقشی را 

ی نظری و عملی خاصی ها  که از قابليتاينان. ندداد میيشان در حوزه کار عملی انجام ها همپالگی

انجام وظايف سطح باال و به  در دستگاه رژيم برخوردار بوده و تا حدی دارای ديد سياسی بودند،

 مشخص بطور در جامعه و  و نيروهای انقالبیها  توده و از پای درآوردنگاه پيچيده برای سرکوب

. برشمردحوزه چند در  توان می فشرده بطوررا  آنان عمده کارهای . مشغول شدندها زنداندر 

ريزی برای   در کار برنامهجمهوری اسالمیبعضی از افراد اين دسته، با نيروهای امنيتی رسمی 



 37

طرح . ی انقالبی و نيروهای سياسی مخالف رژيم به تشريک مساعی پرداختندها دستگيری توده

 توسط افرادی از  ،۶٠مانده از دهه  ان سياسی باقیکه به تأئيد خيلی از زنداني" مالک و مستأجر"

، يکی از نمودها ريزی شده بود طرح...) القلم و سانی چون حسين روحانی، وحيد سريعک (اين دسته

يکی از ، "مالک و مستأجر"يم طرح دان میهمانطور که . رود والت اين همکاری بشمار میصو مح

توانست جمهوری اسالمی با توسل به آن نه تنها  که ای بود های سرکوبگرانه ترين طرح موفق

بسياری از نيروهای مبارز جامعه را که مجبور به ترک محل زندگی قبلی خود شده و سرگردان به 

با ايجاد از اين طريق امکان يافت دنبال جای مناسبی برای سکونت خود بودند، دستگير نمايد، بلکه 

ی نيروهای انقالبی تنگ ها ا کامًال برای فعاليتعرصه ربارتری در جامعه،  شرايط بس خفقان

 .نمايد

 

 يکی ،مشابه با ساخت تشکيالتی سازمان مجاهدينظاهرًا در زندان  تشکيالتی ايجاد شبهکمک به 

 به رژيم جمهوری اسالمی در دستگيری نيروهای مبارز و شکنجه و اعدام ديگر از خدمات اينان

تشکيالت مجاهدين وصل  يا  تشکيالت دادستانیز آن با نام بعضی اتشکيالت که اين شبه. آنان بود

 پس از شکست توبه تاکتيکی مجاهدين در زندان و پس از ۶١سال در  ،اند کردهياد  به دادستانی،

 برای نفوذ در بين اين توابينبا سرپرستی الجوردی و همکاری افزايش تعداد توابين مجاهد، 

 در اين ،"توابين فعال در کار نظری".  بوجودآمد زندان در بيرون ازهواداران سازمان مجاهدين

 درست به سبک و سياق  که"مجاهد"ای با نام  نشريهانتشار  با آنها .رابطه يک پای معرکه بودند

عليه مبارزين  براين توطئه در پيشبرد ،شد میتنظيم  نشريه سازمان مجاهدين خلق به همين نام

 با اين ،نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی .رکت نمودند شجوان و نوجوان هوادار آن سازمان،

توانستند خود را در ارتباط با شده  تواب و با کمک مجاهدين تازه )قالبی" مجاهد"نشريه ( ابزار

شان با سازمان  آن شرايط اختناق رابطهه در ک  در بيرون از زندان مجاهدين خلقهواداران سازمان

در اين . آنان را دستگير نمايندبسياری از يک موقعيت مقتضی اصلی گسسته بود، قرار داده و در 

ای را که   ضمن توضيح هرچه بيشتر واقعيت فوق، خاطره،يکی از زندانيان سياسی سابقزمينه 

پخش   تهيه وی از توابين،يکی از ابتکارات گروه" :دکن میتجربه تلخی در آن نهفته است تعريف 

با  وين مجاهداصلی سازمان شمايل نشريه   با شکل ومال کا،اين نشريه.  بود"مجاهد"نشريه 

نيروهای امنيتی با کمک مجاهدين  .شد میدر بيرون از زندان پخش  تيز چاپ و مقاالت تند و

 از عناصر قطع ارتباط شده مجاهدين را جذب ای عده  توانستند از اين طريقشده در زندان، تواب
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پيش نيز عملياتی تشکيل داده و تا مرحله اقدام به عمليات های   تيم با اين هواداران،آنها .ايندنم

از اين طريق تعداد زيادی از  .)اسلحه با گلوله مشقی داده بودند حتی به تعدادی از آنها(ند رفت می

گان که معروف بودند به تشکيالت  شدهر اين طيف از دستگي.هواداران مجاهدين دستگير شدند

 اغلب نياز ،)دندبر مینی که خودشان هنگام معرفی به کار عنوا(مجاهدين وصل به دادستانی 

در زندان اوين،  .ستدان میهمه مسائل را دادستانی پيشاپيش زيادی به بازجوئی نداشتند چرا که 

. ی در باز به اين دستگيرشدگان اختصاص داده شده بودها  با سلول٢٠٩ی انفرادی ها يکی از سالن

 که در اين  به نام مهدی يک مجاهديم در اين سالن، بهها زجوئی در حين يکی از با۶٢من در سال 

ی خود را باور نکرده بود و  دستگير کهکرد می تعريف او . برخورد کردمرابطه دستگير شده بود،

توسط سازمان اين عمل  که کرده بودفکر موقعی که مورد بازخواست و سئوال قرار گرفته بود 

در نتيجه خيلی راحت  .گيرد میصورت صداقت تشکيالتی  از نظر مجاهدين برای امتحان او

ه مسئولش است ولی کرد میه فکر  را برای کسی کاش ی گذشتهها  وفعاليتها کردی عملمخودش تما

ی زندانبان شده ها شگردمتوجه  وقتیمهدی تنها  .اصل بازجوی زندان بوده تعريف نموده بوددر 

 ، امکانات مالی در اختيار مجاهدين گذاشته بودند۶٠ مادرش که در سال  با دستگيری پدر وبود که

ست دان می.  بودديدهبه شدت آسيب روحی او به خاطر وضعی که پيش آمده بود،  .شود میروبرو 

ش را اشغال ای که به شدت ذهن ، ولی مسألهاعدامش خواهند کرد ی که کرده است،با اعترافاتکه 

چون وی با .  استديدهگر میتوزيع   چه صورت تهيه واين نشريه مجاهد بهاين بود که  کرده بود،

محمود ( ." پنداشته بود مبارزاو را يک مجاهد بود که "رابطش"ديدن نشريه مجاهد در دست 
 (*))خليلی

 

 به نقش آنان در حوزه کمک به از ديگر خدمات اين دسته از توابين به رژيم جمهوری اسالمی بايد

دستگيرشده و کشيدن آخرين اطالعات از   شکستن زندانی تازه همان جهت درگر شکنجهبازجوها و 

در زندان تواب ی سياسی مخالف رژيم که ها ی تشکلی باالها  عناصری از رده.اشاره کردوی 

با ، يعنی سابق خود" رفقای"و " برادران"ان به بازجوئی از گر شکنجهشده بودند در همکاری با 

حسين   در تهران،مثًال. ختندپردا می ت بودند،کسانی که پيشتر با آنها در يک تشکيال

نيروهای مقاوم مجاهدين  عناصر وبه کار بازجوئی از ... و، عشری ابولقاسم اثنی،الحکما شيخ

هم  همکار بازجويان برای در... ، مهری حيدرزاده وحسين روحانی، قاسم عابدينی .مشغول بودند

در  ...، عطا نوريان والهید عطااحم مين ترتيب،به ه. شکستن نيروهای مقاوم سازمان پيکار بودند
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 ،کومله  سهند ودر رابطه با...  و، سعيد يزديان)اقليت(بطه با سازمان چريکهای فدائی خلق را

 ناصر ياراحمدی در رابطه ،)سربداران (ها  اتحاديه کمونيستدر رابطه باو فتاحی القلم  سريعوحيد 

 احسان طبری وين کيانوری و الدنور ، ۶٢ در سال ها یا توده پس از دستگيری ...با راه کارگر

 خود را در خدمت نيروهای امنيتی ،ها ای توده  کار بازجوئیدر رابطه با غيره  پرتوی ومهدیمحمد

انجام "ی هر يک از اينان ها ها نيز همپالگی  در شهرستان.جمهوری اسالمی قرار داده بودند

ی ها ای تودهدر کار بازجوئی  ی، به نام علی مرادای توده مثًال در اصفهان يک. دندنمو می" وظيفه

در بين زندانيان اصفهان اين موضوع مطرح است که وی . کرد میشده در اين شهر شرکت دستگير

در  )۴(.ای در مورد چگونگی شکنجه روانی نيز نوشته و در اختيار بازجوها قرار داده بود جزوه

ر که پيشتر اشاره شد، فرخ  اکثريت نيز همانطو سازمانهشدء و هواداران دستگيررابطه با اعضا

 شعبه بازجوئی در اختيار نيروهای امنيتی در پور با اينکه زندانی نبودند، و مهدی فتاحنگهدار 

گيری  با موضع ۵٨که در سال " چريکهای فدائی خلق"در اينجا الزم است در مورد  . داشتندقرار

 صف خود را از سازمانی به همين نامجمهوری اسالمی، م خلقی دانستن رژيعليه خمينی و ضد

اين واقعيت اشاره شود که اوًال تعداد  به کرده بودند،جدا  )بل از انشعاب به اقليت و اکثريتق(

ی مقاوم و ها  جزء چهرهبيشتر آنها دستگير شدند؛ و ثانيًا افراد وابسته به اين تشکيالتمحدودی از 

 زنده چريکهای فدائی خلق اعضای مرکزيت ازتنها رفيقی که . آيند  به حساب میمبارز زندان

 .ی مبارز زندان شاه بودها دی کابلی از چهرهها  زحمتکشان، کارگران و  راستينرفيق دستگير شد،

مقابل دژخيمان جمهوری در در زندان   وبه دست پاسداران اسير گشتدر تهران  ۶٢سال  دراو 

 .و زير شکنجه جان باخت هزد دست به مقاومت قهرمانانهاسالمی 

 

ها و "شعبه" درن سياسی از آن اسم برده شده و يا  که در نوشتجات زندانيا"شعبه بازجوئی"در 

فت گر می مسلمًا کارهای گوناگونی انجام دفاتر ديگر وابسته به نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی،

 ندکرد می با دشمنان مردم همکاری ی مختلفها  و حوزهها  در زمينهها  اين شعبهتوابينی که درو 

 از ای عده ۶٢حدودًا در سال. شوند میگنجانده " توابين در حوزه کار نظری "در قسمت ،کلیبطور

