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ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮی بﻪ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان
ﻣﻨﺼﻮرە ﺷﺠﺎ�
»ﻣﻦ در اﻳﻦ زﻧﺪان ﺷﮑﻨﺠﻪ �ﺸﺪم ﭼﻮن دﻟ�� ﺑﺮای ﺷﮑﻨﺠﻪ وﺟﻮد
يف
ﺗﺤﻘ� ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ... .
ﺗﻮﻫن و
ﺳﺒي ﻣﻮرد
ي
ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ بیﻫﻴﭻ ﻋﻠﺖ و ب
ا�ﻨﻮن ﮐﻪ �ﺲ از اﻳﻨﻬﻤﻪ ﺳﺎل بﻪ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ بﺎز�ﮔﺮدم اﻳﻨﻄﻮر بﻪ ﻧﻈﺮم
�رﺳﺪ ﮐﻪ ا�ﺮ کﺎدر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨ�ﺖ اﻳﺮان رﻓﺘﺎر ﺷﺎ�ﺴﺘﻪﺗﺮی �داﺷﺖ
ﺷﺎ�ﺪ �ﺷﺪ ﺟﻠﻮی ﺧ�� از ﻓﺠﺎﻳﻊ بﻌﺪی را ﮔﺮﻓﺖ) «.پﺎر� ﭘﻮر.
ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان(
اﻣﺎ ﺧ��ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻧﺪان و زﻧﺪانﻫﺎی د�ﮕﺮ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪەاﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮات
ﺗﻠﺦ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪگﺎەﻫﺎ را ﺛبﺖ ﮐﺮدەاﻧﺪ .بﺪﯾﻦ روال ،ادﺑ�ﺎت زﻧﺪان در
ﺳﺎ�ﺴﻮر ﺳﺎﻟ�ﺎن،
ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﻃﺮە ،ﺷﻌﺮ ،داﺳﺘﺎن و رﻣﺎن بﻪرﻏﻢ �ﮐﻮب و
�
ﮐﻨ� از ﺧﻄﻪی ﺣﺎﺻﻞ ی ف
ﺧ� ادﺑ�ﺎت ﻓﺎر� رﺷﺪ ﮐﺮدە اﺳﺖ .در
در �
ﺗبﺎرﺷﻨﺎ� ادﺑ�ﺎت زﻧﺪان بﻪ �ودەﻫﺎی ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ﺳﻠﻤﺎن ،ﺷﺎﻋﺮ
ن
زﻧﺪای دوران ﻏﺰﻧﻮی� ،رﺳ�ﻢ ﮐﻪ بﺎ ﻧﺎم »ﺣبﺴ�ﻪ« �ﺎ »زﻧﺪانﻧﺎﻣﻪ«
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ .ﺣبﺴ�ﻪ �ﺎ زﻧﺪانﻧﺎﻣﻪ بﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﻌﺎری ﮔﻔﺘﻪ �
ﺷﻮد ﮐﻪ در داﺧﻞ زﻧﺪان و در وﺻﻒ ﺣﺎل و روزگﺎر ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺤﺒﻮس از
ز�ﺎن وی بﻪ ﻧﻈﻢ آﻣﺪە اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺣبﺴ�ﻪﻫﺎی ﻣﺸهﻮر �ﺗﻮان بﻪ
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ن
�ودەﻫﺎی ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ﺳﻠﻤﺎن ،اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎ� ﻧ�ﷲ ش
ﺧﺎﻗﺎی
ﻣن� و
ن
ﻧ� ﺣبﺴ�ﻪﻫﺎی ف
اﺧ� ی ن
ﻓﺮ�ﯾﺰدی و ﻣﻠ�
ش�وای اﺷﺎرە ﮐﺮد .در ﻗﺮون ی
ادی
اﻟﺸﻌﺮای ﺑهﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪەی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪی ب
ﺑﻮدەاﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان در دوران ﻣﻌﺎ� ،ش
بﺨ� از ادﺑ�ﺎت زﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ
ن
زﻧﺪای و گﺎە از ز�ﺎن او ﻧﻮﺷﺘﻪ �ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻪ
بﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﺨﺺ
اﺷﺎرەی ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ بﻪ دوران ﺣبﺲ و ﻋﻠﺖ ﺣبﺲ دارد ،اﻏﻠﺐ بﻌﺪ از پﺎ�ﺎن
�
دوران زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮﺧﻼف ﺣبﺴ�ﻪﻫﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ �ﻧ� ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪە و گﺎە بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﻣﻮﻗﻌ�ﺖﻫﺎی ﺧﺎص بﺎ ت
اﺑ�ﺎی از
ف
زﻧﺪای ﻫﻤﺮاە اﺳﺖ.
ﺷﺎﻋﺮان ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن �ﺎ ﻓﺮد
�
بﺪﯾﻦ ﺗﻌ��ﻒ ،و ﻣﻄﺎﺑﻖ بﺎ �ﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،داﻣﻨﻪی ﺗﺎر��
ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان از واﻗﻌﻪی بﻪ ﺗﻮپ ت ن
�ﺴن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﻋ� ﺷﺎە
ض
ﻣ�وﻃﻪ ﺗﺎ ت
زﻧﺪای ﺷﺪن �ان ش
اﻋ�اضﻫﺎی ﻋﻤﻮ�
در ﺳﺎل  ۱۲۸۷و
ض
ت
ﮔ�د.
آبﺎن ﻣﺎە  ۱۳۹۸و زﻧﺪای ﺷﺪن ﻣﺮدم ﻣﻌ�ض ﮐﻮﭼﻪ و بﺎزار را در�ﺮ� ی
ش
ﻣﻨت�ﺷﺪەای از ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوران
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪی
ت
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺴ�ﻢﺑﻨﺪی ﺑﺮای اداﻣﻪ و ﮔﺴ�ش اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ بﺎ
بﺎز�ﺎیﺷﺪە در اﯾﻦ
ﻫﺎی بﻪ کﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺧﺎﻃﺮات
ب
ﺟ�ح و ﺗﻌﺪ�ﻞ ی
ﺗﺤﻘﯿﻖ بﻪ ﺳﻪ ﺷﯿﻮەی ﺗﮏﻧگﺎری )ﺧﻮدﻧﻮﺷﺖ �ﺎ د�ﮕﺮﻧﻮﺷﺖ( ،ﮔ��ﺪەﻫﺎ
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە اﺳﺖ.
)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻃﺮات اﻓﺮاد( و ﻧﺎﻣﻪﻧگﺎری
در وﺟﻮب ﺧﺎﻃﺮەﻧ���
ﺗﺎر� ــﺦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ بﻪ دﺳﺖ ﻣﻮرﺧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ �ﺷﻮد بﻠ�ﻪ ﺻﻮرت کﺎﻣ� از
ْ
ﺣﻮادث و رﺧﺪادﻫﺎی ﻣﺮدمﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺒ�ﻌﺖﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ روا�ﺖ
�زﻣن را ﻧﻘﺶ �زﻧﺪ .ی ن
ین
ﭼﻨن
بﺎز�ﮕﺮان و ﺷﺎﻫﺪان اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ ﺗﺎر� ــﺦ �ﮏ
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ﮔﺸﺎی از
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮەﻧ��� و ﺗﺎر� ــﺦ ﺷﻔﺎ� از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰار رﻣﺰ ی
ین
�زﻣن اﺳﺖ.
رﺧﺪادﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻠﺖ و
ﻧﻮﺷن ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺠ���ﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� و ﻋﻘ�ﺪیت
تن
ن
ﺑﻨﺪ�ﺎی از
بﺎزﺟﻮی و ﻫﻤﻮﻧﺪی بﺎ ﻫﻢ
دﺳﺘﮕ�ی ﺗﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ،
از ﻟﺤﻈﻪی
ی
ی
ﺗﺠﺮی ﻣبﺎرزە« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮری
ﻫﻤﻪ رﻧﮓ ،ﻧﻮ� ﺗﻮﻟ�ﺪ »دا�ﺶ
ب
دﺳت�ﺎی بﻪ آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و
ﻣﺴ�
ﺑﺮآﻣﺪە از داﻻنﻫﺎی ﺳ�ﺎە زﻧﺪان
ی
ب
ﻋﺪاﻟﺖ را روﺷﻦ �ﺳﺎزد.
بﻪ �ﺎد �آورم ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای روی کﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد» ،ﻣﺮﮐﺰ
گ
ﻓﺮﻫﻨ� زﻧﺎن« ﮐﻪ ی ن
اوﻟن �ﺸکﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن ﺳﮑﻮﻻر در اﯾﺮان بﻌﺪ از
ش
آﻣﻮز� را�گﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد در
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ،کﺎرگﺎەﻫﺎی
ش
بﺎزﺟﻮی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ کﺎرگﺎەﻫﺎی آﻣﻮز� بﻪ دﻟ�ﻞ
ﻫﻨگﺎم
ی
ض
ض�ورت ﺣﻔﻆ اﻣﻨ�ﺖ ﮐنﺸﮕﺮان ﻣﺪی ﺟﻨبﺶ زﻧﺎن �ﺸﮑ�ﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ بﺎ
گ
ﺗﻨﺪرویﻫﺎی دوﻟﺖ ﺟﺪ�ﺪ زﻧﺪ� و اﻣﻨ�ﺖﺷﺎن ﺑ�ﺶ از ﭘ�ﺶ بﻪ ﺧﻄﺮ
اﻓﺘﺎدە ﺑﻮد .ﻣﺪرﺳﺎن اﯾﻦ کﺎرگﺎە از وکﻼی ﺧﻮشﻧﺎم ﺣﻘﻮق ش
�� ﻫﻤﭽﻮن
���ﻦ ﺳﺘﻮدە ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن �ﺷﻨﺎس روانکﺎوی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﺜﻞ ﻣ��ﻢ
رﺳﻮﻟ�ﺎن ،ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧ�ﺎن دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﻧﻈ� زﻧﺪە�ﺎد ت
دﮐ� ﺷهﻼ
ی
ﻓﺮﺟﺎد و زﻧﺪاﻧ�ﺎن دوران اﺻﻼﺣﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺒ��ﻪ ﻋبﺎﺳﻘ�زادە
ن
ﺑﻮدﻧﺪ� .
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ کﺎرگﺎە ﻧﻘﺶ داﺷتﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد
ا��
ق
ﻣﻦ ،ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ بﻌﺪ بﺎزﺟﻮی ﺷﺪ�ﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن آﻣﻮزشﻫﺎی ن
ﺣﻘﻮ�
ﻣﺪی و
ی
گ
ن
ﺳبﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤ� ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺤکﻢ ﺑﺮ ﺣﻖ ﮐنﺸﮕﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪی و
ف
ت
ﺣﻘﻮق ﺷهﺮوﻧﺪی پﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨ�ﻢ و ت
ﻋﺎﻃ� بﺎ
دوﺳی و
ﺣی از روابﻂ
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘ�ﺐ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳ�ﺎ� ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ بﻪ ﻧﻈﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب �ﺷﺪ بﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ش
��ی ا�ﺴﺎن ﻣﺪرن در
ﻋ� ارﺗبﺎﻃﺎت دﻓﺎع ﮐﻨ�ﻢ و اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧهﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎز�ﻢ.
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اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ش�ا�ﻂ ت
ﺣی ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری کﻼسﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش
ش
رﺳ� ی ف
آﻣﻮز� و بﺎ رﻋﺎ�ﺖ
ﻧ� ﻓﺮاﻫﻢ ﻧ�ﺴﺖ ،ﺧﺎﻃﺮەﻧ��� بﺎ رو�ﮑﺮد
ش
آﻣﻮز� ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن در�ﺎرەی
ش�ط اﻧﺼﺎف� ،ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﺧﺎ� کﺎرگﺎەﻫﺎی
ن
ﺣﻘﻮق ﻣبﺎرزان ن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی بﺎ
زﻧﺪای را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان در
ﻣﺪی
ی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و �ﮐ��ﮕﺮ ﻫﻢ درس ﺗﺎر� ــﺦ اﺳﺖ و ﻫﻢ ش
دا�� روزآﻣﺪ
ﺑﺮای روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳ�ﺎ� و ف
ﻣﺪی ﮐﻪ بیﺗﺮد�ﺪ در ﻫﻨگﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎری
بﻪ کﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ت
ض
ش
دﮐ� ﻣﺤﻤﻮد ﺑهﺰادی ،از زﻧﺪاﻧ�ﺎن دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ،در�ﺎرەی �ورت ��
ﻋﻤﻮی )»درد زﻣﺎﻧﻪ«( ﻗبﻞ از
ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان �ﮔ��ﺪ» :ا�ﺮ ﺧﺎﻃﺮات
ی
ش
ﻣﻨت� �ﺷﺪ ﺧ�� از اﺗﻔﺎقﻫﺎ و اﺧﺘﻼفﻫﺎی ی ن
ﺑنﮔﺮو�
ﺳﺎل ﺷﺼﺖ
در زﻧﺪانﻫﺎی دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﺗﮑﺮار ﻧ�ﺷﺪ .ﮐ� بﻪ ﻣﺎ راﺳتﺶ را ﻧﮕﻔﺘﻪ
ﺑﻮد .ت
ﺣی ﺗﺠ���ﺎت زﻧﺪان ﺷﺎە در ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن ﺧﻮدﻣﺎن و د�ﮕﺮی بﻪ
زﻧﺪان ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� ﻣﻨﺘﻘﻞ �ﺸﺪ .ای کﺎش ی ن
ﭼﻨن آﺛﺎری ﭘ�ﺶ اززﻧﺪان
ﻫﺎی دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﺧﻮاﻧﺪە �ﺷﺪ«.
ﻧگﺎ� بﻪ ﭘ�ﺸیﻨﻪی ش
�� و پﺨﺶ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان
�فﻧﻈﺮ از دوران ش
ﻣ�وﻃﻪﺧﻮا� ﮐﻪ ﺗﻨهﺎ �ﮏ اﺛﺮ بﻪ ز�ﺎن ﻓﺎر� از آن
بﻪ دﺳﺖ آﻣﺪە اﺳﺖ ،ﭘ�ﺸیﻨﻪی ش
�� ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان بﻪ دوران رﺿﺎ ﺷﺎە
�
و ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺮوە  ۵۳ﻧﻔﺮ ﺑﺮ�ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ش
ﻣﻨت�
�ﺷﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻤﺮاە بﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺧﺎﻃﺮات دوران ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎە در
دوران اﻧﻘﻼب بﺎ ﻧﺎم ﮐﺘﺎبﻫﺎی »ﺟﻠﺪ ﺳﻔ�ﺪ« وارد بﺎزار ﮐﺘﺎب اﯾﺮان ﺷﺪ
و در ﮐﺘﺎب ش
ﻓﺮو�ﻫﺎ و �ﺴﺎط دﺳﺘﻔﺮوشﻫﺎی ﺧ�ﺎبﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﻘﺎبﻞ
دا�ﺸگﺎە ﺗهﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ �ﺷﺪ .آزادی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� در آذر ﻣﺎە
 ،۱۳۵۷و ﻫﻢ ن
زﻣﺎی آن بﺎ ﺷﻮر و ﻏﻮﻏﺎی دوران اﻧﻘﻼب و رﺧﺪادﻫﺎی �ﺲ
از آن ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺛبﺖ و ث
�� ﻣنﺴﺠﻢ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن آن دورە ﺷﺪ.
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ن
زﻧﺪای
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ زﻧﺪاﻧ�ﺎن �ﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎ� بﻪ
بﺎزﮔﺸتﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ بﺎر بﻪ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� ادارە �ﺷﺪ،
ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی ی ن
ﻧ� بﻪ اﺟبﺎر اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
از اوا�ﻞ دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ،اﻧتﺸﺎر ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� در ﺧﺎرج از
ئن
ﻣﻄﻤن
اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ آﺛﺎر گﺎە از ﻃ��ﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮان �ﺎ از ﻃ��ﻖ �ﺴﺖ
وارد اﯾﺮان �ﺷﺪ و بﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔ�ﺎﻧﻪ بﻪ دﺳﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان �رﺳ�ﺪ .از
�ﺴی در وﺿﻌ�ﺖ ش
�� ﮐﺘﺎب ،ﺗﻌﺪادی
اواﺳﻂ دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد و بﺎ ﮔﺸﺎ�ﺶ ب
از ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان دوران ﭘهﻠﻮی و ﻣﻌﺪودی از زﻧﺪاﻧ�ﺎن �ﺲ از اﻧﻘﻼب
ین
ﻧ� وارد بﺎزار ش
�� ﮐﺘﺎب ﺷﺪ.
ﺣﺎﺟی در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎل  ،۱۳۸۱ﮐﺘﺎب »داد ﺑ�ﺪاد« اﺛﺮ زﻧﺪە �ﺎد و�ﺪا
ب
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪ .ﭼﺎپ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﺮاﺳﻢ روز
اﻧتﺸﺎرات بﺎزﺗﺎب ﻧگﺎر
ن
ﺟهﺎی زن در ﺳﺎل  ،۱۳۸۳ﺑﺮﻧﺪەی ﺟﺎﯾﺰەی ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪی ﺻﺪ�ﻘﻪ دوﻟﺖ
آبﺎدی ﺷﺪ .اﻧتﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ اﻫﺪای
ﺟﺎﯾﺰە بﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد �ﺴ�ﺎر ز�ﺎدی از اﻫﻞ ﻗﻠﻢ و ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨبﺶ زﻧﺎن،
ﻣﻨﺎﺳی را ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ش
�� و پﺨﺶ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ
زﻣﯿﻨﻪی
ب
ش
آورد .ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪی زﻧﺎن ﺻﺪ�ﻘﻪ دوﻟﺖآبﺎدی �وع بﻪ ﺟﻤﻊآوری
ن
زﻧﺪای �ﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮد .اﻣﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۸۴بﺎ روی
ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺎن
ش
کﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ورق در بﺎزار �� ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪی
ن
زﻧﺪای را ﺟﻤﻊ
ﺻﺪ�ﻘﻪ دوﻟﺖآبﺎدی ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﺪ اﻣکﺎن ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺎن
�
آوری ﮐﺮدە ﺑﻮد ،در ﺑهﺎر ﺳﺎل  ۱۳۹۰رﺳﻤﺎ پﻠﻤﺐ ﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧتﺸﺎرات ﻓﺎر�ز�ﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر روزﻧﻪای رو بﻪ آﻓﺘﺎب آزادی
ﺑ�ﺎن ﮔﺸﻮدە و ﺳنﺖ ث
�� آﺛﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ از دوران ﭘهﻠﻮی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدە اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣ�ﺎن اﯾﻦ آﺛﺎر ی ن
ﺳﺎزی ﻓﻀﺎی
ﻧ�گﺎە ،ﻫﻤﺎن ﺷﺘﺎب و اﻧﺒﻮە
�
ﻣﺠﺎزی بﻪ وﺿ�ح د�ﺪە �ﺷﻮد .ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎرت کﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا،
ز�ﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر ض
ﺑﺮ� از آﺛﺎر ،ﺑ�ﺎﻧﮕﺮ ض�ورت و�ﺮاﺳﺘﺎری ﺣﺮﻓﻪای در
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ﭼﺮﺧﻪی اﻧتﺸﺎرات ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،بﻪو�ﮋە در ﺣﻮزەی ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان
اﺳﺖ.
آنﭼﻪ از ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺪ
»زﻧﺎﻧﻪبﺎزی درﻧ�ﺎر ،بﺎ�ﺪ زودﺗﺮ راە ﺑ�ﻔﺘ�ﻢ« .ﻋﺎﻃﻔﻪ در ﮐﺘﺎب »داد ﺑ�ﺪاد«
�ﺲ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ �ﻧ��ﺴﺪ» :آ�ﺎ بﻪ ر ت
اﺳی اﯾﻦ ﺗﺮس ﻣﻦ
ن
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ�
زﻧﺎﻧﻪبﺎزی ﺑﻮد« .و بﺪﯾﻦ روال ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺧﺎﻃﺮات  ۳۵زن
ﺣﺎﺟی ﻫﻤﭽﻮن اﺛﺮی
دوران ﺷﺎە ،بﻪ ﺗﻼش و و�ﺮاﺳﺘﺎری زﻧﺪە�ﺎد و�ﺪا
ب
ش
ﻣﻨت� �ﺷﻮد.
ﻣﺴتﻨﺪ در ﺳﺎ�ﻪی اﻧﺪ�ﺸﻪی اﻧﺘﻘﺎدی
گ
زﻧﺪ� در ﺧﺎﻧﻪی ﺗ�� بﺎ آنﭼﻪ ﭘ�ﺶ ﺧﻮدم ﺗﺼﻮر ﮐﺮدە ﺑﻮدم ﻫﻤﺨﻮاین
»
گ
ﻧﺪاﺷﺖ .زﻧﺪ� ﻣﺤﺪودی ﺑﻮد بﺪون رابﻄﻪ بﺎ ﻣﺤ�ﻂ اﺟﺘﻤﺎ� .اﯾﻦ
ت
ﺑ�ﺸ� ﺑﺮا�ﻢ بﺎرز ﺷﺪ و در
ﻣﺤﺪود�ﺖ بﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺮدم در اﻧﻘﻼب
ت
ﻋﻤﻞ بﻪ اﻫﻤ�ﺖ رابﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ بﺎ ﻣﺮدم ﺑ�ﺸ� پی ﺑﺮدم و ﺗﺮد�ﺪﻫﺎ�ﻢ بﻪ
ﻣبﺎرزەی ﭼ��� ﺷﺪت �ﺎﻓﺖ« .ﻧﻘﺪ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﻣﺴﺘﻮرە و اﻣﺜﺎل او اﻣﺎ
در ﻣ�ﺎن ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� ت
کﻤ� د�ﺪە
گ
ﺗﺎز� زﺧﻢ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧ�ﺎن و آﻣﺎر بﺎﻻی اﻋﺪا�ﻫﺎ و ﺟﺎن
�ﺷﻮد .ﺷﺎ�ﺪ
�
بﺎﺧﺘگﺎن ز�ﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ض
بﻐ� اﺳﺖ ﻓﺮوﺧﻮردە ﮐﻪ راە ﺑﺮ ﺑ�ﺎن اﻧﺘﻘﺎدی
�ﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎ�ﺪ ﺗﺮس از اﻧﮓ ﺗﻮاب ﺧﻮردن ت
ﺣی از ﻧ�ع »ﺗﻮاب
ﺗﺎ�ﺘ��« ﻫﻨﻮز اﺿﻄﺮاب و کﺎﺑﻮس ﺷﺐ و روز بﺎزﻣﺎﻧﺪگﺎن آن دوران
ﻫﻮﻟﻨﺎ� اﺳﺖ .ﺷﺎ�ﺪ اداﻣﻪی ﻫﻤﺎن کﺎﺑﻮس بﺎﻋﺚ ﺷﺪە ﮐﻪ ﻫﻨﻮز �
ا�� اﯾﻦ
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را بﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ش
ﻣﻨت� �ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﻧﻮ� ﺳﻮﮔﻮاری ن
ﻣﺪی اﺳﺖ
ﺑﺮ آنﭼﻪ در ﺗﻤﺎم آن ﺳﺎلﻫﺎ از دﺳﺖ دادەا�ﻢ .ﺧﻮاﻧﻨﺪەی اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات
ت
ﺣی ا�ﺮ ﺗﺠ��ﻪ و ﺧﺎﻃﺮەای از آن دوران ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ بﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در زﻧﺪان ،بﺎ ﺳبﻌ�ﺖ ﻧﻈﺎم ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ،بﺎ اﺑﺰار ﺷﮑﻨﺠﻪ ،بﺎ
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ن
ش
دﺳﺘﮕ�ی و
آرﻣﺎی ﻫﻨگﺎم
ﺧﻮدﮐ�ﻫﺎی
ﻟﺤﻈﻪی اﻋﺪام ﻫﻢﺑﻨﺪ�ﺎن ،بﺎ
ی
در زﻧﺪان ،و بﺎ پﺪ�ﺪەی ﺗﻮاب و ﺗﻮابﺳﺎزی آﺷﻨﺎ �ﺷﻮد» .گﻠﻪﮔﺬاری«
ت
ف
ف
ﺟﺪای«
ﻣﺘﻔﺎوی داﺷتﻨﺪ و »ﺳﻔﺮەی
ﺳﺎزﻣﺎی
ﺑﻨﺪ�ﺎی ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ
از ﻫﻢ
ی
گ
ﻣ�ﺎن ﮔﺮوەﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻫﻤ� در �ﮏ زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺪوﻫﮕﯿنﺶ �
ﮐﻨﺪ .ﺳهﻮﻟﺖ ﻗﻀﺎوت در آن ﻣﺨﻤﺼﻪ و زدن »د�ﮕﺮی« در آن ﺗﻨﮕﻨﺎ بﻪ
ت
ﻣﺸ�ک از
ﺟﺎی »د�ﮕ��ﺬﯾﺮی« ﺷﮕﻔﺖزدەاش �ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در�ﺎﻓﺖ
ﺑﺮر� اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات �ﺸﺎن �دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺗﺤ��ﺮ ﺧﺎﻃﺮە بﺎ
ت
ت
ﺑ�ﺸ�ی
ﺑ�ﺸ� �ﺷﻮد ﻧ�ع ﻧگﺎرش و ﻧگﺎە بﻪ رﺧﺪادﻫﺎ بﻪ بﻠ�غ
دوران زﻧﺪان
�رﺳﺪ .ﻋﻔﺖ ﻣﺎﻫبﺎز ،از ﻣﻌﺪود زﻧﺪاﻧ�ﺎن دﻫﻪی ﺷﺼﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪا�ﺶ را �ﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑ�ﺴﺖ ﺳﺎل از آزادی در ﺳﺎل ،۱۳۸۸
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺪو� ﮐﻪ بﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب »ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﻣﮑﻦ« بﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪە
ﻣﻨﺘﻘﻞ �ﺷﻮد اﻧﺪو� اﺳﺖ ﺗﻪ ی ن
�ﺸنﺷﺪە در ﺳﺎﻟ�ﺎن!
ف
ﯾﻮﺳ� اﺷﮑﻮری در ﮐﺘﺎب »از ﺑﺮ ی ن
ﻟن ﺗﺎ او�ﻦ«،
بﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺴﻦ
ﮐﻪ بﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻧ��ﺴﻨﺪە در ا�ﺎم ﺣبﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪە ،بﺎ ﻧﻮ� از ﺧﺎﻃﺮە
ن
زﻧﺪاﻧ�ﺎی از ﻧ�ع د�ﮕﺮ آﺷﻨﺎ �ﺷ��ﻢ .بﻪرﻏﻢ
ﻧ��� و ش�ح وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪان و
ﺷﯿﻮاﺳﺨی و �ﻧ� ف ف
ف
گﺎە ت ف
ﮔﻔن
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﻣﺎ اﻧﺼﺎف،
ﻣ�ە ﻧ��ﺴﻨﺪە ،ﭼﻪ در ِ
�
روﺳی
وﻗﺖ ﻧﻘﺪ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮ� ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا بﺎ
از ﺣکﻢ اﻋﺪاﻣﺶ و ﭼﻪ در ِ
پ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻠﻪای ﻫﻤکﺎری داﺷﺘﻪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪە را
ﺟﺬب ﻧگﺎە اﻧﺘﻘﺎدی او �ﮐﻨﺪ .ارزش رو�ﮑﺮد اﺷﮑﻮری �ﺴبﺖ بﻪ ﺳﻠﻮک
ت
ﺑ�ﺸ� آﺷکﺎر
ﻋﺎﻣ�ﺎﻧﻪ ،ﺟنﺴ�ﺖزدە و ﻣﺮدﻣﺤﻮر آن آﺧﻮﻧﺪ ﻫﻨگﺎ�
�ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮔ��ﺪەﻫﺎی »ﮐﺘﺎب زﻧﺪان« در ﺧﺎﻃﺮەای بﻪ ﻗﻠﻢ ﺟﻤﺎل
ین
ﭘﻨﺠﺎﻫﻤن ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺢ اﻣﯿین « بﺎ ﻋبﺎر تای
ا��ی بﺎ ﻋﻨﻮان »
ب
ف
ﺟنﺴ�ﺖزدە »اﻟﺒﺘﻪ« در وﺻﻒ و از ﻗﻮل آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺢ اﻣﯿی ﻣﻮاﺟﻪ �
ﺷ��ﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد�ﺶ بﻪ از ﺑﻮدن اﺳﺖ ،بﻪو�ﮋە در ﻣ�ﺎن ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن!
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ا��ی ،ﮐﻪ از ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﻮشذوق ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺢ اﻣﯿین
ﺟﻤﺎل ب
اﺳﺖ ،ی ن
ﭼﻨن �ﻧ��ﺴﺪ:
»بﺎ�ﺪ بﺎﺷ�ﺪ و �ﺸﻨ��ﺪ ﺧﺎﻃﺮات ﺷهﻮت ی ن
اﻧﮕ�ش را ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﺗﻌ��ﻒ �
آﻧﭽﻨﺎی و ف
ف
ﮐﻨﺪ" :از زﻧﺎن داﺧﻞ ت
و���ﻦ در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺗﺎ ﺧﻄﻮط ف
زﻧﺎی
ﺗﻠﻔی
ﮐﻪ بﻠﺪﻧﺪ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺟﻮر بﺎ آدم بﺨﻮاﺑﻨﺪ ".ﻧ��ﺴﻨﺪە بﻪ ی ن
ﻫﻤن �ﺴﻨﺪە ﻧ�
ﺣی از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﺮدان بﺎ زﻧﺎن داﺧﻞ ت
ﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ ت
و���ﻦﻫﺎی
اﻣﯿی در ﻫﻤﺎن �ﺸﺖ ت
ﻫﺎﻣﺒﻮرگ و ﻋﻨﺎن از ﮐﻒ دادن آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺢ ف
و���ﻦ
ﻫﻢ �ﻧ��ﺴﺪ و دو�ﺎرە از ز�ﺎن آﻗﺎی اﻣﯿین �ﮔ��ﺪ " :ی ن
ﺑﺒن ��

ﺑﻮدن؟؟!!«"...
گ
اﻣﻮی ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮﺗ��ﻦ اﺛﺮ در ﻣ�ﺎن ﺧﺎﻃﺮات
»زﻧﺪ� در
ِ
زﻧﺪان« اﺣﻤﺪی ی
ف
ﻋﻄ� در ﺧﺎﻃﺮەﻧ��� دوران زﻧﺪان اﺳﺖ .بﻪ
زﻧﺪان اﺳﺖ ،ﻧﻘﻄﻪی
ر ت
اﺣی �ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪگﺎن ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان بﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی
ﺧﺎﻃﺮات ﺑهﻤﻦ ﺗﻮﻗﻊﺷﺎن از ﺧﺎﻃﺮەﻧ��� زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﺎﻻ �رود .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑهﻤﻦ در ﻣﺪت ﺣبﺲ بﻪ ﻫﻤ�ش ژ�ﻼ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻧﺎﻣﻪ ی
ﺑین �ﻌﻘﻮب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ �� .از ﺟﺬاﺑ�ﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺗﻮﺻ�ﻒ ﺑﻨﺪ
ﻋﻤﻮ� در آﺧ��ﻦ ﺳﺎل دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد و اوا�ﻞ دﻫﻪی ﻧﻮد اﺳﺖ .ﺑﻨﺪی
ﻮی ،ﺗﺎ �دﻣﺪاران اﺻﻼﺣﺎت،
ﮐﻪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺷﻮر ﺟﻨبﺶ دا�ﺸﺠ ی
روزﻧﺎﻣﻪﻧگﺎران ،وز�ﺮ و وﮐ�ﻞ ،اﻋﻀﺎی اﻟﻘﺎﻋﺪە ،ﻧﻮﮐ�ﺸﺎن ﻣﺴ�� و ﻫﯿﺌﺖ
ﻋﻠ� دا�ﺸگﺎە ﺑهﺎﺋ�ﺎن اﯾﺮان ﮐﻨﺎر ﻫﻢ بﻪ ��ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑهﻤﻦ در �� از ﻧﺎﻣﻪ
ا���ﺖ بﺎ ئ
ﺑن ﻣﺎ �
�
ﻫﺎ�ﺶ ﺑﺮای ژ�ﻼ �ﻧ��ﺴﺪ » :ی ن
ﺷﻮ� بﻪ
ﺑهﺎئﻫﺎﺳﺖ .بﻪ
آﻧهﺎ �ﮔ���ﻢ :بﺎﻻﺧﺮە ﺷﻤﺎ �ﮏ ﺟﺎ از اﻗﻠ�ﺖ ﺑﻮدن در آﻣﺪ�ﺪ«.
ﻣﺸ�ک در ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،بﺎزیﻫﺎ ،آوازﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎیت
ت
اﻣﺎ ﺳﺨﻦ
ت
ﻣﺸ�ک یﻧ�ن
اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮدە اﺳﺖ .و د�ﮕﺮ ﺳﺨﻦ
ت
ﻣﻘﺎ�ﺴﻪی زﻧﺪانﻫﺎی ﭘهﻠﻮی و ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺨی
ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮات �ﺴﻞ زﻧﺪانﻫﺎی ﭘهﻠﻮی
١٤

ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮی بﻪ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان

ن
ﺗﺎر�� ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﮐﺪر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻣﺎ
بﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪە ،ﺣﺎﻓﻈﻪی
آﻧهﺎی ﮐﻪ ﻫﺮ دو زﻧﺪان را ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮدەاﻧﺪ آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎ�
ی
زﻧﺪانﻫﺎی ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� را بﺎ زﻧﺪانﻫﺎی ﭘهﻠﻮی ﻗﺎبﻞ ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ ﻧ�
داﻧﻨﺪ.
ا�ﺮ در ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن دﻫﻪی ﺷﺼﺖ �ﺧﻮاﻧ�ﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ و
ﺷ�دە بﻪ ر ت
اﺣی اﻋﺪام �ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن زﻣﺎن ﺷﺎە �
ی
ﺧﻮاﻧ�ﻢ ﮐﻪ زن ﺣﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ در اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪی �ﮏ ﺧﺎﻧﻪی ﺗ��
دﺳﺘﮕ� �ﺷﻮد ﻓﻘﻂ بﻪ دﻟ�ﻞ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدن اﻋﺪام ﻧ�ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ی
ﺣی در ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺟﻨﺎی و ﻋﺎدی ی ن
ﻧ� د�ﺪە �ﺷﻮد .ت
ت
وﻗی �ﺧﻮاﻧ�ﻢ ﮐﻪ
ی
ن
ﺧ�ﺎبﺎی و آوارە ،بﻪ پﻠ�ﺲﻫﺎی ﻣﺤﻞ بﺎج
در دوران ﭘهﻠﻮی زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪی
گ
�دادﻧﺪ ﺗﺎ آﻧهﺎ را بﻪ ﺟﺮ� ﺳﺎﺧﺘ� بﻪ زﻧﺪان بﺑ�ﻧﺪ ﺗﺎ ��ﻨﺎ� ﺑﺮای زا�ﻤﺎن
ﺑ�ﺎﺑﻨﺪ.
بﻪ ﻫﺮ روی ،آﻧﭽﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ بﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان بﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ
ای از »ادﺑ�ﺎت زﻧﺪان« ﻧﺼ�ﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪە ﺷﻮد ،ﺣﺎﺻ� اﺳﺖ از رو�ﮑﺮد
ﮔ�ی ﻧ��ﺴﻨﺪە از آنﭼﻪ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،بﻪو�ﮋە
ﺧﻮاﻧﻨﺪە و ﻓﺎﺻﻠﻪ ی
ت
ﮔ�ی ،زرە اﻧﺪ�ﺸﻪی اﻧﺘﻘﺎدی را
وﻗی ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﺎﻃﺮە در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی
بﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﺧ��ﺶ ﭼﻨﺎن راﺳﺖ ﮐﺮدە بﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎر ت
اﺳیﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ بﻪ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻧﺰد�ﮏﺗﺮ ﺷﺪە بﺎﺷﺪ.
بﺎز�ﺎی و اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻃﺮات
روش
ب
ت
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎر�ﺳﺖ ،و بﻪ ﺧﺎﻃﺮای ﮐﻪ
�
ﺎﻧﺎ ﻏ ی� اﯾﺮاﻧ�ﺎن ،بﻪ ز�ﺎنﻫﺎی د�ﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ �ﺎ ﻣ ش
ﻨت�
اﯾﺮاﻧ�ﺎن� ،ﺎ اﺣ�
ﮐﺮدەاﻧﺪ ،پﻧ�داﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از ﻃ��ﻖ ﺟﺴﺖوﺟﻮ در
ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨ� و ﻋﻤﻮ� ،ﮐﺘﺎب ش
ﻓﺮو�ﻫﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﮐﺘﺎب
ﻧ� ﺟﺴﺖوﺟﻮی ت
ﺷﻨﺎ� ﻣ� اﯾﺮان ،و ی ن
اﯾﻨ� تﻧی اﻃﻼﻋﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ ش
��
�
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ﮐﺘﺎب بﻪ دﺳﺖ آﻣﺪە اﺳﺖ .اﻣﺎ �� از ﻣهﻢﺗ��ﻦ ﻣﻨﺎب� ﮐﻪ در ﺗه�ﻪی اﯾﻦ
ت
ﻫﺎی در�ﺎرەی زﻧﺪان
ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ بﻪ کﺎر آﻣﺪ ،ﻓهﺮﺳی از ﺧﺎﻃﺮات و داﺳﺘﺎن ی
ﻣﻨ�ە ﺑﺮادران و رﺿﺎ ﻣﻌﯿیض ﺗه�ﻪ و بﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ ﻫﻤﺖ ی
ﻋ��ﺰان در اﺧﺘ�ﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ت
ﻓﺮﺻی دو�ﺎرە ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼهﻞ روزی را از اﻧبﺎر ﮐﺘﺎب
ﺗه�ﻪی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ش
ﻓﺮو� دﻧﺎ و ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨ� دوﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪی د�ﺠﯿﺘﺎ�
»آرﺷﯿﻮ اﺳﻨﺎد اﭘﻮز�ﺴﯿﻮن اﯾﺮان« � در ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان ﻓﺮوﮐﻨﻢ.
رد�ﺎی ﺷﺪە در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ۶ ،ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗبﻂ بﺎ
ﻋﻨﻮان
از ﻣ�ﺎن ۱۴۲
ِ
ب
ش
دوران اول �ﻌین
ﻣ�وﻃﻪ و ﭘهﻠﻮی اول اﺳﺖ .از ﻣ�ﺎن اﯾﻦ ﻋﻨﺎو�ﻦ
»ﺧﺎﻃﺮات ﺳ�ﺪ �ﻌﻘﻮب اﻧﻮار« ﺗﻨهﺎ ت ن
ﻣن بﻪ دﺳﺖ آﻣﺪە از دوران
ف
ش
ﺗﺎر�� ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣ�وﻃﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ بﻪ ﻟﺤﺎظ
از دوران ﭘهﻠﻮی اول اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺮاە بﺎ اﯾﻦ دوران بﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪ .بیﺗﺮد�ﺪ
ف
ﺗﺎر��
بﺎز�ﺎی ﺷﻮد ،ﺗﻔﮑ�ﮏ
در آﯾﻨﺪە ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﺛﺎر د�ﮕﺮی از اﯾﻦ دوران
ب
ﻫﻤﭽﻮن د�ﮕﺮ دورەﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان دوران ﭘهﻠﻮی دوم  ۶۷ﻋﻨﻮان را بﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادە
اﺳﺖ .ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� بﻪ دو دورە ﺗﻘﺴ�ﻢ ﺷﺪە اﺳﺖ.
دورەی اول از اﺑﺘﺪای �ﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﺎ اﻋﺪامﻫﺎی  ۱۳۶۷را ﭘﻮﺷﺶ
�دﻫﺪ .آﺛﺎر ﻣ��ﻮط بﻪ اﯾﻦ دورە ﺷﺎﻣﻞ  ۶۱ﻋﻨﻮان اﺳﺖ.
ﺧﺎﻃﺮات دوران دوم ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۸ﺗﺎ  ۱۳۹۸را
ﭘﻮﺷﺶ �دﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ  ۸ﻋﻨﻮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮر� ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻃﺮ تای
ش
ﻣﻄﺎﻟی ﮐﻪ بﻪ
ﻣﻨت� ﺷﺪە اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو،
اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﺷکﻞ ﮐﺘﺎب
ب
ﺷکﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺎﻣﻪ و �ﺎدداﺷﺖ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷبﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﺷﺪە در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� ﻟﺤﺎظ �ﺸﺪە اﺳﺖ.
تف
ﻧﺎ�ﺎﻓن ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘ� از ﺧﺎﻃﺮات
از �ﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺴﺖوﺟﻮ بﺎ�ﺪ بﻪ
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ئ
ﮐﺜ�
ﺑهﺎئ و د�ﮕﺮ اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی
ﻣﺬﻫی اﺷﺎرە ﮐﻨﻢ .ﻧﻈﺮ بﻪ ﺗﻌﺪاد ی
ب
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ﻋﻘ�ﺪئ اﻗﻠ�ﺖ ئ
ت
ﺑهﺎئ در زﻧﺪان �� ،از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﻣ��ﻮط بﻪ ﻏﯿبﺖ ﺧﺎﻃﺮات اﯾﻦ ﮔﺮوە در ﻣ�ﺎن ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
ت
ﻋﻘ�ﺪی اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ درﺧﺎﻃﺮات �
ا�� زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،بﻪ اﺧﻼقﻣﺪاری و
و
ئ
ئن
ﻣه��ﺎ ﻫﻤﺒﻨﺪ�ﺎن ﺑهﺎئ بﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﮐﺪ اﺷﺎرە ﺷﺪە اﺳﺖ .ﺗﻨهﺎ ﺧﺎﻃﺮەی
بﺎز�ﺎی ﺷﺪەی اﯾﻦ ﮔﺮوە بﻪ ﻗﻠﻢ روﺣ�ﻪ ئ
ﻃﺎئ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دو ﺟﻠﺪی
ب
.
ﺑهﺎی ،ﺳﺎرا اﺣﺮاری از
دوﺳﺘﺎن
از
ﺟﻮ
و
ﭘﺮس
در
اﺳﺖ
«
زﻧﺪان
ﮐﺘﺎب
»
ی
ئ
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻠﻮک ﺧﺎدم ،از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑهﺎئ ﻧﺎم ﺑﺮد اﻣﺎ درﺟﺴﺖوﺟﻮی
ف
ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪای و ت
�ﺸﺎی از اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧ�ﺎﻓﺘﻢ.
اﯾﻨ� تﻧی
از د�ﮕﺮ ﻧﺎ�ﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮر�� ،ﺗﻮان بﻪ کﻢﺷﻤﺎر ﺑﻮدن ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان
اﺧ� ،بﻪرﻏﻢ ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﯾﻦ دورە اﺷﺎرە ﮐﺮد .ﻋﻠﻞ
دﻫﻪی ی
گ
ت
ت
ف
ﺗﺎز� رﺧﺪادﻫﺎ و ﻧ�ﺎز بﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓن از
اﯾﻦ کﺎﺳی را در ﻧگﺎە اول �ﺗﻮان �
بﺤﺮان ﺑﺮای رﺳ�ﺪن بﻪ رو�ﮑﺮدی ﻋﻤﯿﻖ در ﻧﻮﺷﺘﺎر دا�ﺴﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﭘ�ﮕ�ی
وﺿﻌ�ﺖ ﺳﺎ�ﺴﻮر در اﯾﺮان ،ﺟ��ﺎن ﻣﺪام �ﮐﻮب و ﺗﺮس از ﺗﻌﻘ�ﺐ و ی
ﺻﺎﺣبﺎن ﻗﻠﻢ در اﯾﺮان از د�ﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﻧﻘﺼﺎن در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧ� را �ﺗﻮان رواج ت
اﯾﻨ�ﻧﺖ ،ﺳهﻮﻟﺖ ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ی
ت
ﺧ�ی دا�ﺴﺖ .پﺨﺶ �� ــﻊ و ﮔﺴ�دەی ﭘ�ﺎمﻫﺎ و
و ﺟﺎذبﻪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ب
ف
اﺧبﺎر ﻣ��ﻮط بﻪ ﻓﺮد زﻧﺪای در دوران ﺣبﺲ ،اﻧتﺸﺎر �ﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻓﺮد
ف
ﻫﺎی از ﺗﺠ��ﻪﻫﺎی زﻧﺪان در
زﻧﺪای بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ �ﺲ از آزادی ،ﺑ�ﺎن بﺨﺶ ی
ن
ﻧﺠ�ەای
ادﯾﻮی و
ﺗﻠ����ﻮی زﻧﺪاﻧ�ﺎن آزادﺷﺪە ،ﻫﻤﭽﻮن ز ی
ﻣﺼﺎﺣبﻪﻫﺎی ر ی
�
ئ
ﻧﺎﻣﺮئ از ﻣﻮاﻧﻊ ،ﺗﻮﻟ�ﺪ آﺛﺎر ﻣﺎﻧﺪگﺎر و ﻣﺴتﻨﺪ در ﺣﻮزەی ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان را
ﻣﺘﻮﻗﻒ �ﺎ ﺷﺎ�ﺪ بﻪ ﺗﻌ��ﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ،ﺷﺘﺎب رﺳﺎﻧﻪای �� از ﻋﻠﻞ ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت بﻪ ﺟﺎی
ادﺑ�ﺎت و ی ن
ﺷ�ﺪای ﻗﻠﻢ اﺳﺖ.
ﻧ� ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ ﺷﺪن ﺟﺎدوی �ﻋﺖ بﻪ ﺟﺎی
ی
کﻤ� ن
بﺪﯾﻦ ﺳبﺐ ،د�ﮕﺮ ت
�ﺸﺎی از ادﺑ�ﺎت زﻧﺪان و ﺧﺎﻃﺮەﻧ��� بﻪ ﻋﻨﻮان
ن
ن
ت
زﻧﺪای
درویﺷﺪەی
رﻧﺞ
ﮔﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ادﺑ�ﺎت د�ﺪە �ﺷﻮد .ادﺑ�ﺎی ﮐﻪ �
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را بﺎ ﻧگﺎ� بیﻗﻀﺎوت اﻣﺎ ﻧﻘﺎداﻧﻪ بﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪە ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻮن
تن
ﮔﻮی اﺑﺮ
ﺳﻨﺪی ب
ﻣﻌﺘ� ﺑﺮای اﺳتﻨﺎد بﻪ وﻗﺎﯾﻊ و آﻣﻮﺧن از آﻧهﺎ بﻪ کﺎر آ�ﺪ ی
و بﺎد و ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷ�ﺪ ﻓﻠ� در کﺎر ﺷﺪەاﻧﺪ ﺗﺎ راە ﺑﺮ ﺧﻠﻖ آﺛﺎری ﭼﻮن
ش
ﺷﻮر� ﻫﺴﺘﻢ« ﻋبﺎس ﺳﻤﺎ�ﺎر،
ﺣﺎﺟی» ،ﻣﻦ �ﮏ
»داد بیداد« و�ﺪا
ب
ئ
»درد زﻣﺎﻧﻪ« ﻣﺤﻤﺪﻋ� ﻋﻤﻮئ» ،ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان« ﺷهﺮﻧﻮش پﺎر�
ﻣﻨ�ە ﺑﺮادران» ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﻣﮑﻦ« ﻋﻔﺖ
ﭘﻮر» ،ﺣﻘ�ﻘﺖ ﺳﺎدە«ی ی
گ
ﻣﺎﻫبﺎز» ،ﮔﺮدﻧبﻨﺪ ﻣﻘﺪس« ﻣهﺮ ی ن
اﻧﮕ� کﺎر» ،زﻧﺪ� در زﻧﺪان« ﺑهﻤﻦ
اﺣﻤﺪی ئ
ف
اﻣﻮئ و »از ی ن
ﯾﻮﺳ�اﺷﮑﻮری ﺑبﻨﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﻟن ﺗﺎ او�ﻦ« ﺣﺴﻦ
بیﺗﺮد�ﺪ ذﮐﺮ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات بﻪ ﻋﻨﻮان آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ در اﯾﻦ ﺑﺮر� ،از
ارزش آﺛﺎر د�ﮕﺮ ﻧ�کﺎﻫﺪ .در واﻗﻊ ،ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ،ﭼﻪ آﻧگﺎە
ﮐﻪ در ﻓﻮر ضای از بﻐﺾ و ﺧﺸﻢ و داوریﻫﺎی �ﺴﻨﺠ�ﺪە ﺑﺮ کﺎﻏﺬ ��ﺸیﻨﺪ و
ﮔ�ی از بﺤﺮان و بﺎ رو�ﮑﺮدی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و
ﭼﻪ آﻧگﺎە ﮐﻪ در ﻓﺮاﻏﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی
ش
ﭘﮋوﻫ� ﺗه�ﻪ �ﺷﻮد ،ﻣﻨب� دﺳﺖ اول ﺑﺮای اﺳتﻨﺎد بﻪ وﻗﺎﯾﻊ دوران اﺳﺖ.
اﻣﻼی و دﺳﺘﻮری
�ﺲ بﺪﯾﻦ روال ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان ،ﭼﻪ آﻧگﺎە ﮐﻪ ﻏﻠﻂﻫﺎی ی
و ﺗﺎر ن
�� ﺧﻮاﻧﻨﺪە را دلزدە �ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ آﻧگﺎە ﮐﻪ بﺎ �ﻧ�ی ﺧﻮش و
ﻣﻌﺘ�
روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ او را ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﺎر�ﮏ زﻧﺪان �ﺑﺮد ،ﻣﻨب� اﺳﺖ ب
ف
و ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و در ت
دروی از ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺳ�ﺎ�
�ﺎﻓی
ت
وﻋﻘ�ﺪی در آن بﻪ ﺷﺪت �ﮐﻮب ﺷﺪە اﺳﺖ .ﺧﺎﻃﺮەی ﻫﺮ �ﮏ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ت
ت
ﺧﺸی اﺳﺖ از ﻗﻠﻌﻪی ﻓﺮور�ﺨﺘﻪی آﻣﺎل روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﻋﻘ�ﺪی
ﺳ�ﺎ� و
ن
ین
�زﻣن ،ﺗﺎ ﮐﺠﺎ از ﻧﻮ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد.
ﺳ�ﺎ� و ﻣﺪی اﯾﻦ
و اﻣﺎ ﺣکﺎ�ﺖ اﯾﻦ ﻧﺎی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی »روا�ﺖﻫﺎ یی از زﻧﺪان« ﺑﺮ ﻣﻮﺿ�ع زﻧﺪان ﺗﻤﺮﮐﺰ �ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
گ
�
ﻫﺎی از زﻧﺪ� در زﻧﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﭘ�ﺶ از اﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ بﻪ بﺨﺶ ی
ﻧﺎد�ﺪە ﻣﺎﻧﺪە اﺳﺖ.
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ت
ﻫﻔﺖ بﺨﺶ اﯾﻦ ت
ﻋﺸ� اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن
دﻓ� ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻔﺖ ﺷهﺮ
ن
ﺷ��ین ﭘ�ﻤﻮدەاﻧﺪ ﺗﺎ راە را ﺑﺮ د�ﮕﺮان
آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ بﻪ ﺗﻠ� و ی
ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺷهﺮ در ﺟﻐﺮاﻓ�ﺎی اﯾﻦ ت
دﻓ� بﺪﯾﻦ ﺳ�ﺎق ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .۱ :ﺑﺮر� کﻞ ﺧﺎﻃﺮات  .۲آواز و �ود  .۳بﺎزی و �ﮔﺮ�
ﻣﺬﻫی از ز�ﺎن ﻫﻤﺒﻨﺪ�ﺎن .۶
 .۴ز�ﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت  .۵اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی
ب
ﻣﺼﺎﺣبﻪﻫﺎ  .۷ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
ت
ﻣﻘﺪﻣﻪی اﯾﻦ ت
یف
ﭘ�ﺸن ،ﻣﺮوری اﺟﻤﺎ� اﺳﺖ ﺑﺮ
دﻓ� ﻃﺒﻖ ﺳنﺖ دﻓ�ﻫﺎی
آنﭼﻪ اﯾﻦ ت
دﻓ� بﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ی ض
ﻧ� ﺑﺮر� ک� ﻣﻮﺿ�ع ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان.
گ
ﻫﺎی از زﻧﺪ� در زﻧﺪان �ﭘﺮدازد ﮐﻪ �فﻧﻈﺮ از
اوراق بﻌﺪی بﻪ بﺨﺶ ی
ت
ن
ذای ی ن
ﭼﻨن ا�ﺎ� ،ﻫﻤﭽﻮن ﻫ�ی کﺎر�ﺮدی از ﺳﻮی زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ
رﻧﺞﻫﺎی �
کﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ ﺗﻠﺦ و ﺳﺨﺖ زﻧﺪان را ﺗﻠﻄ�ﻒ ﺳﺎزد .ﺷﺎ�ﺪ
گ
ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮ� از ف
ﻫ� ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ی ف
ا�تﺴﺎی و
درﻣﺎﻧﺪ�
ﺳﺘ� ﻣ�ﺎن
ب
�
گ
ﮔ�د .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ �� از اﻫﺪاف اﯾﻦ
درﻣﺎن ﻟﺤﻈﻪی درﻣﺎﻧﺪ� ﺷکﻞ � ی
ِ
گ
ت
ﻋﻘ�ﺪی
ﻫﺎی از زﻧﺪ� زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� و
بﺨﺶ
واﻗ�
ﻧﻤﺎ�ﺶ
ﺗﺤﻘﯿﻖ
ی
ت
ض
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘ�ﺶ از اﯾﻦ بﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎ� �ﺸﺪە ،ﭘﺮداﺧن بﻪ ﻣﻮﺿ�ع
ﻣﺬﻫی در زﻧﺪان ی ن
ﻧ� ﺑﺮ ﻋهﺪەی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی
ب
ن
ش
ﻣﺬﻫی زﻧﺪای از ز�ﺎن ﻫﻤﺒﻨﺪ�ﺎن
بﺨ� بﻪ ش�ح وﺿﻌ�ﺖ اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی
ب
ت
آﻧهﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادە اﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﺎی ﮐﻪ بﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت بﻪکﺎررﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪاﻧ�ﺎن �ﭘﺮدازد از ﮐﺘﺎب »اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�« اﺛﺮ
اﻋﻈﻢ ﮐ�ﺎ�ﺠﻮری ﺑهﺮە ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣبﻪﻫﺎ بﻪ دو ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم
ض
ﮔﻔﺘیﻫﺎی ض
ف
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻃﺮات دوران
بﻌ� از
ﺷﺪ .اول ﺷن�ﺪن
ت
زﻧﺪان ﺧﻮد را ش
ﻣﻨت� ﻧﮑﺮدەاﻧﺪ .دوم ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎی ﺧﺎ� ﻧکﺎی ﮐﻪ از ﻣﺮور
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی بﻪ دﺳﺖ آﻣﺪە از ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ �ﺸﺪە ﺑﻮد.
ﺑﺮگﻫﺎی پﺎ� نﺎی اﯾﻦ ت
دﻓ� ،ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪی ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان اﺳﺖ .ﺗﻨهﺎ وﺟﻪ
ت
ﻣﺸ�ک ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ بﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎر�
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ن
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧ�ع
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات �ﮏ
ف
ﺣﺬ� بﻪ ﺳبﺐ ﻧﺎم و ﻋﻘ�ﺪەی ﮐ� ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔ��نﺶ �ﺎ
ت
بﺎز اﯾﻦ دﻓ� ﻧهﺎد�ﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
�اﻧﺠﺎم بﺎ�ﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮەی �
ﺧﻮرا�ﺳﺖ ﺗﻠﺦ اﻣﺎ رەﺗﻮﺷﻪایﺳﺖ اﻧﺪک ﺑﺮای آﻏﺎز ﺳﻔﺮی ﺷ ی��ﻦ بﻪ
د�ﺎر ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن راە آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮا�.
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ﺣکﺎ�ﺖ آن ﮐﻪ آواز �داد
ﺗﺎ ﻣﺮگ را ﮔﻮش ﮐﺮ ﮐﻨﺪ!
ﻣﻨﺼﻮرە ﺷﺠﺎ�
ت
آوازﻫﺎی ﮐﻪ داﻣﻦداﻣﻦ
ﺑ�ﺸ�،
آواز را ﺧﻮب �ﺷﻨﺎﺳﻢ ،آوازﻫﺎی اﯾﺮ نای را
ی
اﻟ�ز ﺗﺎ ﺑیﻨﺎﻟﻮد و زا�ﺮس ﺑﺮازﻧﺪەی
ﺷﻌﺮ و ﺗﺮاﻧﻪی ﻓﺎر� را از داﻣﻨﻪﻫﺎی ب
ت
ﻣﻮﺳ�� اﯾﺮ نای ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤ� ﺗﺎ �ودﻫﺎی ﻣ�،
ﻗﺎﻣﺖ
ین
ت
ﻫﺎی ﮐﻪ ا�ﺮ بﻪ
از آوازﻫﺎی ﺳﻨی ﺗﺎ ﺗﺼن�ﻒﻫﺎی وﻃ  ،ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﻪ ی
آواز ﻧ�ﺷن�ﺪم و ﻧ�ﺧﻮاﻧﺪم ﻫﺮﮔﺰ در ﺧﺎﻃﺮم ﻧ�ﻣﺎﻧﺪ .آواز را ﭼﻨﺎن
ﺗن�ﺪە بﻪ ﻃﺒ�ﻌﺖ ا�ﺴﺎن �ﺑیﻨﻢ ﮐﻪ ا�ﺮ از ﻣﻦ پﺑ�ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ی ن
اوﻟن اﺑﺰار
ت
ﻣﻮﺳ�� ﭼ�ﺴﺖ بیﺗﺮد�ﺪ پﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺣﻨﺠﺮەی ا�ﺴﺎن! ﻗﺪﻣﺖ
اﺳﺘﻔﺎدە از اﯾﻦ ﺳﺎز ﻃﺒ�� ﺷﺎ�ﺪ بﻪ ف
زﻣﺎی ﺑﺮ�ﮔﺮدد ﮐﻪ ا�ﺴﺎن ﺑﺮای ی ن
اوﻟن
ﻧﻮای
بﺎر ﺗﻮا�ﺴﺖ رﻧﺞ و ﺷﺎدی ﺧﻮد را بﺎ ز�ﺮ و بﺎﻻ ﺑﺮدن ﺻﺪا ﻫﻤﭽﻮن ی
تن
ﺧﻮشاﻟﺤﺎن � دﻫﺪ.
ﭘﺮداﺧن بﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ا�ﺴﺎن از ﭘﺮﻧﺪە ﺧﻮاﻧﺪن
آﻣﻮﺧﺖ و از ﺟهﻨﺪە ﺣﺮﮐﺖ را ،ﮐﻨﺎر �ﮔﺬار�ﻢ و رد آواز »ﺑﻨﺪ�ﺎن« را از
ﮔ��ﻢ و �رو�ﻢ ،ﺗﺎ بﻪ ﮐﺠﺎﻫﺎ َﺑ َﺮد ﻣﺎ را ...
ﺧﻼل ﺧﺎﻃﺮاتﺷﺎن پی � ی
زﻧﺪان ﻗ� ،ﻧﺪاﻣﺘگﺎە �ﺴﻮان
ﺧ� اﻋﺪام دﺳﺘﻪﺟﻤ� ﺑن�ﺎنﮔﺬاران ﭼ��ﮏ
ﻏﺮوب �ﺎزدە اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ب
ﻫﺎی ﻓﺪای ﺧﻠﻖ بﻪ زﻧﺪان ﻗ� �رﺳﺪ .ی ن
ﺷهن ﮐﻪ ﻧﺎم ﻫﻤ� و ﺑﺮادرش
ی
٢١