. آنجا باشندانقالبی رژيم در ی ضدها  تا مجری برنامه اعزام شدندها شهرستانبه  اين دسته

 کار  تازه وسواد  بیه اغلبی کوچک شتافتند کها هرستانها در شکمک بازجوخصوص آنها به ب

از او شده تبی زندانی سياسی به سئواالتی که ی کها کردن جواب  در چکتوابين از جملهاين . بودند
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ی ها نيروی خود را در خدمت تحکيم پايهدر اين شکل پرداخته و  " وظيفه" به انجام ،بود وغيره

 . صرف نمودندرژيم جمهوری اسالمی

 

، تبليغ و  برای تقويت نيروی ارتجاع توابينخدمات از  ديگريکی ن همچنيدر حوزه کار نظری،

 مطلب، نوشتن انتشار جزوه و نشريهانجام سخنرانی، ئولوژی جمهوری اسالمی در قالب ترويج ايد

در رد مارکسيسم، ترتيب کالس برای تربيت نوجوانان به نفع جمهوری اسالمی و يا کارهائی از 

که هم در زندان و هم در بيرون از زندان مورد استفاده قرار  قبيل تنظيم سرود و غيره بود

پخت   که دستشد میمنتشر " رجعت" به نام ای نشريه ۶٢ و ۶١ی ها سالمثًال در طی . فتگر می

توابينی چون حسين روحانی، قاسم عابدينی، مهری حيدرزاده، سعيد يزديان با مساعدت شخص 

 ها در نماز جمعهعمدتًا در بيرون، ، شد میپ و تکثير اين نشريه که در زندان چا. الجوردی بود

 ها ؛ هرچند تعدادی از آن نيز در بندها و سلولفتگر میپخش شده و در اختيار نمازگزاران قرار 

 .شد میدر بين زندانيان پخش 

 

* * * * ** * * * *  

 

 در انجام کارهای عملی خود و چه با پيشبرد کارهائیطور که مالحظه شد، توابين، چه با همان

 نظر و ايدئولوژيکی به نفع رژيم، در شرايطی که خيلی از سردمداران جمهوری اسالمی حوزه

ارتکاب به جنايات  فقط ارتجاع جمهوری اسالمی را در نههنوز به فردای خود اطمينان نداشتند، 

ادند تا  دامکان نيز  کارگزاران زندانبهی مبارز ايران ياری رساندند، بلکه ها عليه تودهبار بر خون

کسانی که هنوز با ديد  .دن برقرار سازها زندانفرسا و شديدًا مختنقی را در  شرايط بسيار طاقت

ند، قادر نيستند درک کنند کن میفئودالی به مسايل نگريسته و تنها روی برخوردهای فيزيکی تأکيد 

ند به همان اندازه نجام دادا" نرم"ه بخشی از توابين با قلم و سخن يعنی با افزارهای که کاری ک

 .زدن انجام داده است تواب نوجوان يا جوان با تيرخالصبار بود که فالن  جنايت

 

 حاال ديگر ارتجاع جمهوری اسالمی ی سياسی،ها ضی از افراد باالی تشکلبعتواب شدن با 

 جهت تضعيف روحيه  در،ی رژيمها سخنگويان مرتجع جديدی يافت و کسانی در نقش ايدئولوگ

 تبليغ به نفع ديگر.  ظاهر شدند،ها زندان در آنانسرکوب ايدئولوژيکی  ان سياسی مقاوم وزنداني



 41

ارزاتی  مب برای شکستن جّوگزارانرکااز اولين شگردهای  .تدريج در زندان رواج يافتبه رژيم 

شده برای ابراز  تواب کردن زندانيان تازهاز زندانيان سياسی و وادارزندان، ترتيب جلسات عمومی 

ان به زودی با دستگيری يکی از رهبر. ندامت خود از پشت بلندگو برای ساير زندانيان بود

شدن وی، برنامه  ، يعنی حسين احمدی روحانی و تواب"سازمان پيکار برای آزادی طبقه کارگر"

" شومن "،روحانی ، ۶١از سال . رژيم به منظور در هم شکستن مقاومت زندان رونق گرفت

 دست در دست دژخيمان در اين مقطع، او. يافت میود که در زندان اوين ترتيب برجسته جلساتی ب

، در جهت کرد میاجرا  مرتب بطورباری که  انگيز و ذلت نفرتی ها نمايش با ،جمهوری اسالمی

 از کادرهای  قبًال،روحانی. کرد میدر هم شکستن روحيه مقاومت و مبارزه در زندان حرکت 

در جريان تغيير ايدئولوژی اين  ها که بعد رفت میبشمار اهدين خلق زمان مجسامی اصلی و قدي

بار ديگر به او اکنون يک ،به هر حال . بودی مذهبی خود را تغيير دادهها گاهنظرسازمان، ظاهرًا 

 ،اين. گفت می در  تأئيد مذهب و رد ماترياليسم سخن مذهب گرويده و اين بار جهت رد مارکسيسم،

عليه  برگری بافی و سفسطه از هيچ فلسفه آموزشی بود که طی آن، روحانی حاصطال بهيک برنامه 

های روحانی که ديگر به  شواز .ورزيد  دريغ نمیم و تبليغ به نفع مذهب،سمارکسيئولوژی ايد

 از -ی ديگرها  و همراه با نوار ويدئوشد می، نوار ويدئوئی تهيه شد میصورت يک سريال انجام 

 با بهشتی و غيره که قبًال از تلويزيون سراسری نيز ءرخ نگهدار و شرکاجمله ويدئوی مناظره ف

با کارگردانی . شد میاده نشان دسياسی ی ديگر برای زندانيان ها زندانپخش شده بود، در 

گردان جمهوری اسالمی "کار" قبل از اعدامش توسط همان ها مدت، سريال روحانی تا الجوردی

در مثًال . ئی اجباری نبودها  هنوز نشستن پای چنين برنامه.شد می در اوين، يک روز در ميان اجرا

، سالن ١سالن( ١تنها سالن  ،)بخش مردان( در زندان اوين ۶١ و اوايل سال ۶٠سال 

 افراد ند،آمد می و در آن مجاهدينی که سرموضع به حساب نشد میها محسوب  سرموضعیغير

که بيشتر آنها  (۶و سالن .) محبوس بودندی جريانات چپ،ها مشکوک دستگيرشده و نمازخوان

تحت اجبار موظف بودند که از  )توابين سازمان فرقان بودند صغری به همراه بازماندگان و افراد

 اما بقيه زندانيان سياسی که همه در . را گوش کنندها  مصاحبه،رعايت مقررات طريق تلويزيون با

 و  قرار نداشتند، چنين اجباری را نپذيرفتهالذکر وقفو در موقعيت افراد  های درب بسته بودند اتاق

 .ندمصاحبه نداشتبه کردن  ای گوشبر میالزا
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 ،ها با گذشت زمان و موفقيت جمهوری اسالمی در سرکوب تام و تمام تودهبرپائی جلسات عمومی 

ای  بلکه آخوندهشده، افراد سرسپرده تواب حاال ديگر نه فقط .ديگری تداوم يافتی ها به صورت

اين جلسات بود که در .ندرفت می نيروهای مقاوم زندان گئولوژيکی به جنايد سالح جوان نيز با

از " انزجار"اعالم  با قرارگرفتن در پشت ميکروفن و ، آموزش يافتهتوابين ريز و درشت

ی توابين در تقبيح ها  سخنرانیاصطالح به ".درخشيدند" برای اولين بار ...و ها"گروهک"

 رژيم جمهوری اسالمی، در تأئيد خمينی و جاهدين و و مها عليه کمونيست يعنی براه "گروهک"

. اهللا اکبر، خمينی رهبر، حزب فقط حزب اهللا، رهبر فقط روح اهللا"آور ی زجرها آميخته با فرياد

و از اين قبيل از تلويزيون مدار بسته برای "  مرگ بر منافق مرگ بر کمونيست،مرگ بر کفار،

  که حاکی استحصار قزلگزارشات منتشر شده از زندان زنان در . شد میياسی پخش زندانيان س

زندانيان را مجبور  .کردن به آنها اجباری بود  و گوشها نشستن پای اين بحثبندها، بعضی در 

ی دينی ها يا درس لوژيکی فالن معمم وئوی ايدها  را که با بحثها ين توابی اها ند حرفکرد می

 و  رسمی رژيمرفتن از اين کار، توسط نگهبانان هرگونه طفره و ود، گوش کنندمختلف همراه ب

 در چنين .دآور می و عواقب ناگواری برای زندانی به بار شد میی درون بند گزارش ها تواب

وحشتناک ی ها واداشتن زندانيان سياسی مبارز، به فشار تسليم بهجهت  ، کارگزاران زنداناوضاعی

و اعالم " مصاحبه "اصطالح بهجهت انجام   را مستقيمًا ها مواردی آندر رده و  نکء اکتفاکنونیتا

هدف کارگزاران از برگزاری چنان . ندداد میخود تحت فشار قرار " گروهک"از " انزجار"

دادن همه کسانی بود  جلوه مقاومت در زندان و تواب ، شکستن جّو"مصاحبه"جلساتی تحت عنوان 

 ند،شد میمصاحبه به داليل مختلف حاضر به چون همه کسانی را که  هاآن .ندکرد میکه مصاحبه 

در  و از آن نددنمو می قدرتی از اين طرق ابراز قدرند،داد میده و در رديف خود قرار تواب نامي

آنچه آنها جلوه  حالی که ر د.ندکرد می استفاده جهت در هم شکستن روحيه مبارزاتی زندانيان

 صادق ها کننده مصاحبه در مورد همه بودن ی تواب ادعا تفاوت داشت وند با خود واقعيتداد می

") مصاحبه"انجام ( غيره به چنين خواستی  در اين فضا، بعضی به خاطر گريز از اعدام و.نبود

 تمام شده نشا  کسانی هم بودند که مدت محکوميتکننده  مصاحبهند؛ در ميان زندانيانشد میتسليم 

کردن زندانی  نياز به خرد.دنمو میای از زندان آزاد ن ون انجام چنين مصاحبه آنها را بدبود و رژيم

 محتوای زجرآورتری نيز به آن ،"مصاحبه"در روند کار زدن به شخصيت او،  سياسی و ضربه

 که علت دندنمو میگاه از فردی که حاضر به مصاحبه بود درخواست  ها زندان گردانندگان. داد

ن گروه سياسی را گرايش خود به جنس مخالف و صرفًا به خاطر مسايل گرويدن خود به اين يا آ
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ترين کلمات   اين موضوع با زشتمانده آنان، ا توجه به فرهنگ عقب که البته ب-جنسی جلوه دهد

 بر)  رحمانیداود(  که يک لمپن به تمام معناحصار قزلاين کار مشخصًا در زندان . شد میمطرح 

 در حين انجام چنين انگيزی رقتی بسيار دلخراش و ها ودآمدن صحنهآن حکم می راند، باعث بوج

ای تن داده بود، حتی گاه جهت جلب   که به خفت چنين مصاحبهای زندانی. گشت ئی میها مصاحبه

 روابط نامشروع خود نيز اصطالح بهرضايت آن لمپن، به ساخت و پرداخت داستانی غيرواقعی از 

و آن !! کرد می روانی و جنسی خود را برای ديگران تشريح اصطالح بهی ها دست زده و عقده

داستان ساختگی که در واقع اتهاماتی دروغ برعليه خودش بود را به نام تصفيه حساب با گذشته 

 .دنمو می تعريفمبارزاتی خود برای ديگران 

 

مسايل " با زدن به آنها در رابطه کردن نيروهای مبارز و انقالبی از طريق اتهام کوشش در بدنام

 جهت ذکر يک مورد . توابين باقی ماند در ميانی تبليغیها ، بعدها نيز همچنان يکی از تم"جنسی

ی کارگزاران جمهوری ها برجسته در اين زمينه، پيشاپيش الزم است بدانيم که يکی از شيوه

 از طريق ای تودهشته هم شکستن روحيه مقاومت در زندان استفاده از توابين کارُک ای دربر میاسال

اساسًا، بعضی از ميان . ی شهرهای مختلف برای انجام سخنرانی بودها زندانگرداندن آنها در 

آنها يا مستقيمًا به تبليغ . ندشد میی رژيم ظاهر ها در نقش ايدئولوگ" توابين در حوزه کار نظری"

 با سخنرانی ختند و ياپردا میمذهب و توجيه اعمال ضدخلقی جممهوری اسالمی در اين قالب 

 به توان میمثًال  ( اين مورد ی کتبی درها برعليه مارکسيسم و مبارزين کمونيست و يا با نوشته

ند، اشاره داد می نيز در اختيار زندانيان قرار ها زنداننوشت و در  مطالبی که طبری در کيهان می

علی  محمد.تندداش مردمی منحط رژيم گام برمی جهت تبليغ و ترويج ايدئولوژی ضددر) کرد

ی جمهوری اسالمی و کسی که امروز ها زندان دوره شاه، تواب فعال ای توده زندانی ،عموئی

ی ها يکی از مهره ،دباش می جمهوری اسالمی در ايران مورد نياز" اپوزيسيون"ی نقش ايفامشغول 

 رژيم شاه یها زندانخود به مدت طوالنی در او  که چرا. رفت میاين حوزه کار بشمار  مناسب در

ست اعتباری برای وی در ميان زندانيان سياسی که همانطور که توان میزندانی بود و همين 

 الذکر فوقدر تبليغ تم برجسته جهت ارائه يک نمونه  .يم اغلب بسيار جوان بودند بوجود آورددان می

ز ار شده و حاض ،سياسیاو در ميان زندانيان . اشاره کردوی ی ها  سخنرانی يکی از بهتوان می

 از ،گفت  میقدرتی رژيم جمهوری اسالمی قدراصطالح بهاز  ؛کرد میهر دری برای آنها صحبت 

ی سياسی مخالف رژيم و ها سازمان و ها گروه" عيب و ايراد"از  بيهودگی مقاومت در مقابل آن،
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 به وی مبارزين سرشناس و محبوب مردم را نيز متهمبشنويم که چه جای تعجب است و  ...غيره

  ،۶٠ مانده از دهه  باقیيکی از زندانيان سياسی !ه استکرد می روابط جنسی نامشروع داشتن

 زب تودهچو انداختند که قرار است يکی از افراد قديمی ح" :گويد دراين مورد می (*))محمد(

کسی از حزب توده  ،)۶۴تابستان ( تا آن زمان. يد و سخنرانی کند بيااصفهانبه زندان ) عموئی(

زندانيان عادی نيز " قطع دست"سالن بزرگی که مجازات ( در سالن ورزشگاه. آنجا نيامده بودبه 

 که يک آمد میبه نظر . پاسدار چيدند و ما را در آنجا جمع کردند )فتگر میدر همانجا صورت 

از بحث فلسفی و  .ی آمد و يک ساعت و نيم صحبت کردبه هر حال عموئ. سازی استنوع جّو

و در اين  " دکانی بيش نبود اصًالحزب توده، حزب نبود،"ا گفت تا اين موضوع که اثبات خد

 فحاشی ،اين صحبت اما موضوع برجسته در . صحبت کرد٣٠ی ها سالشته حزب در رابطه از گذ

که در درون حزب با همه زنان " باز زن"ا فردی او ر او نسبت به خسرو روزبه بود که سعی کرد

 را برانگيخته بود ها چنين اتهامی به خسرو روزبه خشم بچه.  است جلوه دهدرابطه نامشروع داشته

 هائیروز خور نرخ به از جمله نان عموئی( ..."گفت میکس درگوشی چيزی عليه عموئی  و هر

کتاب نيز خسرو روزبه از  تمجيد درد توان میش ايجاب کند فردا ا است که اگر منافع و مصلحت

را کتاب ا بنا به مصالحی، در رابطه با چه گو پس از آزادی از زندان، به همان صورت کهبنويسد

اينگونه البته  .)١٣٨١ سال ،تهران، نشر اشاره ،"گوارا خاطرات ارنستو چه"کتاب  - !ترجمه کرد

پراکنی، در هر حال   طريق دروغ کلی تبليغ به نفع جمهوری اسالمی ازبطور و ها سخنرانی

 .تگذاش می روی زندانيان به جای تأثيرات منفی و مخرب خود را

 

 در ، در بندهای عمومیشده  و يا حافظين نظم ارتجاعی تحميلبه اعمال توابين به عنوان نگهبان

تغيير و تحوالتی در باال و در شرايط که پس از در اينجا بايد يادآور شوم . شود میزير پرداخته 

، بند زندانيان ها زندانوابين، در بعضی  دائمی بين زندانيان سياسی و ت و کشمکشجريان مبارزه

از اين دوره .  تحقق يافت۶۴سال  اين کار مشخصًا در تهران در. سياسی را از توابين جدا نمودند

صورت   عمدهبطور ی زندانيان سياسیبندها در ،خائنين به مردم به عنوان توابی همکاربه بعد 

وجود  قبًال در زمان شاه ضعی برقرار شد کهاز اين لحاظ کم و بيش همان و مخفی به خود گرفت و

از يک  در بند حضور داشتند، ولی ها مدتتوابين همچنان نيز با اينکه  ر بعضی شهرها د.داشت

در  زندانيان سياسی البته. ندکرد می فعاليت  در ميان زندانيانجاسوسان مخفی ،بيشتردوره به بعد 

 .ندداد میمورد خطاب قرار " تواب"ظ با همان لفرا کماکان  جاسوساناين  ميان خود،
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  ئی از اعمال توابين در بندهای عمومیئی از اعمال توابين در بندهای عمومیهاها  نمونهنمونه
 

گشت " پديده جديدی بود؛ به همانگونه که ها زندان در ۶٠همانطور که مالحظه شد تواب در دهه 

ی ها اين پديده .ندو غيره در خارج از زندان پديده نوظهوری بود" گشت ثاراهللا"، "خواهران زينب

 و کثيف در جامعه بوجود آمده و مرتجعر در خارج از زندان نيز از ميان زنان و مردان نوظهو

سومات های مردم و همچنين اشاعه فرهنگ و ر  برای کنترل شديد اعمال و رفتار تودهرژيم از آنها

هنوز چنين متأسفانه و ( دنمو می در وسعت ايران استفاده ارتجاعی خاص جمهوری اسالمی

ترين مسايل زندگی مردم به عنوان يک   در اين زمان دخالت در خصوصی.)استوضعی برقرار 

 کامًال برجسته در بطور ، و بازداشتن آنان از هر حرکت مبارزاتیها  جهت سرکوب توده،برنامه

ی ها  متشکل در گشت-از طريق پاسدارانرا که آن ار رژيم جمهوری اسالمی قرار داشت دستور ک

 و ها اينان در کوچه .دبر می رژيم بودند، پيش پليس سياسیه به واقع ک - و غير آنالذکر فوق

های   و با امر و نهیبار  و ادارات و مدارس و غيره با اعمال ننگين و خشونتها خيابان

با نگاهی  ،اتفاقا .)ندکن میو ( کردند خصوص زنان را در شيشه می خون مردم و بشان،ورآ چندش

 ديد که بعضی توان میدند بر میائی که زندانيان سياسی در آن بسر به عملکردهای توابين در بنده

 ها ها و خيابان مان زمان در کوچهای است که مردم ايران در ه  دقيقًا به همان گونه عملکردهااز آن

ها در زندان با زندانيان  در واقع، خيلی از رفتار تواب. شان شاهد آن بودند  زندگي کار ومحلو 

 های مذکور، ، يادآور همان رفتارهائی است که پاسداران اعضای گشتيرتواب و غسياسی شريف

 يکی از زندانيان سياسی آن دوره به نام اعظم جالب است که. دادند در خارج از زندان انجام می

با تعمق قابل تحسينی اين است،  را تجربه کرده ۶٠ی زندان در دهه ها دهشتکه خود کرايی 

از آنچه بر جامعه ايران پياده شد و گذشت، آنچه در زندان می: "دکن میيان ببه شکل زير  را حقيقت

زندان البراتوری بود برای آزمايش کارايی : "... گويد و در ادامه می." ، قابل تفکيک نيستشود می

انواع  بسياری از فشارهای زندان،. ... هی ُخردکردن روحيه يک انقالب در سطح جامعها روش

و تالش برای در هم شکستن روح و شخصيت زندانی از کانال ... يت حسی، ، محرومها تنبيه

تحميل آداب و شعائر مذهبی، کامًال قابل مقايسه با محروم کردن کل جامعه ايران از موسيقی، 

خانوادگی و رنگ، رقص، ورزش، شادی، کنترل بر خوراک و پوشاک، نحوه روابط فردی، 

نقل (." ستراح، سينما، پياده رو و ديگر اماکن عمومی استاز اتوبوس، مجنسی، چگونگی استفاده 



 46

، ١٩٩٧، سال "ی زنان ايرانها نشريه بنياد پژوهش" چاپ شده در ،"حقيقت نه چندان ساده: "از
 )۵()١٨۵صفحه 