روا�ﺖﻫﺎ یی از زﻧﺪان

در ﻣ�ﺎن اﺳﺎ� اﻋﺪامﺷﺪگﺎن اﺳﺖ در ﺳﮑﻮت بﻪ ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮە �رود و بﻪ
ﺧ�ە �ﺷﻮد ،ﻋﺎﻃﻔﻪ بیبﺎور بﻪ ﻣﺮگ ﻫﯿﭻ ﻋ��ﺰی ،آرام بﻪ ﺳﻮی
آﺳﻤﺎن ی
ن
ﺷهن ﻫﻢ زﻧﮓ ﺻﺪای
او �رود و ﮐﻨﺎرش �ا�ﺴﺘﺪ .اﻧگﺎر �ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ی
ﺻﻤ�� اﺳﺪﷲ ﻣﻔﺘﺎ� را از ورای ﺳیﻨﻪی ﭘﺮدردش �ﺸﻨﻮد ت
وﻗی در
آﺧ��ﻦ ﻣﻼﻗﺎت بﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ا�ﺮروزی بﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻦ را اﻋﺪام
ﮐﻨﻨﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ �ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑبﯿﻨﻢ«� .ﺲ ﭼﺮا ﻧ�ﺎﻣﺪە ﺑﻮد؟...کﻢکﻢ
ین
ﮔ�د و بﺎﻧﮓ رﺳﺎی
زﻣﺰﻣﻪای
آﻫﻨﮕن در اﺗﺎق بﻠﻨﺪ �ﺷﻮد ،ﻧﺎ�هﺎن اوج � ی
آن ﻓﻀﺎی زﻧﺪان را ﭘﺮ �ﮐﻨﺪ:
ﮐﺒ�
» ...بﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﺻﺪک ﺧﻠﻖ ی
ﺟ� ﺗﻮاﻧﺎی زﻣﺎن
بﺎد اﯾﻦ ب
ﺑﻮی ﺧﻮن اﺳﺪم را
�رﺳﺎﻧﺪ بﻪ ﺷﻤﺎل
�رﺳﺎﻧﺪ بﻪ ﺟﻨﻮب
ﺑﻮی ﺧﻮن ﺳﻌ�ﺪم را
�رﺳﺎﻧﺪ بﻪ ﺷﻤﺎل
�رﺳﺎﻧﺪ بﻪ ﺟﻨﻮب «....
از آن �ﺲ بﺎ ﺷﻌﺮ و �ود ،ﺳﻮگ آن ﻋ��ﺰان را پﺎس �داﺷت�ﻢ و بﻪ
ﺣﺎﺟی .ﻋﺎﻃﻔﻪ(۱۳۸۳ .
�ﺎدﺷﺎن �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ) ...و�ﺪا
ب
گ
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﮔ�ﻠ� در ﻗ�
ﺳﺎل  ،۵۲ﻣﻌﺎون بﺪﺧﻮی زﻧﺪان ﻗ� ن
زی از ﻣ�ﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﺎدی را بﺎ
ﻃﻨﺎب بﻪ ﻣ�ﻠﻪی واﻟﯿبﺎل رو�ﻪروی اﺗﺎق زﻧﺎن ﺳ�ﺎ� �ﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﻼق
ن
زﻧﺪایﻫﺎ بﻪ ت
اﻋ�اض بﻪ در �ﮐ��ﻨﺪ و ت
�زد.
وﻗی زن زﻧﺪاﻧبﺎن در را بﺎز
�
ت
ﮔ�د و بﻪ ﻫﻢاﺗﺎ�ﻫﺎ �
�ﮐﻨﺪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻓﻮرا دﻫﺎن او را ﻣﺤکﻢ بﺎ دﺳﺖ � ی
ﮔ��ﺪ ﺑ�ﺎﯾ�ﺪ یﺑ�ون .ﻫﻤﻪ بﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون ﯾﻮرش �ﺑﺮﻧﺪ و ﺷﻼق را از
٢٢

ﺣکﺎ�ﺖ آن ﮐﻪ آواز �داد ﺗﺎ ﻣﺮگ را ﮔﻮش ﮐﺮ ﮐﻨﺪ!

ن
زﻧﺪای ﺑﻨﺪ ﻋﺎدی را
دﺳتﺶ یﺑ�ون �ﮐﺸﻨﺪ .و ﺑﻨﺪﻫﺎی دﺳﺖ و پﺎی زن
گ
بﺎز �ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ت
اﻋ�اض ﻫﻤ� ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ��ﺸیﻨﻨﺪ و بﻪ اﺗﺎق
ﺑﺮﻧ�ﮔﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎبﻞ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﻌﺎون زﻧﺪان ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤ� �ﺸﺎن
در آﻫین ﺣ�ﺎط بﺎ �وﺻﺪا بﺎز �ﺷﻮد و
ﻧ�دﻫﻨﺪ .ﻫﻨگﺎم ﻏﺮوب ﻧﺎ�هﺎن �
� ﭼهﻞ ﻧﻔﺮ از ��ﺎزﻫﺎی گﺎرد زﻧﺪان بﺎ بﺎﺗﻮم وارد �ﺷﻮﻧﺪ ...» .ﻣﺎ
ﭘ��ﺪ�ﻢ و بﺎﺗﻮمﻫﺎﺷﻮن را ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ .اونﻫﺎ دﻧبﺎل �ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺘﮏ �زدﻧﺪ،
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺷﻌﺎر �داد�ﻢ .ﻓ��ﺎد زنﻫﺎی ﺑﻨﺪ ﻋﺎدی بﺎ ﻓ��ﺎد �ﺎ ﻗﻤﺮ فﺑی ﻫﺎﺷﻢ
ین
ﺣﺴن ﺻﺤﻨﻪ را بﻪ ﺻﺤﻨﻪی ﮐ��ﻼ ﺗبﺪ�ﻞ ﮐﺮدە ﺑﻮد .ﺧﻼﺻﻪ
و �ﺎ اﻣﺎم
ﻫﻤﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺪا�ﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺮای �ﺸﺎن
گ
گ
ﻫﻤبﺴﺘ� ﻫﻤﻪ بﺎ ﻫﻢ از درون ﺳﻠﻮلﻫﺎ �� از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﮔ�ﻠ� را بﺎ ﺷﻌﺮ
ﺟﺪ�ﺪی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ بﺎ ﻓﻀﺎی آن ﺳﺎلﻫﺎ �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ:
ﻣﻤﺪﻋ� ﻣﻤﺪﻋ�
ن
ﻧﺪاری بﺨﻮری
ﺗﻮ
ﺳﮓ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮرە
وﺷﻮن ِ
ﺣﺎﺟی ،ﻋﺎﻃﻔﻪ.
بی �ﺸ�ﻢ ﻓ��ﺎد ﺑ��ﻢ ﺗﺎ آزاد ﺑ��ﻢ آزاد ﺑ��ﻢ ) «....و�ﺪا
ب
(۱۳۸۳
ن
ﺷﺎ�ﺪ زﻧﺎن زﻧﺪای ﺑﻨﺪ ﻋﺎدی ﺗﺎ آن روز اﯾﻦ آواز دﺳﺘﻪﺟﻤ� ﮔ�ﻠ� را
�ﺸن�ﺪە ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ آواز ﮐﻪ بﻪ دﻧبﺎل آن ﺣﺮﮐﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖﮔﺮاﻧﻪ از زﻧﺎن
ﻋﺎدی ﺑﻮد بیپﺎﺳﺦ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
آوازﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﻨﺪ ﻋﺎدی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻨﺪ ﺳ�ﺎ� ﻗ�
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� در ﻃبﻘﻪی اول ﻧﺪاﻣﺘگﺎە �ﺴﻮان زﻧﺪان ﻗ� و زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﻋﺎدی در ﻃبﻘﻪی دوم آن ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻧﺪ .بﻌﺪ از ﻓﺮار شا�ف در ﺳﺎل
ن
ﮔ�د و اﺳﺘﻔﺎدە
 ،۱۳۵۲ﻣﻤﻨﻮﻋ�ﺖﻫﺎی ﺑﻨﺪ زﻧﺎن زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� ﺷﺪت � ی
از ﻫﻮاﺧﻮری و د�ﮕﺮ اﻣکﺎﻧﺎت ﻣﻤﻨ�ع �ﺷﻮد .زنﻫﺎی ﺑﻨﺪ ﻋﺎدی ﺑﺮای
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گ
�ﺸﺎن دادن ﻫﻤﺪردی و ﻫﻤبﺴﺘ� بﺎ زﻧﺎن ﺳ�ﺎ� ،ﺷﺐﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮە بﺎ
ﺻﺪای بﻠﻨﺪ آوازﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪ بﺎزاری ﺧﺎص ﺧﻮد را �ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و بﺎ رﻗﺺ
و آواز ﺳ� در �ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻫﻤﺴﺎ�ﻪﻫﺎی ﻃبﻘﻪی ی ن
پﺎﯾن داﺷتﻨﺪ:
ﻏ��ی دﯾﻮاﻧﻪ �ﺷﻪ
»دل ﻣﻦ در ب
�� ﻫﻢدرد ﻣﻦ ﭘ�ﺪا ﻧ�ﺷﻪ
�� ﻫﻢدرد ﻣﻦ ﯾﻮﺳﻒ زﻟ�ﺨﺎ
ﺣﺎﺟی(۱۳۸۳ .
کﻠ�ﺪش گﻢ ﺷﺪە ﭘ�ﺪا ﻧ�ﺷﻪ) « ...و�ﺪا
ب
ن
زﻧﺪای ﺑﻨﺪ ﺳ�ﺎ� اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ را ﺗﺎ آن روز �ﺸن�ﺪە ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘ�ﺎم
ﺷﺎ�ﺪ زﻧﺎن
گ
ﻫﻤبﺴﺘ� و ﻫﻤﺪ� اﯾﻦ آواز را بﻪ ﮔﻮش ﺟﺎن ﺷن�ﺪﻧﺪ!
آوازﻫﺎی ﻋ�ﺪ ﻓﻄﺮ در زﻧﺪان ﻗ�
ﺳﺎل  ،۱۳۵۳ﭘﺮیدﺧﺖ ت
آﯾی بﺎ آن ﭼﺸﻤﺎن ﻏﺰالوارش � از ﺑﻨﺪ زﻧﺎن
ﺳ�ﺎ� زﻧﺪان ﻗ� در �آورد .رﻗ�ﻪ دا�ﺸﮕﺮی �ﮔ��ﺪ» :بﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﺪایﻫﺎ �
ﭼﺸﻤﺎ�ﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻏﺰال ﺻﺪا�ﺶ �ﮐﺮد�ﻢ} {...ﻣﺎ ی
ﻣﺬﻫی
ﮐﻮﺷ�ﺪ�ﻢ در ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﻣﺮاﺳﻢ ﻋ�ﺪ ﻓﻄﺮ بﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ
ب
ﻫﺎ کﻤﮏ ﮐﻨ�ﻢ {...}.ن
ﺑﺮ� از ﻣﺎ در رابﻄﻪ بﺎ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن را �ﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد�ﻢ و ﻣﻦ گﺎە بﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن بﻪ ﺻﺪای بﻠﻨﺪ
ﺳﻮرەای از ﻗﺮآن را ﮐﻪ از ﻣﻌﻨﺎ و آﻫﻨﮓ ﻣﻮزون و ﺷﻌﺮﮔﻮﻧﻪاش ﺧﻮﺷﻢ �
آﻣﺪ� ،ﺧﻮاﻧﺪم اﻣﺎ در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﻋ�ﺪ ﻓﻄﺮ ،ﻏﺰال بیﻣﻘﺪﻣﻪ ش�وع ﮐﺮد
بﻪ ﺧﻮاﻧﺪن �� از آوازﻫﺎی ﺳ�ﻤﺎﺑیﻨﺎ }� {...ﮏبﺎرە ﺑﻨﺪ ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺪ .ی ن
ﻃﻨن
ین
ﺻﺪای زﻧﮓدار ﻏﺰال ﻫﻤﻪ را بﻪ ﮔ��ﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
دﻟنﺸن ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺻﺪای
ی
بﻪ اﻣﺮوز در ﮔﻮﺷﻢ ﺿبﻂ اﺳﺖ...
ﻫﺮآن ﮐﺲ ﻋﺎﺷﻘﻪ از ﺟﻮن تﻧ�ﺳﻪ
ﮐﻪ ﻋﺸﻖ از ﮐﻨﺪە و زﻧﺪون تﻧ�ﺳﻪ
دل ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ﮔﺮگ ﮔﺮﺳﻨﻪ
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ﮐﻪ ﮔﺮگ از �� ﭼ��ﻮن تﻧ�ﺳﻪ
ﮔ�ی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،اوا�ﻞ ﺳﺎل  ۵۵ﺷن�ﺪ�ﻢ«
ﺧ� ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻏﺰال را در در ی
ب
ﺣﺎﺟی .رﻗ�ﻪ دا�ﺸﮕﺮی(۱۳۸۳ .
) و�ﺪا
ب
ت
ﻣﺸ�ک
»بﻼﭼﺎو« در کﻤﯿﺘﻪ
ﻻﺷﺎی ﺗﺎزە از اﯾﺘﺎﻟ�ﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎوا�
ﺳﺎل  ،۱۳۵۲ﻓ��ﺪە
ی
ن
ت
دﺳﺘﮕ�ش �ﮐﻨﺪ و درکﻤﯿﺘﻪی ﻣﺸ�ک زﻧﺪای �ﺷﻮد .ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ی
گ
ﮐﻪ درکﻤﯿﺘﻪ و در ﻫﻤﺴﺎ�� بﺎ دا�ﺸﺠ��ﺎن ﻣﺤﺒﻮس در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺠﺎور
ف
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌ��ﻒ ﮐﺮدە اﺳﺖ .ت
وﻗی
کﻢکﻢ ﻫ��ﺖ �ﮏ
ت
ﺷن�ﺪ ��ﻫﺎ بﺎ ﻫﻢ آوازﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤ� �ﺧﻮاﻧﻨﺪ و دﺧ�ﻫﺎ �ﺸ��ﻖﺷﺎن
�ﮐﻨﻨﺪ و گﺎ� ی ن
ﻧ� ﺑﺮﻋﮑﺲ .ت
وﻗی ﺷن�ﺪ ﮐﻪ �� ﺳﻠﻮل وﺳ� ﻗﺮآن �
ﺧﻮاﻧﺪ و بﻘ�ﻪ ﺳﺎ�ﺖ �ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻮش �ﮐﻨﻨﺪ .ت
وﻗی ﻓهﻤ�ﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن
ﺧﻮاﻧﺪن بﻪ ﺻﺪای بﻠﻨﺪ آزاد اﺳﺖ و �ود و آوازﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤ�
وﻗی ﮐﻪ ﺧﻮد ی ن
ﻣﻤﻨ�ع! و ت
ﻧ� �ودﺧﻮان ﺷﺪ:
»  ...ﭼﺸﻢ ﻧﮕهبﺎنﻫﺎ را ﮐﻪ دور �د�ﺪ�ﻢ ،ﺑﺮای ﻫﻢ آواز �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ .ﻣﻦ
ّ
ب� ﭼﺎو �ود ی ن
پﺎرﺗ�انﻫﺎی
ﻫﻢ ﭼﻨﺪ بﺎر ﺑﺮا�ﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪم� .ﮏ بﺎر ﮐﻪ
اﯾﺘﺎﻟ�ﺎی را �ﺧﻮاﻧﺪم بﻘ�ﻪی ﺳﻠﻮلﻫﺎ در �ا� ﺑﻨﺪ بﺎ ﻣﻦ دم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ی
١
ش
ﭼﻪ اﺣﺴﺎس ﻟﺬتبﺨ� .اﻣﺎ رﺳﻮ� از دﻣﺎﻏﻢ درآورد و بﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ن
ﺗﻮدﻣﺎ�اش ﻣﺮا ﻣﺆاﺧﺬە ﮐﺮد«.
ﺧﻮاﻧﺪن بﻼﭼﺎو ﭼﻨﺪﯾﻦ بﺎر بﺎ آن ﺻﺪای
ﻻﺷﺎی(۱۳۸۳ .
ﺣﺎﺟی .ﻓ��ﺪە
)و�ﺪا
ب
ی
ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ
ض
ش
ﺧ� ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن یﺑ�ن ﺟﺰی و ﺷﺶ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوە او بﻪ ﻫﻤﺮاە دو
ب
ش
ﻣﺠﺎﻫﺪ روی ﺗپﻪﻫﺎی او�ﻦ ،آﻧﭽﻨﺎن �ا�ﻂ زﻧﺪان را ﺻﻌﺐﺗﺮ از ﻫﻤ�ﺸﻪ
 .١ﻧﺎم بﺎزﺟﻮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﻣﻌﺮوف کﻤﯿﺘﻪی ت
ﻣﺸ�ک
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�ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪ�ﻘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدپﺎ�ﺪاری بﻪ ﺧﻮاﻧﺪن �ودی ﭘﻨﺎە �ﺑﺮد ﮐﻪ
ﺧﻮد و ﻏﺰال ت
آﯾی ﺷﻌﺮش را در زﻧﺪان �ودە ﺑﻮدﻧﺪ.
»ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻦ ای ﻋﺸﻖ
ﮐﻪ ﺟﺎن بﺎزم در رﻫﺖ ای ﻋﺸﻖ
ﻧ�ﺎرزد ﺟﺎن در ر� بﺎﻻ
ﮐﻪ ی ن
ﻧﺎﭼ� اﺳﺖ ﻫﺪ�ﻪای ِای ﻋﺸﻖ
بﻪ ﺧﻮن پﺎ� ﺷه�ﺪاﻧﺖ
بﻪ ﻗﻠﺐ ﭘﺮﺧﻮن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ
ش
ﺧﺎﻣﻮ�
ﻧﮕ�د اﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪ
ی
ﺣﺎﺟی  .ﺻﺪ�ﻘﻪ(۱۳۸۳ .
ﻓﺮوزی از ﻫﺮ ﮐﺮان ای ﻋﺸﻖ) «....و�ﺪا
ب
و اﯾﻦ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺑﻮد...
زﻧﺪان او�ﻦ ،ﺑﻨﺪ زﻧﺎن
ﻟﯿﻮانﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ پﻼﺳت�� و رﻧﮓ ﮐﺪر ﭼﺎی داﺧﻞ آن در ﻧﻮر زرد کﻢرﻧﮓ
ﺳﻠﻮل ،ﻫﻨﻮز �ﺗﻮا�ﺴﺖ ﺟﺎن ﺷ�ﻔﺘﻪ و ﺻﻮر ﺧ�ﺎ� ی ف
ﺷهن و ﺛ��ﺎ را بﺪاﻧﺠﺎ
پﺎﯾن ،ﺧ�� ی ن
ﺷهن »بﺎ ﺻﺪای ی ن
ﺑﺮد ﮐﻪ ی ن
پﺎﯾن ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﮕهبﺎن �ﺸﻨﻮد«
ی
ﺑﺮای ﺛ��ﺎ و بﻪ �ﺎد ﺑﺮادر اﻋﺪامﺷﺪەاش ﺣﻤ�ﺪ آواز بﺨﻮاﻧﺪ:
»ﺑ�ﺎ ق
ﺳﺎ� آن � ﮐﻪ ﺣﺎل آورد
ﮐﺮاﻣﺖ ﻓﺰا�ﺪ کﻤﺎل آورد
بﻪ ﻣﻦ دە ﮐﻪ �ﺲ بیدل اﻓﺘﺎدەام
ﺣﺎﺟی .ﺛ��ﺎ(۱۳۸۳ .
و ز�ﻦ ﻫﺮ دو بیﺣﺎﺻﻞ اﻓﺘﺎدەام ) «...و�ﺪا
ب
ن
ﺷه��ﺎی
آوازﻫﺎی زﻧﺪان ﻣﻮﻗﺖ
ن
ق
ت
در ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮدان زﻧﺪای کﻤ� بﻪ آواز و �ود ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ .ﻧ�
ن
ن
آوازﺧﻮای در زﻧﺪان
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ
ﺣﻤ�ﺪ�ﺎن از ﻣﻌﺪود ﻣﺮدان
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ت
اﺷﺎری ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎە ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە  ۱۳۵۰بﻪ زﻧﺪان
ن
ﺷه��ﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪە ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ بﺎ ﮔﺮوە ﺷﺎﺧﻪی بﺗ��ﺰ آﺷﻨﺎ
ﻣﻮﻗﺖ
ﺧ� اﻋﺪام دﺳﺘﻪﺟﻤ� ﺑن�ﺎنﮔﺬاران ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺪ .او از روزی �ﮔ��ﺪ ﮐﻪ ب
ﻓﺪای بﻪ آﻧﺠﺎ �رﺳﺪ »آﻧهﺎ بﺎ ﻫ�ﺠﺎن و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎدە آﻫﻨﮓ
ی
�ودﻣﺎﻧﻨﺪی را بﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪﺟﻤ� ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
بﻤبﺎﻻرﺗﻮپ ﻻر
ﻫﺎ�ﺪ ﻋﺴﮕﺮﻟﺮ...
ِ
ن
و د�ﮕﺮان ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ز�ﺎن آذری ﻧ�دا�ﺴتﻨﺪ یﻧ� بﻪ ﻧﻮ� ﻫﻤﺮا� �
ﮐﺮدﻧﺪ ) «.ﺣﻤ�ﺪ�ﺎن.(۱۳۸۳.
ت
ﻣﺸ�ک
کﻤﯿﺘﻪی
ً
ن
ت
ﺳﺎل  ،۱۳۵۳ﺧ��ﻫﺎ درکﻤﯿﺘﻪی ﻣﺸ�ک زﻧﺪای ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢﺳﻠﻮ� ،ﻣﺜ�
ﻋ� ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﻫﻮﺷﻨﮓ اﺳﺪی! اﯾﻦ ﻫﺮ دو از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺎە ﺑﻮدﻧﺪ و از
ت
ﻫﺎی بﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻫﻮاداران ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳ�� در �ﮏ ﺳﻠﻮل! در ﮐﺘﺎب »ﻧﺎﻣﻪ ی
ﺷﻌﺮﺧﻮای ،ﮐﺘﺎب ن
ن
ن
ﺧﻮای و ی ن
آوازﺧﻮای اﯾﻦ ﻫﻢﺳﻠﻮ�ﻫﺎ
ﻧ�
ﮔﺮم« از
اﻧﻘﻼی ﮐﻪ در زﻧﺪان
ﺧﺎﻃﺮ تای ﻧﻘﻞ ﺷﺪە اﺳﺖ»:گﺎە �ﺷﺪ ﮐﻪ �ودﻫﺎی
ب
اﻫﻮاز �ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم �ﺧﻮاﻧﺪم و او بﺎ ﻟﺬت ﮔﻮش �داد .بﭽﻪﻫﺎ روی
ﺗﺮاﻧﻪ »داﻣﻦﮐﺸﺎن  ،ق
ﺳﺎ� �ﺧﻮاران« �ودی بﻪ ﻣﻨﺎﺳبﺖ  ۱۶آذر روز
دا�ﺸﺠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ:
بﺎر دﮔﺮ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ آذر
آﻣﺪ و � بﻪ �
در ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم ﺷﻌﻠﻪ اﻓﮑﻨﺪ
دا�ﺸﺠﻮی اﯾﺮان
ﺟﻨبﺶ
ی
بﻪ ﺧﻮن ﺷه�ﺪان ،در رە ﺧﻠﻖﻣﺎن ،ﺧﻮردە ﺳﻮﮔﻨﺪ...
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آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای بﻪ �ود ﮔﻮش �داد� .ﮏ بﺎر ﮐﻪ بﺎ ﺻﺪای ﻧﮑﺮەام ﺗﺮاﻧﻪ
�
ی اﺻ� را ﺧﻮاﻧﺪم از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﺨﻮاﻧﻢ .و ﻣﻦ گﺎ� از �
ن
ﺷﻮ� ش�وع بﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺮاﻧﻪی اﺻ� �ﮐﺮدم:
ق
ﺳﺎ� �ﺧﻮاران
داﻣﻦﮐﺸﺎن� ،
از ﮐﻨﺎر �ﺎران
ﻣﺴﺖ و ﮔ�ﺴﻮاﻓﺸﺎن �ﮔ��ﺰد
در ﺟﺎم � ،از ش�ﻧﮓ دوری
وز ﻏﻢ ﻣهﺠﻮری ،ﭼﻮن ش� بای ﺟﻮﺷﺎن � ،ﺑ��ﺰد...
ف
ﻧﺨﻮای(!).
...و آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای �ﮔﻔﺖ :ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺟﺎن ﻗﺮار ﺷﺪ اﯾﻦ را
)اﺳﺪی(۲۰۱۱ ،
دﻫﻪی ﺷﺼﺖ
ت
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺷﺐ روز  ۲۴ﺷه��ﻮر ﺳﺎل  ،۱۳۶۰اﺳﻢ ﻋﻄ�ﻪ دﺧ� ﻣﺠﺎﻫﺪ
بﺎزﺟﻮی ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ» .از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻋﻄ�ﻪ از ﺑﻨﺪ
ﻫﺠﺪە ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای
ی
ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﻗﻠبﻢ ﻣﺜﻞ ﻣ�غ �ﮐﻨﺪە در ﺳیﻨﻪام ﭘ��ﺮ �زد .ﭼﺸﻢ بﻪ در
دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻫﺮوﻗﺖ بﺎز �ﺷﺪ ،از ﺟﺎ �ﭘ��ﺪم .ﺛﺎﻧ�ﻪﺷﻤﺎری �
ﮐﺮدم}�{...اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﭼهﺎر بﺎﻣﺪاد ﺻﺪای ﻣه�ﺐ رﮔبﺎر ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﻫﻤﻪی ﻓﻀﺎی او�ﻦ را ﭘﺮ ﮐﺮد .ﻫﻤﻪی ﺑﻨﺪ در ﻣﺎﺗﻢ ﻓﺮو رﻓﺖ .ﻧ�دا�ﺴت�ﻢ
ﺳ�دە ﺷﺪەاﻧﺪ} {...ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
دو�ﺎرە ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ بﻪ ﺟﻮﺧﻪﻫﺎی اﻋﺪام پ
ﺷن�ﺪن ﺻﺪای یﺗ�ﻫﺎی ﺧﻼص ﺑﻮدﻧﺪ .ت
وﻗی ش�وع ﺷﺪ بﺎ بﻐﺾ ش�وع بﻪ
ﺷﻤﺮدن ﮐﺮد�ﻢ... ،۱،۲،۳ .و ﺗﮏ یﺗ�ﻫﺎ ﺗﺎ  ۶۰اداﻣﻪ ﭘ�ﺪا ﮐﺮد .دو�ﺎرە
ﺳﮑﻮت ﺣﺎ�ﻢ ﺷﺪ {...} .ﻧ�داﻧﻢ از ﮐﺠﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺑهﺖ و ﺳﮑﻮت
ﻣﺮﮔبﺎر ﻧﺎ�هﺎن بﺎ �ود درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و �ﮏبﺎرە ﻫﻤﻪ بﻪ آن ﭘﯿﻮﺳتﻨﺪ:
ﻣﺠﺎﻫﺪ! ﻣﺠﺎﻫﺪ!
ﻣﺠﺎﻫﺪ بﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺰدان ﺧﻮد
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ﻣﺠﺎﻫﺪ،ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﻣﺠﺎﻫﺪ وﻓﺎ ﮐﻦ بﻪ ﭘ�ﻤﺎن ﺧﻮد
........
ﻋﻄ�ﻪ �ود ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و رﻓﺖ)«...ﺣﺎج ﺣ�ﺪری(۱۳۸۳.
ﺷهﺮزاد
ئ
ﻫﺮﭼﻨﺪ روز در ﻣ�ﺎن ﺻﺪای ﮐﭽﻮئ در ﺑﻨﺪ �ﭘ�ﭽ�ﺪ :ﮐﺠﺎﺳﺖ اﯾﻦ
ﺷهﺮزاد رﻗﺎﺻﻪی ﻓ�ﻠﻢﻫﺎی ﻓﺎر�!»..ﺷهﺮزاد �ﮔﻔﺖ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ
ﺻ�ﻐﻪاش �ﺸﻮد و او ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدە ی ن
ﻫﻤن بﺎﻋﺚ اذ�ﺖ و آزار ﺑ�ﺶ از ﺣﺪ
گ
او ﺷﺪە ﺑﻮد .بﻪ ﭘﺮوﻧﺪەاش رﺳ�ﺪ� ﻧ�ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨهﺎ در �ﮏ اﺗﺎق رﻫﺎ�ﺶ
گ
ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠ�ﻪاش ﺳﻢ ش
پﺎ� �ﮐﺮدﻧﺪ} {...ﺑﺮای رﺳ�ﺪ� بﻪ ﭘﺮوﻧﺪە
ئ
ﮐﭽﻮئ بﻪ ﺑﻨﺪ آﻣﺪ و
اش دﺳﺖ بﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زد� .ﺲ از ﺳﻪ روز ﮐﻪ
روﺳیای ﺑ�ﺶ ﻧ�ﺴﺖ و ﻧبﺎ�ﺪ ادای
بﺎ ﻓﺤﺶ و بﺪ و یﺑ�اە بﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
پ
ُ
ﺗﻨهﺎی ز�ﺮ �م رﻓﺖ و ﭼﻮن
ﻣبﺎرز�ﻦ را درآورد ،اﻋﺘﺼﺎب ﺧﺸﮏ ﮐﺮد .در ی
در�ﺎﻓﺖ اﻋﺘﺼﺎب �ﮏﻧﻔﺮەاش بﻪ ﻧت�ﺠﻪای ﻧ�رﺳﺪ ،اﻋﺘﺼﺎ�ﺶ را بﻌﺪ از
�
دە روز ﺷﮑﺴﺖ� .ﺲ از آن اﯾﻦ ﺷهﺮزاد واﻗﻌﺎ ﺷﮑﺴﺖ}� {..ﺴبﺖ بﻪ
�
ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺮت �ﺸﺎن �داد و اذ�ﺖ �ﮐﺮد .ﺧﺼﻮﺻﺎ بﭽﻪﻫﺎی ﺳ�ﺎ�
را {...}.روزی ﮐﻪ از زﻧﺪان ﻣﺮﺧﺺ �ﺷﺪم ﻃﺎﻗﺖ ﻧ�ﺎورد ،ﻣﺮا در آﻏﻮش
ﮔﺮﻓﺖ و در ﮔﻮﺷﻢ آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻄﻮر �ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎﻫﺎ را دوﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﻢ {...}.و بﻌﺪ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻧﮕهبﺎن بﺎ ﺻﺪای بﻠﻨﺪ زد ز�ﺮ آواز:
ﻗﻔﺲ را �ﺴﻮزان
رﻫﺎ ﮐﻦ ﭘﺮﻧﺪگﺎن را
�ﺸﺎرتدﻫﻨﺪگﺎن را...
بﭽﻪﻫﺎ ی ن
ﺟﻤ� بﭽﻪﻫﺎ از اﺗﺎقﻫﺎ ﺷن�ﺪە �
ﻧ� بﺎ او ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺻﺪای
�
ﺷﺪ)«.ﻧﺎ� ﻣهﺎﺟﺮ .ﻣ��ﻢ اﻟﻒ(۱۳۷۷ .
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ﺟﺎن ﻣ��ﻢ
ِ
ﻋﻔﺖ ﻣﺎﻫبﺎز از روزی �ﻧ��ﺴﺪ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ آﺳﺎ�ﺸگﺎە بﻪ ﺑﻨﺪ ﺟﺪ�ﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺑﺮ� در اﻧﻔﺮادی و ف
�ﺷﻮﻧﺪ .ف
ﺑﺮ� در ﮔﺮوەﻫﺎی ﺳﻪﻧﻔﺮە ﻣﺴﺘﻘﺮ �
ن
ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺴﺎی بﺎ د�ﺪن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﺎر�ﮏ و بﺪون ﭘﻨﺠﺮەی ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺜ�ﻒ و ﺑ��ﻨﺎ� و ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی آﻟﻮدە ،ﭼﻨﺎن ﺷﻮﮐﻪ �ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺻﺪای ﮔ��ﻪﺷﺎن بﻠﻨﺪ �ﺷﻮد .دمدﻣﺎی ﻏﺮوب ﺑﻮدە و وﻗﺖ ﻧﻤﺎز
�ﻌین پﺎﺳﺪارﻫﺎ در ﺑﻨﺪ ﻧ�ﺴتﻨﺪ .ی ن
ﻫﻤن بﺎﻋﺚ �ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻔﺖ ﻣﺎﻫبﺎز
ﺑﺮای ﺗﻘ��ﺖ روﺣ�ﻪی دوﺳﺘﺎ�ﺶ ش�وع بﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آواز �
ﭘﺮروی
ﮐﻨﺪ»...ﺻﺪای ﺧﻮب و ﺗﻤ��ﻦﺷﺪەای ﻧﺪاﺷﺘﻢ و� ﺧﻮاﻧﺪم بﺎ
ی
ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ .ﻣهﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔ��ﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد:
دﻟﺠﻮی
آﻣﺪ ،آﻣﺪ بﺎ
ی
یف
ﻣنﺸن
ﮔﻔﺘﺎ بﺎ ﻣﻦ ﺗﻨهﺎ
ین
ﺑﺮﺧ� و ی ن
ﺑﺒن
گﻞﻫﺎی ز�بﺎ ﺻﺤﺮ یای را
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪی بﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ د�ﮕﺮ بﺎ ﺻﺪا�ﻢ ﻫﻤﺮاە ﺷﺪﻧﺪ .ﺻﺪای رﺳﺎ و
ز�بﺎی ف
زی بﻪ ﻏﻢ آن ﺷﺐ پﺎ�ﺎن داد .آواز ﺟﺎی ﮔ��ﻪ را ﮔﺮﻓﺖ  .ﻣﻦ ی ف
ﻧ� بﻪ
ﮔﻮش ﺷﺪم
ﺟﺎن ﻣ��ﻢ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ وا�ﻦ
ﻣﻨﻮ ﻧ�گﺎ ﮐﻦ
در اوﻣﺪ ﺧﻮرﺷ�ﺪ
ﺷﺪ ﻫﻮا ﺳپ�ﺪ
وﻗﺖ اون رﺳ�ﺪ ﮐﻪ ﺑ��ﻢ بﻪ ﺻﺤﺮا
آواز ﺧﻮاﻧﺪم و ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ ﺗﺎ ﺻﺪای ﮔ��ﻪﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﺻﺪای ﭼ�خﻫﺎی
گﺎری ت
دﺳی ﺷﺎم در راﻫﺮو ﭘ�ﭽ�ﺪ) «...ﻣﺎﻫبﺎز(۲۰۰۸.
�
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ت
رواﯾی د�ﮕﺮ از ﺗﺮاﻧﻪی »ﺟﺎن ﻣ��ﻢ« را ﻫﻔﺖ ﺳﺎل بﻌﺪ در ﻫﻤﺎن زﻧﺪان و
بﺎز ﻫﻢ از ز�ﺎن ﻋﻔﺖ ﻣﺎﻫبﺎز �ﺷﻨ��ﻢ .ت
وﻗی ﻋﻔﺖ ،اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖﺗ��ﻦ
ن
اﻋﺪام ﻣﺤﺒ��ﺶ ﺷﺎﭘﻮر ،از او
زﻧﺪای در آﺧ��ﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﭘ�ﺶ از
ﻣﻌﺸﻮق
ِ
ﭼﻨن �ﺷﻨﻮد  »:ت
ین
وﻗی بﺨﻮام ﺑﺮم ،بﻪ �ﺎدت ﺗﺮاﻧﻪی »ﺟﺎن ﻋﻔﺖ« رو �
ﺧﻮﻧﻢ«...
ﭘﺮآوازﺗ��ﻦ زﻧﺪان
دﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎە  ،۱۳۸۵ﻧﺰد�ﮏ بﻪ  ۵۰ﻧﻔﺮ از ﭼﻬﺮەﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪە
ی ﺟﻨبﺶ زﻧﺎن در ت
اﻋ�اض بﻪ وﺿﻌ�ﺖ ﭘﺮوﻧﺪەی  ۵ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن
ﺟﻨبﺶ در ﻣﻘﺎبﻞ دادگﺎە اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﺼﻦ در ﻫﻤﺎن
دﺳﺘﮕ�ی  ۳۳ﻧﻔﺮ از
ﺳﺎﻋﺖ اول بﺎ ﺣﻤﻠﻪی یﻧ�وی اﻧﺘﻈﺎ� و
ی
یف
ﻣﺘﺤﺼﻨن پﺎ�ﺎن �ﺎﻓﺖ.
ﻧ�دا�ﺴت�ﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﺎ�ﻬﺎن دورﻣﺎن ﺧﺎ� ﺷﺪ.
ﺧ�� ﺧﺎ� {...}.ردﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ ،بﻪ ادارەی ﻣبﺎرزە بﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺧ�ﺎبﺎن
وزرا �رﻓﺘﻨﺪ .رﺳ�ﺪن ﻣﺎ بﺎ �ﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﺑﺰرگ پﺎرﮐﯿﻨﮓ وزرا �ﺸﺖ ف
ﻣﯿی
�
ﺑﻮسﻫﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺻﺪای �ود و ﮐﻒ و ﺳﻮت بﭽﻪﻫﺎ را �
ﺷن�ﺪ�ﻢ .از ��ﺎزﻫﺎ ﭘﺮﺳ�ﺪ�ﻢ :اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﻬﺸﺎن �دار�ﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ بﻠﻪ بﻪ
اﻣﺎﻧﺖ!! ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﮐﻨﺎر ﺧ�ﺎﺑﻮن ﻟﺐ ﺟﺪولﻫﺎ �ﺸﺴت�ﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺤ��ﻞ
ین
ﻧﻮﺷن
اﻣﺎﻧﺖ! ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ و دوﺳﺘﺎن کﻢکﻢ از راە �رﺳ�ﺪﻧﺪ .ﻫﻤ�
اﺣﻤﺪی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻮە و ﺧﻮرا� آورد و ﮐ� ﻫﻢ آب ﻣﯿﻮە و آب
ن
ت
ﺧ�ی �ﺸﺪ .اﯾﻦ بﺎر ﻗﺼﺪ ﮐﺮد�ﻢ
ﻣﻌﺪی .دو ﺳﻪ
ﺳﺎﻋی ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﯿﭻ ب
بﻪ داﺧﻞ ﺑﺮو�ﻢ .ﻫﻤ� ژ�ﻼ ﺑین �ﻌﻘﻮب بﻪ ﻋﻨﻮان وﻓﺎدارﺗ��ﻦ و دﻟﺘﻨﮓ
ﺗ��ﻦ ﻫﻤ� وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و در را بﻪ داﺧﻞ ﻫﻞ داد و بﻘ�ﻪ ی ن
ﻧ� در پی
ت
ﺳﺎﻋی ﮔﺬﺷﺖ
او} {....ﻫﻤﻪ داﺧﻞ ﮐ��ﺪور ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزرا ﺷﺪ�ﻢ .دو ﺳﻪ
ن
ﺧ� آوردﻧﺪ ﮐﻪ در پﺎرﮐﯿﻨﮓ را بﺎز ﮐﺮدەاﻧﺪ .ﻫﻤﻪ بﻪ ﺧ�ﺎبﺎن رﻓﺘ�ﻢ
و ﮐﺴﺎی ب
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در پﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ�ﻢ .ﺧ�ﺎبﺎن بﻪ �ﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﻣﺒ�ﻞﻫﺎی
و ﺟﻠﻮی �
پﻠ�ﺲ ﻣﺴﺪود ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ را� ﺑﺮای ف
ﻣﯿیﺑﻮسﻫﺎ بﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓ��ﺎدﻫﺎی
دﺳﺘﮕ�ﺷﺪگﺎن از داﺧﻞ اﺗﻮﻣﺒ�ﻞﻫﺎ بﺎ ﻓ��ﺎدﻫﺎی
ﺷﺎد و آوازﻫﺎی ﭘﺮﻧﻔﺲ
ی
١ ....
ﻣﺎ در یﺑ�ون درﻫﻢآﻣ�ﺨﺖ
دﺳﺘﮕ�ی و ﺧﺎﻃﺮات ﻫﻔﺖ روز ﺣبﺲ  ۳۳ﻧﻔﺮ
ژ�ﻼ ﺑین �ﻌﻘﻮب ش�ح اﯾﻦ
ی
از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨبﺶ را بﻪ ﺗﻔﺼ�ﻞ ،دﻗﺖ و ی ن
ﻧ� »ﺷ�ﻄﻨﺖ« ﺧﺎص آن
»ﺣبﺲ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ت
»در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راە �ود ﺧﻮاﻧﺪە ﺑﻮد�ﻢ ،ﺑ�ﺸ� ازﻫﻤﻪ �ود "ای زن ،ای
گ
ن
"�ﺎرد�ﺴﺘﺎی" درﺣ�ﺎط او�ﻦ ﺟﻠﻮ �ﮏ در آﻫین
زﻧﺪ�" و ی ن
ﻫﻤن ﻃﻮر
�ود
�
ﮐﻮﭼﮏ ﭘ�ﺎدە ﺷﺪ�ﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺪ ۲۰۹ﺑﻮد {...}.ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ و ﻫﻢ
ﺑﺮای اﻓﺰا�ﺶ روﺣ�ﻪ بﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪﺟﻤ� �ود �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ .ﻫﺮ بﺎر ��
از ﺳﻠﻮلﻫﺎ ش�وع �ﮐﺮد و بﻘ�ﻪ ﺗﮑﺮار �ﮐﺮدﻧﺪ .از �ودﻫﺎی ﺧ��
ﻗﺪ�� اﻧﻘﻼی ﺗﺎ �ودﻫﺎی ﺗﺎزەی ﺟﻨبﺶ زﻧﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ �ود پ ن
کﻤﯿن
ب
�
�ﮏ ﻣ�ﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ:
»ای زن
ﺗﻮ ای ﻫﻤﺮاﻫﻢ
گ
آزاد� رؤ�ﺎ�ﻢ
بﺎ ﺗﻮ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ
ین
ﭼﻮ در�ﺎی ﺧﺮوﺷﺎﻧﻢ) «...ﺑ �ﻌﻘﻮب(۲۰۱۱.
ﻃﺮﻓﻪ آﻧﮑﻪ ،آوازﻫﺎی اﯾﻦ زﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪاﻧبﺎن و بﺎزﺟﻮ و ض
ﻗﺎ� را
ﺣی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎ� ﺷﺪن ﮔﺮو� از ﻣﺮدان زن ی �
ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮدە ﺑﻮد ،ت
ﺳﺘ�
ن
»اﻟﻘﺎﻋﺪە« ﺷﺪە ﺑﻮد ﮐﻪ در راﻫﺮوی د�ﮕﺮ ﺑﻨﺪ ۲۰۹
زﻧﺪای ﺑﻮدﻧﺪ .بﻪ
وﻗی ژ�ﻼ ﺑین
ﭼﻨن پﺪ�ﺪەای ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐ� آﺳﺎن ﻧ�ﺴﺖ .اﻣﺎ ت
�ﻘن ،بﺎور ی ن
ین
گ
 .١ﺷﺠﺎ� ،ﻣﻨﺼﻮرە »ﺗﺮدد ﻣﯿین ﺑﻮسﻫﺎی ﻫﻤبﺴﺘ� در ﺧ�ﺎبﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان« .ز�ﺴﺘﺎن .
.۱۳۸۵
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�ﻌﻘﻮب �ﻧ��ﺴﺪ بﺎورﻣﺎن �ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪەای ﮐﻪ در
گ
ن
ﻫﻤﺴﺎ�� ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨبﺶ ن
زﻧﺪای ﺑﻮدەاﻧﺪ ،از اﯾﻦ  ۳۳زن بﻪ
زﻧﺎیﻫﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺷکﺎ�ﺖ �ﺑﺮﻧﺪ ز�ﺮا آواز ﺣﺮام اﯾﻦ زﻧﺎن بﺎﻋﺚ ﮔﻨﺎە آن
ﻣﺮدان �ﺷﺪ!
ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس ﻣبﺎرک
ن
ن
در ﻣ�ﺎن آن  ۳۳زن ،ﮐﺴﺎی ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ روز ﺟهﺎی زن را در ﻣ�ﺪان
ن
ﺟهﺎی زن
ﺑهﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ بﻌﺪ از �ﮏ ﻫﻔﺘﻪ بﺎزداﺷﺖ ،روز
رﺳ�ﺪە ﺑﻮد و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﻫﻨﻮز آزاد �ﺸﺪە ﺑﻮدﻧﺪ .ژ�ﻼ فﺑی�ﻌﻘﻮب
از آن روز ی ن
ﭼﻨن �ﻧ��ﺴﺪ»:ﺻﺪای �ودی از ک� آن ﺳﻮﺗﺮ �آﻣﺪ.
ﮔﻮﺷﻢ را بﻪ دﯾﻮار ﭼﺴبﺎﻧﺪم .ﺻﺪای دو زن ﺑﻮد ﮐﻪ بﺎﻫﻢ �ود »ای
گ
زن ،ای ﺣﻀﻮر زﻧﺪ�« را �ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺻﺪاﻫﺎ را �ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﺷﺎدی و
ﻣﺤﺒ��ﻪ ﺑﻮدﻧﺪ� .ود ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﮐﻒ زﻧﺪ و ﻫﻢزﻣﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ»:ﻫﺸﺖ
ﻣﺎرس ﻣبﺎرک!«
ن
 ...و اﯾﻦ �ود ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ بﻌﺪ ،و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﻫﻢزﻣﺎن بﺎ روز ﺟهﺎی زن در
راﻫﺮوﻫﺎی زﻧﺪان او�ﻦ ی ن
ﻃﻨن �اﻓﮑﻨﺪ .ﺷﯿﻮا �ﮔ��ﺪ:
»ﺳﺎل  ،۱۳۹۰ﺗﻮی راﻫﺮوی ﭼهﺎر از ﺑﻨﺪ  ۲۰۹ﺑﻮد�ﻢ .بﭽﻪﻫﺎی ﺟﻨبﺶ
زﻧﺎن ﺗﻌﺪادﺷﺎن کﻢ ﺷﺪە ﺑﻮد .در ﺳﻠﻮل ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد�ﻢ .ژ�ﻼ ﮐﺮمزادە
ﻣﮑﻮﻧﺪی ﻫﻢ ﺑﻮد و ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ز�ﺎدی بﻠﺪ ﺑﻮد .ژ�ﻼ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ را بﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻔﺮات ﻣﺎ روی دﺳﺘﻤﺎل کﺎﻏﺬی �ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﺎ از روی اﯾﻦ دﺳﺘﻤﺎل
کﺎﻏﺬیﻫﺎ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ را �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ و ﺣﻔﻆ �ﮐﺮد�ﻢ .روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس ﮐﻪ
گ
ﺷﺪ اﯾﻦ بﺎر ﻣﻦ �ود »ای زن ای ﺣﻀﻮر زﻧﺪ�« را روی دﺳﺘﻤﺎل کﺎﻏﺬی
ﻧﻮﺷﺘﻢ و بﻪ بﭽﻪﻫﺎ دادم ﮐﻪ بﺎ ﻫﻢ ﺗﻤ��ﻦ ﮐﻨ�ﻢ .بﻌﺪ ﻫﻤﻪ بﺎ ﻫﻢ بﺎ ﺻﺪای
بﻠﻨﺪ ش�وع بﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮد�ﻢ .ت
وﻗی �ود ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻧﺎ�هﺎن از ﻫﻤﻪی
ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺻﺪای ﺳﻮت و دﺳﺖ و ﻓ��ﺎد ﺷﺎدی بﻠﻨﺪ ﺷﺪ� .ﺎدم اﺳﺖ آذر
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ﮐﻨﺎری ﻣﺎ ﺑﻮد از ﻫ�ﺠﺎن روی دﯾﻮار �ﮐ���ﺪ و �ﺸ��ﻖ
ﻣﻨﺼﻮری ﮐﻪ ﺳﻠﻮل
�
ﻣﺎن �ﮐﺮد .بﻌﺪ ﻫﻤﻪ آﻣﺪ�ﻢ ﮐﻨﺎر در�ﭽﻪ و ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس ﻣبﺎرک ﮔﻔﺘ�ﻢ و
ﻫﻤﻪی ﺳﻠﻮلﻫﺎی د�ﮕﺮ ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس ﻣبﺎرک را بﺎ ﺻﺪای بﻠﻨﺪ ﺗﮑﺮار �
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ بﺎﻻﺧﺮە »ﺣﺎج ﺧﺎﻧﻢ«ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و وادار بﻪ ﺳﮑﻮت ﺷﺪ�ﻢ.
)ﺷﯿﻮا ﻧﻈﺮآﻫﺎری .ﻣﺼﺎﺣبﻪی ﺷﻔﺎ�(۱۳۹۹.
ت
درﺧﻮاﺳی
آﻫﻨﮓﻫﺎی
ت
بﻌﺪ از �ﮐﻮب ﮔﺴ�دە در ﻋﺎﺷﻮرای  ،۱۳۸۸ﻇﺮﻓ�ﺖ ﺑﻨﺪ  ۲۰۹ﺗکﻤ�ﻞ
ﮐﻪ ﻧﻪ ،بﻟ��ﺰ ﺷﺪە ﺑﻮد .بﺎﻻﺧﺮە ﻣﺮدﻫﺎ را بﻪ ﺑﻨﺪ  ۳۵۰و ﺑﻨﺪﻫﺎی د�ﮕﺮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼهﺎر راﻫﺮوی  ۲۰۹بﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادە ﺷﺪ .بﻪ
ﺟﺰ اﻧﻔﺮادیﻫﺎ ،در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﭼهﺎر ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ را ﻧﮕﻪ �داﺷتﻨﺪ .ﻣﻦ ی ن
ﻧ� بﻌﺪ
از ﺗﻔه�ﻢ اﺗهﺎم از ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی بﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭼﻨﺪﻧﻔﺮە ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم .در
�� از ﻏﺮوبﻫﺎی دﻟﺘﻨﮓ زﻧﺪان او�ﻦ ،بﻪ �ﺎد ﮐﻮﻫﻨﻮردی در ﺳﺤﺮگﺎﻫﺎن
ﻗﻠﻪﻫﺎی اﻃﺮاف او�ﻦ ،ز�ﺮﻟﺐ ﺗﺮاﻧﻪی ﺧﺮوسﺧﻮان را زﻣﺰﻣﻪ �ﮐﺮدم...
»ﺧﺮوس ﺧﻮان ﺑﻮ ﻣﻦ و او ﻣﺴﺖ و ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ
دور از ﭼﻮﻣﺎن �گﺎﻧﻪ و ﺑ�گﺎﻧﻪ
ﺗﺎ ﮐﻮە داﻣﻦ ﺑﻮﺷ���ﻢ ﺷﺎﻧﻪ بﻪ ﺷﺎﻧﻪ...
.......
ف
ﺧ�ان اﺳﺖ
آﻓﺘﺎب ی
آﻓﺘﺎب ی ف
ﺧ�ان اﺳﺖ«...
زﻧﺎن ﺟﻮان ﺳﻠﻮل ،ﻣهﺪ�ﻪ و ﻓﺮوغ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫ�ﺠﺎن زدە ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ
ف
آوازﺧﻮای اداﻣﻪ �ﺎﻓﺖ .ی ف
ﻣهن
ﻫﻢ � ذوق آﻣﺪم و بﺎ ﻫﻤﺮا� ﭘﺮﺷﻮر آﻧهﺎ
ت
ﺷﺼی« ﺑﻮد و ﻫﻢﺳﻦ و ﺳﺎل ﻣﻦ کﻢکﻢ � ذوق آﻣﺪ و
ﻫﻢ ﮐﻪ »دﻫﻪی
بﺎ ﻫﻢ آوازﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ �� ...دو ﺷﺐ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی »ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی
ت
درﺧﻮاﺳی« اﺟﺮا ﮐﺮد�ﻢ .ﺑهﺎرە ﻫﺪا�ﺖ از ﺳﻠﻮل ﺗﻪ راﻫﺮوی ﺳﻮم ﺻﺪا
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ﺻﺪای ﮐﻪ از
�ﮐﺮد :ﻣﻨﺼﻮرە ...دو ﭘﻨﺠﺮە ،دو�ﻨﺠﺮە را بﺨﻮن! و ﻣﻦ بﺎ
ی
ﺟﺎن ﺑﺮ�ﺧﺎﺳﺖ آنﻗﺪر ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن ﺟﻮان در�ﻨﺪ �ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ ﮐﻪ
زﻧﺪاﻧبﺎن از راە �رﺳ�ﺪ و در�ﭽﻪی ﺳﻠﻮل ﻣﺎ را بﺎز �ﮐﺮد و ﭼﺸﻢ در
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ بﺎ ﻋبﺎرت ﻣﻌﺮوف و ﻣﻌﻤﻮل »ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧ� ش
ﮐ�؟« پﺎ�ﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﻋﻼم �ﮐﺮد!
ت
ﺷﯿﻮا ﻧﻈﺮآﻫﺎری از آن روزﻫﺎ ﺑﺮا�ﻢ �ﮔ��ﺪ» :آوازﻫﺎی ﺷﻤﺎ را وﻗی ﺳﻠﻮﻟﻢ
ﮐﻨﺎر ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﻮد بﺎ ذوق ﮔﻮش �ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﺧﻮدم ﺧ�� اﻫﻞ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﺒﻮدم و ﺗﻮی اﻧﻔﺮادی ﻫﻢ بﺎ ﺧﻮدم زﻣﺰﻣﻪ ﻧ�ﮐﺮدم ،ﻓﻘﻂ ﮔﻮش �ﮐﺮدم.
اﻣﺎ ت
وﻗی ﻫﻤﻪی ﺷﻤﺎﻫﺎ رﻓﺘ�ﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻦ و ﺑهﺎرە ﻣﻮﻧﺪە ﺑﻮد�ﻢ ،ﻫﺮ روز
ﮐﻨﺎر در�ﭽﻪی ﺳﻠﻮلﻫﺎﻣﻮن »دو ﭘﻨﺠﺮە« را ﺑﺮای ﻫﻢ �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ:
گ
ﺗﻮی �ﮏ دﯾﻮار ﺳﻨ�
اﺳ�ن
دو ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮە ی
دو ﺗﺎ ﺧﺴﺘﻪ دو ﺗﺎ ﺗﻨهﺎ
��ﺷﻮن ﺗﻮ ��ﺷﻮن ﻣﻦ.....
بﻌﺪ ﮐﻪ رﻓﺘ�ﻢ ﺗﻮی راﻫﺮوی ﺳﻪ ،ﻣﻦ ﺳﻠﻮل  ۳۲ﺑﻮدم ،ﺑهﺎرە ﺳﻠﻮل ،۳۳
و ﺳﺎرا ) زﻫﺮا( ﺑهﺮا� ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۹اﻋﺪام ﺷﺪ ﺳﻠﻮل  ۳۱ﺑﻮد ،ﺻﺪای
گ
ﺧ�� ﻗﺸﻨ� داﺷﺖ .ﻋ�ﻫﺎ �آﻣﺪ دم در�ﭽﻪ آوازﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ �
� �
ا��ا »ﻃﺎﻗﺖ ﺑ�ﺎر رﻓﯿﻖ«
ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺮا ﻫﻢ �ﺸ��ﻖ بﻪ ﺧﻮاﻧﺪن �ﮐﺮد .ﻣﻦ
را �ﺧﻮاﻧﺪم... .
ﻃﺎﻗﺖ ﺑ�ﺎر رﻓﯿﻖ
دﻧ�ﺎ ﺗﻮ ﻣﺸﺖ ﻣﺎﺳﺖ
ﻃﺎﻗﺖ ﺑ�ﺎر رﻓﯿﻖ
ﺧﻮرﺷ�ﺪ �ﺸﺖ ﻣﺎﺳﺖ...
ﻧ��ﺖ ﺑهﺎرە ﮐﻪ �ﺷﺪ »� اوﻣﺪ زﻣﺴﺘﻮن« را �ﺧﻮاﻧﺪ:
� اوﻣﺪ زﻣﺴﺘﻮن
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ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺑهﺎرون
گﻞ �خ ﺧﻮرﺷ�ﺪ بﺎز اوﻣﺪ و ﺷﺐ ﺷﺪ ﮔ��ﺰون....
و آﻧﻘﺪر �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ ﺗﺎ ﻧﮕهبﺎن �آﻣﺪ و »ﺟﻤﻌﺶ �ﮐﺮد«  .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ن
ﻧﮕهبﺎی ﺑﻮد
ﻫﺮروزە ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ بﻌﺪ آﻣﺪم بﻪ راﻫﺮوی �ﮏ و دو ﮐﻪ ﻧﺰد�ﮏ
و �ود ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ) «.ﺷﯿﻮا ﻧﻈﺮآﻫﺎری .ﻣﺼﺎﺣبﻪی ﺷﻔﺎ�(۱۳۹۹.
ف
ﺧ�ﺎبﺎی
آوازﻫﺎی ﮐﻒ
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� بﻪ ﻧﺪرت از آواز و آوازﺧﻮاین
ن
در ﻣ�ﺎن ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮدان
اﻣﻮی درﮐﺘﺎ�ﺶ بﻪ ﺗﻔﺼ�ﻞ از آواز ﺧﻮش ﻣﻬﺪی
ﺣﺮف زدە ﺷﺪە اﻣﺎ ﺑﻬﻤﻦ ی
ن
ت
اﻗبﺎل ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪن »�ﺎر د�ﺴﺘﺎی« ،از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤ� و ﺳﻨی ﺗﺎ ﺗﺼن�ﻒ
ﻫﺎی وﻃین »ای اﯾﺮان« و »ﻣ�غ ﺳﺤﺮ« ﺧﺎﻃﺮە ﻧﻘﻞ ﮐﺮدە اﺳﺖ:
آﻗﺎی و ﺟﻌﻔﺮ
»...دوﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎج ی
کﺎﻇ� را ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای اﻋﺪام بﺑ�ﻧﺪ} {...ﺗﻮی اﺗﺎق ﺳﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ�ﻢ.
آﻗﺎی و »کﺎﻇ� روی ﺻﻨﺪ� �ﺸﺴﺘﻪ
ﻫﻤﻪی  ۱۵۸ﻧﻔﺮ آﻣﺪﻧﺪ}{...ﺣﺎج ی
آﻗﺎی ﻣﺮﺗﺐ ﻟبﺨﻨﺪ �زد .ﺻﺪای ﻫﻖﻫﻖ ﮔ��ﻪ از ﮔﻮﺷﻪ و
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎج ی
ﮐﻨﺎر اﺗﺎق ﺷن�ﺪە �ﺷﺪ» .ﻫﺪی ﺻﺎﺑﺮ« ﻣﺮﺗﺐ داد �زد » ﺳﺎ�ﺖ! ﮔ��ﻪ
�
آﻗﺎی �ﮔ��ﺪ »واﻗﻌﺎ ﮔ��ﻪ ﻧﮑﻨ�ﺪ! ﻣ�غ ﺳﺤﺮ را بﺨﻮاﻧ�ﺪ و
ﻧﮑﻨ�ﺪ!« ﺣﺎج ی
اﻣﻮی(۲۰۱۶ ،
بﺎ ﻫﻢ ﺣﺎل ﮐﻨ�ﺪ!  ) «...اﺣﻤﺪی ی
ﻣ�غ ﺳﺤﺮ ﻧﺎﻟﻪ �ﮐﻦ
داغ ﻣﺮا ﺗﺎزەﺗﺮ ﮐﻦ
ز آە ش�ر�ﺎر اﯾﻦ ﻗﻔﺲ را
ﺑﺮﺷﮑﻦ و ز�ﺮ و ز�ﺮ ﮐﻦ...
ن
ن
زﻧﺪای ﺟﻨبﺶ ب ن
آوازﺧﻮای ﻣﺮدان
اﻣﺎ
ﺳ� ﺗﻨﻬﺎ آوازﻫﺎی ﺣﻤﺎ� و وﻃین را
ت
ت
ﺷﺎﻣﻞ ﻧ�ﺷﻮد .وﻗی از ﻧگﺎە ﺣﮑﻮﻣی ﺗﻤﺎﻣ�ﺖﺧﻮاە ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﺠﺮماﻧﺪ
ف
ﺗﺼﺎد� ﺧ�� از اﻓﺮاد از
دﺳﺘﮕ� ﮐﺮدن
ﻣﮕﺮ ﺧﻼف آن ﺛﺎبﺖ ﺷﻮد� ،ﺲ
ی
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ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧگﺎە اﺳﺖ .ﺑﻬﻤﻦ بﺎ ی ف
ﺗ� ف
�ﯿی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در�ﺎﻓﺘﻪ و در�ﺎرەی آن
�
ن
ین
زﻧﺪایﻫﺎ در �� از اﺗﺎقﻫﺎ ﺟﻤﻊ
ﭼﻨن �ﻧ��ﺴﺪ» :ﺗﻘ��بﺎ ﻫﺮ �� دو ﺷﺐ
ف
�ﺷﻮﻧﺪ }� {...ود ﻣ� ت
اﺧ�ا� بﭽﻪﻫﺎی »ﮐﻒ
ﺧ�ﺎبﺎی«  ١اﺗﺎق ﻫﻔﺖ
ﻫﻢ ﻫﺮ ﺷﺐ در آﻏﺎز ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺪە �ﺷﻮد ﻫﻤﺮاە بﺎ ��
دوﺗﺎ ﺻﻠﻮات ﻣﮑ��� و ت
ﮐﻔ�ی:
» ِﻫ�،ﻫ� ،ﺑ�ﺎ  ...ﺑ�ﺎ
آﻣﻨﻪ ،آﻣﻨﻪ
ﻟﺐ کﺎرون ،ﭼﻮ گﻞ بﺎرون ،ﭼﻪ گﻞ کﺎﺷﺘﻢ
یﻓ�وزەی ﻗﺸﻨگﻢ ،ت
وﻗی از ﻫﻨﺪ اوﻣﺪم
ﻣﺎﺷن نن
ین
ﺑ� اوﻣﺪم ،ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮدی
بﺎ
اﯾﻦ ﺟﻮری ﻧ�گﺎم ﻧﮑﻦ
ﺑﺰن ﺑﺰن ﮐﻪ داری ﺧﻮب �زین
ﮐ��ﻼ ﮐ��ﻼ ﻣﺎ دار�ﻢ �آﯾ�ﻢ
ا�ﺮ ﻫﻢ ﻧ�ﺎﯾ�ﻢ� ،ﺎرم �آ�ﺪ ،دﻟﺪارم �آ�ﺪ )ﺳﻄﺮآﺧﺮ ،دو�ﺎرﺗﮑﺮار(« )!(
)ﻫﻤﺎن(
آواز آﺧﺮ و ﻧﻪ آﺧ��ﻦ آواز
ت
ن
اﻧﮕ�،
اﺑﻮﻧ� ﻓﺎر بای ﻣﻮﺳ�� را بﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴ�ﻢ �ﮐﻨﺪ� ،ﺸﺎط ی
گ
ت
اﻧﮕ� ،ﺧ�ﺎل ی ن
اﺣﺴﺎس ی ن
ﺑ�ﺸ� ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘ� و ا�ﺠﺎد
اﻧﮕ� ٢ .ﻗﺴﻢ اول
آراﻣﺶ اﺳﺖ بﺪون آن ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ن
ﻫ�ی را ﺗﺤ��ﮏ و ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻗﺴﻢ دوم
ین
دﻟنﺸن اﺳﺖ و بﺎ ا�ﺠﺎد اﺣﺴﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮە ﺗﺨ�ﻞ و
ﺑﺮای ا�ﺴﺎن
ف
ف
ﺧ�ﺎبﺎی در دوران ﺟﻨبﺶ ب ف
ﺳ� بﻪ ز
ﻧﺪاﻧ�ﺎی ﮔﻔﺘﻪ �ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ بﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﻨبﺶ
 .١ﮐﻒ
ً
ن
و �ﺎ ﺟ��ﺎن ﺳ�ﺎ� ﻧﺒﻮدﻧﺪ و اﺻﻮ� از اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪە ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ).یﻧ� ﻧگﺎە ﮐﻨ�ﺪ بﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن در ی ن
ﻫﻤن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ق
 .٢ﺑﺮﮐﺸ� ،ﻣﻬﺪی» (۱۳۵۳) .ﻓﺎر بای و ﻣﻮﺳ��«  ..ﻣﺠﻠﻪی رود� .ﺷﻤﺎرەﻫﺎی  ٣٩و
 .٤٠ﺻﺺ.۵-۲
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ﺗﺼﻮر ا�ﺴﺎن را ﺑﺮ� ی ن
ش
وا�ن� از ﺣﺎﻻت رو�
اﻧﮕ�د  .ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﻧﻤﺎ�ﺶ
ا�ﺴﺎن اﺳﺖ و ﻗﻮەی ﺗﺼﻮر را ﺗﺤ��ﮏ �ﮐﻨﺪ ،بﻪو�ﮋە ا�ﺮ بﺎ ﺣکﺎ�ﺎت
�ودﻫﺎی
ﺧﻄﺎی ﻫﻤﺮاە بﺎﺷﺪ .آوازﻫﺎ و
ﻣﻨﻈﻮم �ﺎ د�ﮕﺮ اﺷکﺎل ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی
ی
ب
ﮐﻪ در زﻧﺪان ،ﺑﺮ ز�ﺎن ﺑﻨﺪ�ﺎن ﺟﺎری �ﺷﻮد� ،فﻧﻈﺮ از آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ
ض
ﻓﻠﺴ� بﮕﻨﺠﻨﺪ �ﺎ ﻧﮕﻨﺠﻨﺪ ،از ﻗﻀﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﯾﻦ
ﺗﻌﺎر�ﻒ ﻋﻠ� و
ق
ﮔ�ﻧﺪ و بﻪ ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﻧﺰد�ﮏﺗﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﺳ�� را در�ﺮ� ی
ن
ن
ﺷﺎدﺧﻮای
ﺧﻮای،
ﭘﻨﺠﺎە ﺳﺎل آوازﻫﺎی زﻧﺪان ،آوازﻫﺎی ﺟﻤ� و ﺗﮏ
�
ﻧﻮای ﮐﻪ ﻫﻢ �ﺎد اﺳﺖ و ﻫﻢ �ﺎدﮐﺮد و
ﻫﺎ و ﻣﺮآی� ،ود و ﺛﻨﺎ ،ﻧﻐﻤﻪ و ی
گ
ﺑهﺎﻧﻪﻫﺎی آواز در زﻧﺪان ﮐﻪ بﻪ وﺳﻌﺖ ﺑهﺎﻧﻪﻫﺎی زﻧﺪ� در ﭼﺎردﯾﻮار
ﺣبﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻫﻨﻮز از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺗﺎر�ﮏ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮ� زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان بﻪ ﮔﻮش �رﺳﺪ.
آوازﻫﺎی
ی
ف
زﻧﺪای از �ﮑﺪ�ﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴتﻨﺪ .ﺗﺮاﻧﻪ
ﮐﻪ ﺑﻨﺎ بﻪ ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ و زﻣﺎن
ت
ﺑ�ﺸ��ﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ را در ﻣ�ﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
ﻫﺎی ﻣﺤ�
ن
دوران ﭘهﻠﻮی و یﻧ� در دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� دارد .دﻻ�ﻞ
ز�ﺎدی را �ﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿ�ع ﺑﺮﺷﻤﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﻤ�ﺖ ﻣﻮﺿ�ع
»ﺧﻠﻖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ« ﻧﺰد ﻣبﺎرزان ﺳ�ﺎ� و ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺤ� »بﻪ ﻧ�ﺖ« ﻫﻢ ن
ز�ﺎی و ﻫﻢد� بﺎ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳ�ﺎ� ﺷهﺮﺳﺘﺎن
اﯾﻦ دﻻ�ﻞ ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮاﯾﻦ ،دا�ﺸﺠ��ﺎن و ﻓﻌﺎﻻن
�
ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ بﺎ آوازﻫﺎی ﻣﺤ� ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪنﺷﺎن بﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻌ�ﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،بﻪو�ﮋە در ﻫﻨگﺎم ﺟﻨﮓ ،ﻋﺰا ،ﻋﺮو�
و ﮐﺸﺖ و کﺎر ﻧﺰد آﻧﺎن �ﺴ�ﺎر ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮدە اﺳﺖ وارد ﮔﺮوەﻫﺎی
ﺳ�ﺎ� �ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ آوازﻫﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺮو� ،ﮐﻮﻫﻨﻮردی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت بﻪ ﻃﻮر ﺟﻤ� �ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .وﺻﻒ ﺣﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ،
ز�بﺎی ﻣﻠﻮدی آﻧهﺎ بﺎﻋﺚ راﯾﺞ ﺷﺪن آن در ﻣ�ﺎن ﮔﺮوە
ﺻﻤ�ﻤ�ﺖ و
ی
ﻫﺎی ﺳ�ﺎ� �ﺷﺪ .و کﻢکﻢ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤ� ﻧﻮ� ﭘ�ﺎم
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ﺣکﺎ�ﺖ آن ﮐﻪ آواز �داد ﺗﺎ ﻣﺮگ را ﮔﻮش ﮐﺮ ﮐﻨﺪ!