 

 تا ۶١ی زندان در فاصله بين پائيز سال ها ها در بند آيد چند نمونه از اعمال تواب آنچه در زير می

تغيير و  از بعدی بعضی از شهرها تا يکی دو سال ها زندان در تهران و در ۶٣ سال تقريبًا اواسط

 و داود رحمانی از زندان زندان اوين الجوردی از رفتن و از جمله ها زندانتحوالتی در سطح 

 در بندهائی که محل زندگی زندانيان سياسی بود، نقش ها خواهيم ديد که تواب. دباش می حصار قزل

 .دندنمو می ايفاء را نيز  رژيمیپليس سياس

 

 د تهران صادق است و دراين تاريخ بيشتر در مور( ۶١ سال ريبًا اواسطتق تا بايد دانست که

 کم ، زندانيان سياسی)ی مختلفی وجود داشته استها وضعيت  بسته به عوامل مختلف،ها شهرستان

ی ها دند؛ و مسئوليتنمو میيم  را تنظها شان در بند ی زندگیها  جمعی برنامهبطورخود و بيش 

، ها در اين مقطع، عليرغم همه اعدام. اشتندامور صنفی را نيز خود بر عهده دمربوط به 

، فضای کامًال  باز هنوز فضای زندان،ئی که جمهوری اسالمی آفريده بودها  و وحشتها خونريزی

در جهت  که قطع به بعد ماز يک اما . بودزندان مقاومت و پايداری شاخص جّومبارزاتی بود و 

از طرف  ها  و توابگرفته شد ای بکار گيرانه ی شديدًا سختها ی برنامهزدائی از زندانی سياس هويت

ئی که زندانيان در آنجا محبوس ها مسئولين بندها و اتاق(!!) به پست و مقام کارگزاران زندان،

بتدريج مجری و حافظ آن بودند،   توابينکه  تحت فشارهای شديدًا سرکوبگرانه فضا،،بودند رسيدند

ی عمومی ها نمائی در بند  با قدرتها حاال ديگر تواب. به ضرر زندانيان سياسی مبارز تغيير يافت

 جمهوری سياست تحميل مقرارات و ضوابط ارتجاعی  بودند کهآنها  .ی نقش پرداختندايفابه 

ائمی در ميان مبارزين در زندان که برای ايجاد فضای اختناق و رعب و وحشت ددر بندها  اسالمی

در کار سرکوب و کنترل زندانيان سياسی، آورده و  به مرحله عمل در راريزی شده بود طرح

 .نمودند" وظيفه"انجام  النه شرکت وفعا

 

زدائی رژيم از زندانی   هويتتوابين به مثابه عاملين اجرای سياست یها نمائی اولين قدرتيکی از 

 که احساس دلتنگی و ها بعضی شب":  مشاهده کنيمحصار قزل زنان در  در بندهای،سياسی را

يم و چند نفری که صدای خوبی داشتند شد مید، دور هم جمع آور مینواختی به انسان فشار  يک
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ند جاسوس اتاقمان فورًا اين موضوع را به ديگر خوا می آواز ها يکی از بچه... ندندخوا میآواز 

 را ها گوش" مرگ بر کمونيسم"ه، هياهوئی از راهرو شنيديم؛ صدای يکبار.  گزارش دادها تواب

کرده خود را به طرف  ی گرهها  مشتها آن...  عليه ما راهپيمائی گذاشته بودندها تواب. کرد میکر 

 توابين مسئول -ی داخل بند از طرف دفترها مسئوليت" بر خالف سابق، حاال "...ما گرفته بودند و

 حتی خريد ... و ديگر آن شکل دموکراتيک و تعاون همگانی را نداشتشد میين  تعي-بند و هر اتاق

 ...ش را به کسی هديه کندا هيچکس حق نداشت لباس ...دو نفره به بهانه زندگی کمونی ممنوع شده

دار به  حذف شده بود و عنوان خانه" کارگری"و مضحک اين که نام  ...هرگونه ورزشی ممنوع

 .، دفتر اول، م"حقيقت ساده"نقل از ( ...."، داده شده بودداد میا انجام کسی که کارهای روز ر
 )۶( )١٢٠-١٢١ و ٩٠-٩١رها، صفحه 

 

کرد توابين ايجاد شده بود، لکه با وجود و عم را حصار قزلدر وضعيت اين دوره از زندان زنان 

اينگونه  ،شت سال بيشتر ندا١۵ که در آن زمان حصار قزلمحبوس در يکی ديگر از زندانيان 

زدند ولی حق نداشتند با هم   قدم میها هواخوری يک ساعتی در روز بود که بچه: "دکن میتوصيف 

ند که زمان کرد می و بعد توابان خودشان اعالم رفت میراهی را  باشند و هرکس برای خودش يک

ار مشکل بود ها زندگی بسي خوب، با وجود توابين و خبرچين. هواخوری تمام شده و برگرديد داخل

پرسيدند با  ند و میآمد میزدی بعد از نيم ساعت دنبالت  نشستی و حرفی می چون وقتی با کسی می

 ٨ند خوب بايد بروی بند گفت میی من هيچ چيز نگفتم گفت میو اگر . کی حرف زدی و راجع به چی

 ر دستش حاج احمداو نبود تحويل زيند و اگر داد می داود شما را تحويل حاج آنوقت. پيش حاج آقا

بودن آنها  شه کثيف آنقدر کثيف که توی کلمات نمی. که هر دوی آنها موجوداتی بسيار کثيف بودند

 (*))آزاده بندری( ...."ند بسيار رکيک و بد بودکرد میرا بيان کرد، تمام کلماتی که استفاده 

 

 ها  از جمله ارمنی-ايرانی مذهبی در ها گيری جمهوری اسالمی از همان آغاز، اقليت اگر با قدرت

 در شيراز با ها  مثًال بهائی و ستم و اجحاف قرار گرفتند، اگر شديدًا تحت انواع ظلم-ها و بهائی

 با یترين وضع نسبت به خود مواجه شده و به موهن" حجتيه"ساخته  جريان سياحمالت وحشيانه

بندهای عمومی، افراد متعلق به در " تواب"گيری  آور نيست که با قدرت ، تعجب)٧( رفتار شدها آن

 و  مورد اذيت و آزار خوانده شوند" نجس"و " کافر "،ها زنداننيروهای چپ و کمونيست نيز در 

آدمی که تا ديروز در کنارش بودی، وقتی از تو "...  :آميز قرار گيرند و انواع برخوردهای توهين
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ينکه ما نجس بوديم و دقيقًا به عنوان يعنی ا ...يشها کشيدن لباس  به آبکرد می شروع شد میجدا 

يمان را حق نداشتيم با ها اجازه نداشتيم با ديگران غذا بخوريم، ظرف. شد میيک سگ با ما رفتار 

تان آب چکيد،  از دست: "ندگفت میدر تمام مدت مورد فحاشی توابين بوديم که ... ديگران بشوييم

 )الذکر فوق منبع -کرايی، اعظم "حقيقت نه چندان ساده("!" نجسمان کرديد
 

در عين حال در جهت . چنين وضعی را در رابطه با زندانيان سياسی مرد نيز برقرار کرده بودند

 ها  که توابين نقش اصلی را در پيشبرد آنشد میئی پياده ها بردن اتحاد بين زندانيان، برنامه بيناز

 اعت تا در تمام بيست و چهار سسه نگهبان تواب هم با وسايل خود وارد اتاق شدند" :داشتند

ی ما   همه،ی توابها ی نگهبان ی گروه سه نفره سرکرده" سعيد"، قبل از شام شب. مواظب ما باشند

اين گونه آغاز  کرد میدر حالی که به کاغذی که در دستش بود نگاه . را به سکوت دعوت کرد

هر کدوم . يی رو نداره يگهکسی حق خوردن غدا با کس د. ماز امشب من مسئول اتاق هست: کرد

حق نشستن . داری کنين بايد جداگانه توی يه پالستيک نگهنونارو . گيرين تونو می جداگانه سهم نون

بيشتر از دو . يی بشينه  ديگه کِسدو نفره روی يه تخت رو ندارين، هيچ کسی حق نداره روی تخِت

خوری کسی با کسی قدم در هوا.  ندارين با هم حرف بزنيننفر اون هم به مدت ده دقيقه حق

 ،"شب بخير رفيق(". "ه، هرکس موظفه دمپائی خودشو زير بالش بذارهکن میزنه و صحبت ن نمی
 )١٢٧ صفحه احمد موسوی،

 
) ۶بند ( مجرد ٢بند  ":زدند ، زندانيان سياسی مبارز و مقاوم را کتک و يا شالق میها تواب

جايی که .  بود۶٠ان در برابر زندانبان در سال قزلحصار، نمونه خاص و برجسته مقاومت زنداني

کالهی به نمايندگی از زندانبان حتی در مقطعی زندانيان را با  توابی به نام حميد جعفری ملک

وی .  سبب شد او ديگر نتواند شالق بزندها مقاومت و اعتراض بچه. زد تصميم شخصی شالق می

د و نتوانست حتا يک بار صدای علی را  ضربه شالق ز٨٠يک بار زنده ياد علی صدرايی را 

ستم توابی اجازه دان میاگر : علی بعد از اين که فهميد او تواب است و نه پاسدار به او گفت. بشنود

  ،۶٠هر چند در سال  ) را هرگز فراموش نخواهد کرد۶٧تاريخ تابستان (." م شالق بزنیداد مین

از سال اين برخورد  اما  بود،ها  فوق يکی از آنخوريم که نمونه ئی از اين دست برمیها به نمونه

، به صورت امری ها از طريق توابغلبه رژيم بر زندانيان سياسی پس از  به بعد يعنی ۶١

 باشد ای زندانیم کمتر کن میمن فکر ": يت استنمونه زير گويای روشن اين واقع. آمدروزمره در
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رفقای شايد نسبت به   کهمنخود  . نشده باشدشتم واقع که حداقل يکبار توسط توابين مورد ضرب و

، حسن قربانی: ام  کتک خوردهتوابين زير دست از داشته باشم،در اين زمينه ی کمترد ررکوديگرم 

در .  بودندحصار قزل ١واحد  ١اين هر سه بترتيب مسئول بند ( عزيز رامش سيامک نوری،

معرف به احمد ( و احمد .)ندگفت میمک ، ابوپشخاطر ريش بلندش به عزيز رامش، به ها ضمن، بچه

خوار که  معرف به حسين مورچه( ناصر نوذری، سعيد خداجو، فتاح قادری، حسين ،)انیهاصف

 فاميلی او شناسند ورا می  متاسفانه از بس اين اسم برای او بکار رفته تمامی زندانيان به اين نام او