ﺳ�ﺎ� و ﻣبﺎرز تای را بﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮد .در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳ�ﺎ�
�
ین
ﮐﺰ�ﺸن ﻋﻤﻮﻣﺎ آوازﻫﺎ و �ودﻫﺎی ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
ﺗهﺮ نای و ﻣﺮ
دا�ﺸﺠ��ﺎن اﯾﺮ نای �ﺎ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی وﻃین دوران اﻧﻘﻼب ش
ﻣ�وﻃﻪ را �
�
ت
ﺳﺨی ﻫﻢ داﺷﺖ .بﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل،
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ گﺎە ﻣﻠﻮدیﻫﺎی �ﺴبﺘﺎ
ن
ت
یف
اﺷ�ا� اﺳﺖ ﮐﻪ
آوازﺧﻮای وﺟﻪ
اﻧﮕ�ەﻫﺎی
آوازﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﺎ
ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪی زﻧﺪان را ﺗﺎ اﻣﺮوز بﻪ ﮔﻮش �رﺳﺎﻧﺪ.
ﻻﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮر �ﻧ��ﺴﺪ» :ﻧ�ﺎز بﻪ ﺷن�ﺪن ﺻﺪای �ﮏ ا�ﺴﺎن د�ﮕﺮ ا�ﺴﺎین
ن
بﺨﻮای و ﺗﺮاﻧﻪای و �ودی
بﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺗﻮ ،ﺗﻮ را وا �دارد ﮐﻪ ﺷﻌﺮی
زﻣﺰﻣﻪ ﮐین ...آن وﻗﺖ بﻪ ﺻﺪای ﺧﻮدت آﻧﭽﻨﺎن ﮔﻮش �ﺳپﺎری ﮐﻪ بﻪ
ن
ا�ﺴﺎی اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺖ  ...بﺎ ﻣﻦ و در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ
ﺻﺪای ﻫﺮ ا�ﺴﺎن د�ﮕﺮی ..آە
ن
...
ا�ﺴﺎی ﮐﻪ در ﻣﻦ ﻫﺴﺖ� ،ﺲ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ بﺎ زﻣﺰﻣﻪام بﺎ ﺷﻌﺮم بﺎ
آوازم) «...ﻧﺎ�ﻣهﺎﺟﺮ .ﻻﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮر(۱۳۷۷.
ین
ﺳ�ﻤن ﻫ��ﺮ از �ﺲ ﻫﺮ بﺎر ﺷﻼق ﮐﻪ ﻫﺮروزە ﺑﻮد ،ﻫﻤﺒﻨﺪا�ﺶ را بﺎ
�ﮏ ﺗﺮاﻧﻪی ﻣﺤ� ﻟﺮی آﺷﻨﺎ �ﮐﺮد .اﻋﻈﻢ ﺣﺎج ﺣ�ﺪری ﺑﺮای ﻣﺪﯾ��ﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺣﻔﻆ روﺣ�ﻪ در ﭼهﺎر ﻣﺎ� ﮐﻪ در »واﺣﺪ �ﮏ« �ﺎ ﻫﻤﺎن
»ﺑﻨﺪ ﻗﻔﺲ« ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﭼﻤبﺎﺗﻤﻪ �ﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺳ� �ﮐﺮد ﮐﻪ روزی
ﺳﻪ ﺗﺮاﻧﻪ از »ﮐﺘﺎب ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن« را بﻪ �ﺎد آورد .در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺧﺎﻃﺮات
ن
زﻧﺪای ﻫﺎ �ﺧﻮاﻧ�ﻢ ﮐﻪ ت
وﻗی ﮐ� را ﺑﺮای اﻋﺪام �ﺑﺮدﻧﺪ از ﮔﻮﺷﻪ و
ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺪ ﺻﺪای آواز بﻪ ﮔﻮش �رﺳ�ﺪ� .ﺎ ت
وﻗی ﺻﺪای ﺗﮏ یﺗ�ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد
ن
اﻋﺪامﺷﺪگﺎن را ﻣﺸﺨﺺ �ﮐﺮد ،ی ن
ﻧ� ت
ﮐﺴﺎی از ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧ�
وﻗی ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳتﻨﺪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ از ﺗﻮاﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎدە
ن
آوازﺧﻮای بﻠﻨﺪ �ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐ� ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﮑﺸﺪ ،ت
وﻗی
ﮐﻨﻨﺪ ﺻﺪای
گ
ﻫﻤﺒﻨﺪیﻫﺎ �ﺧﻮاﺳتﻨﺪ ﻫﻤبﺴﺘ� و اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را �ﺸﺎن دﻫﻨﺪ،
ن
ﺟهﺎی زن �ﺷﺪ ،ت
وﻗی ﻋ�ﺪ ﻧﻮروز ﻓﺮا �رﺳ�ﺪ ،ت
ت
ﺧ�
وﻗی روز
وﻗی ب
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ﺧ� ﺧﻮش و ﻧﺎﺧﻮش ...در اﯾﻦ گﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
آزادی �رﺳ�ﺪ و ﻫﺮ ب
آوازﻫﺎی ﺟﻤ� ﻫﻢ ﻓ��ﺎدﻧﺪ و ﻫﻢ ﻓ��ﺎدرس.
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زﻧﺪان و بﺎزی
ﻣﻨﺼﻮرە ﺷﺠﺎ�
گ
ف
ﮔﺸﺎد� ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ .و ی ن
داﺳﺘﺎی ﻓﺮد و
ﻫﻢ
ﻧ�
بﺎزی ،ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮاﻏﺖ و
�
ﮐﻮدک درون او ﮐﻪ بیﻋﻨﺎ�ﺖ بﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎل بﺎز�ﮕﺮ ،بﺎ ﺷ�ﻄﻨﺖ و ﺧﻼﻗ�ﺖ
ﺟ� و اﻣﺮ ﺑﺮ
ﮔ�د .اﯾﻦ ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻪ ﻫﻤ�ﺸﻪ از بﺨﺖ�ﺎری ﮐﻪ گﺎە بﻪ ب
ﺷکﻞ � ی
ت
ت
ن
�ﺸﺴن
ا�ﺴﺎن واﻗﻊ �ﺷﻮد و ﺑ�ﺸ� ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺶآﻣﺪن زﻣﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ بﻪ بﺎر
آن .در اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﺣﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ف
آﻓ��ی ﮐﻮدک درون ،ﻋﺎﻣﻠ�ﺖ ﻓﺮد را
�
آﻓ��ی ف
در بﺎزیﺟﻮی و بﺎزی ف
ﻓﺰوی �بﺨﺸﺪ ،بﻪو�ﮋە در زﻧﺪان! وﮔﺮﻧﻪ ﻓﺸﺎر
ی
گ
بﺎزﺟﻮی و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﺎر�ﮏ ﮐﺠﺎ و ﻓﺮاﻏﺖ وﮔﺸﺎد� ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺠﺎ؟
ی
بﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﺟﺎنﻫﺎی ﺷ�ﻔﺘﻪای ﮐﻪ در ﭼﺎردﯾﻮار زﻧﺪانﻫﺎی ﺳ�ﺎ�-
ت
ﻋﻘ�ﺪی بﻪ ﺣبﺲ ﺑﻮدە و ﻫﺴتﻨﺪ ،ﻫﻤﺎرە راەبﺎر�ﮑﻪای بﻪ ﺷﺎدی و ﻣ�ت
�ﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺎماش را بﺎزی و �ﮔﺮ� ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ی ن
�ﻘن ،دوران زﻧﺪان ﻫﺮﭼﻪ
ﻣه�ﺐﺗﺮ ،بﺎزی و ﺷ�ﻄﻨﺖﻫﺎی بﺎز�ﮕﻮﺷﺎﻧﻪ ﻧﺎ�ﺎبﺗﺮ .در اﯾﻦ دوران ﻫﻮﻟﻨﺎ�
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک درون ز ن
ﻧﺪای ،در اﺗﺎقﻫﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ز�ﺮ ﺷﻼق ،روی آﻫﻦ
ِ
ِ
ن
ش
ش
داغ ،بﺎﻻی ﭼ��ﻪی دار و ﺳیﻨﻪی دﯾﻮار ﻫﻤﺮاە بﺎ زﻧﺪای �ﺣﻪ�ﺣﻪ ﺷﺪە
اﺳﺖ� .ﺲ ﭘ���اە ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮا�ﺶ ﺻﺪﺳﺎل ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان ک ت
ﻤ��ﻦ
ی
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�ﺴﺎﻣﺪ واژەی »بﺎزی« ﻣﺘﻌﻠﻖ بﻪ زﻧﺪان دﻫﻪی ﺷﺼﺖ دوران ﺟﻤهﻮری
اﺳﻼ� اﺳﺖ.
ن
ت
ت
ت
ف
ف
ﺳﺎﺧن کﺎردﺳی ،ﺟﺰء �ﮔﺮ�ﻫﺎی زﻧﺪای در ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ�
در اﯾﻦ دﻫﻪ بﺎﻓن و
�
ﺑﻮدە ﮐﻪ ت
ﺑ�ﺸ� بﻪ ﻋﻨﻮان �ﺎدگﺎری ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ وگﺎە ﺑﺮای بﺎزﻣﺎﻧﺪگﺎن �ﮏ
اﻋﺪا� اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ،کﻤﺎﺑ�ﺶ اﯾﻦ ﻧ�ع �ﮔﺮ�ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮر� ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
کﺎردﺳی و ن
ت
ت
دﺳی را ﻧ�ﺗﻮان بﻪ ﺣﺴﺎب
ﻫ�ﻫﺎی
ﺑﻮدە اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ
گ
بﺎزیﻫﺎی از �ﺷﻮق ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ »بﺎ ﺑﺮر� و�ﮋ�ﻫﺎی ﻗﺮاردادی بﺎزی،
ً
ﻓﻌﺎﻟﯿی آزاد ت
ت
ﺗﻠ� ﮐﺮد ﮐﻪ بﻪ ﻧﺤﻮی کﺎﻣ� آ�ﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺧﺎرج از
�ﺗﻮان آن را
گ
ﻧﺪ� ﻋﺎدی و بﻪ نن
ﻏ�ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن بﺎز�ﮕﺮ را بﻪ
ز
ﻣ�ﻟﻪی کﺎری ی
ً
ت
ﺷﺪت و کﺎﻣ� ﺟﺬب �ﮐﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿیﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی بﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪی
١ .
ﻣﺎدی ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮەای از آن بﻪ دﺳﺖ ﻧ�آ�ﺪ «
در ﺧﻮا�ﺶ ﺧﺎﻃﺮات ﺻﺪﺳﺎﻟﻪی ز ن
ت
ﻧﺪایﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ �ﺷ��ﻢ ﮐﻪ ﺑ�ﺸ��ﻦ
�ﺴﺎﻣﺪ واژەی بﺎزی در ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺘﻌﻠﻖ بﻪ زﻧﺪانﻫﺎی زﻣﺎن ﭘهﻠﻮی دوم
�ﺎﻓﺖ �ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در زﻧﺪان ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� بﻪو�ﮋە در دﻫﻪﻫﺎی
اﺧ�� ،ﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ز�ﺎدی از بﺎزیﻫﺎی ﮔﺮو� ش
ش
ﻧﻤﺎ�� وﺟﻮد دارد،
ورز� و
ی
ت
ش
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف زﻧﺪان زﻣﺎن ﺷﺎە بﺎزیﻫﺎی ورز� در ﺑﻨﺪ ﻣﺮدان ﺑ�ﺸ� و در
ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ت
کﻤ� اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮر� اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘ�
ت
ﺟنﺴﯿی را �ﺗﻮان �� از
ﻧ�ﮔﻨﺠﺪ اﻣﺎ ﺣﺠﺎب اﺟبﺎری و ﻣﺤﺪود�ﺖﻫﺎی
ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت دا�ﺴﺖ.
ن
بﻪ ﻃﻮر ک� در ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮدان زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� ،اﺷﺎرەی و�ﮋەای بﻪ
گ
بﺎزیﻫﺎی زﻧﺪان و اﺻﻮل زﻧﺪ� بﺎز�ﮕﻮﺷﺎﻧﻪ و �ﺎ ﺧﻼﻗ�ﺖ در بﺎزیﻫﺎی
و�ﮋەی زﻧﺪان ﻧ�ﺑیﻨ�ﻢ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،زﻧﺎن ز ن
تن
ﻧﻮﺷن
ﻃﻮﻻی در
ﻧﺪای �ﺪ
ی
گ
ﺟﺰﺋ�ﺎت زﻧﺪ� در زﻧﺪان دارﻧﺪ.
گ
 .١ا�ﺴﺎن و بﺎزی .روژە ﮐﯿﻮﺋﺎ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣهﺪی داودی .ﺗهﺮان :ت
دﻓ� ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ�.
 .۱۳۸۹ص۱۶ .
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ﻣ� در دو ت
»ﻣﺎ در آن ﺳﻠﻮل ﺗﻨﮓ وﮐﺜ�ﻒ دو ت
ﻣ� ،ﺷﺐ و روز �ﮐﻮﺷ�ﺪ�ﻢ
ِ
گ
زﻧﺪ� را ﺑﺮای ﻫﻤﺪ�ﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞپﺬﯾﺮﺗﺮ ﮐﻨ�ﻢ {...}.زﻫﺮا �� از ﻫﻢﺳﻠﻮ�ﻫﺎی
ﻫﺎی را بﺎ ﻻلبﺎزی ﺑﺮا�ﻤﺎن بﺎزی �ﮐﺮد .ﻫﺮ بﺎر
ﺟﻮان و
ب
ﻣﺬﻫیﻣﺎن ﺻﺤﻨﻪ ی
ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﺮو�اش را در ﮐﻮەﻧﻮردی بﺎ ادا و ﻻلبﺎزی ﻧﻤﺎ�ﺶ �داد از
ﺧﻨﺪە ر�ﺴﻪ �رﻓﺘ�ﻢ«.
ﻻﺷﺎی(۱۳۸۳ .
ﺣﺎﺟی .ﻓ��ﺪە
)و�ﺪا
ب
ی
ض
و بﺪﯾﻦ روال ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺎن زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� دوران ﭘهﻠﻮی در ﻣﻮﺿ�ع
ش
ﻧﻤﺎ�� و ﺗﺌﺎﺗﺮ و �ﮔﺮ� بﺨﺶ ﭼهﺎرم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی »داد بی
بﺎزیﻫﺎی
ﺣﺎﺟی« را بﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادە اﺳﺖ .اﯾﻦ بﺎزیﻫﺎ ﮐﻪ
داد« اﺛﺮ »و�ﺪا
ب
�
ف
ت
ﺗﺄﺛ�ات ﻋﺎﻃ� ﻣﺜﺒی در ذﻫﻦ
ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن زﻧﺪان ﻗ� اﺗﻔﺎق �اﻓﺘﺪ ی
گ
دﻟﺘﻨ� ض
زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
بﻌ� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑﺮای آن ﻓﻀﺎ و
گ
آن ﺷﻮر زﻧﺪ� بﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺿ�ﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۵۳
آﻧﺠﺎ ﺑﻮدە ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺪان او را بﻪ ﻣﻮﺟﻮدی »ﺷﺎد و ﺷ�خ و ﭘﺮ
ﮔ� ﺑﻮدە
ﺗﺤﺮک« ﺗبﺪ�ﻞ ﮐﺮدە ﺑﻮد؛ در ﺣﺎ�ﮐﻪ یﺑ�ون از زﻧﺪان ﻓﺮدی ﮔﻮﺷﻪ ی
ش
ﻧﻤﺎ�� ﭘ�ﮏﻧ�ﮏ در زﻧﺪان ﻗ� �ﻧ��ﺴﺪ» :ﭘ�ﮏ
اﺳﺖ! ﻣﺮﺿ�ﻪ از بﺎزی
ﻧ�ﮏ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ را ی ن
ﺷهن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی ﮐﺮد .ﻫﺮﮐﻪ �ﺧﻮاﺳﺖ �ﺗﻮا�ﺴﺖ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ش�ﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا ﻫﻢ بﺎ ﺻﻤ�ﻤ�ﺖ پﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .روز ﺟﻤﻌﻪ ﺻﺒﺢ اول
ﭘﻨ� و ﻧﺎن ﺻبﺤﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪاری ﺳﺎﻧﺪو� ــﺞ درﺳﺖ ﮐﺮد�ﻢ ﻃﺮف
وﻗﺖ ،بﺎ ی
ﺳﺎﻋﺖ دە رﻓﺘ�ﻢ بﻪ رد�ﻒ و ﻣﺮﺗﺐ در اﺗ��ﻮس �ﺸﺴت�ﻢ } {...ﺗﻮ )و�ﺪا
ﺣﺎﺣی( ﺷﺪە ﺑﻮدی ﺷﻮﻓﺮ اﺗ��ﻮس ...راە اﻓﺘﺎد�ﻢ بﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ در
ب
ت
ت
ﮐﻨﺎر ﺟ��بﺎری بﺎ ﺻﻔﺎ ﻣﺪی اﺳ�اﺣﺖ ﮐﺮد�ﻢ و ﺳﺎﻧﺪو� ــﭻﻫﺎﻣﺎن را ﺧﻮرد�ﻢ
و ﺑﺮﮔﺸت�ﻢ بﻪ ﺳﻤﺖ ﺗهﺮان .ی ن
ﻣﺴ� ﻃﺒ�ﻌﺖ � راﻫﻤﺎن را بﺎ
ﺷهن در ﺗﻤﺎم ی
ﻫﺎی ﮐﻪ بﺎ
ﺟ���ﺎت ﺗﻮﺻ�ﻒ �ﮐﺮد ...ﮐﻮە و ﺟﻨگﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ و زن ی
ﻟبﺎسﻫﺎی رﻧگﺎرﻧﮓ در ی ن
ﺷﺎﻟ�ارﻫﺎ و ﻣﺰارع ﻣﺸﻐﻮل کﺎر ﺑﻮدﻧﺪ«...
ﺣﺎﺟی .ﻣﺮﺿ�ﻪ(۱۳۸۳ .
)و�ﺪا
ب
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ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻠﻘﻪی اول زﻧﺠ�ەی ارﺗبﺎ� ا�ﺴﺎن بﺎ ن
ﻫ� در ﻣﺤﺮومﺗ��ﻦ
ی
ﺧﻄﻪ ،و بﺎ ت
کﻤ��ﻦ اﻣکﺎﻧﺎت ی ن
ت
ﻓﻘ�ﺗ��ﻦ اﻗﺸﺎر در ﺷکﻞ
اﻧﮕ�ەی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣی ی
ف
کﺎ�ﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ ن
دادن بﻪ �ﮏ اﺛﺮ ف
ﻫ� ش
بﺎ� و ی ن
ﻧ�
ﻫ�ی ﮔﺮو� اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ
گ
زﻧﺪ� ﺗﺎ ن
ﺑﺘﻮای در ﺑﻨﺪ و ﺣ� ی ن
ﺷﮑﺴﭙ� ﺗﺎ ﺑﺮﺷﺖ را اﺟﺮا ﮐین .
ﻋﺎﺷﻖ
ﻧ� از
ی
ن
ن
ن
در ﻣ�ﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ﻗ� یﻧ� ،زﻧﺎی بﺎ ﭘ�ﺸیﻨﻪی ﻫ�ی و
ض
یض
ﺳﻨﮕن زﻧﺪان را بﻪ کﺎر
ﺗﻐﯿ� ﻓﻀﺎی
ادی اﺑﺘکﺎر اﺳﺘﻔﺎدە از ﻫ� ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺮای ی
ب
گ
ن
ن
.
ﻻﺷﺎی از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫ� زﻧﺪ� بﺎ د�ﮕﺮای از
�ﺴتﻨﺪ ﻓ��ﺪە
ی
ن
ﻫﻤﻪ رﻧﮓ در زﻧﺪان را ﺑﺮ ﺑﻮم ﻫ� ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﻘﺶ �زد» :بﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ
�
و کﺎرﻫﺎی ﺑﺮﺷﺖ را ﻫﻢ �ﺴبﺘﺎ ﺧﻮب �ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﺷن�ﺪە ﺑﻮدم ﺗﻮ )و�ﺪا
ﺣﺎﺟی( ﻧﻤﺎ�ﺸﻨﺎﻣﻪی گﺎﻟ�ﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺑﺮﺷﺖ را بﻪ ﻧﻤﺎ�ﺶ در آوردە
ب
ﺑﻮدی} .{...بﺎﻻﺧﺮە ﻣﻦ ﻫﻢ دﺳﺖ بﻪ کﺎر ﺷﺪم دﻟﻢ �ﺧﻮاﺳﺖ ﭘ�ﺶ از ﻫﺮ
ﻧﻤﺎ�� ف ف
یف
ش
ﭼ�
ﻃ�آﻟﻮد و ﺷ�خ را ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﮐﻨﻢ .بﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ
ﻧﻤﺎ�ﺸﻨﺎﻣﻪی ﻫﻤﻠﺖ را بﻪ ﺷکﻞ نن
ﻃ� در��ﺎورم .بﺎ ﺗﺮد�ﺪ ز�ﺎد اول بﻪ �اغ ﺗﻮ
آﻣﺪم .دل بﻪ در�ﺎ زدم و ﭘ�ﺸﻨهﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻮ بﺎ آن ﻫ�کﻞ درﺷﺖ و ﺷﻖ و
بﮕ�ی و »ﻣﻨﻈﺮ« ،بﺎ آن ﻫ�کﻞ
رق ،ﻧﻘﺶ اوﻓ�ﻠ�ﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﻫﻤﻠﺖ را بﻪ ﻋهﺪە ی
ف
ش
ﻧﺎزک و ﻧﺤ�ﻔﺶ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﻠﺖ را .ت
وﻗی ﺗﻮ بﻪ آﺳﺎی و بیﻫﯿﭻ �ط و
ت
پﺬﯾﺮﻓی راﺳتﺶ ﺟﺎ ﺧﻮردم } {...بﺎ وا�نﺶ ﺗﻮ ﺟﺮأت
ش�و� ﭘ�ﺸﻨهﺎد ﻣﺮا
ت
بﮕ�م .کﻢکﻢ ﺗﺮد�ﺪﻫﺎ و
ﺑ�ﺸ�ی �ﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ کﺎرم را بﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی پی ی
ﻧﺎبﺎوریﻫﺎ�ﻢ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻫﺮﭼﻪ در ﭼﻨﺘﻪ داﺷﺘﻢ و از ﺗﺌﺎﺗﺮ �دا�ﺴﺘﻢ
بﻪ کﺎر�ﺴﺘﻢ .روز ﻧﻤﺎ�ﺶ ﻫﻤﻪی بﭽﻪﻫﺎ در اﺗﺎق  ۳ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ت
ﺣی ﺧﺎﻧﻢ
ﺳﺨی ﺑﻮد ر ض
ت
ا� ﮐﺮد�ﻢ بﻪ د�ﺪن ﻧﻤﺎ�ﺶ ﺑ�ﺎ�ﺪ .از ﻫﻤﺎن
ﻣﺬﻫی
دبﺎغ را ﮐﻪ
ب
ﺻﺤﻨﻪی اول ﮐﻪ ﺗﻮ و ﻣﻨﻈﺮ بﻪ ﻧﻘﺶ اوﻓﻠ�ﺎ و ﻫﻤﻠﺖ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪ�ﺪ،
ﺻﺪای ﻗهﻘهﻪ از اﺗﺎق بﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﻧﮕهبﺎن آن روز ﺧﺎﻧﻢ �گﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺷﺘﺎبﺎن
ﺧﻮدش را بﻪ اﺗﺎق رﺳﺎﻧﺪە ﺑﻮد ،دم در ﺧﺸﮑﺶ زد و ش�وع ﮐﺮد بﻪ ﺧﻨﺪ�ﺪن
وﻗی ﻣﻦ را د�ﺪ ﮐﻪ بﺎ ﻣﻼﻓﻪای ﺑﺮ � از ﻃبﻘﻪی ﺳﻮم ت
ت
ﺗﺨی روی ﺻﺤﻨﻪ
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َ
َ
ﺧﻢ ﺷﺪە ﺑﻮدم و بﺎ ﻟهﺠﻪ ﻏﻠ�ﻆ ت
رﺷی �ﮔﻔﺘﻢ... :ﻫﻤﻠﺖ ﺟﺎن! ﻫﻤﻠﺖ
ﺟﺎن! تی ﻋﻤﻮ ﻣﺮا بﮑﻮﺷﺘﻪ .زﻫﺮ ﭼﮑﻮدە �ﮔﻮش درون ...بﭽﻪﻫﺎ ﭼﻨﺎن
ر�ﺴﻪ �رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از بﺎﻻی ﺗﺨﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﻮی ﺻﺤﻨﻪ) «...و�ﺪا
ﻻﺷﺎی(۱۳۸۳ .
ﺣﺎﺟی .ﻓ��ﺪە
ب
ی
ﺻﺪای ﺧﻨﺪەﻫﺎﺷﺎن ﻫﻨﻮز بﻪ ﮔﻮش �رﺳﺪ .ﺻﺪای ﺧﻨﺪەﻫﺎﺷﺎن از
ﻫﺰارﺗﻮی رﻧﺞ ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﻌﻘ�ﺐ و ﻓﺮار و � ف
ﮔﺮدایﻫﺎی بﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼ� ﻫﻨﻮز بﻪ ﮔﻮش �رﺳﺪ .ﻓ��ﺪە و و�ﺪا...ﻣﻐﻀ��ﺎن دو ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ن
ﻣﺮدگﺎی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز »ﻋﺎﺷﻖ ﺗ��ﻦ زﻧﺪگﺎن« ﻫﺴتﻨﺪ.
ﻣهﺎﺟﺮان بﻪ اﺟبﺎر،
ش
ﻧﻤﺎ�� ﺧﺎﻃﺮات
در زﻧﺪان ﻗ�» ،رﻗ�ﻪ دا�ﺸﮕﺮی« ﻫﻢ از بﺎزیﻫﺎی
ز�ﺎدی دارد »روزی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد »ﻏﺰال« را آزاد ﮐﻨﻨﺪ؛ �ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻻلبﺎزی
ف
�ﺸﺪی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺟﺮا ﮐﺮد .رﻓﺘﺎر و ﺣﺮکﺎت ﺧﺎص ﺧ�� از ﻫﻢ
ﻓﺮاﻣﻮش
ﺑﻨﺪیﻫﺎ را بﺎ ادا وﻻل بﺎزی بﻪ ﻧﻤﺎ�ﺶ �ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺎ ﺣﺪس �زد�ﻢ ﭼﻪ
ﮐ�ﺳﺖ .در ﻣ�ﺎن ﻗهﻘهﻪ و ﺷﺎدی ﻋ�ﺐﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن و د�ﮕﺮ
ﻫﻢﺑﻨﺪیﻫﺎ را از اداﻫﺎی ﻏﺰال بﺎز �ﺷﻨﺎﺧﺘ�ﻢ .ﺗﺎ بﻪ آن روز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻧﺘﻘﺎد
ﺧ�
ﺧﻮد ﺷﺎدی
دﻟگ�ی ﻧﺪ�ﺪە ﺑﻮد�ﻢ .ب
آﻓ��ﻦ آﻣﻮزﻧﺪە و بﺪون ی
و اﻧﺘﻘﺎد از ِ
�
ﮔ�ی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪی اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۵۵ﺷن�ﺪ�ﻢ )�ﺎ در
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻏﺰال را در در ی
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ( ...اﯾﻦ بﺎر اﻣﺎن اﺷﮏ را ﺑ��ﺪم و ﺗﺮاﻧﻪای را ﮐﻪ از او
)ﺣﺎﺟی .رﻗ�ﻪ دا�ﺸﮕﺮی (۱۳۸۳
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم �دادم« ...
ب
دﻫﻪی ۶۰
گ
ن
ت
آب ...آببﺎزی ،رﻃ��ی ﻣه��ﺎن ﺑﺮ �ﺸﻨ�ﻫﺎی بیپﺎ�ﺎن زﻧﺪای.
آب...آببﺎزی ،ﺷﺘﮏ ﺣ�ﺎت ﺑﺮ ﺟﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪی ز ن
ﻧﺪای .ا�ﺮ زﻧﺪان او�ﻦ
ِ
ﺣﻤﺎم ﺑﻨﺪ ﻣﺎ
آب ﺟﺎری �داﺷﺖ»...روزﻫﺎی ﺳﻪ ﺷنبﻪ ﻧ��ﺖ آب ِﮔﺮم
ِ
ِ
ﺑﻮد .ﻫﻤ�ﺸﻪ ﺑ�ﺴﺖ � ،ﻧﻔﺮ از بﭽﻪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ بﻪ ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪە
ﺑﻮدﻧﺪ .زﺧﻢﻫﺎ�ﺸﺎن ﺗﺎزە ﺑﻮد و آب �د بﺎﻋﺚ ﺷﺪت دردﺷﺎن �ﺷﺪ.
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ﻧﺎ���ﺮ بﺎ�ﺪ بﺎ آب ﮔﺮم ﺣﻤﺎم �ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮل ﻧ��ﺖﺑﻨﺪی ،آﻧهﺎ را در ﻧ��ﺖ
اول بﻪ ﺣﻤﺎم �ﻓﺮﺳﺘﺎد .بﻌﺪ ﻧ��ﺖ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و ﺿﻌ�ﻒ و ﺑ�ﻤﺎر ﺑﻮد.
ت
ﺑ�ﺸ� زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﺎ آب �د ﺣﻤﺎم �ﮐﺮدﻧﺪ ت
ﺣی در زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی �د او�ﻦ
ﮐﻪ �ﻣﺎی آب ﺗﺎ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻔﻮذ �ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ بﭽﻪﻫﺎ ی ن
ﻫﻤن را بﻪ �ﮏ
ﺗﻔ�� ــﺢ ﺷﺎد و ﭘﺮ�وﺻﺪا ﺗبﺪ�ﻞ ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ و بﻪ ﻃﻮر ﺟﻤ� و بﺎ ﺷﻤﺎرە
ن
ف
ﺷﻮ� اﺳﺘﺤﻤﺎم
ﺧﻮای �ﮏ ...دو...ﺳﻪ ز�ﺮ دوش �رﻓﺘﻨﺪ و بﺎ ﺧﻨﺪە و
�ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﺤﻤﺎم بﺎ آب �د بﻪ �ﮏ ﻣبﺎرزەی ﺟﻤ� و �ﮏ ﺗﻔ�� ــﺢ ﺗبﺪ�ﻞ
�
ﺷﺪە ﺑﻮد .ا�ﺮ اﯾﻦ کﺎر را ﺟﻤ� و بﺎ بﺎزی وﺗﻔ�� ــﺢ ﻧ�ﮐﺮد�ﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺤﻤﻠﺶ
�ﺴ�ﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد) «.اﻋﻈﻢ ﺣﺎج ﺣ�ﺪری(۱۳۸۳ ،
ﺳ�ی ﺷﺪە آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎ
دوران ﺣبﺲ »ﻋﺼﻤﺖ ﺑهﺮا�« ،در اﺻﻔهﺎن پ
دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ �ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ن
رﻣﺎی را ﮐﻪ ﭘ�ﺶﺗﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪە ﺑﻮد ﻣﻮ بﻪ
ﻣﻮ بﺎ ﺟﺰﺋ�ﺎت ﺑﺮای بﻘ�ﻪی اﻓﺮاد ﺗﻌ��ﻒ �ﮐﺮد و ا�ﺮ ﻫﻢ ش
بﺨ� را ﻓﺮاﻣﻮش
�ﮐﺮد ت
بﺎ� اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺼﻪ را کﺎﻣﻞ
�ﮐﺮدﻧﺪ...ﻋﺼﻤﺖ �ﮔ��ﺪ ﻣﺸﺎﻋﺮە ﻫﻢ �ﮐﺮد�ﻢ اﻣﺎ ی ن
ﭼ�ی بﻪ ﻋﻨﻮان
بﺎزی ﻧﺪاﺷت�ﻢ!
ن
ﻧگﺎر ،ﻣ��ﻢ ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﺟﻮاد ،ﺷهﻼ ،زﻫﺮە ،داود ،ﺟﻤ�ﻠﻪ ،ﻧﺎﻫ�ﺪ ،ﻣﺎی،
ﺳﻌ�ﺪ ،ت
�ﺴ�ن ،و ...از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳﺎلﻫﺎی ﺷﺼﺖ ﻫﺴتﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮەی
و�ﮋەای از بﺎزی و ﺷﺎدی بﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﺳبﮑبﺎل بﺎزی ﺑﺮای ﺷﺎدی ،و
ن
ﮔﻮی
ﺷﺎدی ﺑﺮای �ﮔﺮ� ﻧﺪارﻧﺪ .اﻧگﺎر بﻪ
ﺟﺰﮐﺘﺎبﺨﻮای ،ﻣﺸﺎﻋﺮە و ﺧﺎﻃﺮە ی
گ
ن
ین
ﭼ� د�ﮕﺮی بﻪ �ﺎدﺷﺎن ﻧ�آ�ﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤ� بﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫ�ﻫﺎی ت
دﺳی اﺷﺎرە
گﺎر ﺳﺨﺖ ،ﻣﻌﻨﺎ و ﻓﻠﺴﻔﻪی
�ﮐﻨﻨﺪ .اﻧگﺎر در ب
ﭼﻨ�ەی ﻓﺸﺎرﻫﺎی آن روز �
ن
ن
بﺎزی را از �ﺎد ﺑﺮدەاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣ�ﺎن اﯾﻦ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﮐﺴﺎی ی ن
ﻧ� ﭘﻨهﺎی بﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﻤ�ﻧﺎن ﻣهﺮەﻫﺎی
ﻟﻮاز� ﺑﺮای بﺎزیﻫﺎی ﻣﻤﻨ�ع روی �آوردﻧﺪ» :بﺎ
ی
ﺷﻄﺮﻧﺞ �ﺳﺎﺧﺘ�ﻢ .اﺳﺪﷲﻫﺎ  ١ﺗﺎﭼﺸﻢﺷﺎن بﻪ ﻣهﺮەﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺞ
 .١زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن ﻣﺮد ) .ی ف
ﻧ� رﺟ�ع ﮐﻨ�ﺪ بﻪ( ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن در ی ف
ﻫﻤن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
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و��اە �ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺣﺮام ﺑﻮد.
�اﻓﺘﺎد آنﻫﺎ را از ﻣﺎ �ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و بﺪ ی
ﺳﺎﺧﺘنﺶ ﺣﺮامﺗﺮ .آن ﻫﻢ بﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا« )درو�ﺶ(۱۳۷۶ ،
ن
زﻧﺪای دادگﺎە و�ﮋەی روﺣﺎﻧ�ﺖ
ﺧﻮد� -ﮔﺮ� ﻫﺎی
ف
ین
ﻋﺎﻟ�
»ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳ� اﺷﮑﻮری« ،ﻧﺎ� آﺷﻨﺎ در ﻣ�ﺎن ﻧﻮاﻧﺪ�ﺸﺎن دﯾ و ِ
ن
ای
ﺧﻮشﻓﮑﺮ و ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺳﺖ .او یﻧ� بﻪ ﺳبﺐ اﻧﺪ�ﺸ�ﺪن و ﺟﺴﺘﺠﻮی گ ﭼﺮ ی �
ﺟ� ،از ﮔﺰﻧﺪ �ﮐﻮب و زﻧﺪان در اﻣﺎن ﻧﺒﻮدە و ﺳﺎلﻫﺎ زﻧﺪ� در
ب
ن
اﻧﻔﺮادیﻫﺎی زﻧﺪان او�ﻦ را ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮدە اﺳﺖ» .از ﺑﺮ یﻟن ﺗﺎ او�ﻦ«
ف
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای دوﺟﻠﺪی از ﺧﺎﻃﺮات او در زﻧﺪان او�ﻦ اﺳﺖ.
ﯾﻮﺳ�
ﻫﺎی از اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات بﻪ ﺧﻮد�ﮔﺮ�ﻫﺎ و راەﻫﺎی
اﺷﮑﻮری در بﺨﺶ ی
ﺷی ﺷﺎم دﯾﺮ ﺷﺪە ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﻠﻄ�ﻒ آن ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ ﺳﺨﺖ �ﭘﺮدازد » .ب
ﺣﺪود  ۱۰ﺑﻮد �ﮏ دﻓﻌﻪ �� از ﻧﮕهبﺎﻧﺎن بﺎ ﺻﺪای بﻠﻨﺪ در اول ﺑﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
ف
ﺑﺮاداران ف
ﺗﻮﺳﯿی!! از ﺣﺮف او ﺧ�� ﺧﻨﺪ�ﺪم و روز بﻌﺪ
دﯾی ،ﻏﺬا اوﻣﺪ
ﻫﻤن وزن و ﻗﺎﻓ�ﻪ ﺷﻌﺮی بﻪ ف ف
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم بﻪ ی ف
ﻃ� بﮕ��ﻢ } {...گﺎ� ﺷﻌﺮ
ض
ﻋﺮو� ﺑﻮد
�ﮔﻔﺘﻢ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎ در ﺳبﮏ و ﺳ�ﺎق ﻗﺪ�ﻢ اوزان
ﻧﺎﭼﺎر دﻧبﺎل رد�ﻒ و ﻗﺎﻓ�ﻪ �ﮔﺸﺘﻢ و گﺎ� در اﯾﻦ ﻗﺎﻓ�ﻪ�ﺎی کﻠﻤﺎیت
ب
ﻫﻢﻗﺎﻓ�ﻪ بﻪ �ﺎدم �آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻨﺪە �ﺷﺪ وگﺎ� ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ بﺎ ﺧﻮدم
�ﺧﻨﺪ�ﺪم) «.اﺷﮑﻮری(۱۳۹۵ ،
اﺷﮑﻮری ،از �ﺸﺎبﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﺎر�ﮏ و بیﭘﻨﺠﺮە بﺎ بﻗ� ،بﻪ �ﺎد بﻗ�ﻫﺎی
ﻓﺮاﻋﻨﻪ �اﻓﺘﺪ و بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ بﺎ ﺷ�خﻃب� و ﺧﻨﺪەای ﮐﻪ از ورای کﻠﻤﺎت نن
ﻣ�ە
ﮐﺘﺎ�ﺶ بﻪﮔﻮش �رﺳﺪ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣ� در بﻗ� ��ﺎبﺪ و در
دم ﺟﺎی ﻫﻤ�ش را ﺧﺎ� �ﮐﻨﺪ!! اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ �ﺎدآوریﻫﺎی او ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از
� بﺎز ش
�ﮕﻮ� ﮐﻪ ﺑ�ﺎن ﻣهﺮی ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ بﻪ ﻫﻤ�ش ﮐﻪ در ﺟﺎیﺟﺎی
ن
روﺣﺎی ﺧﻠﻊ
ﮐﺘﺎب بﻪ آن اﺷﺎرە �ﮐﻨﺪ ﺗﺎ بﻪ روزﻫﺎی آﺧﺮ زﻧﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ
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ت
ﻟبﺎس ﺷﺪەی ﻣﻐﻀﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ ی ض
�ﻣﺴی و ﺷﺎدی ﻫﻤﻪ
ﭼﻨن ��ا�ﺪ» :
از آن ﺷﻤﺎ بﺎد  /ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﭘﺮﺷﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم و رﻓﺘﻢ«!
ﻣﻦ ورزﺷکﺎر ﻧ�ﺴﺘﻢ
اﻣﻮی ﮐﻪ بﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎبﺎت  ۸۸ﺳﺎلﻫﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی او�ﻦ و
ﺑهﻤﻦ اﺣﻤﺪی ی
رﺟﺎیﺷهﺮ ﺑﻮدە اﺳﺖ ،در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد از ﺗﺼ��ﺮ دو ﻋبﺎرت ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی
ی
ﻏ�ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋ�ﺖ
ﻫﻮاﺧﻮری زﻧﺪان
رﺟﺎیﺷهﺮ �ﺎد �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑ�ﺎن ی
ی
ش
رﺟﺎیﺷهﺮ اﺳﺖ» .ﻣﻦ ورزﺷکﺎر ﻧ�ﺴﺘﻢ اﻣﺎ
ورود وﺳﺎ�ﻞ ورز� بﻪ
ی
ورزﺷکﺎران را دوﺳﺖ دارم« و ﻋبﺎرت د�ﮕﺮ »ورزش بﺎ�ﺪ ﻣﻦﺷﮑﻦ بﺎﺷﺪ و
ش
ﻧﻪ ﻣﻦﺳﺎز« ﺳﻨﮕﯿین اﯾﻦ دو ﻋبﺎرت ت
ورز� را ﻫﻢ
ﺣی ورود ﮐﻔﺶ
ف
رﺟﺎیﺷهﺮ ،بﺎزی بﺎ
ی
ﻏ�ﻗﺎﻧﻮی ﮐﺮدە اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺮدان ﻓﻮﺗبﺎلدوﺳﺖ زﻧﺪان ی
دﻣپﺎی و ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ را را� ﺑﺮای ﻏﻠبﻪ ﺑﺮﻣﻤﻨﻮﻋ�ﺖﻫﺎ ��ﺎﺑﻨﺪ.
ی
دﻣپﺎیﻫﺎ�ﺸﺎن را بﺎ ﮐﺶ و ﻧﺦ بﻪ پﺎﻫﺎ�ﺸﺎن �ﺴﺘﻪاﻧﺪ،
ﮐﻪ
درﺣﺎ�
ﻫﺎ
بﭽﻪ
»
ی
ف
ض
بﻪ ﺗﻮپ پﻼﺳت�� ��ﻪ �زﻧﻨﺪ} {...ﺑﺮ� ﻫﻢ ﮐﻔﺶ ﭘﻮﺷ�ﺪەاﻧﺪ،
ً
ﻫﺎی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎ� ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘ�ﺶ ﻣﻮﻗﻊ بﺎزداﺷﺖ بﻪ پﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و
ﮐﻔﺶ ی
ﭼﻮن ورود ﻫﺮﻧ�ع ﮐﻔﺶ بﻪ زﻧﺪان ﻣﻤﻨ�ع اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ د�ﮕﺮ ﮐﻒ آن
ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻗﺪ�� درآﻣﺪە و بﭽﻪﻫﺎ بﺎ ﻣﻘﻮا و ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺧﻮد
�ﮏﺟﻮر ﮐﻒ درﺳﺖ ﮐﺮدەاﻧﺪ .بﺎ ﻫﺮ ض��ﻪ ﮐﻪ بﻪ ﺗﻮپ �زﻧﻨﺪ ،ش
بﺨ� از
اﻣﻮی(۱۳۹۵ ،
ﮐﻒ ﮐﻔﺶ ﮐﻨﺪە �ﺷﻮد و ﻫﻤﺮاە ﺗﻮپ �رود) «...اﺣﻤﺪی ی
ﻫﻤن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪان او�ﻦ اﺗﻔﺎق د�ﮕﺮی �اﻓﺘﺪ .ژ�ﻼ ﺑین
در ی ن
�ﻌﻘﻮب روزﻧﺎﻣﻪﻧگﺎر ز ن
ﻧﺪای در او�ﻦ و ﻫﻤ� ﺑهﻤﻦ در�ﺎرەی آن ی ن
ﭼﻨن
ش
ورز� در زﻧﺪان ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﻮق اﺳﺘﻔﺎدە از آن را زﻧﺎن
�ﮔ��ﺪ» :وﺳﺎ�ﻞ
ورزﺷکﺎری ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ داﻣﻦ زدﻧﺪ .ﻓﺎﺋﺰە ﻫﺎﺷ� بﻪ دﻟ�ﻞ ﻋﻼﻗﻪاش
بﻪ ورزش زﻧﺎن و ﭘیﻨﮓﭘﻨﮓ و واﻟﯿبﺎل ﻫﺮ روز بﻌﺪ از ﻇهﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﻃبﻘﻪی
ین
پﺎﺋن ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑهﺶ �ﮔﻔﺘ�ﻢ »بﺎﺷگﺎە« بﺎ ﻋﺪەای از بﭽﻪﻫﺎ بﺎزی
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ا��ی ﻣﻨﻔﺮد ﻫﻢ �ﮏ روز در ﻣ�ﺎن ﻏﺮوبﻫﺎ کﻼس
�ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣ��ﻢ ب
آﺋﺮو��ﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دە دوازدە ﻧﻔﺮی در آن ش�ﮐﺖ �ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ اﯾﻦ وﺳﺎ�ﻞ ش
ورز� ﻫﺴﺖ و ورزشﻫﺎی اﻧﻔﺮادی در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن در بﺎﺷگﺎە
ﺧ�ی ﻧﺪارم« )ﺑین �ﻌﻘﻮب،ﻣﺼﺎﺣبﻪی
روﻧﻖ دارد اﻣﺎ از ورزشﻫﺎی ﺟﻤ� ب
ﺷﻔﺎ�.(۱۳۹۹ ،
اﻣﺎ ﺷﯿﻮا ﻧﻈﺮآﻫﺎری ﮐﻪ ﭼهﺎرﺳﺎ� را در اﻧﻔﺮادیﻫﺎ و ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� زﻧﺪان او�ﻦ
ت
ﺑ�ﺸ�ی دارد » :ت
وﻗی ﻓﺎﺋﺰە
ﮔﺬراﻧﺪە اﺳﺖ از بﺎزیﻫﺎی ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ﺧﺎﻃﺮات
�
ﻫﺎﺷ� زﻧﺪان ﺑﻮد ﺗﻘ��بﺎ ﻫﺮ روز ﻋ� ﻣﺎ واﻟﯿبﺎل بﺎزی �ﮐﺮد�ﻢ .دوﺗﺎ ﺗ�ﻢ
ﻫﺎی ﻫﻢ ﮐﻪ بﺎزی ﻧ�ﮐﺮدﻧﺪ،
داﺷت�ﻢ ﺧ�� ﺟﺪی کﺎر �ﮐﺮد�ﻢ .بﭽﻪ ی
�
ﺗﻤﺎﺷﺎ� ﺑﻮدﻧﺪ و بﺎز�ﮕﺮﻫﺎ را �ﺸ��ﻖ �ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ بﺎزیﻫﺎی واﻟﯿبﺎل
ن
ﻋن ﺧ�ﺎﻟﻤﻮن ﻧﺒﻮد و اداﻣﻪ �داد�ﻢ .اﻟﺒﺘﻪ بﻪ ﺟﺰ
ﻣﺼﺪوم ﻫﻢ داﺷﺖ و� ﻣﺎ ی
ش
ورز� بﺎزیﻫﺎی ﺟﻤ� د�ﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮد .ﺧﺐ ﭼﻮن ﺗﻮی ﺑﻨﺪ
بﺎزیﻫﺎی
ﻋﻤﻮ� دﺳﺖ آدم بﺎزﺗﺮ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺗﻮ�ﺴﺘﻪ ﺑﻮد�ﻢ بﺎ کﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا پﺎﺳﻮر درﺳﺖ
ﮐﻨ�ﻢ و ﺷﺐﻫﺎ �ﮏ ﮔﺮوە ﭼهﺎرﻧﻔﺮە ﺑﻮد ﮐﻪ بﺎ ﻫﻢ ﺣکﻢ بﺎزی �ﮐﺮدﻧﺪ«.
وﻗی از بﺎزیﻫﺎی ﺑﻨﺪ زﻧﺎن �ﮔ��ﺪ و �ﺎ از ئ
ﺻﺪای ﺷﯿﻮا ت
ﺗﻨهﺎئﻫﺎی اﻧﻔﺮادی
ﺗﻔﺎوت ز�ﺎدی ﻧﺪارد و ﻣﻦ ﻧﮕﺮا�ﺶ �ﺷﻮم .ﻫ��ﺎر بﻪ �اﻏﺶ �روم ﺧ��
ﻋﺎدی و ﻣﻌﺼﻮم �ﮔ��ﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪی آن دورا�ﺶ را از دﺳﺖ دادە .اﻣﺎ بﺎ
ﻫﺎی از ﺧﺎﻃﺮا�ﺶ را بﺎ دﻗﺖ و
�ﺸ��ﻖ و �ﺎ ا�ارﻫﺎی گﺎە ﺑ�ﺠﺎی ﻣﻦ ،بﺨﺶ ی
ﺻﺤﺖ ﺑﺮا�ﻢ �ﮔ��ﺪ ��» :از بﺎزیﻫﺎم ﺗﻮی اﻧﻔﺮادی بﺎ آدﻣﮏﻫﺎی کﺎﻏﺬی
ﺑﻮد .بﺎ ﻟﯿﻮانﻫﺎی �ﮏ بﺎر ﻣ�ف ﭼﺎی آدﻣﮏﻫﺎی بﺎﻣﺰەای درﺳﺖ �ﮐﺮدم.
ی�
ﺗ�ی  ١ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺧﻮدم �ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم بﺎ دﺳﺖ اﯾﻦﻫﺎ را پﺎرە �ﮐﺮدم و بﺎ
دوﺗﺎ ﮔﺮە �ﺷﺪﻧﺪ آدﻣﮏ .آدﻣﮏﻫﺎ را �ﭼ�ﺪم دور ﺧﻮدم و اﺳﻢ دوﺳﺘﺎﻧﻢ
را روی اﯾﻦ آدﻣﮏﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و ت
ﺣی گﺎ� اوﻗﺎت بﺎﻫﺎﺷﻮن ﺣﺮف
ُ
ﻗ�� در زﻧﺪان بﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ )و ی ف
ﻧ� رﺟ�ع ﮐﻨ�ﺪ
 .١اﺟﺴﺎم ﺑﺮﻧﺪە ﻣﺜﻞ ﭼﺎﻗﻮ و �
بﻪ( ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن
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�زدم و بﺎزی �ﮐﺮدم .اون زﻧﺪاﻧبﺎﻧﻪ �ﺎدت ﻣ�ﺎد » ن
ﻣﺎﻣﺎی«؟ اون ﮐﻪ ﺧ��
ﻣه��ﻮن ﺑﻮد؟ �ﮏ روز بﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻨهﺎ ﭼ�ﻪ دور ﺧﻮدت ﭼ�ﺪی؟
ﮔﻔﺘﻢ دوﺳﺘﺎم ﻫﺴتﻨﺪ) !«...ﻧﻈﺮآﻫﺎری ،ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﺷﻔﺎ�(۱۳۹۹ .
ش
ﻧﻤﺎ�� ﺻﻨﺪ� داغ
اﺟﺮای
ن
ن
ﺳ� ﻋﺠ�ﺐﺗ��ﻦ ﺗﺮﮐ�ﺐ اﻓﺮاد
ﺑﻨﺪ ﻣﺮدان زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� در دوران ﺟﻨبﺶ ب
اﺧ� بﻪ ﺧﻮد د�ﺪە اﺳﺖ .از وز�ﺮ و وﮐ�ﻞ ﺗﺎ دا�ﺸﺠﻮی ادوار
را در ﺻﺪ ﺳﺎل ی
ف
ﺗﺤﮑ�ﻢ وﺣﺪت  ...از روزﻧﺎﻣﻪﻧگﺎران �ﺷﻨﺎس ﺗﺎ ﮐﻒ ﺧ�ﺎبﺎیﻫﺎی
اﻣﻮی بﻪ دﻗﺖ در ﮐﺘﺎ�ﺶ آوردە
ﻧﺎﺷﻨﺎس ...اﯾﻦ ﺗﺮﮐ�ﺐ را ﺑهﻤﻦ اﺣﻤﺪی ی
ش
اﺳﺖ �� .از آﻧهﺎ » ی ن
ﺧ�آﻧﻼﯾﻦ
ﺣﺴن
ﻣﺮﻋ�« در �� از ﻣﺼﺎﺣبﻪﻫﺎ�ﺶ بﺎ ب
�
بﻪ ﻧﮑﺘﻪای اﺷﺎرە �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ �ﺸﺎن از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا بﺎزیﻫﺎی ﻣﺮدان
ن
ش
ﺟﻨب� ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪای بﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺷﻮر
ﺳ�ﺎ� ارﺗبﺎط
گ
بﺎزیﻫﺎی آﻧهﺎ در زﻧﺪان ،آﺋیﻨﻪای از زﻧﺪ� واﻗ� آﻧﺎن و ﻧﻪ ﺗﺼ��ﺮﺳﺎزی و
ﺧﻼﻗ�ﺖ �ﮏ ز ن
ﻧﺪای ﺳ�ﺎ�ﺳﺖ » :در �ﮏ ﺳﺎ� ﮐﻪ بﻌﺪ از  ،۸۸بﻪ او�ﻦ
ﻣ�داﻣﺎدی در �ﮏ اﺗﺎق ﺑﻮد�ﻢ .ﺳنﺖ ﺻﻨﺪ� داغ را آﻧﺠﺎ اﺟﺮا
بﺎ آﻗﺎی ی
ﮐﺮد�ﻢ .ﻫﺮﮐﺲ بﺎ�ﺪ بﻪ ﻧ��ﺖ روی ﺻﻨﺪ� داغ ��ﺸﺴﺖ .ﻫﻔﺘﻪای �ﮏ
ﺷﺐ ﺑﻮد و بﺎ�ﺪ بﻪ ﺳﺆاﻻت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺟﻮاب �داد�ﻢ� .ﮏ ﺟﻮان از آﻗﺎی
ﻣ�داﻣﺎدی ﭘﺮﺳ�ﺪ ﺑﺰرگﺗ��ﻦ اﺷتبﺎە ﺳ�ﺎ� ﺷﻤﺎ ﭼ�ﺴﺖ؟ ﺟﻮاب داد
ی
١
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ بﺎ آﻗﺎی ﻫﺎﺷ� .ﻃﻮل ﮐﺸ�ﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ �ﺸﻮﻧﺪ«.
بﺎزی ﻣﻨﭻ
ﺑﻨﺪ  ،۲۰۹راﻫﺮوی دوم .ﺳﻠﻮل  .۲۱زﻣﺴﺘﺎن  .۱۳۸۹ﭼهﺎر زن ،دو
ﻣ�ﺎنﺳﺎل و دو ﺟﻮان .ﻫﺮ ﭼهﺎر اﻫﻞ بﺎزی و آواز و ﺷﻌﺮو ادب.
ت
کﺎردﺳی ﻫﻢ بﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻌبﻪﻫﺎی دﺳﺘﻤﺎل کﺎﻏﺬی...ﭼﻘﺪر
ﺟﻮانﻫﺎ
1. https://www.khabaronline.ir/news/1309863/
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ﻼت
ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣ ِ
ﻣﻔ�ﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻌبﻪﻫﺎی ﺧﺎ� دﺳﺘﻤﺎل کﺎﻏﺬی .ﺟﻌبﻪ ی
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﻨﺪ  ۲۰۹ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدە از ﻫﯿﭻ ﻧ�ع وﺳ�ﻠﻪای در آن
ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮد .ﻓﺮوغ و ﻣهﺪ�ﻪ بﺎ ﺟﻌبﻪﻫﺎی ﺧﺎ� ﺻﻔﺤﻪی ﻣﻨﭻ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
بﺎ ﺗﻨهﺎ ﺧﻮدکﺎر ﺳ�ﺎە ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل ،آن را ﺧﻂ ش
ﮐ� ﮐﺮدﻧﺪ و بﺎ
ﺷکﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪ� ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ بﺎزی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ی ف
ﭼ� ﺳ�ﺎە
و ﺳﻔ�ﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﺗﻘﺴ�ﻢﺑﻨﺪی ﻣﻨﭻ رﻧﮓ ﻻزم داﺷﺖ و ﻣﺎ ﻫﯿﭻ
گ
»رﻧ�« ﻧﺪاﺷت�ﻢ� .ﺲ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪی ﺻﻔﺤﻪ بﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻮدکﺎر ﺳ�ﺎەرﻧﮓ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن را ﻧﻮﺷت�ﻢ :ب ن
ﺳ�� ،خ ،زرد ،بآی . ...ﺗﺎس ﻫﻢ ﻗﻨﺪ ﺳﻔ�ﺪ
ﮐﻮﭼ� ﺷﺪ ﮐﻪ روی ﺳﻄ�ح آن را از  ۱ﺗﺎ  ۶بﺎ ﺧﻮدکﺎر ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری ﮐﺮد�ﻢ.
ن
ف
اﻣﺎ ،دور ی ف
ﭘﻨهﺎی زﻧﺪاﻧبﺎن را ﭼﻪ �ﮐﺮد�ﻢ.
ﻣﺨ� و �ﮐﺸ�ﺪنﻫﺎی
�ن
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ا�ﺎم ﮐﻮد� ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪی ﻋﺮوﺳﮏ درﺳﺖ ﮐﺮد�ﻢ�� .
از ﭼﺎدرﻫﺎ را ﺑﺮداﺷت�ﻢ و ﻫﺮ ﭼهﺎر ﻧﻔﺮ ز�ﺮ آن ﭘﻨﺎە ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ .ﻧﻮر ﺳﻠﻮل ﺧﻮد
بﻪ ﺧﻮد کﻢرﻧﮓ ﺑﻮد و ز�ﺮ آن ﭼﺎدر کﻠﻔﺖ و یﺗ�ە کﻢرﻧﮓﺗﺮ ﻫﻢ �ﺷﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿ�ع ﺑهﺎﻧﻪای ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻠﺐﻫﺎی ﺷ�ﻄﻨﺖآﻣ ی �� و ِﻫ ّﺮە و ِﮐ ّﺮەﻫﺎی
ت
ﺑ�ﺸ� ﻣﺎ...ﻧﺎ�هﺎن در ﺳﻠﻮل بﻪ �ﻋﺖ بﺎز ﺷﺪ و ﻧﮕهبﺎن ﺑﻨﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ بﺎ
ﺷﮏ و ﺗﺮس ﭘﺮﺳ�ﺪ اون ز�ﺮ ﭼکﺎر �ﮐﻨ�ﺪ؟؟!! ...کﺎری ﻧ�ﮐﺮد�ﻢ ﺟﺰ
گ
رﻧﺪاﻧﻪ زﻧﺪ� ﮐﺮدن در زﻧﺪان!
ی�
دوﺷ�ە و ﻣﺮگ
ﺿبﻂ ﺻﻮت ﻣﻘﻮای ،ﺳﺎﺧﺖ »ﻧﺎز ی ن
ﻧن دﯾه��«  ١در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ﺳ�ﺎ� و
ی
ﻋﻘ�ﺪ تی زﻧﺪان او�ﻦ ،دو ﻫﻔﺘﻪ بﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ در ﺳﺎل ۱۳۹۶در ﻫﻠﻨﺪ بﻪ
دﺳﺘﻢ رﺳ�ﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی »از او�ﻦ بﺎ ﻋﺸﻖ« ٢را کﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ .ی ن
ﻧﺎزﻧن ﻫﻨگﺎم
1. http://www.wikiadabiat.net/wiki/

ﻧﺎزﻧن دﯾﻬ�� .ت
ین
ﻣ�ﺟﻢ ،و�ﺮاﺳﺘﺎر ،روزﻧﺎﻣﻪﻧگﺎر و دا�ﺸﺠﻮی کﺎرﮔﺮدائن ﺗﺌﺎﺗﺮ
2. https://www.irwmm.org/farsi/blog/2019/9/3/-

٥١

روا�ﺖﻫﺎ یی از زﻧﺪان

ﺳ� ز ن
ﻣﺮگ  ۲۹ﺳﺎل داﺷﺖ اﻣﺎ ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ در وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻨبﺶ ب ن
ﻧﺪای ﺷﺪ ۲۳
ت
ﺷﻨﺎﺧئ ﮐﻪ از ﻣﺘﻮن ﺗﺌﺎﺗﺮی
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و دا�ﺸﺠﻮی کﺎرﮔﺮدائن ﺗﺌﺎﺗﺮ .بﺎ
داﺷﺖ و در ﺗﻄﺒﯿﻖ ن
ﻫ� و دوران ،ﻣﺼﻤﻢ بﻪ اﺟﺮای ﻧﻤﺎ�ﺸﻨﺎﻣﻪی »دوﺷ ی ��ە
و ﻣﺮگ« اﺛﺮ »آر�ﻞ دورﻓﻤﺎن« ﺷﺪ .ﺷﺎ�ﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪی او بﻪ
ﻓﺮاﺧﻮر ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی آن دوران و ﺗﺮو� ــﺞ ﮔﻔﺘﻤﺎن بﺨﺸﺶ در ﻣ�ﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﺑﻮد .ﺷﯿﻮا ﻧﻈﺮآﻫﺎری ﮐﻪ از ﻫﻢﺑﻨﺪان او و �� از بﺎز�ﮕﺮان آن ﻧﻤﺎ�ﺶ ﺑﻮدە
اﺳﺖ �ﮔ��ﺪ» :ﺑﺮای ﻧﻤﺎ�ﺶ بﻪ �ﮏ ﺿبﻂ ﺻﻮت ﻧ�ﺎز داﺷت�ﻢ .ﻧﺎز ی ض
ﻧن بﺎ
آن ﺧﻼﻗ�ﺖ ﻣﺜﺎل ض
زدی ،بﺎ �ﮏ ﺗﮑﻪ ﻣﻘﻮا ی ض
ﭼ�ی ﺷب�ﻪ بﻪ ﺿبﻂ ﺻﻮت
ﺳﺎﺧﺖ و رو�ﺶ را بﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ رﻧﮓ ﻣﺸ� زد .بﻌﺪ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ در ی ن
ﺣن
اﺟﺮای ﻧﻤﺎ�ﺶ ﺗﻮی دﺳﺘﻤﺎن وزن داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ� ،ﺸتﺶ را ﺧﺎ� ﮐﺮدە ﺑﻮد
ت
ﭘﻮﺳ� و دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
و �� دو ﺗﺎ دﻣبﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮی اﯾﻦ ﺟﻌبﻪ }{...
را ﻫﻢ �ﮏ بﻪ �ﮏ ﻃﺮا� ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ �ﮏ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ«  ...و ﻣﻦ بﻪ
ﺻﺪای بﺎﺷﺪ��� .ﻦ ﺳﺘﻮدە ،ﮐﻪ او
ﺿبﻂ ﺻﻮت ﻧگﺎە �ﮐﻨﻢ ﺷﺎ�ﺪ ﻫﻨﻮز
ی
ین
ﻧ� در زﻧﺪان ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﻮدە ،بﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﺎز ی ن
ﻧن بﺎ اﻧﺪوە ﺑﺮا�ﻢ
ﮔﻔﺖ» :ﺿبﻂ ﺻﻮت ﻧﺎز ی ن
ﻧن در ﺻﺤﻨﻪای بﻪ کﺎر رﻓﺖ ﮐﻪ پﺎﺋﻮﻟﯿﻨﺎ ﺳﺎﻻس،
ز ن
ﻧﺪای ﺳ�ﺎ� در آﻣ��کﺎی ی ن
ﻻﺗن �ﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ بﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮی ﮐﻪ در
زﻧﺪان بﻪ او ﺗﺠﺎوزﮐﺮدە ﺑﻮد رو�ﺮو �ﺷﻮد .پﺎﺋﻮﻟﯿﻨﺎ ﮐﻪ ت
اﻋ�اﻓﺎت او را ﺿبﻂ
ﺷﻨﺎﺳﺎی
ﮐﺮدە ﺑﻮد بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از اﯾﻦ ﺿبﻂ ﺻﻮت ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺎد�ﺴﺖ را
ی
�ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺿبﻂ ﺻﻮت اﺳﺖ�...١ «...ﺲ ﻧﺎز ی ن
ﻧن ﭼﻪ ﺷﺪ؟؟
ی�
دوﺷ�ەای ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮگ ﺷﺪ!

1. https://www.irwmm.org/farsi/blog/2018/6/2/-
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ﮔﺸﺎی از زﻧﺪان:
ﺿﺪ ز�ﺎن در ﺧﺪﻣﺖ رﻣﺰ ی
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
ﻣﻨﺼﻮرە ﺷﺠﺎ�
ﺗه�ﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﮏز�ﺎﻧﻪ ،را� اﺳﺖ ﺑﺮای درک ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ
ض
واژ�ﺎی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن
ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻨﺎﺳبﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮ� ﮐﻪ �ﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺷکﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ� .فﻧﻈﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﮏز�ﺎﻧﻪی
ﻧ� ﺑﺮاﺳﺎس »رﻓﺘﺎر ف
ﺗﺨﺼ�  ،ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ی ن
ز�ﺎی« ﮔﺮوەﻫﺎی
ﮔ�ﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزەی ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺟﺘﻤﺎ� ﺧﺎص در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻔﺘﺎری ﺷکﻞ � ی
ین
ﻧﺨﺴﺘن ﻣﺪر� ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت بﻪ
ﻋﺎﻣ�ﺎﻧﻪ ﺟﺎی دارد» .
دﺳﺖ آﻣﺪە ﻣ��ﻮط بﻪ ﺳﺎرﻗﺎن و راﻫﺰﻧﺎن ﺑﻮدە اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد
ین
ﻗﻮاﻧن ﻣﻮﺟﻮد ﺗبﻌ�ﺖ ﻧ�ﮐﺮدﻧﺪ ﻧ�ﺎز بﻪ وﺳ�ﻠﻪای ﺑﺮای ارﺗبﺎط
ﮐﻪ از
ﻫﺎی از ﻣﺘﻮن ﻓﺮا�ﺴﻮی ﻗﺮن
داﺷتﻨﺪ ﺗﺎ ا�ارﺷﺎن ﭘﻮﺷ�ﺪە بﻤﺎﻧﺪ .واژە ی
١
ﭼهﺎردﻫﻢ ﻣ�ﻼدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣ��ﻮط بﻪ زﻧﺪان اﺳﺖ«.

 .١ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻌﺎت ز�ﺎن ف
ﻣﺨ� ،بﺎﻣﻘﺪﻣﻪ ای در�ﺎرە ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎ� ز�ﺎن .ﺳ�ﺪ ﻣﻬﺪی
ت
ئ
ش
ﺻﺎد� .ﺗﻬﺮان :ش
��ﻣﺮﮐﺰ. .۱۳۹۷،
ﺳﻤﺎئ .ﻧﺎﻇﺮو و�ﺮاﺳﺘﺎرﻋ� ا�ف
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ﻧ� رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدە ﮐﻪ ﭘ�ﺸﻪوران ن
ﭘ�ﺸن ی ن
ین
ز�ﺎی ﺧﺎص
در اﯾﺮ ِان ﺳﺪەﻫﺎی
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ بﻪ آن ﮔﺮوە ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻌﺎین
ن
ﮔﺮوە ﺧﻮد ابﺪاع �ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
آن واژەﻫﺎ را درﻧ�ﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ز�ﺎن ﮐﻪ ﻧﻮ� روش ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗبﺎط در
ت
اﻗﻠﯿی از �ﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ در اﺻﻄﻼح ز�ﺎنﺷﻨﺎ� بﻪ
ﻣ�ﺎن
ف
٢
١
ﻋﻨﻮان » ز�ﺎن ﻣﺨ� « و �ﺎ »ﺿﺪ ز�ﺎن« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ �ﺷﻮد.
در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧگﻠ�� ی ن
ﻧ� ﻫﻨگﺎم ﺟﺴﺖوﺟﻮی »ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻟﻐﺎت
زﻧﺪاﻧ�ﺎن« ﻫﻤﻮارە بﺎ واژەی  slangرو�ﺮو �ﺷ��ﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﻧﻮ� ز�ﺎن
ﺘﺎری
ﻋﺎﻣ�ﺎﻧﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ واژە ﮐﻪ گ اﺷﺎرە بﻪ ز�ﺎن ﮔﻔ �
»ﮐﻮﭼﻪ و بﺎزاری« دارد ﭘ�ﺸﺎﭘ�ﺶ ﻫ��ﺖ ﻓﺮﻫﻨ� ﮔﺮوە اﺟﺘﻤﺎ� ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺨﺺ �ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ز�ﺎن ﻓﺎر� ،ﻋبﺎرت ﺿﺪ ز�ﺎن �ﺎ ز�ﺎن
ف
ﻣﺨ� ﮐﻪ اﻏﻠﺐ بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎدل اﺳﻠﻨﮓ در اﻧگﻠ�� و آرﮔﻮ در ﻓﺮا�ﺴﻪ
بﻪ کﺎر �رود ،ﺷﻤﻮل ت
ﮔﺴ�دەﺗﺮی دارد و ﻋﻼوە ﺑﺮ ﮔﺮوەﻫﺎی ﺣﺎﺷ�ﻪای ،
بﻪ ﮔﺮوەﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� ﺟﻮاﻧﺎن ،ﮐﺴبﻪ و زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ی ن
ﻧ� اﺷﺎرە دارد.
�
»ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�«  ٣ﮐﻪ بﻪ ﻫﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﮐ�ﺎ�ﺠﻮری
ﮔﺮدآوری ﺷﺪە ،ﺑﺮ اﺳﺎس ز�ﺎن بﻪ کﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
�ﮏ دورەی ﺧﺎص �ﻌین دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﺗه�ﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە بﻪ ز�ﺎن ﻓﺎر� در ﺣﻮزەی اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﺗﻨهﺎ اﺛﺮ
ض
ﺳ�ﺎ� اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای بﺪﯾﻊ در ﻣﻮﺿ�ع ز�ﺎن ﻣﺨ� �ﺎ ﺿﺪ ز�ﺎن اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴ�ﻢ ﻣﻮﺿﻮ� ﺷﺎﺧﻪای ﻓﺮ� در ردەی ﻣﻮﺿﻮ�
»اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪی ز�ﺎن ﻓﺎر�« اﺳﺖ اﻣﺎ بﻪ اﺳﺘﻌﺎرە �ﺗﻮان
گ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ز�ﺎن ﺷﻮرش و ﻧﻤﺎد ﻫﻤبﺴﺘ� زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� در �ﮏ ﺑﺮﻫﻪ از
ت
ﻋﻘ�ﺪی در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﺎر� ــﺦ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� و
 .١ﻫﻤﺎن »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ز�ﺎن ف
ﻣﺨ�«....
/ﺗﻌ��ﻒ-و-ﻧﻤﻮﻧﻪ-ﻫﺎی-ﺿﺪ-ز�ﺎن2. https://fa.eferrit.com/
 .٣ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� .اﻋﻈﻢ ﮐ�ﺎ�ﺠﻮری .اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :بﺎران..۱۳۸۴ ،
۶۰ص.
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اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮔﺮدآوریﺷﺪە در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و بﺎزار بﻠ�ﻪ
�
از ﻗﻀﺎ در ﻣ�ﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺤﺼ�ﻞﮐﺮدە رد و بﺪل ﺷﺪە
اﺳﺖ .ﻧﻮ� �ﺎدﻣﺎن ﻣﮑﺘﻮب از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� �ﮏ دورەی ﺧﺎص ،ﻧﻮ�
ﮔﺸﺎی از آنﭼﻪ ﺑﺮ � زﻧﺪاﻧ�ﺎن دﻫﻪی ﺷﺼﺖ در زﻧﺪانﻫﺎی او�ﻦ،
رﻣﺰ ی
ﻗﺰل ﺣﺼﺎر و ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ آﻣﺪە اﺳﺖ ،ﻧﻮ� ﺗﻠﺨ�ﺺ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ در اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺠ�ﻢ و آزاردﻫﻨﺪەی زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﺳﺎلﻫﺎی
بﺎر
�
ی�
ن
ﺷﺼﺖ بﻪ ﻣﺨﺎﻃبﺎی از ﻫﺮ �ﺴﻞ.
اﻋﻈﻢ ﮐ�ﺎ�ﺠﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد از زﻧﺪاﻧ�ﺎن دﻫﻪی ﺷﺼﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺛﺮ را
ی�
ﭼ�ی ﺷب�ﻪ بﻪ ﺧﻮدﻧگﺎﺷﺖﻫﺎی زﻧﺪان و ﻧﻮ� ﻧﻘﺐ زدن بﻪ ﺧﺎﻃﺮات �
داﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب �ﺗﻮاﻧﺪ اﻟهﺎمبﺨﺶ آﺛﺎر ادی و ن
ﻫ�ی و ی ن
ﻧ�
ب
آﻏﺎزی ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﺮای ث
�� آﺛﺎر ﺗکﻤ�� و ﺧﻮرا� ﺑﺮای ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ز�ﺎن
ﺷﻨﺎ� بﺎﺷﺪ.
کﺎﺳیﻫﺎی ﮐﺘﺎب ،ض
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل� ،
ت
ز�ﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﺮ� از
ﻣﻌﺎدل اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺳﺘﻔﺎدەﺷﺪە �ﺎ ﻧﺤﻮەی ارﺟﺎﻋﺎت بﻪ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی
ﻣﺸﺎبﻪ ،و ی ن
ﻧ� اﺷکﺎﻻت ﻣ��ﻮط بﻪ ش
�� ازﺟﻤﻠﻪ »�ﺸﺖ ﺟﻠﺪ بﻪ اﻧگﻠ��«
�
١
اﻧگﻠ�� ﻋﻨﻮان ﻓﺎر� بﺎﺷﺪ اﻣﺎ » ﻓﯿﻨگﻠ�ﺶ«
ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ بﺎ�ﺪ ﻣﻌﺎدل
�
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ.
ت
ﺗﻄﺒ�� اﯾﻦ واژەﻧﺎﻣﻪ بﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎبﻪ آن در ز�ﺎن اﻧگﻠ��
ﺑﺮر�
در
�
ث
)در ز�ﺎن ﻓﺎر� ﻫﻨﻮز اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑ� ﻣﻨت� �ﺸﺪە اﺳﺖ( ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوت بﻪ
�
ﭼﺸﻢ �آ�ﺪ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﻧگﻠ��ز�ﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ بﻪ دﺳﺖ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ز�ﺎنﺷﻨﺎ� ،ﻣﺪدکﺎران �ﺎ رواﻧکﺎوان ﺗه�ﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟ�ﮑﻪ
ن
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� دﻫﻪی ﺷﺼﺖ اﺳﺖ و بﻪ ﮔﻔﺘﻪی
اﻋﻈﻢ ﮐ�ﺎ�ﺠﻮری
ف
ﺧﻮدش ﻓﻘﻂ بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ زﻧﺪای ﺳ�ﺎ� ﻣﺘﻌهﺪ و ﻧﻪ �ﮏ ﻣﺤﻘﻖ ز�ﺎن
ﺷﻨﺎس ،اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدە اﺳﺖ .دوم اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ
1. Farhange estelahate zendaaniyane siyasi
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ن
ﮐﺘﺎب �
زﻧﺪای
ﺑﺮ� از واژەﻫﺎ و ﻋبﺎرات ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪە ﻣ�ﺎن ﻫﺮ دو ﮔﺮوە
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،راﯾﺞ ﺑﻮدە اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ واژە
و زﻧﺪاﻧبﺎن ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ بﻪ
ی
�
ﻫﺎی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﺎدی ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣ�ﺎن ﺧﻮد آﻧهﺎ رد و بﺪل �ﺷﺪە و اﺷﺎرات
رﻣﺰآﻟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧبﺎن ﻣﻌﻨﺎی آن را درﻧ��ﺎبﺪ .ﺳﻮم آﻧﮑﻪ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدەی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﺎدی اﺷﺎرە بﻪ زﻣﺎن ﺧﺎ� ﻧﺪارد.
اﺻﻄﻼﺣﺎی ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺧﺪادﻫﺎی �ﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎص ن
ت
زﻣﺎی بﻪ داﯾﺮە
ﻫﺮﭼﻨﺪ
ی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن ی ض
ﻧ� اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﻣﺘﻌﻠﻖ بﻪ �ﮏ دورەی ن
زﻣﺎی ﻣﺸﺨﺺ �ﻌین
�
ً
 ۱۳۶۰ﺗﺎ  ۱۳۶۷اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در دورەﻫﺎی د�ﮕﺮ راﯾﺞ ﻧﺒﻮدە اﺳﺖ .ﻣﺜ�
واژەی »ﺗﻮاب« ﺧﺎص زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� دﻫﻪی ﺷﺼﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ واژەی » ﺳﺎوا�« ﻣﺨﺘﺺ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� زﻣﺎن ﺷﺎە ،و اﺻﻄﻼح
ف
ﺧ�ﺎبﺎی« ﻣﺨﺘﺺ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺟﻨبﺶ ب ن
ﺳ� در ﺳﺎل  ۱۳۸۸اﺳﺖ و بﻪ
»ﮐﻒ
زﻧﺪاﻧ�ﺎن گﻤﻨﺎ� ﮔﻔﺘﻪ �ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨتﺴﺐ بﻪ ﻫ�ﭽ�ﮏ از ﺟﻨبﺶﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎ� ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﺮای ﻫ�ﭽﮑﺲ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮد) .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺷﺎ�ﺪ
�
ﻧﻮ� ﮐﻨﺎ�ﻪ بﻪ ﻋبﺎرت »اﻟ�ﺖ« ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﮐنﺸﮕﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪە بﻪ کﺎر �رﻓﺖ( .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺻﻄﻼح »ﻣﻼﻓﻪ
دزد« ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� زﻧﺎن در زﻣﺎن ﺷﺎە بﻪ کﺎر �رﻓﺘﻪ اﺷﺎرە بﻪ زﻧﺎن
زﻧﺪای ﻣﺘﺄﻫ� دارد ﮐﻪ بﻪ ﺟﺮمﻫﺎی » ف
ن
ﻣﻨﺎ� ﻋﻔﺖ« در زﻧﺪان بﻪ � �
ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺷﺎرە بﻪ زﻣﺎن ﺧﺎ� ﻧﺪارد.
ت
ﺗﻄﺒ�� ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� بﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ واژ�ﺎن
ﺑﺮر�
�
�
ن
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﺎدی در ز�ﺎن اﻧگﻠ�� ،و یﻧ� ﭘﺮسوﺟﻮی ﺷﻔﺎ� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﺳ�ﺎ� ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ گﺎە ت
ﻣﺪی از ا�ﺎم ﺣبﺲ ﺧﻮد را در ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﺎدی �ﺎ
در ﺑﻨﺪ اﻧﺪرزگﺎە ) اﻃﻔﺎل( ﮔﺬراﻧ�ﺪەاﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ در�ﺎﻓﺖ �
ﺑﺮ� از
ﺷبﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﺮای ﻧگﺎرﻧﺪە ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮ� ﺗﻘﺴ�ﻢﺑﻨﺪی را بﻪ ذﻫﻦ
ﻣﺘبﺎدر �ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
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ت
اﺻﻄﻼﺣﺎی ﮐﻪ ﻧﻮ� ﻫﺸﺪار ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨ�ﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﺳﺖ:
.۱
ن
ﺧ� ی ن
ﭼن.
آوا�ﺲ :زﻧﺪای ب
ﺧ� ی ن
تن
ﭼن
آﻧن :ب
ض
ﺧ� ی ض
ﺧﻮاﺳﺘگﺎر:
بﻌ� از ﺑﻨﺪﻫﺎی زﻧﺎن{
ﭼن }راﯾﺞ در
ب
)ﮐ�ﺎ�ﺠﻮری) ،(۱۳۸۴.اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎ�(
١
 : six-fiveزﻧﺪاﻧبﺎن � �رﺳﺪ )(A Glossary of prison slang
ت
اﺻﻄﻼﺣﺎی در ﺗﻮﺻ�ﻒ وﺿﻌ�ﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن:
.۲
ن
ن
آﻣ� ﺑﺮای زﻧﺪایای ﮐﻪ اﻋﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
بﺎﻻ ﺗپﻪای :اﺻﻄﻼ� ﻃﻌﻨﻪ ی
)ﮐ�ﺎ�ﺠﻮری(۱۳۸۴.
ف
ﮔ�د )اﻃﻼﻋﺎت
پﺎدری :زﻧﺪای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎدە ﺟن� ﻗﺮار � ی
ﺷﻔﺎ� ﺑﻨﺪ اﻧﺪرزگﺎە(.
ن
: High class
زﻧﺪای ﻣﺒﺘﻼ بﻪ ﻫپﺎﺗ�ﺖ �
) (A Glossary of prison slang
ت
اﺻﻄﻼﺣﺎی در ﺗﻮﺻ�ﻒ زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن و ﻧﮑهبﺎﻧﺎن :
.۳
�
ﺑﺮادراﺳﺪﷲ :اﻓﺮاد ﻧﻮﻋﺎ ی ﺳﻮاد و پ ف
ﻟﻤن ﮐﻪ ﺟﺬب کﻤﯿﺘﻪ ،ﺳپﺎە و
ب
ن
دادﺳﺘﺎی ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ).ﮐ�ﺎ�ﺠﻮری(۱۳۸۴.
پﺪر ﻧﺪ�ﺪە :ﻣﺄﻣﻮران ﺧﺒ�ﺚ زﻧﺪان ) اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎ� ﺑﻨﺪ اﻧﺪرزگﺎە(
 :Ninja turtlesﻧﮕهبﺎﻧﺎن ﺿﺪ ﺷﻮرش ﮐﻪ ﻟبﺎسﻫﺎی ﺧﺎ� �ﭘﻮﺷﻨﺪ
)} .(A Glossary of prison slangﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ در دوران �ﮐﻮب
ﺟﻨبﺶ ب ن
ﺳ� ﺟﻮاﻧﺎن در ﺧ�ﺎبﺎن ﻣﺄﻣﻮران ﺿﺪ ﺷﻮرش را بﻪ ی ض
ﻫﻤن ﻧﺎم
�ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ{
ت
فف
 .۴اﺻﻄﻼﺣﺎی بﺎ ﻫﺪف ﻃ� و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻏﺬاﻫﺎی زﻧﺪان:

1. https://www.motherjones.com/politics/2008/07/glossaryprison-slang/
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آر ی پ� :پﻠﻮ �
ت
ﺳﺨی ﻗﺎبﻞ د�ﺪن ﺑﻮد
ﻣﺮ� ﮐﻪ ﺗ��ﺸﻪﻫﺎی ﻣ�غ در آن بﻪ
پ
�ﻌین ﻣ�غ آر .پی .�� .ﺧﻮردە).ﮐ�ﺎ�ﺠﻮری(۱۳۸۴ .
آش ﺳﻮﺳﮏ :آش ﺣﺒ��ﺎت ﮐﻪ ش
ﺣ�ە ﻫﻢ در آن ﭘ�ﺪا �ﺷﺪ ).اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﻔﺎ�(
 :Erasersﺗﮑﻪﻫﺎی ﻣ�غ ﻓﺮآوری ﺷﺪە
)( A Glossary of prison slang
اﻣﺎ ف
ﮔ� ﺣﺎ�ﻢ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﺗﻠ� ﻧﻔﺲ ی �
�
ﺳ�ﺎ�« راە ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﻠﺨﻨﺪی �ﺑﻨﺪد ز�ﺮا ﻫﺮ �ﮏ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻫﻤﭽﻮن
ﭘﺘ� ﺑﺮ ﺳﻨﺪان ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﻤ�ﻣﺎن ﻓﺮود �آ�ﺪ و بﻪ �ﺎدﻣﺎن �آورد ﮐﻪ
ن
ن
ﮐﺴﺎی بﺎ »دﺳتﺒﻨﺪ
ﮐﺴﺎی ﻣﺎەﻫﺎ در »ﺗﺎﺑﻮت« و » ﻗ�ﺎﻣﺖ« �ﮐﺮدەاﻧﺪ و
ن
ﮐﺴﺎی ز�ﺮ
آﻣ��کﺎی« بﻪ ﺗﺨﺖ ﺷﻼق �ﺴﺘﻪ ﺷﺪەاﻧﺪ و
ی
ن
ن
ﻓﺸﺎر»ﻗپﺎی« اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﮐﺘﻒﺷﺎن ﺧﺮد ﺷﺪە و ﮐﺴﺎی ﺷﺐﻫﺎ
»ﮐن�وی« ﺧﻮاﺑ�ﺪەاﻧﺪ و از ﺧﺎﻃﺮات »ﻫﺘﻞ اﺳﺪﷲ« ﺑﺮای ﻫﻢ ﻗﺼﻪ
ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و از ﺗﺼﻮر »آزادی ق
اﻓ�« ﺗﺎ ﻧﺰد�ﮏ ﺻﺒﺢ بﻪ ﻣﺮگ ﺧﻨﺪ�ﺪە
اﻧﺪ .ﮐﺘﺎب »ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�« راە ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﺮد�ﺪی
گ
ﺗﻦ ﻧﺎزک
در ﺷﺠﺎﻋﺖ گ»بﭽﻪﻫﺎی ﭼﺎدررﻧ�« �ﺑﻨﺪد ﮐﻪ ﺷﻼق بﻪ �
دﻟﺘﻨ� ﻧﺪ�ﺪن ﮐﺴﺎن بﻪ ﺟﺎن ،اﻣﺎ از ﻗﺎﻧﻮن اﺟبﺎری �ﮐﺮدن
ﺧ��ﺪﻧﺪ و
�
ف
��� ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎب »ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪای« راە ﺑﺮ
ﭼﺎدر ﺳ�ﺎە � پ
ت
ﮔﻮی �ﺑﻨﺪد وﻗی زﻧﺪاﻧ�ﺎن »دورژ�ﻤﻪ« بﻪ ﺟﻮﺧﻪی اﻋﺪام �
ﻫﺮ ز�ﺎدە ی
ن
روﻧﺪ و زﻧﺎن زﻧﺪای ﻟبﺎسﻫﺎ�ﺸﺎن را روی »ﺑﻨﺪ �
ﻗﺎر�ﻫﺎ« ﺧﺸﮏ �ﮐﻨﻨﺪ
ن
ﺗﺎ ﻫﻤﺒﻨﺪ�ﺎ�ﺸﺎن از ﮔﺰﻧﺪ ﺑ�ﻤﺎریﻫﺎی ﻣ�ی در اﻣﺎن بﻤﺎﻧﻨﺪ .زﻧﺎی ﮐﻪ بﺎ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ادرار ﺧﻮد را بﻪ اﺻﻄﻼح »ﺷﻔﺎ�« و ﻣﺪﻓ�ع را »ﮐﺘ بی« � ١

 .١ﺗﻤﺎم واژە ﻫﺎی داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ از ﮐﺘﺎب » ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪە اﺳﺖ«.
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ن
ﺷﻮ�
ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺗﺎ ض�ب کﻠﻤﺎت ﻣه�ع و وﻗﯿﺢ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ را از �ﺎد بﺑ�ﻧﺪ و بﺎ
و ﺧﻨﺪە گﺎری ﻏﺬا را »کﺎروان ﺷﺎدی« ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب اﻋﻈﻢ ﮐ�ﺎ�ﺠﻮری ﺳﻨﺪی در روﻧﺪ دادﺧﻮا� زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� دﻫﻪ
ی ﺷﺼﺖ اﺳﺖ .ﺣﺮ ت
ﮐی از ﺧﺎﻃﺮەﻧگﺎری بﻪ ﺳﻮی اﻧتﺸﺎر آﺛﺎر ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻪ
ﺧﻮرا� بﺎﻟﻘﻮە ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزەی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
گ
گ
ش
ﻫﺎی
اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ �ح گ ﭼﮕﻮﻧ� گ»زﻧﺪ�« درزﻧﺪان در ﻗﺎﻟﺐ کﻠ�ﺪواژە ی
ﺟﺎن ﮔﺮدآورﻧﺪە ﺳﺨﺖ
ﮐﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎی ﭼﮕﻮﻧ� اﯾﻦ زﻧﺪ� اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ِ
ﭼﺎﻟ� اﺧﻼ�ت
ش
تف
ﮔﺮﻓن از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﺳﺎﺑﻖ بﺎ
آﻣﺪە ﮐﻪ ﺑﺮای کﻤﮏ
ن
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪە اﺳﺖ »:ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺰ بﺎ ﻣﻬﺮ بیپﺎ�ﺎن ﺑﺮ�
ﻋ��ﺰان ﻣ�� ﻧﺒﻮد .ﻋ��ﺰ نای ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر بﻪ �ﺎدآوری دﻗﯿﻖ و ﻫﻤﺮاە بﺎ
ﺟﺰﺋ�ﺎت ﺧﺎﻃﺮ تائ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺎ�ﻪی اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮەﻫﺎ
از کﺎﺑﻮسﻫﺎ�ﺸﺎن ﺳبﮏ ﺷﻮد .ﺷﮑﻨﺠﻪی دو�ﺎرەی ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪ در
ت
اﺧﻼ� اﯾﻦ کﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ روا ﺑﻮدن �ﺎ
�ﺎدآوری ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ از ﻣﻌﻀﻼت
وار� ﺟﺪا�ﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺳپﺎس
ﻧﺒﻮدن و ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر آن ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺄﻣﻞ و
�
در�ﺎیﺷﺎن بﺎد.«...
از دل ﮐﻮﭼکﻢ ﻧﺜﺎر ِ
دل ی
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»وارﻃﺎن« و ﺟﺎی ﺧﺎ� ﺧﺎﻃﺮات آن ﮐﺴﺎن
ﻣﻨﺼﻮرە ﺷﺠﺎ�
ن
در ﻣ�ﺎن ﻃﻼ�ﻪ داران ﺟﻨبﺶ ش
ﮐﺴﺎی ﭼﻮن » پﯾ�م
ﻣ�وﻃﻪﺧﻮا� ﻧﺎم
ﺧﺎن« و »ﮔ��ﺶﺧﺎن داﻧ�ﻠ�ﺎن« و »پﻄﺮوس آﻧﺪر�ﺎﺳ�ﺎن« ﺣکﺎ�ﺖ از
ﺣﻀﻮر اراﻣﻨﻪ ی اﯾﺮان در ﮐﻮران ﻣبﺎرزات ﺿﺪ اﺳتبﺪادی دارد� .ﺲ از
آن در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی اول ﻫﻢ زﻣﺎن بﺎ �ﺸﮑ�ﻞ ی ن
اوﻟن ﺣﺰب کﻤﻮﻧ�ﺴﺖ ،بﺎ
»آرداﺷﺲ آوا�ﺴ�ﺎن« آﺷﻨﺎ � ﺷ��ﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۱۰ﻣﺤﮑﻮم بﻪ
دە ﺳﺎل زﻧﺪان ﺷﺪ .در دوران ﭘﻬﻠﻮی دوم و �ﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد
ن
ین
ﮐﺴﺎی ﭼﻮن »وارﻃﺎن ﺳﺎﻻﺧﺎﻧ�ﺎن« در ﻣ�ﺎن ﻣبﺎرزان ﺟ��ﺎن
ﻧ� ﻧﺎم
ض
�ﺸﺎی از ﺗﺪاوم ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ارﻣین در ﻋﺮﺻﻪ ی
ﭼﭗ اﯾﺮان
ﺗﺎبﺎن ﺷﻌﺮ
بﺎﻣﺪاد
ﻣبﺎرزات ﺳ�ﺎ� اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺑﻨﺪ ﺷﺪن اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ،
ِ
ِ
ﻣﻌﺎ� اﯾﺮان ،بﺎ وارﻃﺎن ﺳﺎﻻﺧﺎﻧ�ﺎن و ﻣﺸﺎﻫﺪە ی رﺷﺎدت ﻫﺎی او ز�ﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی زﻧﺪان دوران ﭘﻬﻠﻮی ،ی ن
اﻧﮕ�ەی ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﺮای �ودن ﺷﻌﺮ
ﻫﻨﻮز روز،
ﻣﺎﻧﺪگﺎر »وارﻃﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ« ﺷﺪ .ﻧﺎ� و ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ
�
ﺷﺐ ﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
زﻣﺰﻣﻪ ی ﻧ�ﻤﻪ ِ
ض
در ﻣ�ﺎن زر�ﺸت�ﺎن ی ن
ر�ﺎ� دان ،ﻣﻌﻠﻢ،
ﻧ� ﻧﺎم »ﭘﺮو�ﺰ ﺷﻬ��ﺎری«،
ت
ﻣ�ﺟﻢ ،ﻧ��ﺴﻨﺪە و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧگﺎری ﮐﻪ از یﭘ�وان اﺣﻤﺪ ﮐ�وی ﺑﻮد،
ﻧﺎ� آﺷﻨﺎ در ﻣ�ﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� اﺳﺖ .وی از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮدە
٦١
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ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی و ی ن
ﻧ� در دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� بﻪ واﺳﻄﻪ ی
گ
ﻣبﺎرزات ﺳ�ﺎ� و ﻓﺮﻫﻨ� ﺧﻮد ا�ﺎم ﺣبﺲ را ﭼﻨﺪﯾﻦبﺎر ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮد.
از او آﺛﺎر �ﺴ�ﺎری بﻪ ﺗﺄﻟ�ﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ بﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪە اﻣﺎ اﺛﺮی در�ﺎرەی
ﺧﺎﻃﺮات دوران زﻧﺪان اش بﻪ دﺳﺖ ﻧ�ﺎﻣﺪ .ﭘﺮو�ﺰ ﺷﻬ��ﺎری در ﺳﺎل
 ۱۳۳۷از ﺣﺰب ﺗﻮدە ﺟﺪا ﺷﺪە ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۶۱ﺗﺎ ۱۳۶۲
بﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻀ��ﺖ در »ﺷﻮرای ﻧ��ﺴﻨﺪگﺎن و ن
ﻫ�ﻣﻨﺪان« بﻪ زﻧﺪان
اﻓﺘﺎد .ﺳﻠﻮک وارﺳﺘﻪ ،ﻧگﺎە ﻣﻨﺘﻘﺪ ،دا�ﺶ بﺎﻻ و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ او در ﺣﻮزەی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪە ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ز�ﺎدی ﺗﺎ آﺧ��ﻦ روزﻫﺎی
ن
ض
ﻣﺤ� او آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،ﻗﻠﻢ زدﻧﺪ و ﻗﺪم بﻪ ﻣ�ﺪان
پﺎ�ﺎی ﻋﻤﺮ ﭘ��ﺎرش در
ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎ� ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
ن
�� د�ﮕﺮ از زر�ﺸت�ﺎن ﻣبﺎرز ﮐﻪ در دﻫﻪی ﺷﺼﺖ زﻧﺪای و �اﻧﺠﺎم
بﻪ ﺟﻮﺧﻪی اﻋﺪام ﺳ پ�دە ﺷﺪ »اﯾﺮاﻧﺪﺧﺖ ﻣﻬ��ﻮر« اﺳﺖ .او از
تض
ﭘﯿﻮﺳن بﻪ
اﻋﻀﺎی ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن دا�ﺸﺠ��ﺎن اﯾﺮ ضای ﺑﻮدە ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣبﺎرزات ﻣﺮد� در ﺳﺎل  ۱۳۵۷بﻪ اﯾﺮان بﺎز� ﮔﺮدد» .اﯾﺮاﻧﺪﺧﺖ
ت
زر�ﺸی بﻪ دﻧ�ﺎ آﻣﺪە و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﺳ�ﺎ�
)ﭘﻮران( در �ﮏ ﺧﺎﻧﻮادە ی
ﺧﻮد را بﺎ ﺟ��ﺎن ﻫﺎی کﺎرﮔﺮی ﭼﭗ اداﻣﻪ داد .او در زﻧﺪان از اﺑﺮاز
ت
زر�ﺸی ﺑﺰرگ ﺷﺪە ﺑﻮد
ﻧﺪاﻣﺖ ��ﺎز � زﻧﺪ؛ از او ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادە ای
� ﺧﻮاﺳتﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑ�ﺎﻣﻮزد و ﻧﻤﺎز بﺨﻮاﻧﺪ .ز�ﺮ بﺎر ﻧﺮﻓﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ کﻤﻮﻧ�ﺴﺖ اﺳﺖ و بﻪ ﻫﯿﭻ دﯾین ا�ﻤﺎن ﻧﺪارد {...}.ت
وﻗی ﻫﻤﻪی
ﺗﻘﻼﻫﺎ�ﺸﺎن بی ﻧت�ﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ و در�ﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻮران را درﻫﻢ
ﺳ�دﻧﺪش) «...ﻣﻬﺎﺟﺮ .ﻣﯿﻬﻦ روﺳﺘﺎ،
ﺷﮑﻨﻨﺪ ،بﻪ ﺟﻮﺧﻪی اﻋﺪام پ
(۱۳۸۰
ئ
ن
ت
ﻫﻤﺮا� ﮐﺴﺎی از ﻣ�ﺎن اﻗﻠ�ﺖ ﻫﺎی ﻣﺴ�� ،زر�ﺸی ،کﻠ�� ،ﺑﻬﺎئ،
ﺟﻮی و آزادیﺧﻮا� ،از
 ...در ﺟﻨبﺶ ﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر بﺎ ﻫﺪف ﻋﺪاﻟﺖ ی
ﮔﺬاﺷن در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎ� ،ﺗﺎ بﻪ ا�ﻨﻮن ی ن
تن
ﻧ�
ﻗﻠﻢ زدن ﺗﺎ ﻗﺪم
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اداﻣﻪ دارد� .ﺎد و ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺴﺎن در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ بﻪ پﺎس ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در
ﻋﺮﺻﻪ ی ﻣبﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ و
ﻫﻢ بﻪ �ﺎد ﻣبﺎرز نای د�ﮕﺮ از اﻗﻠ�ﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ�ﻮن ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ�ﺸﺎن
در اﯾﻦ ﻣﺨﺘ� ﻧ� ﮔﻨﺠﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ بﻪ پﺪ�ﺪەای بﻪ ﻧﺎم
ت
ﻋﻘ�ﺪی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� ﺑﺮﺳ�ﻢ.
زﻧﺪاﻧ�ﺎن
در ﺳﺎل ﻫﺎی �ﺲ از اﻧﻘﻼب و �ﮐﻮب وﺳﯿﻊ یﻧ�وﻫﺎی دﮔﺮاﻧﺪ�ﺶ بﻪ
ت
ﻣﺸکﻼئ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
دﺳﺖ ﺣﺎ�ﻤ�ﺖ» ،ﺑﻬﺎﺋ�ﺎن اﯾﺮان« دﭼﺎر ﻣﺼﺎﺋﺐ و
ﺷﺎﻫﺪی ﺳﺖ ﻣﺪام ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق دﮔﺮاﻧﺪ�ﺸﺎن از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ
وﻗﺖ! �ﺴ�ﺎری از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ئ
ﺑﻬﺎئ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ بﺎزداﺷﺖ ،زﻧﺪ نای
ت
ﻓﻌﺎﻟﯿی در
�ﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،بﻪ ﺗبﻌ�ﺖ از اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﺧ��ﺶ،
ﺣﻮزە ی ﺳ�ﺎﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ بﻪ »ﺟﺮم« پﺎﯾبﻨﺪی بﻪ اﻋﺘﻘﺎدات
ت
ﺣﮑﻮﻣی ﻫﺴتﻨﺪ .از ﻗﻀﺎ ،اﯾﻦ �ﮐﻮب
ﺧ��ﺶ آﻣﺎج �ﮐﻮب ﻫﺎی
ت
ت
ﮔﺴ�دە ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪە ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﻘ�ﺪی در ﻣ�ﺎن
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ش
�� ﺑ�ﺶ از ﭘ�ﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد و »ﺳ�ﺎﺳﺖ« دﻓﺎع
ن
از ﺣﻘﻮق دﮔﺮاﻧﺪ�ﺸﺎن بﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ی �
ﭘﺮﻫ�ی
ت
ﺣﮑﻮﻣئ ﻋﻠ�ﻪ آﻧﺎن،
ﺑﻬﺎﺋ�ﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ بﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳ�ﺴﺘﻤﺎﺗ�ﮏ
ﻫﻤﭽﻮن اﺻ� در ﺳﻠﻮک اﻗﻠ�ﺖ ئ
ﺑﻬﺎئ �ﺴبﺖ بﻪ د�ﮕﺮان ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
�� و ﮐنﺸﮕﺮان ﺳ�ﺎ� در اﯾﺮان ی ن
از ﺳﻮی د�ﮕﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ش
ﻧ� بﺎ
ت
تن
ﻋﻘ�ﺪی« در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
اﻧﺪاﺧن ﻋبﺎرت »زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� و
ﺟﺎ
گ
ت
دﮔﺮاﻧﺪ�ﺸﺎن ﺳ�ﺎ� و ﻋﻘ�ﺪی ﻫﻤبﺴﺘ� ﺧﻮد را بﺎ اﻗﻠ�ﺖ ﻫﺎی دﯾین
اﻋﻢ از ئ
ﺑﻬﺎئ و ﻧﻮﮐ�ﺸﺎن ﻣﺴ�� و د�ﮕﺮ اد�ﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑ�ﺎن � ﮐﻨﻨﺪ.
ت
ﺷﮕﻔی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮر� ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن� ،ﺴﺎ کﻢ
اﻣﺎ ﺟﺎی
ین
�ﺸﺎﻧﻪ ای از ﺧﺎﻃﺮە ﻧ��� ا�ﺎم ﺣبﺲ اﻗﻠ�ﺖ ﻫﺎی دﯾ و بﻪو�ﮋە
ت
ﻋﻘ�ﺪئ در دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ�
ﺑﻬﺎﺋ�ﺎن ،ﮐﻪ بﺎﻻﺗ��ﻦ رﻗﻢ زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﺟ�ان ﺟﺎی ﺧﺎ� ﺧﺎﻃﺮات
بﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،د�ﺪە � ﺷﻮد .در ب
٦٣
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آﻧﺎن بﻪ �اغ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن د�ﮕﺮ � رو�ﻢ ﺗﺎ از ﻻبﻪﻻی ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و
گ
ﻧﻘﻞ ﻫﺎﺷﺎن بﻪ ﭼﮕﻮﻧ� ﮔﺬران ا�ﺎم زﻧﺪان آﻧﺎن دﺳﺖ �ﺎﺑ�ﻢ.
»در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻫﺎی دﺷﻮار زﻧﺪان اﻣﺎ ،اﺗﺎق ﻣﺎدران ئ
ﺑﻬﺎئ ،اﺗﺎق ﺻﻠﺢ و
دوﺳی ﺑﻮد .ت
ت
اﺗﺎ� ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ بﻪ ارﺗبﺎط بﺎ د�ﮕﺮان ،بﻪ
ر ت
اﺣی در آن ﺟﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ � ﮐﺮدﻧﺪ .آن اﺗﺎق ،ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺎق ﺑﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﻣﺮز ش
اﻧﻘﻼی دور ﺑﻮد و ﻫﺮﮐ� ﻫﻨگﺎم ورود
ﻏ�
ﮐ� ﺑﺮای
اﻧﻘﻼی و ی
ب
ب
گ
ﮔﻮی رو�ﻪ رو �ﺷﺪ .ﺑ�ﺶ از  ۱۵ﻧﻔﺮ در آن اﺗﺎق زﻧﺪ�
بﺎ ﺧﻮش آﻣﺪ ی
� ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ بﺎﻻی  ۵۵ﺳﺎل داﺷتﻨﺪ .ﻗبﻞ از ﺳﺎل ۱۳۶۳
ئ
ﺑﻬﺎئ را بﻪ دﻟ�ﻞ ﻧﺪادن اﻧﺰﺟﺎر اﻋﺪام ﮐﺮدە
ﺗﻌﺪاد ز�ﺎدی از زﻧﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ} {...اﻣﺎ ن
زﻣﺎی ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ﭼﻨﺪ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮ� ﺷﺪ ،ﻣﺎدران
گ
ئ
زﻧﺪ� ﺧﻮد را اداﻣﻪ دادﻧﺪ و در ﻫﯿﭻ�ﮏ از اﯾﻦ ت
اﻋ�اض ﻫﺎ
ﺑﻬﺎئ روال
ش�ﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ) «.ﻣﺎﻫبﺎز(۲۰۰۸ ،
ﻋﺪم ش�ﮐﺖ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ئ
ﺑﺮ� از ت
ﺑﻬﺎئ در ض
اﻋ�اض ﻫﺎی ﻋﻤﻮ� �ﺎ ﺗﻬ�ﻪی
ت
ﻣﻄﺎﻟبﺎی ﮔﺮو� و  ...ﻣﻮﺿﻮ� ﺳﺖ ﮐﻪ در �
ﺑ�ﺎﻧ�ﻪ ﻫﺎی ت
اﻋ� ض
ا��
ا� و
ش
بﺨ� از ﺧﺎﻃﺮات بﻪ آن اﺷﺎرە ﺷﺪە
ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﻫﺎی ﺷﻔﺎ� و �ﺎ در
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع ورزی ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻮل ﺑﻬﺎﺋ�ﺖ پﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ئ
ﭘ��ﺎئ اﯾﻦ دﯾﻦ و دوری ﮔ��ین یﭘ�وان آن از
ﺷﺪە اﺳﺖ اﻣﺎ بﻪ دﻟ�ﻞ
ت
دگﻤﺎﺗ�ﺴﻢ ،د�ﮕﺮان ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ اﻧﺪ بﻪ راﺣی اﯾﻦ ﻣﻮﺿ�ع را بﺎ آﻧﺎن �ﺎ
در�ﺎرە ی آﻧﺎن بﮕ��ﻨﺪ.
»بﻪ ﻃﻮر ک� ﺗﺠ��ﻪ ی ﻣﻦ و آﻧﭽﻪ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن د�ﮕﺮ ﺷن�ﺪەام اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻗﻠ�ﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫی بﻪ ﻧﺪرت در ت
اﻋ�اﺿﺎت ﻋﻤﻮ� ﺑﻨﺪ و ﺻﺪور
ب
.
ﺑ�ﺎﻧ�ﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ﻣﺸﺎرﮐﺖ � ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ا�ﺠﺎد � ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ب ش
ﺨ� از
ی
ﻣﺮدم بﻠ�ﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن را بﻪ رﺳﻤ�ﺖ ﻧ�ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و
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ﺗﻐﯿ� ش�ا�ﻂ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ) «.رﺿﺎ ﺧﻨﺪان .ﻣﺼﺎﺣبﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ای بﻪ
ی
ﺷﻔﺎ�(
ئ
ش
ﺷﺎ�ﺪ ﻧگﺎە ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑﻬﺎئ بﻪ ا�ﺎم زﻧﺪان ،ﻫﻤﭽﻮن بﺨ�
از پﺎﯾبﻨﺪی بﻪ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﻮدﺷﺎن در زﻧﺪان ،از ﺟﻤﻠﻪ دﻻ��
گ
ً
ت
ﻣﺘﻔﺎوی ﻧ� داﻧﻨﺪ.
بﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻮ� ﺧﺎﻃﺮات اﯾﻦ دوران را دارای و�ﮋ�
گ
ق
اﺧﻼ� و ﺳﻠﻮک ﻧ�ﮏ آﻧﺎن ورد ز�ﺎن ﻫﻢ ﺑﻨﺪ�ﺎن
اﻣﺎ و�ﮋ� ﻫﺎی
ﺳ�ﺎ� ﺷﺎن از دﻫﻪ ی ﺷﺼﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺳﺖ:
»ﺑﻬﺎﺋ�ﺎن ﺣﺎﻣﻼن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮ فائ در زﻧﺪان« اﯾﻦ را ﻧگﺎر �� ،از زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ئ
ﺑﻬﺎئ ﺧ��ﺶ � ﮔ��ﺪ و
ﺳ�ﺎ� دﻫﻪی ﺷﺼﺖ در�ﺎرە ی ﻫﻢ ﺑﻨﺪان
اداﻣﻪ � دﻫﺪ» :بﺎور �ﮐین ﮐﻪ ﺧﺮوار ﺧﺮوار ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺳﻌﺪی و
�
ئ
آﺷﻨﺎئ اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﻮﻟﻮی را از ﺣﻔﻆ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻓﺎر�
در ﺣﻮزە ی ادﺑ�ﺎت ،ﺷﮕﻔﺖ ی ن
اﻧﮕ� ﺑﻮد«.
» ئ
ﺑﻬﺎئ �ﻌئن اﯾﺮائن  ،ت
وﻗئ ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺮدار ﻧ�ﮏ ،ﮔﻔﺘﺎر ﻧ�ﮏ و ﭘﻨﺪارﻧ�ﮏ
را در رﻓﺘﺎر آﻧﺎن �د�ﺪی) «...ﻣ��ﻢ .ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﺷﻔﺎ�(
ئ
در ﺳﺎل  ۱۳۶۳ت
وﻗئ در بﺎزداﺷﺘگﺎە اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدم ﭼﻨﺪ ﺑﻬﺎئ در آﻧﺠﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ بﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ اﺗﺎق ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎی ﮐﻪ ت
ﻣﺪی بﺎ آﻧﻬﺎ
ی
ﻫﻢ اﺗﺎق ﺑﻮدﻧﺪ � ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ آدم ﻫﺎی ﻣﻬ��ﺎن ،آﻣﺎدەی کﻤﮏ بﻪ
ادﻋﺎی ﻫﺴتﻨﺪ) «.ﻋﺼﻤﺖ ﺑﻬﺮا� .ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﺷﻔﺎ�(
د�ﮕﺮان و بی
ی
»�ﮏ ﻣﻮﻗ� در زﻧﺪان وﮐ�ﻞآبﺎد ﺗﻮاب ﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
»ن« را در ﻫﻮاﺧﻮری ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺮا�ﻢ ﺗﻌ��ﻒ � ﮐﺮد ﮐﻪ �ش را
آﻧﻘﺪر بﻪ ی ن
زﻣن � ﮐ��ﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ض��ﻪی ﻣﻐﺰی ﭘ�ﺪا � ﮐﻨﺪ .بﻌﺪ
زﻧﺪائ ئ
ف
� اﻧﺪازﻧﺪش در �ﮏ اﺗﺎق ﮐﻒ ی ف
ﺑﻬﺎئ را بﻪ
زﻣن و بﻌﺪ �ﮏ زن
آن اﺗﺎق ﻣﻨﺘﻘﻞ � ﮐﻨﻨﺪ � .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ا�ﺮ اﯾﻦ زن در آن ﺳﻠﻮل ﻧﺒﻮد ﻣﻦ
�
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺮدە ﺑﻮدم .اﯾﻦ زن ﻣﻬ��ﺎن ئ
ﺑﻬﺎئ ﯾﻮاش ﯾﻮاش آب � ر�ﺨﺖ در
دﻫﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ آب بﺪﻧﻢ ﺗﻤﺎم �ﺸﻮد و گﻠ��ﻢ ﺧﺸﮏ �ﺸﻮد .ﻏﺬاﻫﺎ را
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ﻧﺮم �ﮐﺮد ،دﻫﺎن ﻣﺮا بﺎز �ﮐﺮد و در دﻫﺎن ﻣﻦ � ﮔﺬاﺷﺖ«» .اﯾﻦ
کﺎرﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻫﺎی او ﻣﻨﻮ ﻧﺠﺎت داد وﮔﺮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺣﺎﻟﺖ
ﺧ� ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺷﺎ�ﺪ ا�ﺮ ﮐﺘﮏ و ض��ﻪ ﻫﺎی ﺗﻮاب ﻫﺎ
ﻧ�ﻤﻪ کﻤﺎ از ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ب
گ
�
ﻣﻨﻮ ﻧ� ﮐﺸﺖ ﮔﺮﺳﻨ� و بی بآی ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻨﻮ � ﮐﺸﺖ) «.ﻋﺼﻤﺖ
ﺑﻬﺮا� .ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﺷﻔﺎ�(
ئ
رﻫ�ان ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﻬﺎئ بﻪ »
در ﺳﺎل ،۱۳۸۷
دﺳﺘﮕ�ی ﻫﻔﺖ ﺗﻦ از ب
ی
ت
ف
ﮔﺮﻓن ﻣ�ج بﺎزداﺷﺖ و
ﺟﺮم« پﺎﯾبﻨﺪی بﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﺧ��ﺶ و بﺎﻻ
دﺳﺘﮕ�ی در ﻣ�ﺎن ﺑﻬﺎﺋ�ﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪە ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺑﻬﺎئئ
ی
در دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻮد اﻓﺰا�ﺶ ﭘ�ﺪا ﮐﻨﺪ .زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی ﻫﺸﺘﺎد
و ﻧﻮد ﺗﻌ��ﻒ � ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ گﺎە ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻋﻀﺎی �ﮏ ﺧﺎﻧﻮادە ی ﺑﻬ ئﺎئ در
ﺑﻨﺪ زﻧﺎن و ﺑﻨﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ �ﮔ��ﻨﺪ ﮐﻪ
ن
ﺧﺎﻧﺠﺎی « ﻫﻤﻪ در ﺑﻨﺪ ﻣﺮدان
از پﺪر�ﺰرگ ﺗﺎ ﻧﻮە ی ﺧﺎﻧﻮادە ی »
ﺑﻮدە اﻧﺪ.
ت
ت
دﺳﺘﮕ�ی ﮔﺴ�دە ی ﻣﻌ�ﺿﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳ�ﺎ� بﻪ
از ﺳﻮی د�ﮕﺮ
ی
ن
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎبﺎت ﺳﺎل  ۱۳۸۸یﻧ� زﻧﺪان ﻫﺎی اﯾﺮان بﻪ و�ﮋە زﻧﺪان او�ﻦ
ت
و رﺟﺎی ﺷﻬﺮ را ی ن
وﻋﻘ�ﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣ��ﺎن بﺪﻋﻬﺪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
ی
ن
اﯾﻦ دو دﻟ�ﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪە ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی پﺎ�ﺎی دﻫﻪ ی ﻫﺸﺘﺎد ﺗﺎ
ت
پﺎ�ﺎن دﻫﻪ ی ﻧﻮد ﻫﻢ ﺑﻨﺪی و ی ن
ﻋﻘ�ﺪی و
ﻧ� »ﻫﻢوﻧﺪی« زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﺳ�ﺎ� ﺧﺎﻃﺮە ﺳﺎز ﺷﻮد.
»بﺎ ﺧﻮدم � ﮔ��ﻢ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻫﺴت�ﻢ بﻪ ﻧﻮ� در ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ  ۳۴ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺬف �ﮏ د�ﮕﺮ ﺑﻮدە ا�ﻢ و ﺷﺎ�ﺪ ﻫﺮﮐﺲ
و ﻫﺮ ﮔﺮو� ض��ﻪ ای بﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺎﻓﻊ اش زدە بﺎﺷﺪ .بﻪ ﻧﻈﺮم
ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ت
ین
ﻫﻤن ﺑﻬﺎﺋ�ﺎن
کﻤ��ﻦ ﺧﺴﺎرت را بﻪ ﮐﺸﻮر زدەاﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ
ت
ﮔ� ﺟﻨﮓ و ﺣﺬف ﻫﻤﺪ�ﮕﺮ ﺑﻮد�ﻢ،
بﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ در ی
گ
اﯾﻦ ﻫﺎ �ﺷﺎن بﻪ کﺎر و زﻧﺪ� و اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮم ﺑﻮد .ش�ﮐﺖ و
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کﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻐﺎزە ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷتﻨﺪ و بﻪ ﻋﻤﺮان ﮐﺸﻮر کﻤﮏ
� ﮐﺮدﻧﺪ .ت
وﻗی ﻫﻢ از �ﺴ�ﺎری ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎ� ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ و
ت
دوﻟی اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻧﺪ،
اﺟﺎزە ﻧﺪاﺷتﻨﺪ بﻪ دا�ﺸگﺎە ﺑﺮوﻧﺪ و در ادارات
ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣ�ﺪان ﺷﺪ و بﺎ ﭘﻮل و اﻣکﺎﻧﺎت ﺧﻮدﺷﺎن
دا�ﺸگﺎ� را ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﺗﺤﺼ�ﻞ بﭽﻪ ﻫﺎ�ﺸﺎن ا�ﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .بﺪون
ت
کﻤ��ﻦ کﻤﮏ ﻣﺎ� و �ﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮی دوﻟﺖ اﯾﺮان .ﺗﺎزە ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و
اﻣﻮی(۱۳۹۵ ،
ﻣﺤﺪود�ﺖ ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷتﻨﺪ ) «.ی
»ﺳﺎل ﺗﺤ��ﻞﻫﺎی زﻧﺪان �� از بﭽﻪ ﻫﺎ دﻋﺎی ﺳﺎل ﺗﺤ��ﻞ � ﺧﻮاﻧﺪ،
�� از ئ
ﺑﻬﺎئ ﻫﺎ دﻋﺎ � ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﻨﺪ ﻣﺴ�� ﻣﺎن ﻫﻢ دﻋﺎی د�ﮕﺮی
� ﺧﻮاﻧﺪ) «.ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓ�ﺲ ﺑﻮک ﻣﻬﺪ�ﻪ گﻠﺮو(
»در ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� زﻧﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ئ
ﺑﻬﺎئ ﺗﻌﺪادﺷﻮن ز�ﺎد ﺑﻮد ،ﻫﻤ�ﺸﻪ ز�ﺎد
ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﺴ�� داﺷت�ﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻨﺪ
 ۲۰۹ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدم  ،بﺎ �ﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴ�� ﻫﻢ ﺳﻠﻮل ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﻦ
ش
وﺧﻮ� بﺎﻫﻢ داﺷت�ﻢ ﺧ��
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﻮد و ﺧ�� روزﻫﺎی ﺧﻮب
ت
ﻣﺬﻫی ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿی
ﺧﻮش ﺧﻨﺪە و بﺬﻟﻪ ﮔﻮ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻪ
ب
روی اﯾﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ دارم اﻣﺎ ﻫ�ﭽﻮﻗﺖ ﻫﻢ از او ﻧﺪ�ﺪم ﮐﻪ بﺨﻮاﻫﺪ
گ
ن
ﺗبﻠ�� ﮐﻨﻪ .ﺗﺠ��ﻪ ی زﻧﺪ� ﻣﻦ بﺎ اﻗﻠ�ﺖ ﻫﺎی دﯾین ﺗﺠ��ﻪی ﺧﻮب و
بﺨ� ﺳﺖ .آن ی ن
رﺿﺎ�ﺖ ش
ﭼ�ی ﮐﻪ درزﻧﺪان ﺧ�� دوﺳﺖ داﺷﺘین ﺑﻮد
گ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ بﺎ ﺣﻔﻆ ﻋﻘﺎ�ﺪﻣﻮن ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧ� � ﮐﺮد�ﻢ .ا�ﺮ
� ﺧﻮاﺳت�ﻢ ﻣﺮاﺳ� ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨ�ﻢ ،ا�ﺮ ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻮد �ﺎ ﮐ� از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎ ﻓﻮت � ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دﻋﺎ � ﺧﻮﻧﺪن ﭼﻮن در ﻣ�ﺎن
ﺑﻬﺎ ئئ ﻫﺎ و ﻣﺴ�� ﻫﺎ دﻋﺎﺧﻮاﻧﺪن ﺧ�� رﺳﻢ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺎ ت
کﻤ�
ﻣﺸﺎرﮐﺖ � ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎﺧ ن
ﻮای بﻪ ﺳبﮏ بﻘ�ﻪ ی
کﺎﻣﯿﻮﻧﯿئ ئ
ت
ت
اﻗﻠ�ﺖ ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
کﺎﻣﯿﻮﻧﻴي ﺳﺎزﻣﺎين ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻬﺎئ ﻫﺎ ﺷب�ﻪ
ﺳ� � ﮐﻨﻨﺪ درون ﺧﻮدﺷﻮن ﻫﻤﻪی ﻣﺸکﻼت را رﻓﻊ و رﺟ�ع ﮐﻨﻨﺪ.
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ئ
ن
ﺑﻬﺎئ ﻫﺎ کﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ.
ﺳﺎزﻣﺎی ﻫﺎ ﺧ�� ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ و ﺗﻮی
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮی
ً
ئ
ﺑﻬﺎئ ﻫﺎ بﻪ دﻟ�ﻞ اﻋﺘﻘﺎدا�ﺸﻮن اﺻﻮ� در�ﺎرەی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳ�ﺎ� ﻧﻈﺮی
ﻧﺪاﺷتﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﻮزە ی ﺧﻮدﺷﻮن ﻫﻤﻪ آدم ﻫﺎی ﺗﺤﺼ�ﻞ ﮐﺮدە ای
ً
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤ�ﺸﻪ ﻫﻢ داوﻃﻠﺐ �ﺎد دادن و آﻣﻮزش ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜ� »ﻓﺎران«
روانﺷﻨﺎ� ﺧﻮﻧﺪە ﺑﻮد .و روی روانﺷﻨﺎ� زوج ﻫﺎ کﺎر � ﮐﺮد ﺑﻬﺶ
ن
ﻣﻬ��ﻮی ﺑﺮاﻣﻮن
روی و
ﮔﻔﺘ�ﻢ ﺑ�ﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ کﻼس بﺬار .او بﺎ ﺧﻮش ی
ً
کﻼس ﺳﮑﺴﻮﻟﻮژی ﮔﺬاﺷﺖ� .ﺎ ﻣﺜ� »ﻓ��بﺎ کﻤﺎل آبﺎدی« ﺗﻮی زﻧﺪان
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺘﺎب � ﺧﻮﻧﺪ و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد .ﻓﻠﺴﻔﻪ ز�ﺎد � ﺧﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ
ف
ﻓﻠﺴ� دار�ﻦ از ﻓ��بﺎ پﺑ� ی ف
ﺳن  .اﻣﺎ دا�ﺶ
� ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ا�ﺮ ﺳﺆال
ﺳ�ﺎ� ﺷﻮن بﻪ دﻟ�ﻞ دور ﻣﻮﻧﺪن ﻋﻤﺪی از ﺳ�ﺎﺳﺖ بﻪ اﻧﺪازە ای
ً
ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜ� ﺗﺠ��ﻪ و ﺗﺤﻠ�ﻞ ﺳ�ﺎ� داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ی
تن
تن
ﻫﺴن  ،بﭽﻪ ﻫﺎی
ﻫﺴن  .ﻫﻤﺸﻮن �ﺴ�ﺎر ﻣﻘﺎوم
ﻧﻈ�
ﻣﻘﺎوﻣﺖ بی ی
ت
ن
ﮐﻮﭼﮑﺸﻮن را ﮔﺬاﺷن ﭘ�ﺶ ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎ و اوﻣﺪە ﺑﻮدن زﻧﺪون ﺑﺮای
اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدا�ﺸﻮن و اﯾﻦ پﺎﯾبﻨﺪی بﻪ اﺻﻮل ﻧﻮ� ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎص
در اﯾﻦ ﻫﺎ ا�ﺠﺎد ﮐﺮدە ﺑﻮد) «.ﺷﯿﻮا ﻧﻈﺮآﻫﺎری ،ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﺷﻔﺎ�(
در ﺑﺮر� ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺗﻨﻬﺎ �ﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎﻃﺮە بﻪ ﻗﻠﻢ �� از
ئ
ش
بﺨ� از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دوﺟﻠﺪی
ﺑﻬﺎئ �ﺎﻓﺘﻢ .اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮە
زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ن
»ﮐﺘﺎب زﻧﺪان« ﺑﻮد ﮐﻪ روا�ﺖ روﺷي ﺳﺖ ﺑﺮای پﺎ�ﺎن اﯾﻦ ﻣبﺤﺚ:
»آبﺎنﻣﺎە  ۵۸ﺑﻮد .از ﺑ�ﺶ از �ﮏ ﺳﺎل ﭘ�ﺶ در �ا� اﯾﺮان ﻋﺮﺻﻪ
گ
ﺑﺮ ﺑﻬﺎﺋ�ﺎن بﻪ ﺷﺪت ﺗﻨﺪ ﺷﺪە ﺑﻮد } {...ﺣﻘﻮق بﺎز�ﺸﺴﺘ� ام ﻗﻄﻊ
ﺧ� داد ﮐﻪ
ﺷﺪە ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎە ﻗبﻞ از آن روزی بﺎﻧﮏ بﻪ ﻣﻦ ب
ﺣﺴﺎب ﻫﺎی بﺎﻧ� ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮ� ﻣﺎ ﺗﻮﻗ�ﻒ ﺷﺪە اﺳﺖ .ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺧﻮد �ﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻢ بﺎ ﻫﻤ�م ﮐﻪ ﺟﺮاح اﺳﺖ �ﺲ از پﺎ�ﺎن
ﺗﺤﺼ�ﻞ و اﺧﺬ ﺗﺠ��ﻪ در ارو�ﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗبﻞ از اﻧﻘﻼب بﻪ اﯾﺮان
بﺎزﮔﺸت�ﻢ و در ﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮏ بﻪ ﺗﺄﺳ�ﺲ �ﮏ ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ
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»وارﻃﺎن« و ﺟﺎی ﺧﺎ� ﺧﺎﻃﺮات آن ﮐﺴﺎن