ف به بازرس ومعر(محمد آوندی  مشايخی و، )ف به گاليورومعر( همايون ،)اند کردهرا فراموش 

 روی او  زندانياناز طرف ، توابدبه خاطر انحرافات اخالقی اين فراين اسم (و ممد کبابی  )ژاور

 :تعريف کنممورد را به صورت خاطره  کياز موارد فوق اجازه دهيد تنها . ...) شده بودگذاشته

خرد  سه شکستن و و جل بودوفات فاطمهروز .  بند يک واحد يک بودم١٨ در سلول  من۶٢بهمن 

من روی تخت . شد میگوها پخش از طريق بلند) باه نکنم هما کلهراگر اشت( شدن يکی از توابين

ودم سرودی را با خ نشسته بودم و) ی سلولها تکيه داده به نرده پشت به راهرو و(طبقه دوم 

 وسلول ايستاده  بين دو  سرم وپشت "محمد آوندی"  متوجه شوم کهبدون اينکه ،مکرد میزمزمه 

 همان توابی، محمد آوندی .مکن می من چه زمزمه  کهيش را تيز کرده است که تشخيص دهدها گوش

 ای در خصوص اذيت و انقالبی ويژه وی پيگيری ضد؛به او داده بوديم" بازرس ژاور" که لقب بود

بالفاصله او  .برگشتم شبه طرف  متوجه او شدم وها  با اشاره يکی از بچه.آزار زندانيان داشت

پس از چند   رفت و"بازرس ژاور. " ندمخوا می من گفتم سرود ن؟ندیخوا می چه سرودی :پرسيد

که در آن فضای هم   من. برگشتند)همايون گاليور خوار و حسين مورچه (دقيقه با دو تواب ديگر

به مرا آنها .  آماده کرده بودمخود را  پوشيده ولباسستم، دان میاختناق معنی آن سوال و جواب را 

  بعد از چند دقيقه چند نفر.بند به راهرو واحد منتقل شدم بالفاصله با چشم  وبردند "٨زير "

  سه چهارآنها! ندیخوا میای   که چه ترانه شروع شدها جواب و سئوال و ام کردند دوره) پاسدار(

بند   با چشمبعد از اين، مرا .وی سرم ريختندرهم آمدند و آنها هم  بعد توابين  و سرمد بهنفره ريختن

 (*))محمود خليلی( ." داشتنداه سرپا نگ،"٨زير "  در ساعت۴٨
 مقطع مورد بحث عليه زندانيان سياسی بود که درداشتن يکی از اعمال وحشيانه بر سرپا نگاه

اين در واقع بيشترين گزارشات در اين زمينه از ( رواج داشت حصار قزلخصوص در زندان ب

خاطرات زندانيان به موارد متعددی از بکارگيری اين نوع خشونت که  در ). است در دستزندان

از  .خوريم برمی ،شد می زندانی ياد "تنبيه"ان از آن به عنو و آمد می بوجود ها با گزارش تواب
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ی ها ونه نمتوان میتنبيه زندانيان  خوردن و از کتک ": کهدکن میگوينده مطالب فوق اضافه  ،جمله

م از دان میولی من الزم . فتگر می تمام آنها با گزارش توابين صورت ًاتقريب مفصلی آورد و

خوردن نام ببرم که به ذکر اسامی اين  کتک سرپا ايستادن و، رفتن"زير هشت"ن ارکورد دار

 .مکن می ءعزيزان اکتفا

 .يکسره سرپا ايستادن ساعت ١٠٨ از  با بيش-  محمود گ-١

 .اعت س٩۶  با-  آزادی همايون-٢

 . ساعت٧۴ با - ط مسعود -٣

 . ساعت٧۴ با - بعلی  -۴

 

 .زياد است اند، سرپا نگاه داشتهساعت  ٧۴، "تنبيه" آنها را به عنوان که ای سياسیتعداد زندانيان 

 ًا اين تنبيه را به بود که گاه، امری معمول رفتن"٨زير "هر در  ساعت ۴٨ سرپا ايستادن به مدت

در نضمام رفيق عزيزی که هم اکنون کسانی را که نام بردم با. ندکرد میاعمال   نفر با هم١۵تا  ١٠

 ."خوردن بودند  کتک رفتن و"٨زير "پای ثابت   تقريبًا،کند، يکی از کشورهای غربی زندگی می

 )همان منبع(

 

ام اوم را به ک، گاه حتی زندانی سياسی مبارز و مقدهی از زندانيان  در گزارشها  کثيف توابعمل

 :مکن می اشاره د،باش می که مربوط به زندان اصفهان اين زمينه به يک مورد در. فرستاد مرگ می

 بود، ١٣۶۴سال . گوارا ، عکس چهکرد میيکی از رفقا به نام جعفر، داشت يک عکس نقاشی "

ابی ديده يه تو. کشيد گوارا را می عکس چه. کشيد ها پنهانی توی تختش عکس می بهمن ماه، شب

نقاشی را از جائی که .  از تخت کشيدندش پائين١بودش، لوش داد، آمدند سراغش يک شب ساعت 

. بعد از يک هفته بردندش دادگاه. يک هفته انفرادی بود. توی ديوار سوراخ کرده بود، در آوردند

ندگان کشتار مصاحبه با يکی از بازما"نگاه کنيد به . نقل از محمد( ."حکم اعدامش را صادر کردند
 محمد، ).۵٨، ۵٧، ۵۶ی ها ، شماره"پيام فدايی "، مندرج در نشريه"۶٧زندانيان سياسی در سال 

 برای ارتجاع جمهوری اسالمی را با گويائی نشان ها رقصی تواب ، خوشالذکر فوقدر مصاحبه 

 ولی. ی سهند تواب نشدنها ی پيکار به هم ريخت ولی مثل بچهها وضع بچه: "... دهد می

-١٠ی سهند، اونها تشکيالتشان يعنی اکثريت باالتفاقشون منهای ها بچه... تشکيالتشان به هم ريخت

دعای کميل داشتن بدون اينکه پاسدارا ...  نفر بقيه همه تواب شدن و تواب خطرناک هم شدن٩
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قرآن می خوندن در حالی که .  صبح۵ و ۴تن تا ساعت گذاش میدعای کميل . ازشون بخوان

ن، من اينو قبول کرد میاگه کسی ادعا کنه که پاسدارا مجبورشون . ستنخوا میا ازشون نپاسدار

هر چيز پاره پوره ای . دمپائی اونجوری که نبود. شون رو هم جدا کرده بودنها حتی دم پائی. ندارم

 براش دمپائی بيارن، در واقع برای گفت میاش  هر کسی هم که به خونواده. رو همه می پوشيدن

چرا؟ چون يه سری .  رو بايد اسم بنويسيد روشها ی سهند آمدن گفتن که دمپائیها بچه.  بودهمه

اين قدر سر . دونستن  دسته دوم رو نجس میها نماز خوان. ندنخوا میندن و يه سری نخوا مینماز 

 جنگ بعد يک!! يمخوا میپاسدارا گفتن ما ن! بله. يمخوا می شلوغ شد که پاسدارا گفتن ما ناين قضيه

هبر توابای مجاهدين يعنی علی ر. ای بين توابای سهند و توابای مجاهد بود بسيار بيرحمانه

... اآلن هم جزو وزارت اطالعاته. شد ضياالدين بود که از طرف دادستانی تهران حمايت می قره

 ."ندکرد می را کم ند و مقاومت زندانيانکرد می جّو بند را خشن ها تواب

 

برخورد  توان میبه اين ليست از جمله . ستها ئی از عمکردهای توابين در بندها هاينها تنها نمون

. کرداضافه   را بودحصار برقرار  در زندان قزلها "تخت"ای که   در دوره پسران"قيامت"آنها در 

 ها "تخت"آن رحمی تمام زندانيان نشسته در   با بیتوابين که در اينجا به کار نگهبانی مشغول بودند

 .ندداد می مورد ضرب و شتم قرار را

 

 زندانيان سياسی نسبت به را همواره تعداد کمتری ها هر چند مطابق گزارشات منتشر شده، تواب

ی سرکوبگرانه رژيم در ها  به مثابه مجريان سياستها ند ولی واقعيت اين است که آنداد میتشکيل 

 قدرت از قدرت عمل ناشی از ،ی و به مثابه پليس سياس، حافظين نظم ضدخلقی موجودزندان

 دائم بطورحال، اگر در نظر گرفته شود که چنين موجوداتی .  رژيم حاکم برخوردار بودندسرکوب

توان تصور کرد که اين امر برای  بردند، می  ساعته با ديگر زندانيان در يک محل به سر می٢۴و 

 با هر افت و خيزی، در هر حال زندانيان سياسی مقاوم و يا حتی برای کسانی که با هر ضعفی و

 چه شرايط غيرقابل تحمل و وحشتناکی را يروهای مزدور رژيم قرار داشتند،در صف مقابل ن

کردن بند توابين از زندانيان ديگر، يکی از اين مبنا بود که مبارزه برای جدابر . فراهم آورده بود

  مشخص در تهرانبطور ترقیم ی مهم و موضوع مبارزه زندانيان سياسی کمونيست وها خواست

 ). برخواهم گشتاين کتاب به اين موضوع بخش آخردر ( گرديد
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  ))توابين مخفیتوابين مخفی((  چهره ديگری از توابينچهره ديگری از توابين
 

 که در ها زنداندر  فرهنگی اصطالح به کارهای ی جنگ و ياها ی توليدی برای جبههانجام کارها

جمهوری سرکوب سيستماتيک   کهتحت شرايطی، رفت میاز کارهای توابين به شمار علنًا آغاز 

 با پرداختن به )نه الزامًا تواب( بود که زندانيانیتبديل شده بستری ، به  همچنان ادامه داشتاسالمی

در . مورد خودشان نرم کنند می را درند به صورتی دل اژدهای جمهوری اسالکرد میآن سعی 

کردن در  مُگد که ممکن بود به خاطر رديز بودنای ن دستگيرشده افراد تازه چنين زندانيانی البتهميان 

 جديد یها ای عضوگيریاز اين بستر بر هر حال، کارگزاران امنيتی رژيم در. آنجا حضور داشتند

مسلم است . دهندجاسوس پرورش   برای خودند از ميان آن زندانيان،کرد میعی و ساستفاده نموده 

 عين حال پس از در. فتگر میندانی صورت که اين کار با واردآوردن فشار و با تهديد و ارعاب ز

گذاشتن فشار  وزارت اطالعات از طريق تحت،) به بعد۶۴تقريبًا از سال (  علنیافول دوره توابيت