ﻣﺠﻬﺰ ﭘﺮداﺧﺘ�ﻢ� .ﻣﺎ�ﻪ ی اﯾﻦ ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎﺣﺼﻞ �ﺲ اﻧﺪاز ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺧ� دادﻧﺪ
ﺳﺎل کﺎر ﻣﻦ و ﺷﻮﻫﺮم در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد {...} .بﻪ ﻣﻦ ب
ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪە ای ﺑﺮای ﻫﻤ�م درﺳﺖ ﺷﺪە و او ﻣﻤﻨ�ع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪە
اﺳﺖ .او درآن زﻣﺎن ﺑﺮای د�ﺪن ��ﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﺼﺎدف ﮐﺮدە ﺑﻮد بﻪ
ﺧ� دادم و ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدم ﮐﻪ بﻪ اﯾﺮان
ﻓﺮا�ﺴﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻓﻮری بﻪ او ب
ت
بﺎزﻧﮕﺮدد .دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺮا بﻪ دﻓ�ش اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و بﻪ ﺟﺮم وا�
» ن
�ار�ﻦ ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺑ�ﭽﺎرە ی ﻣﺴﻠﻤﺎن« بﺎزداﺷﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮر
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑ�ﻤﺎران را از ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑ�ﻤﺎرﺳﺘﺎن را
ﻫﻢ �ﺴتﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ام را ﻫﻢ بﺎزر� ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ئ
ﺑﻬﺎئ ،آﻟﺒﻮم ﻫﺎ،
ﻋﮑﺲ ﻫﺎ واﺳﻼ�ﺪﻫﺎی ﻣﺮا بﻪ دادگﺎە آوردﻧﺪ .اﺗﺎق ﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﻬﺮو ﻣﻮم
ﮐﺮدﻧﺪ {...}.زﻧﺪان ﻣﻦ �ﮏ زﻧﺪان ﻋﻤﻮ� و ﻋﺎدی ﺑﻮد ،پﺎﺳﺪاری در
ن
زﻧﺪای ﻫﺎ را بﻪ زﻧﺪان �ﻓﺮﺳﺘﺎد و د�ﮕﺮ کﺎری
آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد .دادگﺎە اﻧﻘﻼب
بﺎ داﺧﻞ زﻧﺪان ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺄﻣﻮر�ﻦ زﻧﺪان ﻧﻬﺎ�ﺖ ت
اﺣ�ام و ﻣﺤبﺖ را بﻪ
ﻣﻦ � ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن در آن ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﻪ ﻣﺮا � ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .بﺎرﻫﺎ
زن و ﻓﺮزﻧﺪا�ﺸﺎن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدە ﺑﻮدم {...}.زﻧﺪان زﻧﺎن ﻋبﺎرت ﺑﻮد
ن
ﺳ�ﻤﺎی در �ﮏ
ﺷﻮی
از ﺣ�ﺎط ﮐﻮﭼ� ﮐﻪ �ﮏ ی
ﺷ� آب و دﺳﺖ ی
ﮔﻮﺷﻪ اش ﻗﺮار داﺷﺖ و ت
ﻣﺴ�اح در ﮔﻮﺷﻪ ی د�ﮕﺮش .در �ﮏ اﺗﺎق دو
ف
زﻧﺪای ﮐﻪ دوﻧﻔﺮﺷﺎن
رد�ﻒ ﺗﺨﺖ دوﻃبﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﭼﻬﺎردە
ت
ﻗﺎﭼﺎﻗ� و ﺣی
ﻓﺪای ﺧﻠﻖ و بﻘ�ﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد �ﺎ
ﻋﻀﻮ ﭼ��ﮏ ﻫﺎی
�
ی
ن
ﺑﺮ� ﻣﺘﻬﻢ بﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ...از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﮐﻪ وارد ﺷﺪم و ﺳﻼم ﮐﺮدم
ن
دﺧ�ش ﺟﻠﻮ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ت
زی ﺳین ﻣﺬﻫﺐ و ت
دﮐ� ﺷﻤﺎ بﺎ ﻣﺎ
ﻫﻢ ﺳﻔﺮە ﻫﺴت�ﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ �ﮏ ﺳﻔﺮە دار�ﻢ } {...بﻌﺪ از ت
ﻣﺪی
ﻓﺪایﺧﻠﻖ از در ﮔﻔﺘﮕﻮ درآﻣﺪم .ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد�ﻢ ﮐﻪ
بﺎ دو دوﺳﺖ
ی
ﺗﺮﺗﯿی بﺪﻫ�ﻢ ﺗﺎ از رﻧﺞ زﻧﺪان بکﺎﻫ�ﻢ ...ﻫﺮروز ﺻﺒﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ورزش
ب
ﻟبﺎﺳﺸﻮی ﺑﺰم ﺑ��ﺎ
ﺣﻠی
و ﻧﺮﻣﺶ داﺷت�ﻢ و ﺷﺐ ﻫﺎ بﺎ کﻤﮏ ﻟگﻦ ب
ی
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گ
ﻗﺸﻨ� � زدﻧﺪ و ض
بﻌ� ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧ��
� ﮐﺮد�ﻢ �� دو ﻧﻔﺮ ض�ب
ﻗﺸﻨﮓ ﻣﺤ� � رﻗﺼ�ﺪﻧﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ � ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ و �رﻗﺼ�ﺪ�ﻢ
ت
ﺳﺎﻋی ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨ�ﻢ ﮐﻪ
پﺎ�ﮑﻮی � ﮐﺮد�ﻢ و اﯾﻦ بﺎﻋﺚ � ﺷﺪ ﭼﻨﺪ
و
ب
ئ
در زﻧﺪاﻧ�ﻢ)...ﻣﻬﺎﺟﺮ .روﺣ�ﻪ ﻃﺎئ (۱۳۷۷ .
❊❊❊

ﻣﻨﺎﺑﻊ:
گ
:
.
.
رﺟﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ اﻧتﺸﺎرات
اﻣﻮی ،ﺑﻬﻤﻦ زﻧﺪ� در زﻧﺪان او�ﻦ و ی
اﺣﻤﺪی ی
بﺎران.۱۳۹۵ ،
ﻫﺎی بﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮم :ﮔﺰارش -ﺧﺎﻃﺮە .ﻟﻨﺪن :اچ اﻧﺪ
اﺳﺪی ،ﻫﻮﺷﻨﮓ .ﻧﺎﻣﻪ ی
اس ﻣﺪ�ﺎ.۱۳۹۲ ،
ﻣﺎﻫبﺎز ،ﻋﻔﺖ .ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﻣﮑﻦ .اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :اﻧتﺸﺎرات بﺎران.۱۳۸۷ ،
ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﻧﺎ� .ﮐﺘﺎب زﻧﺪان .ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە اﻣ��کﺎ :ش
�� ﻧﻘﻄﻪ.۱۳۸۰-۱۳۷۷ ،

٧٠

گ
گ
ن
دروی ﺷﺪن درﻣﺎﻧﺪ�«
ا�ﺴﺘﺎد� در ﺑﺮاﺑﺮ »
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻨﺼﻮرە ﺷﺠﺎ� بﺎ ﻓ��بﺎ کﻤﺎلآبﺎدی
ئ
ﺑهﺎئ اﯾﺮان بﻪ
رﻫ�ان ﺟﺎﻣﻌﻪی
در ﺑهﺎر ﺳﺎل  ،۱۳۸۷ﻫﻔﺖ ﺗﻦ از ب
دﺳﺘﮕ� و ﻫﺮ �ﮏ بﻪ  ۲۰ﺳﺎل
»ﺟﺮم« پﺎﯾبﻨﺪی بﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﺧ��ﺶ
ی
ﻫﺎی ﻣﮑﺮر در دادگﺎە
زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﺣکﻢ آﻧﺎن بﺎ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ی
ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ �اﻧﺠﺎم بﻪ دە ﺳﺎل کﺎﻫﺶ ﭘ�ﺪا ﮐﺮد .ﻓ��بﺎ کﻤﺎلآبﺎدی و
ﻣهﻮش ﺷه��ﺎری از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوە ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢﺑﻨﺪا�ﺸﺎن در ﺑﻨﺪ
زﻧﺎن ﺳ�ﺎ� زﻧﺪان او�ﻦ از ﺳﻠﻮک و رﻓﺘﺎر ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﻼ�ﻢ آﻧﺎن
ﺧﺎﻃﺮ تای ﺧﻮش دارﻧﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻦ از اﯾﻦ دو زن از ﻃ��ﻖ ﺧﺎﻃﺮ تای ﺑﻮد
آﺷﻨﺎی ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ بﺎ اﯾﻦ
اﻧﺘﻈﺎری
ﮐﻪ ﺳیﻨﻪ بﻪ ﺳیﻨﻪ ﻧﻘﻞ �ﺷﺪ و ﭼﺸﻢ
�
ی
ت
ﺑ�ﺸ� �ﮐﺮد .ﻣهﻮش ﺷه��ﺎری را ﭘ�ﺶﺗﺮ از ﻃ��ﻖ »���ﻦ
دو را
ن
ﺳﺘﻮدە« و یﻧ� بﺎ �ودەای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی »از او�ﻦ بﺎ ﻋﺸﻖ«
ت
ﺑ�ﺸ� ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .در ی ن
ﻣﻄﻠی بﻪ ﻗﻠﻢ ز�بﺎی
اﺧ�
ارﺳﺎل ﮐﺮد
ﻫﻤن دوران ی
ب
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪ
او در�ﺎرە ﻣﻘﺎ�ﺴﻪی دوران ﮐﺮوﻧﺎ و ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی در آﺳﻮ
ت
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی آن ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎری را پﺎ�ﺎن داد .اﻣﺎ ﻓ��بﺎ را ﺑ�ﺸ� در اﯾﻦ
ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﺟﺎﻟﺐ آن ﮐﻪ اﻧگﺎر در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﻫﺮ دوی آﻧهﺎ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ت
کﻤ� ﺧﺎﻃﺮە و ﻧﮑﺘﻪای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓ��بﺎ از آن �ﺎد
ﮐﻨﺪ و از ﻣهﻮش ﺷه��ﺎری ﻧﺎم بﻧ�د:
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دورەی دەﺳﺎﻟﻪی زﻧﺪان ﻣﻦ در ﺳﻪ زﻧﺪان و ﭼهﺎر ﺑﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺬﺷﺖ.
دﺳﺘﮕ�ی در ﺑﻨﺪ  ۲۰۹زﻧﺪان او�ﻦ ﺑﻮد�ﻢ.
ﻣﻦ و ﻣهﻮش در اﺑﺘﺪای
ی
ﻣهﻮش بﻪ ﻣﺪت  ۶ﻣﺎە و ﻣﻦ  ۴ﻣﺎە در اﻧﻔﺮادی و ﻧﺰد�ﮏ بﻪ دو ﺳﺎل
ق
ﻫﺎی از دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮە بﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد�ﻢ.
بﺎ�ﻣﺎﻧﺪە را در ﺳﻠﻮل ی
ﭼهﺎر ﻣﺎە اﻧﻔﺮادی را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬراﻧﺪ�ﺪ؟
ن
ت
از ﻋﻮاﻣ� ﮐﻪ در اﻧﻔﺮادی بﺎﻋﺚ اذ�ﺖ و آزار زﻧﺪای �ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑه�
ً
کﺎﻣ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی ﺷﺪە اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ز ن
ﻧﺪای در
اﺳﺖ بﮕ���ﻢ
ﻣﻌﺮض ت
کﻤ��ﻦ ﺗﺤ��کﺎت ﺣ� ﻗﺮار دارد .ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ا�ﺴﺎن
ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪ بﻪ ﺗﺤ��ﮏ ﺣ�ﺳﺖ در اﻧﻔﺮادی �ﮏ ﺳﻠﻮل ﺧﺎ� اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻨﻮای در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ش�ا��ﺳﺖ ﮐﻪ بﺎﻋﺚ
ﺑیﻨﺎی و
ﻣﺤﺮ
ی
کﺎت ی
گ
ف
ت
ﻓﺮﺳﻮد� زﻧﺪای �ﺷﻮد و بﻪ ر ت
وﺿﻌﻴي ا�ﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺣی �ﺗﻮاﻧﺪ
زﻧﺪای ﺧ�ﺎل ف
ن
بﺎ� ﮐﻨﺪ و اﻓکﺎر ف
ﻣﻨ� بﻪ �ش ﻫﺠﻮم ﺑ�ﺎورد .ﻃﺮاﺣﺎن
ﭼﻨن ی ف
یف
زﻧﺪان اﻧﻔﺮادی ﺧﻮاﻫﺎن
ﭼ�ی ﻫﺴتﻨﺪ .بﺎ ﻋﻠﻢ بﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿ�ع ،ﺑﺮای ﻣﻦ �ﮔﺮ� و ﻧﺤﻮەی ﮔﺬران اوﻗﺎت در اﻧﻔﺮادی
ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ ﻧﻮ� ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﺣﺲ ﻣﺮا ﺗﻘ��ﺖ ﮐﻨﺪ .ی ن
اوﻟن
ی
ً .
ث
کﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدم ﮐﻨکﺎش در ﻣﺤ�ﻂ ﮐﻮﭼﮏ اﻧﻔﺮادی ﺑﻮد ﻣﺜ� �وع ﮐﺮدم
ﻫﺎی ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪی ﻓﻠﺰی ﮐﻪ روی دﯾﻮار ﺗﻌﺒ�ﻪ ﺷﺪە
بﻪ ﺷﻤﺮدن روزﻧﻪ ی
ﺑﻮد و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم از آن رد �ﺷﺪ .بﻌﺪ بﺎ ﻧگﺎە ﮐﺮدن از ﺗﮏﺗﮏ
ً
ﻣﺜ� �ﺷﻮد راﻫﺮوی ت
�ﺸی
اﯾﻦ روزﻧﻪﻫﺎ بﻪ یﺑ�ون ﻣﺘﻮﺟﻪ �ﺷﺪم ﮐﻪ آ�ﺎ
ت
را د�ﺪ� .ﺎ ﻃﺎﻗبﺎز �ﺧﻮاﺑ�ﺪم و بﻪ ﺳﻘﻒ ﻧگﺎە �ﮐﺮدم ﻣﺜﻞ وﻗی ﮐﻪ بﻪ
اﺑﺮﻫﺎ ﻧگﺎە �ﮐﻨ�ﻢ و ﺳ� �ﮐﺮدم ﺗﻮی ﺳﻘﻒ ﻧﻘﺶ ﭘ�ﺪا ﮐﻨﻢ؛ ﭼﻮن
وﻗی �ﺧﻮاﻫﺪ ی ن
ا�ﺴﺎن ت
ﺑیﻨﺎی اش را ﺗﻘ��ﺖ
ﭼ�ی را ﭘ�ﺪا ﮐﻨﺪ اﯾﻦ کﺎر ی
ﺷﻨﻮای ،ﺧﻮﺷبﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎ در او�ﻦ ﺻﺪای
�ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺗﻘ��ﺖ ﺣﺲ
ی
ﭘﺮﻧﺪەﻫﺎ را داﺷت�ﻢ ﮐﻪ ﺧ�� ﻟﺬتبﺨﺶ ﺑﻮد .ﺻﺪای رﻓﺖ و آﻣﺪ
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ن
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،ﺻﺪای زﻧﮓ راﻫﺮو ﮐﻪ �ﻌین
بﺎزﺟﻮی �ﺑﺮﻧﺪ
زﻧﺪایﻫﺎ را ﺑﺮای
ی
�ﺎ بﻪ درﻣﺎﻧگﺎە .ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی درون راﻫﺮو را ﮔﻮش �ﮐﺮد�ﻢ ﮐﻪ ﺑبﯿن�ﻢ آ�ﺎ
ف
ن
زﻧﺪایﻫﺎی اﻟﻘﺎﻋﺪە ﮐﻪ
زﻧﺪای ﻫﺎی د�ﮕﺮ ﻫﻮاﺧﻮری رﻓﺘﻨﺪ؟ ﺻﺪای اذان
ﭘﻨﺞ بﺎر در روز اذان �ﮔﻔﺘﻨﺪ �ﺎ روزی ﺳﻪ بﺎر ﮔﻮش دادن بﻪ اذان از
بﻠﻨﺪﮔﻮی زﻧﺪان .در ﻣﻮرد ﺗﻘ��ﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺳ� �ﮐﺮدم اﺷﻌﺎر �ﺎ
ﻣﻄﺎﻟی را ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻮدم ﻣﺮور ﮐﻨﻢ و دو�ﺎرە بﻪ �ﺎد ﺑ�ﺎورم .ﺑﺮای ﺣﺲ
ب
ﺷﻮی را داﺷت�ﻢ �ﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺣﻤﺎم را .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ
ﺑ��ﺎی ،ﺻﺎﺑﻮن دﺳﺖ ی
ی
ﺑﻮﻫﺎ ،ﺧﺎﻃﺮە ی ن
اﻧﮕ� ﻫﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﻘ��ﺖ ﻗﻮای ﭘﻨﺞگﺎﻧﻪ ﺧ�� ﻻزم ﺑﻮد.
ﻧﺮﻣﺶ و ﭘ�ﺎدەروی و �ﺎ دو�ﺪن درﺟﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻮل ﮐﻮﭼﮏ از
ﻫﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﻧﻔﺮادی اﻧﺠﺎم �داد�ﻢ .در �و�ﺲ
ﺗﻤ��ﻦ ی
ت
ﺑﻬﺪاﺷی اﻧﻔﺮادی ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺑ��ﺪە ﺷﺪە روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ت
تف
ﺑﻬﺪاﺷی اﺳﺘﻔﺎدە ﺷﻮد� .ﮏ روز �ﮏ ﺗﮑﻪ از اﯾﻦ
اﻧﺪاﺧن ﻧﻮارﻫﺎی
دور
�
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘ�ﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺟﺪول داﺷﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻮرا روزﻧﺎﻣﻪ را ز�ﺮ
یﭘ�اﻫﻨﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم و آوردم ﺗﻮی ﺳﻠﻮل ﮐﻪ ﻫﺮوﻗﺖ ﺧﻮدکﺎر ﭘ�ﺪا ﮐﺮدم
ذﺧ�ە داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻢ.
و ﻫﯿﭻ کﺎر د�ﮕﺮی ﻧﺘﻮا�ﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم بﺪﻫﻢ اﯾﻦ را ی
ً
ت
اﻗ� اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻢ.
وﻗی ﻫﯿﭻ ﻧﺪارم
در اﻧﻔﺮادی ﻫﻮاﺧﻮری ﻫﻢ �رﻓﺘ�ﺪ و آ�ﺎ در ﻫﻮاﺧﻮری ﻫﻢ ﺗﻨهﺎ
ﺑﻮد�ﺪ؟
بﻠﻪ ﻣﻦ در ﻫﻮاﺧﻮری بﻪ �ﻋﺖ ﻗﺪم �زدم و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی روی
�
بﻌﺪا ﻓهﻤ�ﺪم ﮐﻪ ض
دﯾﻮارﻫﺎی ﻫﻮاﺧﻮری را ﻫﻢ �ﺧﻮاﻧﺪم.
بﻌ� ﻫﺎ بﺎ
�ﮏ ﺣبﻪ ﻗﻨﺪی ﮐﻪ بﺎ ﺧﻮدﺷﺎن بﻪ ﻫﻮاﺧﻮری �آوردﻧﺪ روی دﯾﻮار
ض
ی�
ﻋﺮی ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺣﺪس �زدم ﮐﻪ
ﻫﺎی �ﻧﻮﺷتﻨﺪ .بﻌ� از ﭘ�ﺎمﻫﺎ ب
ﭼ� ی
ن
ن
ﻋﺮی �
زﻧﺪای ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻋﺪە ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ �ﺎ ﮐﺴﺎی ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ب
آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ی ن
ﻫﻤن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻨﺪﺗﻨﺪ ﻗﺪم �زدم اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را بﺎ �ﻋﺖ
٧٣

روا�ﺖﻫﺎ یی از زﻧﺪان

دﻧبﺎل �ﮐﺮدم و �ﺧﻮاﻧﺪم؛ بﻌﺪ در دور بﻌﺪی روی اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻓﮑﺮ
�ﮐﺮدم و بﺎ ﺟﻤﻼت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪە روی دﯾﻮار �ﮏ ﺳﻨﺎر�ﻮ �ﺳﺎﺧﺘﻢ
اﻧگﺎر ﮐﻪ دارم ﻓ�ﻠﻢ �ﺑیﻨﻢ و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻦ
�ﮔﺬرﻧﺪ .در ﻫﻮاﺧﻮری �ﮏ �ﮔﺮ� د�ﮕﺮم دﻧبﺎل ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘ�ﺪ ﮐﻪ ﭼهﺎرﻣﺎە اﻧﻔﺮادی ﺑﻮد�ﺪ و� ﺗﺎ دوﺳﺎل ﻫﻢﭼﻨﺎن در ۲۰۹
گ
ﻣﺎﻧﺪ�ﺪ ف
�ﻌی بﺎ اﻓﺮاد د�ﮕﺮی در �ﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻮد�ﺪ .زﻧﺪ� در آن
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮە ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟
�ﮏ دورەی ز�ﺎدی در  ۲۰۹بﺎ ﻣهﻮش ﺑﻮد�ﻢ اﻣﺎ گﺎە در ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد�ﻢ .در ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۹روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ داﺷت�ﻢ ﮐﻪ
ﺟﺪول ﺣﻞ ﮐﺮدن و ﺳﻮدوﮐﻮ از �ﮔﺮ�ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻮد� .ﮏ دورەای بﻪ
ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﺪاﺷت�ﻢ .ﻫﻔﺘﻪای �� دو بﺎر �ﮏ ﺧﻮدکﺎر �دادﻧﺪ ﺗﺎ
ﻟ�ﺴﺖ ﺧ��ﺪ ﺑﻨ��ﺴ�ﻢ در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻪ ﺑ�ﺎﯾﻨﺪ و ﻟ�ﺴﺖ ﺧ��ﺪ را ﺗﺤ��ﻞ
�
بﮕ�ﻧﺪ ﻣﺎ ﺗﻨﺪﺗﻨﺪ بﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻠﻢ ﺟﺪول ﺣﻞ �ﮐﺮد�ﻢ .ﺧﺐ ﺗﻘ��بﺎ ا� ��
ی
اوﻗﺎت روزﻧﺎﻣﻪ داﺷت�ﻢ اﻣﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﺪاﺷت�ﻢ ﮐﻪ ﺟﺪول ﺣﻞ ﮐﻨ�ﻢ .ﻣﻦ
�ﮏبﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﭘ�ﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺐ ﺻﻔﺤﺎت روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪد دارﻧﺪ و در
ض
بﻌ� از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪە .اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺧ�� ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ش�وع ﮐﺮد�ﻢ بﻪ ﻋﺪد ﭘ�ﺪا ﮐﺮدن ﺗﻮی روزﻧﺎﻣﻪ .بﻌﺪ ﺟﺪول
تن
ﮔﺬاﺷن اﯾﻦ اﻋﺪاد روی آﻧهﺎ ﺣﻞ �ﮐﺮد�ﻢ و اﯾﻦ ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ
ﺳﻮدوﮐﻮ را بﺎ
ﻗﻠ� �ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﺷت�ﻢ� .ﮏ دورە ﻫﻢ �ﮏ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺎﻓﻆ
داﺷت�ﻢ و ﺑﺮای ﻫﻢ ﻓﺎل �ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ� .
ا�� ﺷﺐﻫﺎ ﺳیﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗ�ﺐ �داد�ﻢ و
بﻪ ﻃﻮرﺟﺪی �ﮔﻔﺘ�ﻢ بﻌﺪ از ﺷﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓ�ﻠﻢ دار�ﻢ� .ﮏ ﺷﺐ ﻣهﻮش
ﻫﺎی را ﮐﻪ د�ﺪە ﺑﻮد ﺗﻌ��ﻒ �ﮐﺮد� ،ﮏ ﺷﺐ ﻣﻦ� .ﮏ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓ�ﻠﻢ ی
ﻣﺪت �ﮏ ﻫﻢﺑﻨﺪی ﻣﺴ�� داﺷت�ﻢ؛ ﺧ�� ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ بﺎزﺟﻮی
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ا�ﺸﺎن اﺟﺎزە دادە ﺑﻮد ﺧﺎﻧﻮادەاش ﺑﺮا�ﺶ ﻗهﻮە ﺑ�ﺎورﻧﺪ و ا�ﺸﺎن در
ﻫﻤﺎن ﻟﯿﻮانﻫﺎی �ﮏ بﺎر ﻣ�ف ﻓﺎل ﻗهﻮە �ﮔﺮﻓﺖ� .ﮏ کﺎر بﺪ� ﺑﻮد
ن
زﻧﺪای ﺑﻮد بﻪ �ﮔﺮ�ﻫﺎی ﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻪ در دورەی ﮐﻮﺗﺎ� ﮐﻪ ا�ﺸﺎن
ﺷﺪ .گﺎ� اوﻗﺎت ﺷﺐﻫﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮە ﻫﻢ داﺷت�ﻢ.
ن
ﻃﻮﻻی بﻌﺪ از ﺻبﺤﺎﻧﻪ گﺎە ﺗﺎ ﻇهﺮ ﻧﺮﻣﺶ
ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﻣﻦ و ﻣهﻮش ﺳﺎﻋﺎت
�ﮐﺮد�ﻢ .بﺎ اﯾﻦ روش ﻫﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮد�ﻢ ﻫﻢ وﻗﺖ �ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻢ
ن
ﻫﺎی را ﮐﻪ
ﭼﻮن ا�ﺴﺘﺎدە ﺑﻮد�ﻢ گﺎ� ﮐﻪ در�ﭽﻪﻫﺎی رو�ﺮو بﺎز ﺑﻮد زﻧﺪای ی
ﮔ� �ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ
رد �ﺷﺪﻧﺪ �د�ﺪ�ﻢ .گﺎ� اوﻗﺎت ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻧﮕهبﺎن ﻧﺎﺧﻦ ی
ﮔ� ﭘ�ﺶ ﻣﺎ
ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ�ﻤﺎن را ﮐﻮﺗﺎە ﮐﻨ�ﻢ ﺧﺐ �ﮏ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻧﺎﺧﻦ ی
�
�ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﻮرا بﺎ آن ﺷکﻞﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿئن روی ﺟﻌبﻪﻫﺎی دﺳﺘﻤﺎل
ﺧﻤ� دﻧﺪان روی دﯾﻮار
کﺎﻏﺬی را �ﺑ��ﺪ�ﻢ و بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از
ی
�ﭼﺴبﺎﻧﺪ�ﻢ و دﯾﻮارﻫﺎ را ين
ﺗ��ن �ﮐﺮد�ﻢ .بﺎ اﯾﻦ ﺟﻌبﻪﻫﺎ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ
ﻫﻢ درﺳﺖ �ﮐﺮد�ﻢ.
آ�ﺎ ﻧﮕهبﺎنﻫﺎ بﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺮاد ﻧ�ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦﻫﺎ را روی دﯾﻮار
ت
ﺳﺨیﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد.
زد�ﺪ ﭼﻮن ۲۰۹
ﻣﺎ ﭼﻮن دو ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎە در  ۲۰۹ﺑﻮد�ﻢ و در واﻗﻊ ﻗﺪ�� ﺑﻮد�ﻢ بﻪ
ﻣﺎ اﯾﺮادی ﻧ�ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻠﻮل ﻣﺎ د�ﮕﺮ کﻢکﻢ ز�ﺎﻧﺰد ﺷﺪە ﺑﻮد؛ اﻓﺮادی
ً
ﮐﻪ ﻣﺜ� بﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺎ �آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺪ روز �ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و �رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮا�ﻤﺎن
ﺗﻌ��ﻒ �ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ بﻠﻪ ﻣﺎ ﺷن�ﺪ�ﻢ ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدە ز�بﺎ ی ن
ﺗﺰﺋن
ﺷﺪە.
ﺗﺰﺋن ت
آ�ﺎ روز آﺧﺮ بﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزە دادﻧﺪ ﮐﻪ ی ن
آﻻئ را ﮐﻪ در  ۲۰۹ﺳﺎﺧﺘﻪ
ً
ﺑﻮد�ﺪ بﺎ ﺧﻮدﺗﺎن بﺑ��ﺪ؟ ﭼﻮن از ﺧ��ﻫﺎ ﮐﻪ در  ۲۰۹ﻣﺜ� بﺎ ﻧﺦﻫﺎی
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ﭘﺘﻮ �ﺎ ﺣﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐهﻨﻪ دﺳتﺒﻨﺪ و ﮔﺮدﻧبﻨﺪ �بﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮﻗﻊ آزادی و �ﺎ
اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻤﻪ ی ن
ﭼ� را زﻧﺪاﻧبﺎنﻫﺎ �ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
دﺳتﺒﻨﺪﻫﺎی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ �ﮔ���ﺪ
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ �ﮏ دورەای ﺗﻮا�ﺴت�ﻢ از اﯾﻦ
ی
ﺑبﺎﻓ�ﻢ .در واﻗﻊ �ﮏ روز در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎت �ﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد�ﻢ ﺷﯿﻮا
دﺳتﺒﻨﺪﻫﺎی �بﺎﻓﺖ و بﺎ ﺧﻮدش آوردە ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ بﺎ
ﻧﻈﺮآﻫﺎری
ی
ﻧﺦﻫﺎی ﺣﻮﻟﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدە .در ﻫﻤﺎن ﭼﻨﺪ دﻗ�ﻘﻪ ﺗﻮی ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎت
ﻫﺎی ﮐﻪ �رﻓﺘﻨﺪ و
بﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ �ﺎد داد .د�ﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ کﺎر ﻣﺎ ،ﻫﻤﺒﻨﺪی ی
ﺣﻮﻟﻪﻫﺎ�ﺸﺎن را �ﮔﺬاﺷتﻨﺪ ﻣﺎ بﺎ آﻧهﺎ دﺳتﺒﻨﺪ �بﺎﻓﺘ�ﻢ و در ﻣﻼﻗﺎت
ﺣﻀﻮری بﻪ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ �داد�ﻢ .ﻣﻦ د�ﮕﺮ ﺧ�� ش
ﭘ��ﻓﺖ ﮐﺮدە ﺑﻮدم؛
�ﮏ ﮐ�ﻒ ﻫﻢ بﺎ ﻧﺦﻫﺎی رﻧگﺎرﻧﮓ بﺎﻓﺘﻢ اﻣﺎ بﻌﺪ د�ﮕﺮ بﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزە ﻧﺪادﻧﺪ
ن
ﭘﻨهﺎی اداﻣﻪ داد�ﻢ .بﻌﺪ ﮐﻪ از ۲۰۹
ﮐﻪ اﯾﻦ کﺎر را اداﻣﻪ بﺪﻫ�ﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ
بﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ�ﻢ ﻫﻤﻪ را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﺘﻮا�ﺴت�ﻢ ﻫﯿﭻﮐﺪام را
ت
ﻣﻼﻗﺎی ﻫﺎ بﺪﻫ�ﻢ.
یﺑ�ون ﺑ�ﺎور�ﻢ و بﻪ
ن
اﺧ� ﺧﺎﻃﺮات ز�ﺎدی از
زﻧﺎن زﻧﺪای ﺑﻨﺪ  ۲۰۹بﻪو�ﮋە در دو دﻫﻪی ی
ن
�ودﺧﻮای دارﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ �ﺧﻮاﻧﺪ�ﺪ؟
آواز و
ً
ﺳﻨی �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ .ﻣﺜ� ت
ت
وﻗی
ﻣﺎ بﺎ ﻫﻢ �ود �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ .آوازﻫﺎی
رﮐﺴﺎﻧﺎ ﺻﺎﺑﺮی بﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد �ود ﮐ��ﺴﻤﺲ را بﻪ ﻣﺎ �ﺎد داد و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ بﺎﻫﻢ
ﺑهﺎئ و ﻏ� ئ
�ود ﮐ��ﺴﻤﺲ ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ .ﻣﺎ دﻋﺎ ﻫﻢ �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ .ئ
ﺑهﺎئ و
ی
ﻣﺴ�� و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳین و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷ�ﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ��ﺸﺴت�ﻢ و
بﺎ ﺻﺪای بﻠﻨﺪ دﻋﺎ �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ.
از ﺷ�ﻄﻨﺖﻫﺎی بﺎز�ﮕﻮﺷﺎﻧﻪ و بﺎزیﻫﺎی ﺷ�ﻄﻨﺖ ی �
آﻣ� ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮەای
دار�ﺪ؟
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�ﮏ دورەی ﮐﻮﺗﺎە ﮐﻪ دورەی بﺎز�ﺮ� ﻣﺎ ﺑﻮد ﻣﻦ و ﻣهﻮش را از ﻫﻢ ﺟﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ و در دو ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺬاﺷتﻨﺪ .ﻣﻦ بﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ د�ﮕﺮ ﻫﻢﺳﻠﻮل
ش
ﺟﻨب� بﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎ ﻫﺴت�ﻢ«
ﺑﻮدم ﮐﻪ دﻟ�ﻞ ﺣبﺲ آﻧهﺎ ش�ﮐﺖ در �ﮏ
ین
ﻏﻤﮕن ﺑﻮدﻧﺪ� .ﮏ روز ﺑهﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﺑ�ﺎﯾ�ﺪ بﺎ ﻫﻢ بﺎزی
ﺑﻮد .آﻧهﺎ ﺧ��
ﮐﻨ�ﻢ .اول ﻣﻌﻤﺎ ﻃ�ح ﮐﺮد�ﻢ ﺷﺐ بﻌﺪ ﻧﻤﺎ�ﺶ اﺟﺮا ﮐﺮد�ﻢ و �ﮏ ﺷﺐ
ﻫﻢ اﺳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ و پﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎﺷﺎن را �ﮔﻔﺘ�ﻢ .گﺎ�
ن
ﻧﮕﻬبﺎی دور ﺑﻮد اﻣﺎ
اوﻗﺎت آﻧﻘﺪر �ﺧﻨﺪ�ﺪ�ﻢ ﮐﻪ بﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺎ از
ﻧﮕﻬبﺎﻧﺎن �آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﺬﮐﺮ �دادﻧﺪ ﮐﻪ ت
کﻤ� �و ﺻﺪا ﮐﻨ�ﻢ.
ﺷﻤﺎ ت
رﺟﺎیﺷهﺮ ﺑﻮد�ﺪ و در ﮐﻨﺎر زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﺎدی؛
ﻣﺪی ﻫﻢ در زﻧﺪان
ی
آﻧﺠﺎ ﭼﻄﻮر ﮔﺬﺷﺖ؟
ت
رﺟﺎیﺷهﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
بﻠﻪ وﻗی ﺣکﻢ ﻣﺎ ابﻼغ ﺷﺪ ﻣﺎ را بﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� زﻧﺪان ی
ف
ﻣﺨﺘﻠ� وﺟﻮد داﺷﺖ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺐ در ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� کﺎرگﺎەﻫﺎی
ﺗﻤ��
�ﺷﺪ ﻫﻤﻪ بﺎ�ﺪ �رﻓﺘﻨﺪ یﺑ�ون ﭼﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﻮد و بﺎ�ﺪ ی
�ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﺗﻮی ﺣ�ﺎط �ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻋﺪەای ﻫﻢ بﻪ کﺎرگﺎەﻫﺎ �رﻓﺘﻨﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم بﻪ کﺎرگﺎە �رﻓﺘﻢ �� .کﺎرگﺎە ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﻮد و �� ﻫﻢ
ﻫ��ﻪکﺎری روی پﺎرﭼﻪ .از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇهﺮ در آﻧﺠﺎ �ﮔﺬﺷﺖ .ﻇهﺮ
�آﻣﺪ�ﻢ ﻧﺎﻫﺎر �ﺧﻮرد�ﻢ بﻌﺪ از ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ بﺎ ﻧﺦ
�
ف
رﺟﺎیﺷهﺮ ﺧ�� ﺷﻠ�ع ﺑﻮد و داﺋﻤﺎ
اﺑ��ﺸﻢ ﻗﻼببﺎ� �ﮐﺮد�ﻢ .راﺳتﺶ ی
ﮔ�ی و ﻣﺸﺎﺟﺮات ز�ﺎدی اﺗﻔﺎق �اﻓﺘﺎد و اﻣکﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ی
ت
ت
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻦ بﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﺑه��ﻦ ﺟﺎ و ﺑه��ﻦ
ن
ﻣ�ﺪایﺳﺖ .بﻪ �ﺎد اﻇهﺎر ﻧﻈﺮ »ﻣﺰﻟﻮ« ﺑﻮدم
ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪی روانﺷﻨﺎ� ا�ﺴﺎنﮔﺮای ﺧﻮدش بﺎ رواﻧکﺎوی ﻓﺮو�ﺪ
�ﮔ��ﺪ ﮐﻪ ﻓﺮو�ﺪ ﻧﻈ��ﻪاش را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧ�ﻤﻪی ﺑ�ﻤﺎر ا�ﺴﺎن اﺳﺘﻮار
رﺟﺎیﺷهﺮ بﺎ ﺧﻮدم
ﮐﺮدە اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧ�ﻤﻪی ﺳﺎﻟﻢ آن .ﻣﻦ ﻫﻢ در ی
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گ
ﺳ�ی ﺷﺪە و در
�ﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪ� ﻣﻦ در یﺑ�ون بﺎ ﻧ�ﻤﻪی ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ پ
اﯾﻨﺠﺎ بﺎ ﻧ�ﻤﻪی ﺑ�ﻤﺎر آن و ﺣﺎﻻ ت
ﺑه��ﻦ ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
گ
ین
ﻣﺠﺮﻣن و ﺑﺰﻫکﺎر نای ﻫﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪ� ﻋﺎدی
آن اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ
ﻫﯿﭻوﻗﺖ بﺎ آﻧهﺎ �وکﺎر ﻧﺪار�ﻢ .ﺣﺎﻻ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ اﯾﻨهﺎ کﺎر ﮐﻨ�ﻢ.
از ﻇهﺮ ﮐﻪ از کﺎرگﺎە ﺑﺮ�ﮔﺸت�ﻢ ﺳﻠﻮل ﻣﺎ ﭘﺮو ﺧﺎ� �ﺷﺪ؛ ﻫﻢﺑﻨﺪیﻫﺎ
ﻧﻈ�
�آﻣﺪﻧﺪ و بﺎ ﻣﺎ از ﻣﺸکﻼ�ﺸﺎن ﺣﺮف �زدﻧﺪ .اﯾﻦ �ﮏ ﺗﺠ��ﻪی بی ی
ﺑﺮای ﻣﻦ و ﻣهﻮش ﺑﻮد ﮐﻪ بﺎ اﯾﻦﻫﺎ کﺎر �ﮐﺮد�ﻢ.
گ
ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ک� ﻫﻢ از ﭼﮕﻮﻧ� ﮔﺬران وﻗﺖ در زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ بﮕ���ﺪ.
ن
ﻣﺎ  ۱۵روز در زﻧﺪان ﻗﺮﭼﮏ ﺑﻮد�ﻢ.
زﻧﺪای ﭘﺮ ازدﺣﺎم و بﺪون ﻫ�ﭽﮕﻮﻧﻪ
اﻣکﺎﻧﺎت .ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ز�ﺎدی از وﻗﺖ ﻣﺎ �ف ا�ﺴﺘﺎدن در ﺻﻒ ﺗﻠﻔﻦ
�ﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ز�ﺎدی ﻫﻢ بﺎ�ﺪ در ﺣ�ﺎط ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻟبﺎس
��ﺸﺴت�ﻢ ،ﭼﻮن ا�ﺮ ﭼﺸﻤﻤﺎن را ﺑﺮ�داﺷت�ﻢ ﻟبﺎسﻫﺎ دزد�ﺪە �ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﻗﺮﭼﮏ ﻧﺒﻮد زﻧﺪان رﺟﺎیﺷهﺮ ﻫﻢ ين
ﻫﻤن ﻃﻮر
ی
ﺑﻮد .و� ﻗﺮﭼﮏ �ﺴ�ﺎر ﭘﺮازدﺣﺎم و ﺳﺨﺖ ﺑﻮد.
از ﻗﺮﭼﮏ بﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ�ﺪ؟
ﻣﺎ دو�ﺎرە ﺑﺮﮔﺸت�ﻢ او�ﻦ؛ ﻣﻨﺘ� اﯾﻦ بﺎر وارد ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� ﺷﺪ�ﻢ .در ﺑﻨﺪ
�
ﺣﺪا�� ۴۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮد�ﻢ؛
زﻧﺎن ﺳ�ﺎ� زﻧﺪان او�ﻦ .ﻣﺎ از ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۴ﻧﻔﺮ ﺗﺎ
ً
ت
ﻣﻌﻤﻮ�  ۲۵ﺗﺎ ۳۵ﻧﻔﺮ ﺑﻮد�ﻢ .اﻣکﺎﻧﺎت اﯾﻨﺠﺎ ﺑه� ﺑﻮد.
بﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ف
کﺎرگﺎەﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮ� ﺑﻮد .کﺎرگﺎە ﻣﻌﺮقکﺎری ،ﻫ��ﻪکﺎری ،ﭼﺮم ،گﻠ�ﻢبﺎ� و
ﻗﺎ� ف
بﺎ� .ﻣﻦ در کﺎرگﺎە ﭼﺮم کﺎر �ﮐﺮدم ،از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇهﺮ ﻣﺜﻞ ﮐ� ﮐﻪ
ف
بﺎﻓﺘی در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل اﻧﺠﺎم
� کﺎر �رﻓﺖ .بﻘ�ﻪی اوﻗﺎت کﺎرﻫﺎی
�
ت
ﺑ�ﺸ� ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ �ﺗﻮا�ﺴتﻨﺪ ﺑﺮا�ﻤﺎن
�داد�ﻢ .اﻣکﺎﻧﺎت اﯾﻨﺠﺎ
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ف
بﺎﻓﺘی و ﻣ�ﻞ ﻗﻼب بﺨﺮﻧﺪ و بﻔﺮﺳتﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن
کﺎﻣﻮا ،ﻧﺦ اﺑ��ﺸﻢ ،ﻣ�ﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻓﺮدی و ﮔﺮو� ﻫﻢ اﻧﺠﺎم �داد�ﻢ.
ً
در ﮐﻨﺎر اﯾﻨهﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اوﻗﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻢ داﺷت�ﻢ .ﻣﺜ� در
ﻓ�وز �ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﺎی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ب
ﺣﺎ� ی
ﭼهﺎرﺷنبﻪﺳﻮری بﭽﻪ ی
ن
در �� از ﭼهﺎرﺷنبﻪﺳﻮریﻫﺎ رﻓﺘ�ﻢ ﻗﺎﺷﻖزی .آن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻦ در
ﺣی ت
ﺑﻨﺪ داﺷت�ﻢ .ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﭼﺎدر داﺷت�ﻢ؛ ت
وﻗی اﺟبﺎر ﭼﺎدر ﺑﺮای
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .در آن ﭼهﺎرﺷنبﻪﺳﻮری ﭼﺎدر � ﮐﺮد�ﻢ و رﻓﺘ�ﻢ
ً
ﻗﺎﺷﻖ ن
ﻣﺜ� ی ن
ﺳ�دە روز ا�ﺎم ﻧﻮروز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮ� داﺷت�ﻢ؛
زی� .ﺎ
ش
ﻧﻤﺎ��
ﻫﺮ روز �ﮏ ﻋﺪە از ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮشذوق ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻃ� ﺑﺮﮔﺰار �ﮐﺮدﻧﺪ .ض
ﻋ�اﻟﺨﺼﻮص نن
بﻌ� وﻗﺖﻫﺎ از پﺎرﭼﻪﻫ یﺎی ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫ��ﻪ کﺎری داﺷت�ﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻟبﺎس درﺳﺖ �ﮐﺮدﻧﺪ �ﺎ بﺎ
ش
ش
ﻧﻘﺎ� �ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎ�ﺶﻫﺎی ﺷﺎد اﺟﺮا
ﻧﻘﺎ� ﺻﻮر�ﺸﺎن را
وﺳﺎ�ﻞ
ﻣﺬﻫی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار �ﺷﺪ.
�ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﻋ�ﺎد و ﻣﺮاﺳﻢ
ب
ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﮏﺗﮏ بﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار �ﺷﺪ .ا�ﺮ اﻗﻮام ﮐ� ازدواج
ً .
ﻣﺜ� ت
دﺧ� ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺰدی
�ﮐﺮدﻧﺪ �ﺎ بﭽﻪدار �ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎ ﺟﺸﻦ �ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ
و ﻋﺮو�اش ت
وﻗی ﻣﻦ زﻧﺪان ﺑﻮدم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﺎ در زﻧﺪان ﻋﺮو�
ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺸﻦ واﻗ�ﺗﺮ ﺷﻮد �� از بﭽﻪﻫﺎ ﻋﺮوس ﺷﺪ
�� داﻣﺎد� .ﮏ ﻋﺪە �ﺷﺪ�ﻢ ﺧﺎﻧﻮادەی داﻣﺎد� ،ﮏ ﻋﺪە ﺧﺎﻧﻮادەی
ﻋﺮوس� ....ﺎ ﺗﻮﻟﺪ �� از بﭽﻪﻫﺎ ﻣﻦ ﭘ�ﺸﻨهﺎد دادم ﮐﻪ ﺑ�ﺎﯾ�ﺪ بﺎﻟﻤﺎﺳﮑﻪ
اﻧﺠﺎم بﺪﻫ�ﻢ و ﻫﺮﮐﺲ بﺎ ﻟبﺎسﻫﺎی ﻋﺠ�ﺐ و ﻏ��ﺐ بﻪ ﺷکﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در��ﺎ�ﺪ.
ن
بﻪ ﺟﺰ اوﻗﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ،گﺎ� ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮە �ﮐﺮد�ﻢ .آوازﺧﻮای ﻫﻢ
در ﺑﻨﺪ بﻪ راە ﺑﻮد .ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎ �ﮏ ﮔﺮوە �ود درﺳﺖ ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﻪ
ﮔﺮوە ﺳین بﺎﻻﺗﺮ از ﭼهﻞ ﺳﺎل داﺷت�ﻢ ﻫﻢ �ﮏ ﮔﺮوە �ود �ﺸﮑ�ﻞ
داد�ﻢ .بﭽﻪﻫﺎ بﻪ ﮔﺮوە ﻣﺎ �ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﺮوە ﭼﻠﭽﻠﻪ! ﭼﻮن ﻫﻤﻪی ﻣﺎ بﺎﻻی
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ﭼهﻞ ﺳﺎل داﺷت�ﻢ .دو ﮔﺮوە �ﺷﺪ�ﻢ و ﻫﺮ ﮔﺮوە �ﮏ ﻃﺮف ��ﺸﺴت�ﻢ
و ﮐﺘﺎب ﺗﺼن�ﻒﻫﺎی اﯾﺮ نای را داﺷت�ﻢ و از روی آن �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ� .ﮏ
ﻋﺪە ﺗ�ﻢ واﻟﯿبﺎل درﺳﺖ ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ دو ﺗﺎ ﺗ�ﻢ واﻟﯿبﺎل داﺷت�ﻢ ﮐﻪ
ش
ورز� داﺷت�ﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ و ﻋﺪەای از
ﻣﺴﺎبﻘﻪ �دادﻧﺪ .ﻣﺎ بﺎﺷگﺎە
دوﺳﺘﺪاران زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﺗﻘبﻞ ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻨﺪ ﺳ�ﺎ� زﻧﺎن
ش
ورز� ﺧ��ﺪاری ﮐﺮدە ﺑﻮد�ﻢ و آوردە ﺑﻮد�ﻢ و اﻧﻮاع ورزشﻫﺎ را
وﺳﺎ�ﻞ
آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم �داد�ﻢ� .ﮏ دورە ﺟﻠﺴﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻧﻤﺎ�ﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻘﺪ
ئ
ﺑ�ﻀﺎئ و وا�ﺴﻼو
ﻓ�ﻠﻢ و ﻧﻤﺎ�ﺸﻨﺎﻣﻪ داﺷت�ﻢ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎ�ﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑهﺮام
ﻫﺎول .بﻌﺪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ �ﺷﺪ�ﻢ و ﻧﻘﺪ ﻓ�ﻠﻢ و ﻧﻤﺎ�ﺸﻨﺎﻣﻪ داﺷت�ﻢ.
ئ
ن
بﺎﻻئ
در ﻣ�ﺎن اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی دﯾئ بﻪ ﺟﺰ اﻗﻠ�ﺖ ﺑهﺎئ ﮐﻪ ﻫﻤ�ﺸﻪ آﻣﺎر ی
از زﻧﺪاﻧ�ﺎن را بﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص �دﻫﺪ آ�ﺎ اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی د�ﮕﺮ ﻫﻢ در
ت
ﻋﻘ�ﺪی ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ﺳ�ﺎ�-
بﻠﻪ ﻫﺮ از گﺎ� ﻣﺎ �ﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴ�� داﺷت�ﻢ .اﻣﺎ �ﮏ دورە ﻓﻘﻂ �ﮏ
ﻣﺴ�� داﺷت�ﻢ .ﻣﻦ و ﻣهﻮش ﺗﺼﻤ�ﻢ ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ ﺑﺮا�ﺶ ﺟﺸﻦ ﮐ��ﺴﻤﺲ
بﮕ��ﻢ .بﺎ ض
بﻌ� ﻫﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی د�ﮕﺮ �ﮏ درﺧﺖ ﺑﺮا�ﺶ درﺳﺖ ﮐﺮد�ﻢ.
ی
ﻣﻦ و ﻣهﻮش آن �ودی را ﮐﻪ از رﮐﺴﺎﻧﺎ �ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد�ﻢ بﻪ ﻫﻤﻪ �ﺎد
ئ
ﺑهﺎئ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮا�ﺶ �ود ﮐ��ﺴﻤﺲ
داد�ﻢ و دﺳﺘﻪﺟﻤ� از
ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ.
ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ �ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ را ﻫﻢ بﮕ��ﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در دورەای ﮐﻪ در زﻧﺪان
ﺑﻮد�ﻢ ﻫﻤﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷ�ﻌﻪ و ﺳین و ﻣﺴ�� و ئ
ﺑهﺎئ بﻪ ﻫﻢ ﻋﺸﻖ
ئ
ﺑهﺎئ را ﺧ�� راﺣﺖﺗﺮ از یﺑ�ون ﺑﺮﮔﺰار
�ورز�ﺪ�ﻢ .ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺳﻢ
�ﮐﺮد�ﻢ؛ ﭼﻮن در ﺑ�ون ﺟﺎﻣﻌﻪی ئ
ﺑهﺎئ ﺧ�� در ﻓﺸﺎر ﻫﺴتﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ي
ﻫﻤﻪی ﻣﺮاﺳﻢ اﺟﺮا �ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ ﻋ�ﺪ رﺿﻮان ،اﻣﺎ در زﻧﺪان ﻣﺎ ﺧ��
ً
راﺣﺖﺗﺮ اﯾﻦ کﺎر را اﻧﺠﺎم �داد�ﻢ و ﻫﻤﻪ ش�ﮐﺖ �ﮐﺮدﻧﺪ و اﺻ�
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ﺗﻌﺼﺐ �ﺸﺎن ﻧ�دادﻧﺪ� .ﺎدم �آ�ﺪ ت
دﺧ� ﺑﺰرگﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﺮان ﺑﻮد �ﮏ
روز در ﻣﻼﻗﺎت بﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ بﺎ ﻫﻤﻪی ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی
ن
زﻧﺪای ﻫﺎ دوﺳﺖ ﻫﺴت�ﻢ و ﺗﻮاﻓﻖ دار�ﻢ و ﻣﻦ ﻫﻤ�ﺸﻪ بﺎ د�ﺪن ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﺬﻫی
ﻣﻼﻗﺎت �ﺎد آﯾﻨﺪە اﯾﺮان �اﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧ�ع ﺗﻌﺼﺐ اﻋﺘﻘﺎدی و
ب
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ �ﮏ ﻓﺎﻣ�ﻞ ﻫﺴت�ﻢ .«...ت
دﺧ�م راﺳﺖ �ﮔﻔﺖ
و ﻣﻦ ﻫﻢ در زﻧﺪان ی ن
ﻫﻤن ﺣﺲ را داﺷﺘﻢ و �د�ﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﺜﻞ
گ
ئ
ن
اﻋﻀﺎی �ﮏ ﺧﺎﻧﻮادە بﺎ ﻫﻢ زﻧﺪ� �ﮐﻨ�ﻢ.
ﻣﻄﻤن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﻨﺪەی
گ
اﯾﺮان ،اﯾﺮ نایﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ بﺪون ﺗﻌﺼﺐ ﻫﻤﻪ درﮐﻨﺎر ﻫﻢ در ﺻﻠﺢ زﻧﺪ�
�ﮐﻨ�ﻢ.
گ
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ زﻧﺪ� در زﻧﺪان ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮدە و بﻪ ﻫﺮﺣﺎل
ﺷ��ﻦﻫﺎ د�ﺪەا�ﺪ...ﭼﺮا ﺗﺎ بﻪ ﺣﺎل ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان را
ﺗﻠﺦ و ی
ﻧﻨﻮﺷﺘﻪا�ﺪ؟
ﻣﻦ ﻫﻤ�ﺸﻪ در ذﻫﻨﻢ ﻫﺴﺖ و ﺗﺼﻤ�ﻢ دارم ﮐﻪ ﺑﻨ��ﺴﻢ و� دﻧبﺎل �ﮏ
�
ﻓﺮﺻﺖ ف
ﻣﺴﻠﻤﺎ بﻪ ر ت
اﺣی بﻪ دﺳﺖ ﻧ�آ�ﺪ و ﻣﻦ بﺎ�ﺪ
کﺎ� �ﮔﺮدم ﮐﻪ
�
ﺳ� ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ا�ﺠﺎد ﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ک� وﺳﻮاس ﻫﻢ
ً
تن
تن
ﻧﻮﺷن
ﻧﻮﺷن دارم و اﺻﻮ� کﻢ �ﻧ��ﺴﻢ .ﻧ�داﻧﻢ ﺷﺎ�ﺪ اﻧﺘﻈﺎرم از
در
ئ
ت
�
ن
ﭼ� ﺧ�� ﺧﻮب
بﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮاﻧﺎئ ام در ﻧﻮﺷن اﺳﺖ .دﻟﻢ �ﺧﻮاﻫﺪ �ﮏ ی
ﺧﻮی ﻧﺒﻮدە.
ﺑﻨ��ﺴﻢ .ﭼﻮن ﺧ�� از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را د�ﺪم ﮐﻪ بﻪ ﻧﻈﺮم کﺎر ب
ﺗﺮﺟﯿﺢ �دﻫﻢ �ﺎ آدم کﺎری را ﻧﮑﻨﺪ �ﺎ ا�ﺮ اﻧﺠﺎم �دﻫﺪ ﺧ�� ﺧﻮب
بﺎﺷﺪ .ﺷﺎ�ﺪ اﻧﺘﻈﺎرم ﺧ�� بﺎﻻﺳﺖ� .ﮏ بﺨﺶ د�ﮕﺮ ﻫﻢ ﻣ��ﻮط �ﺷﻮد
بﻪ اﯾﻦﮐﻪ ض
بﻌ� از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ بﻪ ﻧﻈﺮم ﺧ�� ﻣﻄﺎﺑﻖ واﻗﻌ�ﺖ ﻧ�ﺴﺖ.
ض
بﻌ� از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮات را د�ﺪم ﮐﻪ ﻏﻠﻮ و اﻏﺮاق در آﻧهﺎ ز�ﺎد
اﺳﺖ .ﺷﺎ�ﺪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺧﻮاﻧﻨﺪە؛ ﻣﻦ بﺎ د�ﺪن اﯾﻦﻫﺎ دﻟ�د �ﺷﻮم
�
و بﺎ ذاﺋﻘﻪ و روﺣ�ﺎت ﻣﻦ ﺳﺎزگﺎر ﻧ�ﺴﺖ� .ﮏ بﺨﺶ ﻫﻢ ﻃبﻌﺎ ﻣ��ﻮط
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رﺟﺎیﺷهﺮ ش�وع
بﻪ ﺣﺲ ﻧﺎاﻣین اﺳﺖ� .ﺎدم �آ�ﺪ ﮐﻪ �ﮏ دورە در
ی
تن
ﻧﻮﺷن �� دوﺗﺎ از در�ﺎﻓﺖﻫﺎ�ﻢ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از
ﮐﺮدم بﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧ�� ک� ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی روانﺷﻨﺎ� دارم بﻪ ﻧﻈﺮم آﻣﺪ بﺎ�ﺪ
ﺑﻨ��ﺴﻢ� .ﮏ روز از ﻃﺮف ﺣﺮاﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ در ﺳﻠﻮل ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ی �
ﭼ� را
ر�ﺨﺘﻨﺪ یﺑ�ون و ﮔﺸتﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮدﻧﺪ .ﺷﺎ�ﺪ بﻪ ی ن
ﻫﻤن دﻟ�ﻞ ﻣﻦ
تن
ﻧﻮﺷن اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨ�ﺖ �ﮐﺮدم .بﻌﺪﻫﺎ
ﻫﻤ�ﺸﻪ در زﻧﺪان ﺑﺮای
ت
ن
ﻧﻮﺷن ﮐﺮدم د�ﺪم اﻧگﺎر �ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ بﺎز
ﮐﻪ دو�ﺎرە در زﻧﺪان ش�وع بﻪ
ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ی ن
ﭼ� را بﺑ�ﻧﺪ .د�ﮕﺮ دﺳﺘﻢ ﻧ�رﻓﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎق اﺣﺴﺎس ﺧﻮدم
بﮕ�ﻧﺪ و
را ﺑﻨ��ﺴﻢ ﭼﻮن ﻓﮑﺮ �ﮐﺮدم ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑ�ﺎﯾﻨﺪ و ی
بﺑ�ﻧﺪ و دﻟﻢ ﻧ�ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻦ بﻪ دﺳﺖ آﻧهﺎ ﺑ�ﻔﺘﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ين
ﻫﻤن
ا�ﺮ ﻫﻢ �ﻧﻮﺷﺘﻢ �ﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﮔﺰارش روزﻣﺮە �ﻧﻮﺷﺘﻢ .بﻪ
تن
ﻧﻮﺷن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ .اﻣﺎ ﺗﺼﻤ�ﻢاش را دارم؛ ا�ﺸﺎءﷲ ﺑﺮ
ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺨ� ﻏﻠبﻪ �ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ کﺎر را ﻧهﺎﯾﺘﺎ اﻧﺠﺎم بﺪﻫﻢ.
❊❊❊
گ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ش�ح زوا�ﺎی زﻧﺪ� در زﻧﺪان در ﻣﺼﺎﺣبﻪای ﻣﺨﺘ� ﻧ�ﮔﻨﺠﺪ
گ
ﻫﺎی از روی د�ﮕﺮ زﻧﺪ� در زﻧﺪان
اﻣﺎ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﻧﻤﺎ�ﺶ ﺗﮑﻪ ی
اﺳﺖ .بﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﻮەﻫﺎی ﮔﺬران ا�ﺎم ﺣبﺲ� ،ﻓﻨﻈﺮ از رﻧﺞﻫﺎی
ت
ﭼﻨن ا�ﺎ� ،ﻫﻤﭽﻮن ن
ﻫ�ی کﺎر�ﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ بﺎ ی ن
ذای ی ن
اﻧﮕ�ە
وﺧﻼﻗ�ﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﻠﻄ�ﻒ ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ ﺳﺨﺖ زﻧﺪان بﻪ کﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
گ
�ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧ�ع از ف
ﻫ� در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ی ف
درﻣﺎﻧﺪ� آﻣﻮﺧﺘﻪﺷﺪە و
ﺳﺘ� ﻣ�ﺎن
�
گ
ن
ﮔ�د و ﻣﻼل ﻣﺪام
درﻣﺎن ﻟﺤﻈﻪی درﻣﺎﻧﺪ� ،در ذﻫﻦ زﻧﺪای ﺷکﻞ � ی
ِ
ت
ﻟﺤﻈﺎی ﺧﺎﻃﺮە ی ن
اﻧﮕ� از ﻣ�ﺪان بﻪ در �ﮐﻨﺪ.
زﻧﺪان را بﺎ ﺧﻠﻖ
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یف
اوﻟن ﻋﮑﺲ دوﻧﻔﺮەی رﺿﺎ ﺧﻨﺪان و ﻫﻤ�ش »���ﻦ ﺳﺘﻮدە« در ﺳﺎل
 ۱۳۷۷در ﻣﺮاﺳﻢ زﻧﺪە�ﺎدان »ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎی اﯾﺮان« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .روزی ﮐﻪ
ﺳﻨﮕﯿین � بﺎر اﻧﺪوە و ﺧﺸﻢ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ ﻣﺮدم را رواﻧﻪ ﺧ�ﺎبﺎن و
»ﺑهﺸﺖ زﻫﺮا« ﮐﺮدە ﺑﻮد .آن روزﻫﺎ ﻫﻨﻮز رﺳﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دور ی ن
�نﻫﺎ ﻓﻘﻂ
ق
ﻋﻤ�� ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﻠ� ت�ی«ﻫﺎ بﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎ�ﺪ ﺧﻄﻮط اﻧﺪوە و ﺧﺸﻢ
دﻧبﺎل » ب
ن
ﺧ�ی ﺑﺮای
اﻧﮕ�ەی آن ﻋکﺎس ب
ﭼهﺮەی اﯾﻦ زوج ﺟﻮان ﻧﻘﺶ �ﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ی
�ﺸﺎﻧﻪ ت ض
ﮔﺮﻓن آﻧﺎن ﺑﻮد .آن روزﻫﺎ ﻧﺎم ���ﻦ ﺳﺘﻮدە و رﺿﺎ ﺧﻨﺪان ﺑﺮای ﮐ�
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪە ﻧﺒﻮد.
ﻃﺮﻓﻪ آﻧﮑﻪ ﭼهﺎردە ﺳﺎل �ﺲ از آن ﻓﺎﺟﻌﻪ درﺳﺎل » ،۱۳۹۱ﺣﺴﻦ
��ﺨﺸ�ﺎن« ﻋکﺎس ﻣﺸهﻮر اﯾﺮ نای ،ﻫﻨگﺎ� ﮐﻪ در آرﺷﯿﻮ ﺧﻮد بﻪ دﻧبﺎل
ﻫﺎی از �ﺸیﯿﻊ ﺟﻨﺎزەی ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ ﺑﻮدە ،بﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ �رﺳﺪ و
ﻋﮑﺲ ی
�
ﺷﻨﺎﺳﺎی �ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤ�ش ﭘﺮواﻧﻪ وﺣ�ﺪﻣنﺶ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر او ﺑﻮدە ﻓﻮرا ���ﻦ را
ی
ﺣﺴﻦ ��ﺨﺸ�ﺎن بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻘ�ﻘﺖ ﺧﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ را ﻫﻤﺮاە بﺎ
ف
ش
ﻣﻨت� ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ د�ﮕﺮ ﺳﻼﻟﻪی ���ﻦ
ﺗﻮﺻ�� ز�بﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺳﺘﻮدەی ﺧﻮشﻧﺎم و ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻪ در زﻧﺪان بﻪ � �ﺑﺮد ﻋ�ﺎن ﺷﺪە ﺑﻮد...
٨٣
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بﺪﯾﻦ ﺳنﺖ ،ﻫﻤگﺎ� و ﻫﻤﺪ� اﯾﻦ زوج آرﻣﺎنﺧﻮاە ﺗﺎ بﻪ اﻣﺮوز ی ن
ﻧ� ﻣﺎﻧﺪگﺎر
اﺳﺖ .دوﺷﺎدوش ﻫﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺧ�ﺎبﺎن ،از ﺗﺤﺼﻦ ﺗﺎ دادگﺎە ،از پﺎی
ﺳﮑﻮﻫﺎی ت
دﺧ�ان اﻧﻘﻼب ﺗﺎ زﻧﺪان...
رﺿﺎ ﺧﻨﺪان ،ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ش
�� و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،از ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ
بﺎزﺟﻮی ﺷﺪە و بﺎزداﺷﺖﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎەﻣﺪت را ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮدە اﺳﺖ .آﺧ��ﻦ
بﺎر
ی
ت
دﺳﺘﮕ� �ی او ﺻﺒﺢ روز  ۱۳ﺷه��ﻮر  ۱۳۹۷اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿی
ی
ﻫﻨگﺎ� بﻪ ﺧﺎﻧﻪاش وارد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎدە ﮐﺮدن ﺻبﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪا�ﺶ ﺑﻮد .آﻧهﺎ رﺿﺎ را بﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدە و�ﻪ زﻧﺪان او�ﻦ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ���ﻦ
ﻧ� در آﻧﺠﺎ ز ن
ین
ﻧﺪای ﺑﻮد.
اﯾﻦ زوج بﻪ ﻣﺪت  ۱۱۰روز ﻫﻤﺰﻣﺎن در زﻧﺪان او�ﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮان
ن
ت
ﺳﺘﻮدی در ﮐﺠﺎوەای از ﻣهﺮ ﺧﺎﻧﻮادەی ﺧﻨﺪان و ﺳﺘﻮدە و
ﻣﺘﺎﻧی
آﻧهﺎ بﺎ
ت
ﺳ�ی ﮐﺮدﻧﺪ .بﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ از
ﺣﻠﻘﻪی ﮔﺴ�دە دوﺳﺘﺎن و �ﺎرا�ﺸﺎن اﯾﻦ دوران را پ
گ
او ﭘﺮﺳ�ﺪم ت
وﻗی ﺻﺒﺢ ﻣﺄﻣﻮران بﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ بﻪ ﺳﺎد�
ﮔﻔﺖ ﻣهﺮاوە را ﺑ�ﺪارﮐﺮدم وﮔﻔﺘﻢ آﻣﺪەاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا بﺎ ﺧﻮد بﺑ�ﻧﺪ!
ف
ت
اﻣﻨﯿی ،رو�ﮑﺮد او بﻪ زﻧﺪای ﺷﺪن و
بﺪﯾﻦ روال ،بﻪرﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ت
ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪە ﭼﻨﺎن ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪﻧﺪرت از دوران
ﺳﺨی ی
ﺣبﺲ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﮕﺮ بﻪ ﻗﺼﺪ اﻃﻼع ن
ن
رﺳﺎی و ی ن
ﻧ�
دادرﺳﺎی
�
ﻫﻤﺒﻨﺪ�ﺎن ﺳﺎﺑﻖ و زﻧﺪاﻧ�ﺎن گﻤﻨﺎم .ﺣﺎﻻ بﻪ �اﻏﺶ آﻣﺪەا�ﻢ و از او �
گ
دﺳﺘﮕ�ی و دوران زﻧﺪان ﺧﻮد ﺳﺨﻦ بﮕ��ﺪ.
ﺧﻮاﻫ�ﻢ ﮐﻪ بﺎ ﻣﺎ از ﭼﮕﻮﻧ�
ی
❊❊❊
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ���ﻦ بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪە ﺑﻮد .روزی ﻣﺄﻣﻮران وزارت
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن بﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ و ﺧﻮاﻫﺮم ر�ﺨﺘﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ
ﺳﻨﺠﺎقﺳیﻨﻪﻫﺎی را ﮐﻪ در ت
اﻋ�اض بﻪ ﺣﺠﺎب اﺟبﺎری ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺷﺪە ﺑﻮد ﭘ�ﺪا
ی
:
.
ﮐﺮدە و بﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ روی آﻧهﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد »ﻣﻦ بﻪ ﺣﺠﺎب اﺟبﺎری
ت
اﻋ�اض« دارم .ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗبﻞ از آن ،ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯿﺜ� در رابﻄﻪ بﺎ ﺗﻮﻟ�ﺪ
۸٤