به اين کار تن  کسانی که مسلم است که. يد از آنان جاسوس بسازدکوش میزندانيان همواره 

زيادی  کمک از طريق جاسوسی به رژيم جهت سرکوب و کنترل زندانيان سياسی، ندداد می

 ،آنها دوستی و نزديکی داشتند با  قبًال به زندانيانی کهخصوص باين نوع جاسوسان. دندنمو می

مواردی نيز در  .ختندسا می وارد ن زندانياننموده و از لحاظ روحی ضربات زيادی به آخيانت 

شدن تحت فشار قرار   جاسوسخاطرات زندانيان قيد شده که مبارزی که از طرف بازجو برای

اگر  نيز ممکن بود ی در ضمن بعض.بود، پس از برگشت به بند دست به خودکشی زده استگرفته 

 ... .در شرايطی دست از جاسوسی بکشند تحت فشار تن به خيانت داده بودند،

 

  و از جمله توابينی جمهوری اسالمیها زندانی مختلف ها بحث در مورد حوزهشکی نيست که 

ی ها زندانتوابين را در ، بر اساس آنچه گفته شداجازه دهيد به هر حال . دباش میسيع بسيار و

 : به تعريف درآوريم با وضوح هرچه بيشتری وشناختهبازجمهوری اسالمی 

 

ای  بخشی از زندانيان سياسی در هم شکسته، ی جمهوری اسالمیها زندان در ۶٠ در دهه ها تواب

ته مبارزاتی خود و حتی اعالم انزجار نسبت به مبارزه و شرف و بودند که عليرغم ندامت از گذش

 در جهت پيشبرد اهداف انسانيت، باز رژيم آنها را در زندان نگاه داشته و از وجودشان
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 نيز در جهت اثبات وفاداريشان به ها  تواب.دنمو می استفاده ی مختلفها  در حوزهاش سرکوبگرانه

خصوص آنها در بندهای  ب-ورزيدند میدريغ ناين راه در از هيچ کوششی  ،جمهوری اسالمی

چه بيشتر زندانيان سياسی مقاوم و کنترل ليان برای تحت فشار قرار دادن هرعمومی در طول سا

تواب عنصری بود که عليرغم موضع سياسی قبلی خود که  کلی، بطور .ندکرد میآنها فعاليت 

ک  قرار گرفته و به يها حال در جبهه مقابل تودهی مردم بود، ها عمومًا و يا ظاهرًا به نفع توده

، ها زندانتبديل شده و به پيشبرد اهداف جنايتکارانه رژيم در انقالبی مردمی و ضدنيروی ضد

 در بيرون ،ندی سياسی، در زندان بودها ، به دليل آنکه در ارتباط با فعاليتينتواب .دنمو میخدمت 

همانطور که مرتجعين ضدکمونيست از نوع ( ندشد می شناخته سياسی  زندانیبه عنوان

زندانی "ئی فرق داشتند، ها ی رژيم شاه نيز هرچند با چنين توابها زندانها، در "الجوردی"

 آنها جزئی از دستگاه سرکوب رژيم  در حقيقت و در واقعيت امر،ولی.) ندشد میناميده " سياسی

کرده بود " مجبور"پستی وجودشان آنها را ای که رذالت و  برگشته افراد بخت ؛ بودندها زنداندر 

ترين بار ترين و جنايت ای پيشبرد اهداف رژيم، تن به رذلبدون اين که مزدی دريافت کنند، بر

رژيم بجای صرف : ای وجود داشت نشده می توافق اعالمبين آنها و جمهوری اسال. کارها بدهند

، توسط آنها انجام ها زندانش را در يها بودجه و استخدام مزدور، يکسری از کارها و برنامه

جمهوری اسالمی نسبت به " لطف و مرحمت"شدن از زندان و جلب  نيز برای آزادها  تواب؛داد می

انيان سياسی کمونيست و مترقی ای در حق زند رذيالنهجنايتکارانه و خود، به هر عمل 

 و تداوم جنگ ها  تودهرکوببار س اقعيت را بخواهيم در شرايط وخامت بنابراين، و.زدند می دست

حافظين و  بر جامعه ايران حاکم بود، توابين در نقش ۶٠ارتجاعی ايران و عراق که در دهه 

خود را " خدمت اجباری" گوئی دوره ،پليس سياسی رژيم در زندانمجريان نظم ضدخلقی حاکم و 

" مزدوران"ر حقيقت، ی اسالمی دی جمهورها زندان در ها تواب  گفت کهتوان می يا .گذراندند می

را  محتوااين  ،را رسا کنند "تواب"مسمای   نام بیکسانی بخواهند اگر  ،بر اين اساس. مزد بودند بی

" تواب"د به جای واژه توان می"  زندانمزد پاسدار بی"مثًال عبارت . سازند در آن مستتر حتمًا بايد

ته نبايد با بحث کسانی که از تغيير واژه اين بحث الب !و يا مترادف با آن مورد استفاده قرار گيرد

ير اسم تواب صرف نظر از اين که امروز چه هدفی از تغي. ند قاطی شودکن میتواب صحبت 

يش را خود نمايندگی ها اين است که واقعًا چرا نبايد اين کلمه، همه زشتی، سئوال شود میتعقيب 

 !المی چکار بايد کرديم جمهوری اسی زشت همزاد رژها  تازه با ديگر واژه!کند
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 از اغلب ،زندانيان سياسی. نيز در اينجا اندکی تأمل نمائيم ها مورد تفاوت بين توابالزم است در 

ياد " تر از آش ی داغها کاسه"به عنوان  دندبر میسر زندان در کنار آنها ببندهای توابينی که در 

در بين توابين در واقع نه فقط .  بودند در حاليکه به وجود تفاوت در بين آنها نيز واقف-ندکرد می

 به همانگونه که در ميان پاسداران نيز ئی موجود است؛ها  تفاوتای پديدهاجزای هر بلکه در بين 

ما ديديم که بعضی از توابين با انجام کارهای عملی و بعضی . نداردنداشته و يکدستی کامل وجود 

 بند بودند" مسئول"بعضی از توابين  ديديم که با کارهای نظری در کار سرکوب شرکت نمودند؛ يا

 رحم و  بسيار بیآشکارا بعضی اين ميان در. گی آنها را داشتند ت نوچهَم بعضی فقط ِسدر حاليکه

 کارهايشان جنايتکارانه بود و ممکن بود خودشان در نتيجه بعضی تنها  در حاليکهخشن بودند

ی بعضی صرفًا به کار کثيف جاسوسی  در مقاطع. جلوه کنند هم(!!)"مهربان"شرايطی 

، سلول "زير هشت"ئی را داغدار و يا زندانيانی را روانه ها  خانوادهاين کاربا و  ختندپردا می

تری   اشکال بسيار وحشيانهها  که گاه در شهرستان-دندنمو می "تنبهات"اقسام  انفرادی و يا انواع و

تواب صفر "و يا " تواب تير" به عنوان وابينئی در ميان تها وًال از تيپمزندانيان مع .داشت

 .ورزند  و جنايتکار بودن آنان تأکيد می کاملبر سرسپردگی به اين ترتيب ند کهکن میياد " کيلومتر

تن مثًال   که تحت شرايط خاصیتوابينی است ئی در واقع بيانگر تفاوت آن توابين باها چنين عنوان

با  .دنن بود که در شرايطی ديگر دست از اين کار بردار ممکند وداده بودجاسوسی به کار کثيف 

و نيت تمايل   چيزهائی از قبيل و نهرا معيار قرار دهيم ها عملکرداين حال بايد توجه داشت که اگر 

هيچ بايد تأکيد کرد که   همه تفاوت بين توابين، اذعان به عليرغم، غيره را اراده و احساس وو

ماهيت همه توابين يکی بود، بايد گوناگونی و وقتی  .دکن میيگر جدا نآنها را از همد ماهویتفاوت 

 اين مثًال واقعيت. در رابطه ديگری مد نظر داشت ديگر و ای گونهبه  اشکال مختلف اين پديده را

استخدام به  تعداد بيشتری توابين به قول خودشان صفر کيلومتر و يا توابين تيراز ميان  که است

 بعضی از توابين کهدر حالي .ند و امروز در اين دستگاه به کار مشغولندآمددروزارت اطالعات 

ديگر در بيرون از زندان به همکاری خود با نيروهای ممکن است مثًال از نوع صرفًا جاسوس، 

 . واقعًا همين کار را کردندای عده و امنيتی رژيم ادامه نداده باشند
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  ۶٠۶٠سرنوشت توابين در دهه سرنوشت توابين در دهه 
 

  سال۶٣-۶۴ یها سالگفت که   کلی بايدبطور .اهی نيز به سرنوشت توابين بياندازيمجا نگدر همين

 يا زودتر در زندان ۶٠ که از سال ها تواب تعدادی از.  بودها خوردن سرنوشت خيلی از تواب رقم

 پايبند نماند ها اما جمهوری اسالمی به توافق خود با همه آن. از زندان آزاد شدند ۶۴بودند، در سال 

 همکاری ها سال پس از ها  بعضی از تواب)٨(. قربانی گرفتها جا الزم دانست از آنو هر

 ها بعضی از آن.  توسط خود آنان اعدام شدند۶٣ی سرکوب رژيم، در سال ها با دستگاه(!) شائبه بی

 : نام بردتوان میرا 

 

 بود و پس از )ارانسربد (ها  کمونيستالقلم، وی قبًال يکی از مسئولين اتحاديه  وحيد سريع-١

در خدمت دژخيمان جمهوری اسالمی قرار " در سطح باال"دستگيری به مدت سه سال خود را 

کرده امريکا در رشته  او که يک تحصيل. دنمو می همه جانبه با آنان همکاری بطورداده و 

تمام "ی، ا ای در ايران کامپيوتر نداشت، به گفته شرايطی که هنوز هيچ اداره کامپيوتر بود، در

ی ها ياد(".گيری از زندانيان بود ری کرده و مسئول بخش مهم اطالعاتاطالعات اوين را کامپيوت
عليرغم همه خدمات اين تواب به تحکيم سلطه جمهوری اسالمی، .)١۴٠ ف، آزاد، صفحه -زندان

ی ها کردن تعدادی از خانواده ، با جمعکارگزاران رژيم درست به منظور حفظ آن سلطه جهنمی

القلم را در  آمل کشته شده بودند، سريع در ۶٠ بهمن سال ۵های  يان درگيریپاسدارانی که در جر

 .ندمقابل چشم آنان اعدام کرد

 

ی اسالمی را نيز عليرغم همه خدماتش به جمهور) شومن زندان اوين( حسين احمدی روحانی -٢

آخرين خدمت .  کشتند۶٣ر سال فت، دگر میاز زندانيان را نيز در برکه شرکت در کار بازجوئی 

کردن اعصاب مردم مصاحبه تلويزيونی بود که جهت خرداو به جمهوری اسالمی شرکت در يک 

اين برنامه را از تلويزيون سراسری پخش . اميدی ترتيب داده شده بود يأس و ناو اشاعه جّو

 در جريان ۵۴در سال از آنجا که روحانی از مسئولين سابق سازمان مجاهدين خلق بود که . نمودند

سازمان پيکار برای آزادی طبقه "يکی از رهبران تغيير ايدئولوژی اين سازمان نقش داشت و بعد 
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د که قبل از اعدام وی، خيانت ، برای رژيم جمهوری اسالمی بسيار مهم بوشد میشمرده  "کارگر

 )٩(. به مردم را به نمايش گذاشته و تبليغ کنداو

 

 برای آزادی سازمان پيکار"سابق ی ها همسرش مهری حيدرزاده از کادرو قاسم عابدينی  -۴ و ٣

ی فعال جمهوری اسالمی نيز از همراهان روحانی در آخرين شوی ها  و تواب"طبقه کارگر

 در درون ها سالمهری حيدرزاده . قاسم عابدينی را در همان سال اعدام کردند. تلويزيونی او بودند

 . از زندان بيرون آمد۶۵مت نمود و در سال زندان به جمهوری اسالمی خد

 

وی يکبار .  بود)اقليت(  سازمان چريکهای فدائی خلق کادرهای باالیاحمد عطاالهی، يکی از -۵

عطاالهی در .  فراری داده شده بود،توسط مأموران آگاهی دستگير شده و توسط يک افسر شريف

 کاری به سازمان اقليت و قتل و شکنجه ی بسيارها دور دوم دستگيری با خيانت خود باعث ضربه

 خدمات زيادی ،بودنش به عنوان يک تواب او نيز در تمام مدت زندانی. ز شدشماری از افراد مبار

سواد  تجربه و بی بازجوئی و کمک به بازجوهای بی از جمله در کار .دنمومی به جمهوری اسال

عليه مردم و به پشت تلويزيون آمد و برم وقتی وی شنيد. کرد ايفاءثری برعليه مبارزين نقش مو

 .اش هم افتاد نفع تحکيم رژيم صحبت کرد، حتی از چشم خانواده

 

ند، تعدادی  شدعام قتل در ميان انبوه زندانيان سياسی که توسط رژيم جمهوری اسالمی ۶٧در سال 

ی به دستگاه خدمت  خوشها سالترين توابينی بودند که پس از  اينها بدبخت. نيز تواب وجود داشت

 با فاجعه کشتار سال آخر.  مقبول واقع نشدندجنايت و ماشين سرکوب جمهوری اسالمی، باز هم

، اوًال ديگر تاريخ مصرف آنها برای اين رژيم پليد و جنايتکار تمام (!)ها زندانمسأله " حل" و ۶٧

 به يمن  اسالمی جمهوری،دندبر میسر  در زندان باين توابيندر طی مدتی که شده بود، ثانيًا 

تری را برای دم و دستگاه   قابلی امنيتیها کادر توانسته بود در محيط بيرون، ها خدمات همين

 . به وجود آنها نيازی نداشت رسمی استخدام نمايد وبطورخويش تربيت و 

 

که اغلب و غيره مهرداد سلطانی،   کسانی چون بهزاد نظامی، مهران و۶٠توابين معروف سال 

آنها با توجه به .  آزاد شدندی اول از زندانها سالمدتی هم داشتند، در همان  کوتاهمحکوميت 

ئی که در زندان مرتکب شده بودند، قابليت آن را داشتند که در بيرون از زندان نيز ها يتجنا
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 يک کردن مدت محکوميت حيدری پس از سپریی ميردر اين ميان مجتب. همکار رژيم باقی بمانند

البته اينبار نه به  ؛کار پرداخت، مجددًا در زندان ب بدون مزد"پايان خدمت"جواز رفتن  و گاش ساله

بسياری . گر شکنجه و در سمت رژيم" پاسدار"تواب بلکه رسمًا به مثابه " زندانی سياسی"عنوان 

 اوين و دست راست گر شکنجهاز زندانيان سياسی در تهران وی را به عنوان يکی از پاسداران 

 گر شکنجه وی از جمله . داشته باشندی بدون اينکه از سابقه توابی او اطالع-شناسند  مییالجورد

 زندان دست به اصلی زنان مبارزی بود که در يک مقطع نسبت به اجباری کردن چادر مشکی در

 به در زندانشان  خاص" نبوغ"که با نيز تعداد ديگری از توابين از آن نوع  .اعتراض زده بودند

 لت و پستی و خواری تن داده و از اين لحاظ با ديگر نيروهای سرکوبگر و امنيتی رژيمهر رذا

کار ی سرکوب بها از مهلکه جان به در برده و در دستگاه خون و از يک جنس شده بودند،هم

يس وزارت اطالعات و امنيت سال تأس( ١٣۶٣ ديگر در سال اين دسته از توابين. گرفته شدند

ی ها  رهبر توابمثًال ، بودندامنيت کشور  رسمی وزارت اطالعات واز کادرهای ،)کشور

از طرف دادستانی تهران  ضياالدين که مجاهدين در زندان پسران در اصفهان، يعنی علی قره

 .بعدًا جزو وزارت اطالعات شد شد، حمايت می

 

ج از کشور به در خارهم اکنون بخشی از اين دسته که مسلمًا برای ديگران شناخته شده نيستند، 

ی اخير تعدادی از ها سالدر  .انجام وظايف ضدانقالبی خويش برعليه نيروهای مردمی مشغولند

 به يک مورد قبًال اشاره شد .اند حتی خود را پناهنده سياسی نيز جا زده از کشورتوابين در خارج 

 ست بهدو بعضًا نيز شناسند   را می از آن نوع بيشتریتوابين، زندانيان سياسی )محمدرضا قربانی(

 )١٠(.اند زدهافشای آنان 

 

که قبًال خائفانه و رذيالنه به همکاری با جمهوری اسالمی تن داده و در  ها تواب نوچهاز ميان 

پس از کسانی  ،ندکرد میسياسی شريف و مبارز عمل خدمت به دژخيمان زندان برعليه زندانيان 

زه برخی از آنان پس از مدتی با مشاهده فضای تنفر  و تاهآزادی از زندان به خدمت رژيم درنيامد

ژيم هم جلوه کنند سعی کردند مخالف رميان مردم نسبت به رژيم جمهوری اسالمی،  و ضديت در

 .ندوو به قولی همرنگ جماعت ش
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بندها در کنار  توابينی که در کهمناسبت نيست اين نکته نيز يادآوری شود  بی، بحثاين پايان در 

 دائمًا در معرض توهين و مالمت ،با توجه به حقارت وجوديشاندند، بر میسر سياسی بزندانيان 

زندانيان ی معمول زندانبانان با ها که برخوردحالي در . قرار داشتندرئيس و گردانندگان زندان

 توابين .آميز بود احترام ای گونهبه  ند،کرد میفرسائی که تحمل  فشارهای طاقتبا همه سياسی مبارز 

نه فقط . بودند..." چوب دو سر"قول معروف  به برای ارتجاع،يشان ها رقصی ليرغم همه خوشع

قرار مورد تحقير آنها را شديدًا مورد نفرت زندانيان سياسی قرار داشتند، بلکه زندانبانان نيز 

ند کن میئی ها تعريف رحمانی با توابين، داود از برخوردمثًال  از زندانيان سياسیبعضی . ندداد می

 !!بودن به شوخی و جک شباهت دارندآميز تحقيراز فرط  که

 

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

  ::توضيحاتتوضيحات
 

پذير  ذکر اين موارد را به عمد بصورت صفات سلبی توابين مطرح کردم تا در حدی که امکان -١

 شناخت الزم آگاهی و ،"تواب"اين زمينه جلوگيری شده و از مقوله  است از هرگونه خلط بحث در

ند به کن مید در برخورد به سازشکارانی که امروز سعی توان میمسلمًا اين امر . به دست داده شود

 توابين را غسل تعميد داده و حتی با جلب ترحم ديگران نسبت به آنان، خواسته و ناخواسته ای گونه

 .ند، مفيد واقع شودبر میای را به پيش  اغراض غيرانقالبی

 

به قلم رفيق بهروز دهقانی، در حالی که " ی نهضت مشروطهها لمپن"ای تحت عنوان  له در مقا -٢

 :درستی گفته شده است که، باند شدهتشبيه " روئيده بر پيکر درخت اجتماع ...ئیها قارچ"، به ها لمپن

های طبقه   و خواستها با دستخوش حيله. زند  کلی لمپن به دو نحو به نهضت صدمه میبطور"

 ...."گشتن، و با واردشدن در نهضت و خرابی باالآوردن دن و به آلت کوبيدن مردم بدلحاکم ش

 

ی عمومی با ها  در بندها حضور فعال تواب) ها ای تودهپس از دستگيری (  به بعد۶٢ از سال -٣

البته در اينجا بايد يادآور شوم .  همراه شدها زنداناعمال سرکوبگرانه جمهوری اسالمی در  تشديد

دد، واقعيت اين است که گر می برها  و اکثريتیها ای تودهافراد از ميان بعضی  تا آنجا که به که
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بردن به ماهيت ارتجاعی آن نيروهای  افرادی در ميان آنها وجود داشتند که يا در زندان با پی

واب هم  فاصله گرفتند و يا اگر اين کار را نکردند، تها سياسی، آشکارا تغيير موضع داده و از آن

افراد بسيار  حتی در ميان افرادی که به اتهام داشتن ارتباط با حزب توده دستگير شده بودند،. نشدند

 ها تفی يکی از آنها   که رحمان-وجود داشتند)  نادر و استثنائیبطورهرچند ( مبارز و مقاوم نيز

گين آنان با دژخيمان  و همکاری ننها ای توده و ها  کلی، ذکر واقعيت خيانت اکثريتیبطور. بود

رژيم جمهوری اسالمی به معنی آن نيست که همه کسانی که در وابستگی به سازمان اکثريت و يا 

 عليرغم همه ها بعضی از آن. نه، اين طور نبود. به حزب توده دستگير شده بودند، تواب بودند

ان همکاری مواضع سازشکارانه خويش، در کار سرکوب با نيروهای جمهوری اسالمی در زند

 .نکرده و در عمل همکار سرکوبگران نشدند

 

ی باالی ها  و ردهها  به  هيچوجه به معنی آن نيست که همه و يا اکثر کادرها  ذکر اين نمونه-۴

 به نام ای سياسیهرچند مثًال در مورد جريان ( .تشکالت سياسی تواب شدند و يا در هم شکستند

 شرايط هرج و مرج بعد از قيام بهمن شکل گرفت، گفته که در) سهند( اتحاد مبارزان کمونيست

در ميان بعضی از کادرهای سياسی دستگير  اتفاقًا).  که تعداد زيادی از آنها تواب شدندشود می

از زنده ياد عليرضا  ی بسيار مقاومی روبرو هستيم که برای نمونه در اينجاها شده، ما با چهره

با چنين مرگ سرخی بيش او کسی بود که . ر شکنجه شهيد شدم که در زيکن میسپاسی آشتيانی ياد 

سپاسی . تر نمود بار بودن مرگ هم سازمانی خود، حسين روحانی را باز هم برجسته از پيش خفت

شده  نمايندگی سازمان مجاهديِن مارکسيتآشتيانی يکی از مبارزين دوره شاه بود که مدتی مسئوليت 

انسان آزاده  وی واقعًا. شناختم می" موسی"من، او را با اسم . اشتدر خارج از کشور را به عهده د

يادش هميشه . رفت میو مبارزی بود و در همان زمان نيز در بين رفقای ما، مبارز محبوبی بشمار 

 .گرامی باد

 

ی خود ها برای صحبت" حقيقت نه چندان ساده"  گوينده سطور فوق يکی از داليل انتخاب نام -۵

کتاب مورد  در اين ها  واقعيتگويد که رها بيان کرده و می .م" حقيقت ساده"تاب را اعتراض به ک

 .تحريف قرار گرفته است
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" کارگر"شدن فرهنگ کمونيستی در زندان، زندانيان سياسی، عنوان   با غالب١٣۵٠  از سال -۶

قبل از ( .دندبر میرا برای فردی که مسئوليت امور صنفی در يک روز را به عهده داشت بکار 

 ).استفاده شده بود" شهردار" در زندان مردان از اصطالح بسيار محدودی در يک دوره ،آن

گيری نام کارگر که در اين زندان مورد اشاره قرار گرفته، درست موقعی بود که شدن بکار ممنوع

در ) توکلی( امور کارگری و از جمله وزير کار اين رژيم  جمهوری اسالمی دراندرکاران دست

را " کارپذير" ديت با طبقه کارگر ايران، اليحه جديدی برای قانون کار تنظيم نموده و در آن نامض

ند که به ديد می اين دشمنان کارگران خود را نيازمند آن ،در آن مقطع. گذاشته بودند" کارگر"بجای 

انسته و از که آينده را از آن طبقه کارگر د(هر ترتيب شده تأثيرات مبارزاتی فرهنگ کمونيستی 

اتفاقی نيست که در . را در ميان کارگران مبارز ايران از بين ببرند) دکن میاين طبقه با افتخار ياد 

ند، کسانی را تحت نام کارگر، مأمور داد میای که ترتيب  همان دوره در تظاهرات فرمايشی دولتی

 ۶٢ ارديبهشت سال ١١ در در يکی از اين تظاهرات که. دندنمو میها   شعار برعليه کمونيستدادِن

 کارگر می رزمد،: "ند کهداد میشان در لباس کارگر شعار  ی دولتی پخش شد، مأمورانها از رسانه

گان دولتی انداخته بودند  آری اين شعار را کسانی در دهان آن تظاهرکننده". لرزد اشرف دهقان می

ن خاطر حتی به فکر سلب نام لرزد و درست به همي شان می که حتی از تصور رزم کارگران، پشت

 .رگر از کارگران ما افتاده بودندکا

 

کارآمدن جمهوری اسالمی، مورد حمله  خصوص در شيراز بالفاصله پس از روی بها   بهائی-٧

. در شيراز اين کار توسط انجمن حجتيه صورت گرفت. مرتجعين وابسته به حکومت قرار گرفتند

نشين کوی سعدی که  ، ناگهان به منطقه بهائی"انجمن"سوی اين شده از  داده ی سازمانها اللهی حزب

اين مزدوران، ابتدا در حالی که برعليه . ی زحمتکش در آن سکنی داشتند، ريختندها اغلب خانواده

ختند، اموال آنها پردا میکشيدند و به ضرب و شتم هر زن و مرد و کودک بهائی   عربده میها بهائی

در اين .  را در آن منطقه به آتش کشيدندها و به غارت بردند؛ سپس خانهئی نموده ها را بار وانت

 . نموده و ياور آنها بودندها  جوانان هوادار فدائی بيشترين کمک را به بهائی،مقطع

 

 ولی .نام ببرند" قربانی" از زندانيان سياسی به عنوان اند کرده بعضی از محافل راست سعی -٨

اش به زندان افتاده،  خاطر اعتقادات آزاديخواهانهاه و مبارزی که بفرد آگاين لفظ برای توصيف 

ی خود، شايد ها "نعمت ولی"شده توسط  برای تواب اعدام" قربانی"بردن کارب. باشد نمیچندان دقيق 
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خواندن توابين به جلب ترحم  البته امروز بعضی محافل راست ضمن قربانی. جائی باشدلفظ ب

با  .ندکن می کمک اغراض ديگریبه تحقق  اخته و آگاهانه و يا ناآگاهانه،ديگران نسبت به آنان پرد

کاران جمهوری اندر دست کسانی که در کار سرکوب با  کهشود میای آماده  چنين برخوردی زمينه

 و سئوالی که پاسخ .يابند راه خود را به ميان نيروهای اپوزيسيون هموار ،اند بودهاسالمی شريک 

 ؟!اند شده است که آنها امروز چرا و با چه انگيزه و هدفی خواستار فعاليت سياسی اين شود میداده ن

 

زندان در   اخيرًا وزارت اطالعات رژيم جمهوری اسالمی، مطالبی که حسين روحانی در-٩

مرکز اسناد  "از سویش در مورد سازمان مجاهدين خلق نوشته بود را ا جريان پروسه بازجوئی

اين کتاب در جهت تبليغ و  در. رت کتابی به نام خود وی منتشر کرده است، بصو"انقالب اسالمی

 نوشته شده، ها ی ضدانقالبی در جامعه کوشش شده و در مقدمه آن که توسط اطالعاتیها رواج ايده

اميد است بيان : " با وضوح کامل آمده استکار تشکيالتیجهت بازداشتن جوانان مبارز از 

تدا بر انحراف بنا شد، عبرتی برای همه کسانی باشد که خواستار انجام سرنوشت سازمانی که از اب

بينيم  که بعد از گذشت دو دهه از مرگ  به اين ترتيب، می."(!!) کارهای تشکيالتی هستند

زدن به مردم و تقويت ارتجاع، مورد استفاده  گری وی هنوز جهت ضربه آثار دوره تواب روحانی،

 .جمهوری اسالمی قرار دارد

 

ی اخير رژيم تعداد زيادی از توابين را به خارج از کشور فرستاده که بعضی از ها سال در -١٠

 به عنوان مخالف جمهوری اسالمی جايگاهی برای خود در بين نيروهای اند کردهآنها سعی 

ر به نظ. اند شدهاپوزيسيون باز کنند که البته تعدادی از آنها توسط زندانيان سياسی مبارز شناسائی 

زدن به اپوزيسيون مبارز و  کردن سياست جديدی برای ضربه رسد که رژيم امروز درصدد پياده می

حرکتی هم که امروز از طرف نيروهای راست در . دباش می ۶٠انقالبی از طريق توابين دهه 

جهت شکستن قبح حضور نيروهای رژيم در ميان اپوزيسيون در خارج از کشور همراه با کوشش 

د کردن شرايط جهت مورد پذيرش قرار دادن افراد طرفدار جمهوری اسالمی با سابقه برای مساع

آغاز شده است، تنها به ايجاد فضای غيرمبارزاتی و آلوده سياسی در خارج از   ،۶٠توابی در دهه 

د توابيت يعنی کوش میسوزاندن برای توابين،  اين حرکت که تحت پوشش دل. دکن میکشور کمک 

" ارزش"روهای امنيتی و سرکوبگر را به مثابه امری منفور خواسته و ناخواسته به همکاری با ني

د و اقدامی است که باش می  اپوزيسونتبديل کند، حرکت بسيار خطرناکی برای نيروهای مبارز
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  ماجرای حضور يک تواب در جمع زنانی در شهر. رسد ش تنها به جمهوری اسالمی میا نفع

در اين رابطه . ورد بحث محافل سياسی در خارج از کشور قرار گرفته استنوفر آلمان، اخيرًا مها

 که هنوز ۶٠مطلع شدم که شخص مزبور، يعنی يکی از همکاران ماشين سرکوب رژيم در دهه 

 رها. با تائيديه م) به نام سيبا معمار نوبری( دکن می" افتخار"ان گر شکنجههم به همکاری خود با 

منيره برادران در پشتيبانی از فرد مزبور . مان پناهندگی سياسی گرفته استاز آل ،)منيره برادران(

 م مورد بازخواست واقع شدم آه برایمن ه"... : نويسد نامد، می می" زيبا"که حال خود را 

 عضوی. ديدم ا را در اين سمينار می سال زيب٢٢بعد از  من. ام واست پناهندگی زيبا تائيديه دادهدرخ

 مقامات رسيدگی به یمن برا. ای اين درخواست را از من آرده بود از طريق واسطه از خانواده او

 بيمار گشته ها  زنداني سياسی بوده و در اثر شكنجه- نام سابق زيبا-سيبا امور پناهندگی نوشتم آه

 ولی در خلوت خودم بر اين ترديدها. ام در ابتدا در اينگونه موارد ترديدهايي داشته من هم. است

  اسالمي صدمه ديده، مثل من و شما، آه از رژيم جمهوریاگر حق زيبا است آه. ئق آمدمفا

 "؟شود می" آلوده"های من  تقاضای پناهندگی آند، آيا با تائيد من مبنی بر زنداني بودن او دست

 اسفند ٩ ، سايت گويا نيوزنوفر، منيره برادران،ها چند تامل پيرامون پيشامد سمينار زنان در(
١٣٨۴(. 

 
، گفتگو از طرق مختلف با چند تن از اند شدهئی که با اين عالمت قيد ها منبع نقل قول" -(*)

مل آنها را در آينده منتشر د که اميدوارم بتوان متن کاباش می ۶٠مانده از دهه  زندانيان سياسی باقی

 .نمود