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻨﺼﻮرە ﺷﺠﺎ� بﺎ رﺿﺎ ﺧﻨﺪان

ین
ﻫﻤن ﺳﻨﺠﺎقﺳیﻨﻪﻫﺎ بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪە ﺑﻮد� .ﺲ از ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ و ﺧﻮاﻫﺮم دو
ﮔﺮوە بﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﻫﺎد ﭘﻮر و ژ�ﻼ ﮐﺮمزادە رﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﻋﺪد
ﺳﻨﺠﺎقﺳیﻨﻪ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪی آﻧهﺎ ﭘ�ﺪا ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑهﺎﻧﻪی اﺻ� ﺑﺮای
�
بﺎزداﺷﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟ�ﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺎقﺳیﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻃبﻌﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ
بﺎزﺟﻮی و بﺎز�ﺮ� اﺗهﺎﻣﺎت د�ﮕﺮی ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ �ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ،
ی
ﻫﺎی ﮐﻪ بﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺗبﻠﯿﻎ ﻋﻠ�ﻪ ﻧﻈﺎم و اﻗﺪام ﻋﻠ�ﻪ
ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ
کﻠ�ﻪ
و
ﻫﺎ
ﻣﺼﺎﺣبﻪ
ی
ئ
�
اﻣﻨ�ﺖ ﻣ� و  ...اﺳﺖ ،در ﺣﺎ� ﮐﻪ در ا�� ﻧﻘﺎط دﻧ�ﺎ اﯾﻦ کﺎرﻫﺎ ﺟﺰئ از
ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﻋﺎدی ﻫﺮ ﺷهﺮوﻧﺪی اﺳﺖ .بیر�ﻂﺗ��ﻦ اﺗهﺎ� ﮐﻪ بﻪ ﻣﻦ زدﻧﺪ
�ﺸ��ﻖ بﻪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ﺑﻮد.
روزی ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای بﺎزداﺷﺖ ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻧﺪ ���ﻦ در زﻧﺪان
دﺳﺘﮕ�ی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻮرد بﭽﻪﻫﺎ بﺎ
ی
ﺻﺒﺢ زود در ﺣﺎ� ﮐﻪ بﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮا در ﺧﺎﻧﻪ بﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗبﻞ از بﺎزداﺷﺖ ،ﻣهﺮاوە را ﺑ�ﺪارﮐﺮدم و بﻪ اوﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دﻧبﺎﻟﻢ آﻣﺪەاﻧﺪ .ﻧ�ﻤﺎ
در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮد .کﻢکﻢ داﺷﺘﻢ ﺑ�ﺪارش �ﮐﺮدم ﮐﻪ بﺑ�ﻣﺶ کﻼس
ﺷﻨﺎ ﮐﻪ بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪم .بﭽﻪﻫﺎ بﺎ آ�ﺎ� از وﻗﺎ�� ﮐﻪ اﺗﻔﺎق �اﻓﺘﺪ ﻧگﺎە �
ً
ﮐﻨﻨﺪ .و اﺻﻮ� در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ بﺎزداﺷﺖ از ﻣﺎ ﺳﺆا� ﻧ�ﭘﺮﺳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ
ت
ف
�ﺸ��� ﻣﺮدم ﻋﺎدی در ﮐﻮﭼﻪ و
ﻋﺎﻃ� و
دﻟ�ﻠﺶ را �داﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی
ﺧ�ﺎبﺎن بﻪ ﻫﺮ دوی آﻧهﺎ ﻗﺪرت رو� �دﻫﺪ .و ﺣﻤﺎ�ﺖ ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی ﻣﺎ و
دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ بﻪ آﻧهﺎ اﻣﻨ�ﺖ از دﺳﺖرﻓﺘﻪ درﺧﺎﻧﻮادەی ﮐﻮﭼﮏ را �دﻫﺪ.
�
آ�ﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺘﻘ�ﻤﺎ بﻪ زﻧﺪان او�ﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ت
ﺳﺎﻋﺎی در داد�ای او�ﻦ ﺑﻮدم .ﻣﺄﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎت بﻪ
ﻧﻪ �ﺲ از بﺎزدداﺷﺖ،
ت
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋی ﮔﻔﺘﮕﻮ �ﮐﻨ�ﻢ و بﻪ زودی ﺑﺮ�ﮔﺮدی .بﺎز�ﺮ� بﻪ
ین
ﺳﻨﮕن ۷۵۰ ،ﻣ�ﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﻧﺎم ﺷﺎە ﻣﺤﻤﺪی بﺎ ﻋﺼبﺎﻧ�ﺖ و ﻓ��ﺎد بﺎ  ۳اﺗهﺎم
۸٥
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ﻗﺮار وﺛ�ﻘﻪ ﺻﺎدرﮐﺮد .ﻣﻦ وﺛ�ﻘﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻢ .در ﻧت�ﺠﻪ بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪم.
�ﺲ ازک� ﺗﻤﺎس بﺎ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘ�� ﺗﻮا�ﺴﺘﻢ ا�ﺸﺎن را ﭘ�ﺪا ﮐﻨﻢ و ﺧﻮاﻫﺶ
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ وکﺎﻟﺖ ﻣﺮا ﺑپﺬﯾﺮﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ بﻪ ﺑﻨﺪ  ۲۰۹او�ﻦ ﮐﻪ دﺳﺖ وزارت
اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم ۴ .روز بﻌﺪ ،از ﺑﻨﺪ  ۲۰۹بﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� رﻓﺘﻢ.
در ﺳﺎلﻫﺎی بﻌﺪ از وﻗﺎﯾﻊ اﻧﺘﺨﺎبﺎت � ،۸۸
ا�� ﻣﺮدان ﺳ�ﺎ� ﻧﺰد�ﮏ بﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ دوﻟﺖ ی ن
ﻧ� در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎ�ﺪ ﻋﺠ�ﺐﺗ��ﻦ ﺗﺮﮐ�ﺐ
�
اﻓﺮاد را در اﯾﻦ زﻧﺪانﻫﺎ �ﺑیﻨ�ﻢ .ﺣﺎﻻ ﺣﺪودا دە ﺳﺎل بﻌﺪ از وﻗﺎﯾﻊ ۸۸
ﺗﺮﮐ�ﺐ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� ﻣﺮدان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
 ۱۰۷روز در ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� ﺑﻮدم .ک ت
ﻤ� از  ۱۰درﺻﺪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن آن ﺑﻨﺪ ﺳ�ﺎ�
�
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺎ� .ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪن ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ز ن
ﻧﺪای ﺳ�ﺎ�
ﺑﻮدﻧﺪ و بﻘ�ﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ت
ﻗﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻨﯿی
ﺧﻮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت
ی
در �ﮏ ﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۳۵۰ﺗﺠ��ﻪی ب
زﻧﺪانﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻨﺪ  ۳۵۰را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮدە و زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﻣﺮد را در
ن
ین
ﻏ� از ﺑﻨﺪ زﻧﺎن او�ﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی زن بﺎ
ﺑن ﻫﺰاران زﻧﺪای ﻣﺎ� پﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ی
�
ً
اﺗهﺎﻣﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳ�ﺎ� در آﻧﺠﺎ ﻫﺴتﻨﺪ ،در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎ اﺻ� ﺟﻮ ﺳ�ﺎ�
ﺣﺎ�ﻢ ﻧ�ﺴﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ادﺑ�ﺎت و ﻣﻨﺎﺳبﺎت زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﺎ� در آﻧهﺎ ﺣﺎ�ﻢ
�
ت
ﺣﻘﻮ� را ﻧﻪ �
اﺳﺖ .ﻃبﻌﺎ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﮔﻮش بﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺴتﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺣﻖ و
ً
داﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟبﻪ �ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺧﺎص .ﻣﺜ� وﮐ�ﻞ ﺑﻨﺪ را بﻪ ﺟﺎی
اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ رﺋ�ﺲ ﺑﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب �ﮐﻨﺪ .وﮐ�ﻞ ﺑﻨﺪ بﻪ ﻣهﺮەی
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان در داﺧﻞ ﺑﻨﺪ ﺗبﺪ�ﻞ �ﺷﻮد.
ف
در ﺳﻠﻮل ﺑﻨﺪ  ۲۰۹ﭼهﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮد�ﻢ.
ﺟﻮای ﮐﻪ ﻣﺘهﻢ ﻣﺎ� ﺑﻮد و �ﮏ روز
�
یف
ﺳﻨﮕن ﻣﻮﻗﺘﺎ آزاد ﺷﺪ .ﻧﻔﺮ بﻌﺪی ﻣﺮد ﻣ�ﺎنﺳﺎ�
�ﺲ از ورود ﻣﻦ بﺎ وﺛ�ﻘﻪی
ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ اﺗهﺎم ﺟﺎﺳﻮ� در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗهﺎﻣﺎت بیاﺳﺎ� بﻪ
ف
پﺎ�ﺪاﻣی ﺑﻮد .ﻣهﻨﺪس ﺑﺮق ﺑﻮد و در
او وارد ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ .ا�ﺴﺎن ش��ﻒ و
ی�
ﺗﺠه�ات ﺑﺮق ﺗﺠﺎرت �ﮐﺮد .بﻌﺪﻫﺎ بﻪ
دوی ش�ﮐﺖ داﺷﺖ و در زﻣﯿﻨﻪی
ب
۸٦
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 ۱۰ﺳﺎل ﺣبﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻣﺮدی ﭘﻨﺠﺎە و اﻧﺪی ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
گ
ﻧﺪ� ﮐﺮدە ﺑﻮد و بﻪ ی ن
ﻫﻤن ﺧﺎﻃﺮ
اﺗهﺎم ﻣﺎ� داﺷﺖ .ﺳﺎلﻫﺎی ز�ﺎدی درﻋﺮاق ز
ﻋﺮی داﺷﺖ .او ﻣﺘهﻢ بﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﻘﺎل  ۳۰ﻫﺰار پﺎﻟﺖ ۱۰
ﺗﻪﻟهﺠﻪی ب
ﻣ�ﻠﯿﻮن دﻻری بﻪ ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﻓﺮدای روزی ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﺳﻠﻮل ﺷﺪم او را ﺑﺮای
ﻋﺮی �ﮔﻔﺖ:
بﺎزﺟﻮی ﺑﺮدﻧﺪ� .ﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺖ از
بﺎزﺟﻮی بﺎ ﻫﻤﺎن ﻟهﺠﻪی ب
ی
ی
»بﺎزﺟﻮ بﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:ﺑﺮو بﻪ ﻫﻤ�ت زﻧﮓ ﺑﺰن  ...ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ:ﺧﺎﻧﻤﻢ ...
�ﺠﺎی  ...ﻻر ن
ﺳﻠ�ﻤﺎی زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ،ﻻر ن
ن
�ﺠﺎی
ﺧﺎﻧﻤﻢ ﺑﺮا �� زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ،ﻣﻦ ﻗﺎﺳﻢ
زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ  .«...ﻫﺮ وﻗﺖ �ﺧﻮاﺳﺖ کﻠﻤﻪی زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ را بﮕ��ﺪ دﺳتﺶ را
بﻪ ﺷکﻞ ش
ﮔﻮ� ﺗﻠﻔﻦ در ﮐﻨﺎر ﮔﻮﺷﺶ ﻗﺮار �داد� .ﮔﻔﺖ ﺗﻠﻔﻦ ت
دﺳی آﻧهﺎ
را دارد و داﺋﻢ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .ادﻋﺎ �ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت بﺎﻻ ﻣﺠﻮز دارد و
�ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻋﺮاق بﺎﻧﮏ ﺗﺄﺳ�ﺲ ﮐﻨﺪ .در ﺻﺤبﺖﻫﺎی بﻌﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪم ﮐﻪ ا�ﺸﺎن ﺟﺰو اﻓﺮاد ردە ی ف
پﺎﯾن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا دﺳﺖ
داﺷتﻨﺪ.
ن
ﺷﻤﺎ ت
زﻧﺪای ﺳ�ﺎ�
ﻣﺪی ﻫﻢ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻮد�ﺪ .آﻧﺠﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ آ�ﺎ
د�ﮕﺮی ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد؟
ن
�� از بﺪﺗ��ﻦ بﺨﺶﻫﺎی ﻫﺮ زﻧﺪان ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ زﻧﺪای بﺎ�ﺪ در بﺪو
ورود بﻪ زﻧﺪان ﭼﻨﺪ روزی را ﺑﺮای ﺛبﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﻮﺟ�ﻪ ﻓﻀﺎی زﻧﺪان و
ﺳ�ی ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮ ی ن
ﻟن
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺗﻘﺴ�ﻢ ﺷﺪن در ﺑﻨﺪ ﻣ��ﻮﻃﻪ ،در آﻧﺠﺎ پ
زﻧﺪانﻫﺎ در ﻋﻤﻞ آﻧﺠﺎ را بﻪ ﻣﺤ� ﺑﺮای زﻫﺮﭼﺸﻢ ت ف
ﮔﺮﻓن ﺗبﺪ�ﻞ ﮐﺮدەاﻧﺪ و �
ﺧ�ی اﺳﺖ .«...در آن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ بﻪ ﻓﺮد بﺎزداﺷﺖﺷﺪە بﮕ��ﻨﺪ»:ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ب
ﻣﻘﻄﻊ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ز ن
ﻧﺪای ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ۶۰ ،درﺻﺪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣه��ﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در آن
ن
ﭘ�ﮕ�
ﻣﻘﻄﻊ ارز و ﺳﮑﻪی ﻃﻼ بﻪ ﺷﺪت ﮔﺮان ﺷﺪە ﺑﻮد .زﻧﺎی ﮐﻪ ﭘ�ﺶ از اﯾﻦ ی
ت
ﻣه��ﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ بﻪ دﻟ�ﻞ  ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻗ�ﻤﺖ آن ی ن
ﺑ�ﺸ�ی ﭘ�ﺪا ﮐﺮدە
اﻧﮕ�ەی
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧت�ﺠﻪ زﻧﺪان ﭘﺮ از ز ن
ﻧﺪای ﻣه��ﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد .ﻣﺎ در اﺗﺎﻗﻤﺎن ﻣﺮد ۷۰
۸۷
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ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ داﺷت�ﻢ ﮐﻪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣه��ﻪ بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪە ﺑﻮد .بﻪ ﻣﺤﺾ ورودم
بﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ �� از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻨﺪ را ادارە �ﮐﺮد و ﺧﻮد ﻣﺘهﻢ ﻣﺎ� ﺑﻮد ﻣﺮا
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑ�ﺎ  ...ﺑ�ﺎ رﻓﻘﺎت ﻫﻢ اﯾﻦﺟﺎن« .ﻣﻦ را ﺑﺮد ﭘ�ﺶ آرش
ﮐ�ﺨ�وی ﮐﻪ دو روز ﺑﻮد بﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪە ﺑﻮد .آرش ﻇﺮف دو روز ﮐﻪ
ت
ﺑ�ﺸ� زﻧﺪاﻧ�ﺎن در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﺗهﺎم ﻣﺎ� داﺷتﻨﺪ رﻓﯿﻖ
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد بﺎ
ً
ت
ﺷﺪە ﺑﻮد و ک� ﺟﻮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ از اﯾﻦ رو بﻪ آن رو ﺷﺪە ﺑﻮد .ﺣی کﺎر بﻪ ﺗﻮﻟﺪ
تف
ﮔﺮﻓن و رﻗﺺ و آوازﮐﺸ�ﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﻄﺎر دادﻧﺪ و ﺗهﺪ�ﺪ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ
بﺎ ر�ﺶﺳﻔ�ﺪی و  ...ﺣﻞ ﺷﺪ .ﺻﺒﺢ روزی ﮐﻪ ﻣﻌﺎون زﻧﺪان ﺑﺮای ﺻﺤبﺖ
و ﺗﻮﺟ�ﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن �ﺸﺖ ی ن
ﻣ� �ﺸﺴﺖ بﺎ ﻋﺼبﺎﻧ�ﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ»:ﺷﻤﺎ ی ن
اوﻟن
ﺧ�ﺗﻮﻧﻪ؟ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد�ﺪ ﮐﺠﺎ
ﮔﺮو� ﻫﺴت�ﺪ ﮐﻪ بﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ �ﺑیﻨﻢ ...ﭼﻪ ب
آﻣﺪ�ﺪ؟ ز ن
ﻧﺪای بﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎ� و ﺧﻨﺪە ی ن
اوﻟن بﺎرە �ﺑیﻨﻢ! اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪاﻧﻪ
ﺣ�ت ی ن
اﻧﮕ� ﺑﻮد .او بﺎ�ﺪ ﺧ�� ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل �
 .«...ﺻﺤبﺖﻫﺎ�ﺶ ﺑﺮا�ﻢ ی
ش
ش
ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن بﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدﮐ� ،دﻋﻮا و ﭼﺎﻗﻮﮐ� و  ...داﺷتﻨﺪ بﺎ ﻫﻢ
�ﮔﻔﺘﻨﺪ و �ﺧﻨﺪ�ﺪﻧﺪ .ﺧ�� دﻟﻢ بﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺳﻮﺧﺖ .بﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ بﺎر
�
ﺧﻮی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺧ��ﻫﺎ
او را از ﻧﺰد�ﮏ د�ﺪم ،ﻓهﻤ�ﺪم ﮐﻪ ذاﺗﺎ آدم ب
ﺳ�ﺴﺘ� ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از او �ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را بﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯿﺜ� ،از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ث
�� و از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺛﺎبﺖﻗﺪم ﺷﻤﺎ و
���ﻦ در ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻦ ���ﻦ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣبﺎرزە بﺎ ﺣﺠﺎب
ن
زﻧﺪای ﺷﺪە و در ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� ﺑﻮد .دوران
اﺟبﺎری ﺑﻮد .او ﭘ�ﺶ از ﺷﻤﺎ
زﻧﺪان درﮐﻨﺎر �ﮏ دوﺳﺖ و ﻫﻤﺮاە ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯿﺜ� ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ بﺎ ﻫﻢ بﻪ اﺻﻄﻼح ﻫﻢﭘﺮوﻧﺪە ﺑﻮد�ﻢ از روز دوم
بﺎزداﺷتﺶ دﺳﺖ بﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زدە ﺑﻮد .ﻣﻦ ﮐﻪ وارد ﺑﻨﺪ ﺷﺪم او را بﺎ
ﻇﺎﻫﺮی �ﺴ�ﺎر ﻧﺤ�ﻒ د�ﺪم ﮐﻪ بﻪ �اغ ﻣﻦ آﻣﺪە ﺑﻮد .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ کﺎرﻫﺎی
اداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧ�ﻢ بﺎ ﻫﻢ اﺣﻮالﭘﺮ� ﮐﻨ�ﻢ .دﺳتﺶ �ﮏ ﮐ�ﺴﻪی
۸۸
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ن
ﻧﺎ�ﻠﻮی ﺑﻮد� .ﺲ از اﺣﻮالﭘﺮ� ﻧﺎ�ﻠﻮن را بﺎز ﮐﺮد ﺗﻤﺎم ی ض
ﭼ�ﻫﺎی ض�وری ﮐﻪ
ﺗﻮا�ﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗه�ﻪ ﮐﻨﺪ در آن وﺟﻮد داﺷﺖ ���� .آﻧهﺎ را �ﺸﺎن داد و ا�ﺮ
ﻻزم بﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻮد بﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و دﻗﺖ و وﺳﻮاس ﺧﺎ� ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﻫﻤﻪ
ﮔ� ،ﺻﺎﺑﻮن� ،ﺴﺘﻪی ﻗﺮص
ی اﯾﻨهﺎ را از ﻓﺮوﺷگﺎە زﻧﺪان ﺗه�ﻪ ﮐﺮدە ﺑﻮد .ﻧﺎﺧﻦ ی
ین
و�ﺘﺎﻣن ث )ﮐﻪ کﻤ�ﺎب ﺑﻮد(� ،ﮏ ﺟﻌبﻪی ﺳ�گﺎر ،کﺎرت ﺗﻠﻔﻦ و ﺷﺎرژﻫﺎی
ﺗﻠﻔﻦ وک� ی ف
ﭼ�ﻫﺎی د�ﮕﺮ .در آﺧﺮکﺎرت بﺎﻧ� داﺧﻞ زﻧﺪا�ﺶ را داد وﮔﻔﺖ
ً
ﺑﺒن اون �ﮏ ﻣ�ﻠ ن
ﻓﻌ� ﻧ�ﺎز ﻧﺪارم .در ﻣﻘﺎبﻞ ا�ار ﻣﻦ ﮔﻔﺖ » :ی ن
ﯿﻮی
ﮐﻪ ﻣﻦ
را ﮐﻪ از یﺑ�ون بﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ر�ﺨﺘﻪ ﺑﻮدی اﻻن ﺗﻮی اﯾﻦ کﺎرﺗﻪ  ...ﻗﺴﻤﺖ
ﺧﻮدت ﺷﺪ«.
ﺧ� دارم ﺷﻤﺎ ﺳ�گﺎری ﻧﺒﻮد�ﺪ آ�ﺎ ﻓﻀﺎی زﻧﺪان ﻣ�ﻞ بﻪ
ﺟﺎی ﮐﻪ ب
ﺗﺎ ی
ﺳ�گﺎرﮐﺸ�ﺪن را در ﺷﻤﺎ ا�ﺠﺎد ﮐﺮدە ﺑﻮد؟
ﻧﻪ ،ﻧﻪ ﻣﻦ ﺳ�گﺎری ﺑﻮدم و ﻧﻪ ﻓﺮﻫﺎد .اﻣﺎ واﺣﺪ ﭘﻮل زﻧﺪان ﺳ�گﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺧ��ﺪ از ﻓﺮوﺷگﺎە زﻧﺪان �ﺷﻮد ازکﺎرت بﺎﻧ� اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧ��ﺪن
گ
ن
ﺳﻠﻤﺎی ،ﺧ�ﺎ� و ﻫ��ﻨﻪی ﺷﺎرژ ﻫﻔﺘ�
ﺷﻮی،
ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟبﺎس ی
ﺧﺪﻣﺎت زﻧﺪان بﺎ�ﺪ بﻪ ﺟﺎی ﭘﻮل ﺳ�گﺎر داد .ﻣﺎ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ بﺎبﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺮ
زﻧﺪاﻧ�ﺎن � ۳ﺴﺘﻪ ﺳ�گﺎر �داد�ﻢ .ﻫﺮ روز � آﻣﺎر اﻋﻼم �ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ
ﺳ�گﺎر اﺗﺎق را ﻧﺪادە ﺗﺎ ﻓﺮدا ﻓﺮﺻﺖ دارد ...بﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻫﻤﻮارە
ﺳ�گﺎر در اﺧﺘ�ﺎر داﺷتﻨﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳ�گﺎری ﻧﺒﻮدﻧﺪ بﻪ ر ت
اﺣی ﺳ�گﺎری �
ت
ﺑ�ﺸ�ی ﻣ�ف �ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ بﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳ�گﺎریﻫﺎ روز بﻪ روز ﺳ�گﺎر
»ﻫﻮاﺧﻮری« � ﮔﻔﺘﻢ »دودﺧﻮری« ﭼﻮن آﻧﻘﺪر در ﺣ�ﺎط ﺳ�گﺎر �
ﮐﺸ�ﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧ�ﺷﺪ ﻧﻔﺲ ﮐﺸ�ﺪ.
ﺑن ﺷﻤﺎ �
آ�ﺎ ی ن
بﺤی در�ﺎرەی اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯿﺜ� ﮐﻪ بﻪ ﺷﺪت
ﺣﺎل او را وﺧ�ﻢ ﮐﺮدە ﺑﻮد درﮔﺮﻓﺖ؟
۸۹
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راﺳتﺶ در آن روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ،بﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ بﻪ اداﻣﻪی اﻋﺘﺼﺎب
ف
یف
ﻃﻮﻻی ﻓﺮﻫﺎد ﻣ��ﻮط �ﺷﺪ .بﻪرﻏﻢ ﺿﻌﻒ ﺷﺪ�ﺪ
ﺳﻨﮕن و
ﻏﺬای �ﺴ�ﺎر
ف
ت
ﺟﺴﻤﺎی و ﺣی ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن در ﺣﻤﺎم و  ،...ﻓﺮﻫﺎد گﺎ� ﺑﺮای بﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ
بﻪ ﻫﻮاﺧﻮری �آﻣﺪ .ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ در ﺑﻨﺪ ﻧ�ﺗﻮا�ﺴﺖ او را
ن
دوﺳﺘﺎی از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .در روزﻫﺎی اول،
ﺳﺎبﻘﻪی اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا داﺷتﻨﺪ از رﻓﺖ و آﻣﺪ او در راﻫﺮوﻫﺎ و ﻫﻮاﺧﻮری
اﯾﺮاد � ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .بﻪ ﻧﻈﺮ آﻧهﺎ ز ف
ﻧﺪایای ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا �ﮐﻨﺪ ﻧبﺎ�ﺪ از ﺗﺨﺖ
ن
ش
ﺧﻮد ی ن
ﺟﺎی او را ﺟﺪی
پﺎﯾن ﺑ�ﺎ�ﺪ و �ا�ﻂ را ﻋﺎدی �ﺸﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ �
ین
ﻣﺴﺌﻮﻟن زﻧﺪان تﺑ�ﺳﻨﺪ و بﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش زودﺗﺮ ﺗﻦ
بﮕ�ﻧﺪ .بﻪ اﺻﻄﻼح
ی
ف
ﭼﻨن روﺣ�ﻪای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮا�ﺶ ﻣهﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در
دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺮﻫﺎد ی
ت
ﻣﻮرد او ﭼﻪ ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻨﺪ .او �ﮔﻔﺖ وﻗی ﮐﻪ �ﺗﻮاﻧﻢ آرام آرام ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ
و کﺎرﻫﺎی ﺧﻮدم را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ دﻟ�� وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ بﺨﻮاﻫﻢ ﺣﺎﻟﻢ را بﺪﺗﺮ
از آن ی ن
ﭼ�ی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ �ﺸﺎن دﻫﻢ .ﺣﺎﻻ ﻣهﻢﺗ��ﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪی او ﺑﺮای
تن
ﺷﮑﺴن اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ،آزادی ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺧﻮدش دﻻ�� ﻫﻢ داﺷﺖ.
ﺑن ن
اﻟﺒﺘﻪ پﺎی ﺛﺎبﺖ بﺤﺚﻫﺎ ی ن
ﺑﺮ� از اﻓﺮاد ،درﺳﺖ �ﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﮐنﺶ )اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا( از ﺳﻮی ز ف
ﻧﺪای ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ .ف
ﺑﺮ� آن را رﻓﺘﺎری
آﻣ� �ﺴبﺖ بﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد و ف
ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ف
ﺑﺮ� کﺎری ﺑﯿهﻮدە �داﻧﻨﺪ .در ﻣﻘﺎبﻞ،
�ﺴ�ﺎری آن را اﺑﺰاری ش
ﻣ�وع ﺑﺮای ﻣبﺎرزە �داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎد�ﺎن ﻣبﺎرزات
ﻏ�ﺧﺸﻮﻧﺖ ی ن
آﻣ� ،ﺧﻮد ﻫﻤﻮارە از آن بﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣبﺎرزات
ی
ف
آﻣ� اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﺮدەاﻧﺪ.
ﻏ�ﺧﺸﻮﻧﺖ ی
ی
گ
زﻧﺪ� روزﻣﺮە در زﻧﺪان ،ﻧﻪ بﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺒﻮل اﺣکﺎم ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻣﺎ بﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ش
ﻧﻤﺎ�� از ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﻫ��ﻨﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮا� ﺑﺮای زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ دوران را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬراﻧﺪ�ﺪ؟ ﺧﻮب و بﺪش ﭼﻪ ﺑﻮد و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟
۹۰
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ن
ﻃﻮﻻی ﺣبﺲ ﮐﺸ�ﺪەاﻧﺪ ،ﺷن�ﺪەام
از �ﺴ�ﺎری از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﮐﻪ ﻣﺪت
گ
گ
ﮐﻪ زﻧﺪان ﻫﻢ �ﮏ ﻧ�ع زﻧﺪ� اﺳﺖ اﻣﺎ بﺎ�ﺪ بﮕ��ﻢ» :ﻣﺮدەﺷﻮر اون زﻧﺪ� رو
بﺑ�ە !...در روز دوم ﺣﻀﻮرم در ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺮاﻫ�ﻢ ﻧﻮری از ﻓﻌﺎﻻن
ﺗﺮک ﺷهﺮﺳﺘﺎن اﻫﺮ ،از ﻣﻦ ﭘﺮﺳ�ﺪ»:بﻪ ﻧﻈﺮت ﺑﺰر ت
ﮔ��ﻦ ﻣﺸکﻞ زﻧﺪان
ﻏ� از ﭼﻨﺪ ﺷﺐ در  ،۲۰۹ﺗﺠ��ﻪی زﻧﺪان
)ﮐﺸ�ﺪن( ﭼ�ﺴﺖ؟« ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ی
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻓﻮری ﮔﻔﺘﻢ» :زﻧﺪاﻧ�ﺎن« .اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺼتﺶ را بﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻻ�ﮏ و
ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺣﺮﻓﻢ �ﺸﺎن داد.اﯾﻦ ﻋﺎد�ﺶ ﺑﻮد .ﺣﺪود  ۲۶ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ و �
ﮔﻔﺖ  ۳۲بﺎر بﺎزداﺷﺖ ﺷﺪەام.
ن
واﻗﻌ�ﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ زﻧﺪای ﻫﻢ ش
بﺨ� ازﻣﺸکﻞ زﻧﺪان ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﻫﺴتﻨﺪ و ﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮب زﻧﺪان ﻣ��ﻮط بﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﺳﺖ .ا�ﺮ ﺑﺘﻮاﻧ�ﺪ
ﺟﻤ� ﺧﻮب و ﺻﻤ�� داﺷﺘﻪ بﺎﺷ�ﺪ از ﺷﺪت درد و رﻧﺞ ﺷﻤﺎ کﺎﺳﺘﻪ �
ﺷﻮد .زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻫﻢ �ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را آزار دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻮ�ﺲ و ﻫﻤﺪردﺗﺎن
ت
ﺑ�ﺸ��ﻦ
ﻫﺎی ﺑﻮد�ﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﺎدی ﺑﻮد اﻣﺎ
بﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ در اﺗﺎق ی
ﻏ� ﺳ�ﺎ� یﻧ�ن
ارﺗبﺎﻃﺎتﻣﺎن بﺎ بﭽﻪﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ی ن
ﺑن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ی
اﻓﺮاد ﺗﺤﺼ�ﻞﮐﺮدە و بﺎ ﺑﯿنﺶ ﻗﻮی کﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .بﻪ ﻋﻠﺖ ی ن
ﻫﻤن ﺟﻮی ﮐﻪ
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﺎدی بﻪ وﺟﻮد آوردە ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻀﺎی زﻧﺪان بﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺳ�ﺎ�
ت
ﺑ�ﺸ� بﻪ ﻣهﺪ ﮐﻮدک �ﺎ
ﺧ�ی از �ود و ﺷﻌﺎر ﻧﺒﻮد و
ﻧﺒﻮد .در آﻧﺠﺎ ب
ﺟﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ �
��ﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺷبﺎﻫﺖ داﺷﺖ .ﻫﻮاﺧﻮری و ،بﻪو�ﮋە ،ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪ ی
ﺷﺪ ﺟﻤﻊ بﭽﻪﻫﺎی ﺳ�ﺎ� را د�ﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ بﺎ�ﺪ بﻪ
ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪ �رﻓﺘ�ﻢ �� .از ﺑﯿهﻮدەﺗ��ﻦ کﺎرﻫﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪن
�
روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﻧ�ع روزﻧﺎﻣﻪ �آوردﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺪ�ﻢ ﮐﻪ
در زﻧﺪان ﻓﻘﻂ ﮐﯿهﺎن ﭘ�ﺪا �ﺷﺪ ،اﻻن روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﭼﭗ و راﺳﺖ
ً
اﺟﺎزەی ورود ﻧﺪاﺷتﻨﺪ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی )اﺣﺘﻤﺎ� بﻪ زﻋﻢ آﻧهﺎ( ﻣ�ﺎﻧﻪروﺗﺮ وارد
زﻧﺪان �ﺷﺪﻧﺪ� .ﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزە ﻣﺘﻮﺟﻪ �ﺷﺪ�ﺪ ﮐﻪ ی ن
ﭼ� دﻧﺪان
ﮔ�ی در آﻧهﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋ�ﻫﺎ ﻫﻢ در ﺣ�ﺎط �ﺴﺎط واﻟﯿبﺎل ،ﭘیﻨﮓ ﭘﻨﮓ
ی
۹۱
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و ﻓﻮﺗبﺎل ت
دﺳی ﭘهﻦ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ بﻌﺪ از ورود بﻪ ﺑﻨﺪ ،آرش )ﮐ�ﺨ�وی(
ت
ﻣﺮی ﯾﻮگﺎ اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در ﺣ�ﺎط ﺗﻤ��ﻦ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﺗﺎ� ﻣﺎ ب
ﮐﻨ�ﻢ .از ﻓﺮدا ﻫﺮ روز �ﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﻮگﺎ کﺎر �ﮐﺮد�ﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر
�
�ﺸ��ﻢ روی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑنﺸیﻨ�ﻢ ﺣﺮ ت
کﺎی را ﺗﻤ��ﻦ �داد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ بﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ا�ﺴﺘﺎدە ﺑﻮد .ن
زﻣﺎی ﮐﻪ بﻪ بﺨﺶ ﺗﻤ��ﻨﺎت ﻧ�ﻤﻪ�ﺸﺴﺘﻪ �رﺳ�ﺪ�ﻢ آرش بﻪ
ﺧﺎﻃﺮ وزن ز�ﺎد ﻧ�ﺗﻮا�ﺴﺖ اداﻣﻪ بﺪﻫﺪ؛ �ﮔﻔﺖ» :بﺎ �ﺸﮑﺮ« و �رﻓﺖ.
»بﺎ �ﺸﮑﺮ« اﺻﻄﻼ� ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ،دﺳﺖکﻢ ،ﺳﻪ بﺎر از بﻠﻨﺪﮔﻮ اﻋﻼم
�ﻌی ف
�ﮐﺮدﻧﺪ ،ف
زﻣﺎی ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ راﻫﺮوﻫﺎ ﺗﻤﺎم �ﺷﺪ و زﻧﺪاﻧ�ﺎن �ﺗﻮا�ﺴتﻨﺪ
ت
ﺑهﺪاﺷی اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﻨﻨﺪ.
از اﺗﺎقﻫﺎ یﺑ�ون ﺑ�ﺎﯾﻨﺪ و از راﻫﺮوﻫﺎ و �و�ﺲﻫﺎی
�
ﺷﻮ� �ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑبﯿن�ﺪ اﯾﻨهﺎ ﭼﻘﺪر ﺧﻮباﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را آوردەاﻧﺪ
بﭽﻪﻫﺎ بﻪ
اﯾﻨﺠﺎ ،بﻪ ﻣﺎ ﻏﺬا �دﻫﻨﺪ و دم بﻪ ﺳﺎﻋﺖ �ﺸﮑﺮ �ﮐﻨﻨﺪ!«
ش
ورز� و ﺗﻔ��� ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﺮﺧﻮرد زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی
ف
از ﭘ�ﺠﺮ بﻠﻨﺪﮔﻮ و ﺧﺪﻣﻪی زﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺎﻇﺮای ﮐﻪ در راﻫﺮوﻫﺎ ﻗﺪم �
ﺧﻮدی« آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را
زدﻧﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﻈﻢ ﺧﺎص و » بی
�
ﺧ�� ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و داﺋﻢ ﻓ��ﺎد �زدﻧﺪ» :آﻗﺎ آﻧﺠﺎ ﻧﺎ�ﺴت�ﺪ  .«...ﻫﻤﻪ
ﻧﺪای ﺑﻮدﻧﺪ .ت
ز ن
کﺎری بﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﺎﻇﺮ« از ﮔﺮدن ﺧﻮد آو�ﺰان ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ.
ت
ﺑ�ﺸ� ﺑﻮد .بﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗ�ﺐ،
دﺳﺘﻤﺰد اﯾﻨهﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﻔﻦ و ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ بﺎ ت
کﻤ��ﻦ ﻫ��ﻨﻪ و کﺎرﻣﻨﺪ �ﺗﻮاﻧﺪ دەﻫﺎ زﻧﺪان را در �ا�
ﮐﺸﻮر بﭽﺮﺧﺎﻧﺪ .در �ا� ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺼﺪ ز ف
ﻧﺪای داﺷﺖ ﻏ ی�
از رﺋ�ﺲ ﺑﻨﺪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ زﻧﺪان ،ﻫﯿﭻ ﻣﺄﻣﻮر وکﺎرﻣﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
دﻓ� رﺋ�ﺲ ﺑﻨﺪ ﻫﺮ دو ز ن
ﻣن� در ت
ﺣی دو ﻧﻔﺮ ش
ت
ﻧﺪای ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳتبﺪاد بﻪ دﺳﺖ ﻗ��ﺎﻧ�ﺎ�ﺶ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از زﻧﺪان و ز ن
ﻧﺪای را ادارە �ﮐﻨﺪ.
ﺧ�ﭼﯿین ﺑﻮد؛ کﺎری ﮐﻪ ن
وﻇ�ﻔﻪی ﺟﺎﻧی ن
ﺑﺮ� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﺑﺮ� از اﯾﻦ ﻧﺎﻇﺮان ب
ب

۹۲
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�
ﻏ�ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻢ ﻣﺮﺗبﺎ اﻧﺠﺎم � دادﻧﺪ .بﭽﻪﻫﺎ بﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد � ﮔﻔﺘﻨﺪ:
)ﻋﺎدی( ی
»دور ی ن
�ن دو�ﺎ«.
ن
ن
�ودﺧﻮای بﺎ د�ﮕﺮ زﻧﺪاﻧ�ﺎن
آوازﺧﻮای �ﺎ
آ�ﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
داﺷت�ﺪ؟
بﻪ دﻟ�ﻞ ﻓﻀﺎی ﺧﺎ� ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﺎ�ﻢ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ وﻗﺖ �ود ﺧﻮاﻧﺪە ﻧ�ﺷﺪ.
روزی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد آرش ﮐ�ﺨ�وی آزاد ﺷﻮد در راﻫﺮوی بﺎﻻ ﮐﻪ  ۸-۷ﻧﻔﺮ
ﺑﻮد�ﻢ ،آرش ﮔﻔﺖ»:بﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖا�ﺪ ﮐﻪ �ود ای اﯾﺮان را بﺨﻮاﻧ�ﻢ؟« ﻣﺎ
ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد�ﻢ و ﺗﺎ اﻧﺘهﺎی راﻫﺮو �ﮏ دور ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ� .ﺲ از بﺎزﮔﺸﺖ
ﻗﺮار ﺷﺪ از اﯾﻦ بﻪ بﻌﺪ ،ﻫﺮﮐﺪام از بﭽﻪﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد آزاد ﺷﻮﻧﺪ
یف
ﺧ�ی از �ود
ﻫﻤن �ود را بﺨﻮاﻧ�ﻢ �� .دو ﻧﻔﺮ بﻌﺪ از آن آزاد ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ب
�ﺸﺪ .روز آزادیام دوﺳﺘﺎن ز�ﺎدی ﺟﻤﻊ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ی ن
دوﻣن بﺎر از دم
�
ﺧﺮو� ﺑﻨﺪ بﺎرﻫﺎ و بﺎرﻫﺎ �ود ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ و ﺻﺪای بﭽﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ را از
اﺗﺎق ﺗﺎ
�
اﺗﺎقﻫﺎ یﺑ�ون ﮐﺸ�ﺪ .بﻌﺪا ﺷن�ﺪم ﮐﻪ �ﺲ از آزادی ﻣﻦ ،د�ﮕﺮ اﺟﺎزە ﻧﺪادەاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐ� �ود بﺨﻮاﻧﺪ.
گ
زﻧﺪ� بﺎ اﻗﻠ�ﺖ ﻫﺎی ن
دﯾی �ﺎ ﻗﻮ� ﮐﻪ اﺣ�ﺎﻧﺎ بﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﺑﻮدە اﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
� ﮔﺬﺷﺖ؟
ن
ین
در دورەای ﮐﻪ ﻣﻦ در زﻧﺪان ﺑﻮدم ﻫﯿﭻ زﻧﺪایای از اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی دﯾ در ﺑﻨﺪ
ﻣﺎ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ �ﮏ ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺮک بﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﺑﻮد .ﻓﻮقاﻟﻌﺎدە بﺎﻫﻮش و
یف
ﺗ� ی ف
�ن و �ﺴ�ﺎر بﺎﺳﻮاد ﺑﻮد .در ﺷهﺮ ﺧﻮدﺷﺎن )اﻫﺮ( ﻓﻮق ﻟ�ﺴﺎ�ﺲ ﺣﻘﻮق
ت
ن
ﺧﻮی داﺷﺖ .در
یﺑناﻟﻤﻠﻞ �ﺧﻮاﻧﺪ .دا�ﺶ ﺣﻘﻮ� و ﺑﯿنﺶ ﺳ�ﺎ� �ﺴ�ﺎر ب
�
ﻫﺮ ﺟﻤ� ﮐﻪ ض
ﺣﺎ� �ﺷﺪ ﻣﺤﻮر بﺤﺚ آن ﺟﻤﻊ ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق
ن
ین
ﻫﻤﭽﻨن
�ﺎ�ﺠﺎی و
اﻗﻮام ،ز�ﺎن ﻣﺤ� و ،بﻪو�ﮋە ،ز�ﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮ� و آذر
�
ﺗﻘ��بﺎ بﺎ �
بﺤﺚﻫﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و  ...ﺑﻮد.
ا�� زﻧﺪاﻧ�ﺎن اﺧﺘﻼف
۹۳

روا�ﺖﻫﺎ یی از زﻧﺪان

اﺧ� اﻓﺮاد و ﮔﺮوەﻫﺎی پﺎن
ﻧﻈﺮ ﺟﺪی داﺷﺖ ،بﻪو�ﮋە ﭼﻮن در ﺳﺎلﻫﺎی ی
ت
ﺑ�ﺸ�ی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .بﺎ ﺟﺜﻪی �ﺴ�ﺎر ر�ﺰی
اﯾﺮاﻧ�ﺴﺖ �ﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﺴ�ﺖ رﺷﺪ
ﮐﻪ داﺷﺖ کﻞ ﺑﻨﺪ را ﺣ��ﻒ ﺑﻮد .روزی ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ  ۴بﻪ ﺑﻨﺪ  ۷ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
گ
ﺧﻼء ﺑﺰر� را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد�ﻢ .ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ در دادگﺎە ش�ﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد
ﭼﻮن آن را بﻪ رﺳﻤ�ﺖ ﻧ� ﺷﻨﺎﺳﻢ اﻣﺎ ن
زﻣﺎی ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ  ۷ﺑﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم
ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪی دادگﺎە ش�ﮐﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ .ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم اﻣﺎ ﭼﻨﺪ روز بﻌﺪ
ﻓهﻤ�ﺪم ﮐﻪ ﺗﺼﻤ�ﻤﺶ را ﻋﻮض ﮐﺮدە و بﻪ ﺟﺎی ش�ﮐﺖ ﻧﮑﺮدن در دادگﺎە
گ
ﺗﺼﻤ�ﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪی رﺳ�ﺪ� ش�ﮐﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم دﻓﺎﻋ�ﺎ�ﺶ
ض
را بﻪ ز�ﺎن ﺗﺮ� ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﯾﻦ کﺎر او ض
ﻋﺼبﺎی ﮐﺮدە اﺳﺖ.
ﻗﺎ� را بﻪ ﺷﺪت
بﻪ ﻃﻮر ک� ،ﺗﺠ��ﻪی ﻣﻦ و آنﭼﻪ از زﻧﺪاﻧ�ﺎن د�ﮕﺮ ﺷن�ﺪەام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺬﻫی بﻪ ﻧﺪرت در اﻋ ت�اﺿﺎت ﻋﻤﻮ� ﺑﻨﺪ و ﺻﺪور ﺑ�ﺎﻧ�ﻪﻫﺎ و
اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی
ب
ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ﻣﺸﺎرﮐﺖ �ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را
ا�ﺠﺎد �ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮی ﻧﻪ ﺗﻨهﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ش
بﺨ� از ﻣﺮدم بﻠ�ﻪ ﺧﻮد اﯾﻨهﺎ ﻫﻢ
ی
ش
ﺗﻐﯿ� �ا�ﻂ ﺧﻮد
ﺧﻮدﺷﺎن را بﻪ رﺳﻤ�ﺖ ﻧ�ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪای بﻪ ی
ﻧﺪارﻧﺪ.
ن
زﻧﺪای و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ش
�� و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻫﺴت�ﺪ بﻠ�ﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨهﺎ �ﮏ
از ﺷﻤﺎ بﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎلﺗ��ﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮادەی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﻫﻢ ﻧﺎم
�ﺑﺮﻧﺪ  .ﺣﺎﻻ ک� از ش�ا�ﻂ ﻫﻤ� و ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ���ﻦ ﺳﺘﻮدە بﮕ���ﺪ.
ت
ﻋﻘ�ﺪی اﺳﺖ.
اﺻ�ﺗ��ﻦ ﻣﺸکﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ بﺎ ���ﻦ دﻓﺎع از ﻣﺘهﻤﺎن ﺳ�ﺎ� و
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ د�ﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی او ی ن
ﻧ� ﺣﮑﻮﻣﺖ را آزار دادە اﺳﺖ .در ﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪە
ای ﮐﻪ ���ﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە اﺳﺖ ﻋﻀ��ﺖ در کﺎﻧﻮن
ﻣﺪاﻓﻌﺎن وﺟﻪ ت
ﻣﺸ�ک اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪە ﺑﻮدە اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ �ﮏ ﺷﺨﺺ را ﻧ�
ﺗﻮان ﺑ�ﺶ از �ﮏ بﺎر بﺎبﺖ �ﮏ اﺗهﺎم ت
)ﺣی ا�ﺮ اﯾﻦ ﻋﻀ��ﺖ را ﺟﺮم بﺪاﻧ�ﻢ(
ﻣﺤﺎ�ﻤﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .بﻪ ﺟﺰ ﺳﻪ ﺳﺎ� ﮐﻪ از  ۱۳۸۹ﺗﺎ  ۱۳۹۲در زﻧﺪان ﺑﻮد
۹٤
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�
ن
دادﺳﺘﺎی و ت
اﻣﻨﯿی او را در ﺧﺎﻧﻪ بﺎزداﺷﺖ
ﻣﺠﺪدا ﻇهﺮ  ۲۳ﺧﺮداد  ۹۷ﻣﺄﻣﻮران
و بﻪ داد�ای او�ﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .بﺎز�ﺮ� بﻪ ﻧﺎم ﺷﺎەﻣﺤﻤﺪی ﮐﻪ بﻌﺪﺗﺮ ﻣﻦ
را ﻫﻢ بﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد  ۷۰۰ﻣ�ﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وﺛ�ﻘﻪ ﺑﺮای او ی ن
ﺗﻌﯿن ﮐﺮدە ﺑﻮد��� .ﻦ
ین
ﭼﻨن وﺛ�ﻘﻪای را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،بﺎزداﺷﺖ و رواﻧﻪی ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮ� او�ﻦ
ﺷﺪ .از آن ﺗﺎر�ــﺦ او در ﻫﻤﺎن ﺑﻨﺪ بﻪ � �ﺑﺮد .در ی ف
ﺣن بﺎزداﺷﺖ بﻪ اوﮔﻔﺘﻪ
ﻏ�ﺎی بﻪ  ۵ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە اﺳﺖ.
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘ�ﺶ از اﯾﻦ بﻪ ﻃﻮر ب
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺮوﻧﺪەی د�ﮕﺮی ی ن
ﻧ� ﺑﺮای اوﮔﺸﻮدە ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ �اﻧﺠﺎم بﺎ درج
�
 ۷اﺗهﺎم در ﭘﺮوﻧﺪەی دوم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ بﻪ  ۳۳ﺳﺎل و ﻧ�ﻢ زﻧﺪان و  ۱۴۸ض��ﻪ
ین
ﺳﻨﮕنﺗ��ﻦ ﻣﺠﺎزات او بﺎبﺖ �ﺸ��ﻖ بﻪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ
ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ
ن
ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ  ۱۲ﺳﺎل بﺎبﺖ آن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە ﺑﻮد ،و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮی در اﯾﺮان
ین
ﻫﻤن  ۱۲ﺳﺎل زﻧﺪان بﺎ�ﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد .در ﺣﺎ� ﮐﻪ ﺣکﻢ ﭘﺮوﻧﺪەی دوم ﭼﻨﺪ
روز ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪان بﻪ او ابﻼغ ﺷﺪە ﺑﻮد ض
ﻗﺎ� ﭘﺮوﻧﺪە در ﻣﺼﺎﺣبﻪ بﺎ
ﺧ�ﻧگﺎران رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧ� بﻪ دروغ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ او بﺎبﺖ  ۲اﺗهﺎم درکﻞ بﻪ
ب
 ۷ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪە اﺳﺖ .ﮔﺮو� ﺑﺮ اﯾﻦ بﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎبﻘﻪ ﻧﺪارد
ﮐﻪ ض
دروﻏﮕﻮی
ﻗﺎ� در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎ�ﺶ دروغ بﮕ��ﺪ اﻣﺎ �ﺴ�ﺎری از ﻓﻌﺎﻻن
ی
اﻣﻨﯿی و ت
ت
ﺣی اداری در اﯾﺮان را اﻣﺮی روزﻣﺮە �دا�ﺴتﻨﺪ.
ﻗﻀﺎی،
ﻣﻘﺎﻣﺎت
ی
بﻌﺪﻫﺎ در ﻣﺎﺟﺮای ﺷﻠ�ﮏ ﻣﻮﺷﮏ بﻪ ﻫﻮاﭘ�ﻤﺎی اوﮐﺮاﯾین و آﻣﺎر ﺑ�ﻤﺎران و
دروﻏﮕﻮی ﺧﻮد را ﺑ�ﺶ از ﭘ�ﺶ �ﺸﺎن داد.
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪگﺎن ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ
ی
ﺷﯿ�ع ﺑ�ﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان ﺧﻄﺮی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای ﺟﺎن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
ت
ﻋﻘ�ﺪی اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻪ ﺗﻨهﺎ بﻪ ﻣﻼﻗﺎت ���ﻦ رﻓﺘﻪا�ﺪ بﻠ�ﻪ
و
بﺎرﻫﺎ در�ﺎرەی ﮐﺮوﻧﺎ و ﺧﻄﺮی ﮐﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن را ﺗهﺪ�ﺪ �ﮐﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪا�ﺪ و
ن
ت
زﻧﺪای در دوران ﺷﯿ�ع ﮐﺮوﻧﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ �ﺑیﻨ�ﺪ؟
اﻋ�اض ﮐﺮدەا�ﺪ .ﻣﻼﻗﺎت
بﺎ ﺷﯿ�ع ﮐﺮوﻧﺎ آن ﻫﻢ در ﮐﺸﻮری بﺎ ﺳ�ﺴﺘﻢ ﺑ�ﻤﺎر» ،ﻓﺸﻞ« و ی ن
زﻣنﮔ ی� و
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﺳﺪ ،ﮐﻪ ف
یف
ﺣﺴﺎی ﻫﻤﻪ
دروﻏن ﻧﺪارد؛
ﻫ�ی ﺟﺰ �ﮐﻮب و ﺗبﻠ�ﻐﺎت
ب
۹٥
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ی�
ﭼ� بﻪ ﻫﻢ ر�ﺨﺘﻪ اﺳﺖ .از ﭼهﺎر ﮔﻮﺷﻪی ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ بﻪ ﺳﺎﻟﻦ
ً
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ �ﮐﻨﻨﺪ و بﺎ ش
اﺣﺘﻤﺎ� آﻟﻮدەی ی ن
کﺎﺑن بﺎ زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﮔﻮ�ﻫﺎی
)ﺿ�ﺎئﻓﺮ(
ﺳﺨﺘﮕ� زﻧﺪان
ﺷﺎن ﺻﺤبﺖ �ﮐﻨﻨﺪ .از زﻣﺎن ﺣﻀﻮر رﺋ�ﺲ
ی
ی
دﺳﺘگﺎ� ﺑﺮای بﺎزر� ﺧ��ﺪاری و ﻧﺼﺐ ﺷﺪە اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪﺟﺎ ،ﻫﻤﻪ
ین
ش
ﻧﻤﺎ�� دارد .بﻪرﻏﻢ ﺷﯿ�ع ﺑ�ﻤﺎری و ﺗﺄ��ﺪ ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری
ﭼ� ﺟﻨبﻪی
یف
ﻓ��� ،ﻫﻨگﺎم ورود بﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎت بﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن بﺪن ﻣﺮ ی ف
اﺟﻌن آﻧهﺎ را
بﺎزر� �ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧ�ع بﺎزر� ﺧﺎص زﻧﺪان ﻧ�ﺴﺖ .اﻣﺮوز ﺑﺮای کﺎری بﻪ
ﺳﺎﯾ�ی( رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺮ ی ف
اﺟﻌن را بﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن پﻠ�ﺲ ﻓﺘﺎ )ﺟﺮا�ﻢ ب
ﻟﻤﺲ ن
بﺪی بﺎزر� �ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮری بﺎزر� �ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﻮی ﻫﺪف ﺗﻨهﺎ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ بﺨﻮاﻫ�ﺪ �ﺗﻮاﻧ�ﺪ بﺎ ﺧﻮد بﻪ داﺧﻞ بﺑ��ﺪ .ی
ً
ً
)اﺣﺘﻤﺎ�( آﻟﻮدە بﻪ ﻣﺮ ی ن
اﺟﻌن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻗب�
ﻣﺎﻟ�ﺪن دﺳﺖﻫﺎی
ض
اﺳ�ی
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ �ﺑﺮد�ﻢ اﻣﺎ اﻻن بﺎ�ﺪ ﻣﺎﺳﮏ ،دﺳﺘﮑﺶ ،ژل ﺿﺪﻋﻔﻮی و پ
ﺗﻤ� ﮐﺮدن ش
ﺑﺮای ی ن
ﮔﻮ�ﻫﺎ و اﻃﺮاف ی ف
کﺎﺑن ،دﺳﺘﻤﺎل و ﭘنبﻪ ﻫﻢ بﺑ��ﻢ .گﺎ�
ک� وﻗﺖ �ف �ﮐﻨ�ﻢ ﺑﺮای ی ض
ﺗﻤ� ﮐﺮدن �ﮏ ی ض
کﺎﺑن اﻣﺎ بﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮔﻮ� را ﺑﺮ�دارد ﻣﺘﻮﺟﻪ �ﺷ��ﻢ ﮐﻪ ش
���ﻦ �رﺳﺪ و ش
ﮔﻮ� ﺧﺮاب اﺳﺖ.
ً
کﺎﺑن را ی ن
ﻣﻌﻤﻮ� دو ی ن
ﺗﻤ� �ﮐﻨ�ﻢ ﺗﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن بﺎ ���ﻦ ﺻﺤبﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺣﺮف �زﻧ�ﻢ بﺎز ﻫﻢ وﻗﺖ کﻢ �آور�ﻢ اﻣﺎ
کﺎﺑﯿی ﭼﻨﺪان ف
در ﻣﻼﻗﺎت ف
ئن
ﺣﺮ� ﺑﺮای ت ف
ﻣﻄﻤنا�ﻢ
ﮔﻔن ﻧ�ﺴﺖ .بﻪو�ﮋە ﭼﻮن
ﺣﺴﺎی
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻂﻫﺎ ﺳﻮی ﺳﻮ� ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﮔﻮﺷﺸﺎن را ﺑﺮای ﺷن�ﺪن
ب
ی�
ﺗ�ﮐﺮدەاﻧﺪ .بﺎرﻫﺎ ﭘ�ﺶ آﻣﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮاﻗﺐ بﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ �ﺸﻨ��ﻢ
از دور بﻪ ���ﻦ ﺗﺬﮐﺮ �دﻫﺪ ﮐﻪ رو�یاش را � ﮐﻨﺪ  ...دارﻧﺪ از دور ی ن
�ن
ً
ﻧگﺎە �ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮ� پﺎﺳﺦ ���ﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺑهﺸﻮن بﮕ�ﺪ ﻧگﺎە
ﻧﮑﻨﻨﺪ« ..در اﺑﺘﺪای ﺷﯿ�ع ﺑ�ﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از اﺑﺘﻼ ،ﭼهﺎر ﻫﻔﺘﻪ
ن
ﻃﻮﻻی ﺷﺪن دورەی ﺑ�ﻤﺎری آﻧهﺎ دو�ﺎرە
بﭽﻪﻫﺎ را بﻪ ﻣﻼﻗﺎت بﻧ�د�ﻢ اﻣﺎ بﺎ
آﻣﺪﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨگﺎم ورود بﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎﺳﮏ �زﻧ�ﻢ اﻣﺎ
۹٦
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ﺻﺤبﺖ ﮐﺮدن بﺎ ﻣﺎﺳﮏ از �ﺸﺖ ش
ﮔﻮ� �ﺴ�ﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭼ�ی از ﻫﻤﺪ�ﮕﺮ ﻧ�ﺑیﻨ�ﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ت
ین
ﻣﺪی اﺳﺖ ﻫﻨگﺎم ﺻﺤبﺖ ﮐﺮدن
ﻣﺎﺳﮏ را در �آور�ﻢ .....ﺗﺮد�ﺪی ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪان ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در
تض
داﺷن بﭽﻪ ،اوﺿﺎع را بﻪ ک�
ﻏ� ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ
ش�ا�ﻂ ﮐﺮوﻧﺎ و ی
گ
گ
ﮔ�
دﮔﺮﮔﻮن �ﮐﻨﺪ .بﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎ از  ۳ﺳﺎﻟ� و  ۱۰ﺳﺎﻟ� بﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب در ی
بﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪان پﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻮدەاﻧﺪ .آﻧهﺎ ت
وﻗی وارد ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎت �ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﯿی از ﺧﺸﻢ ،اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮ ضای در آﻧهﺎ بﻪ
ﺣﺎﻟﺸﺎن دﮔﺮﮔﻮن �ﺷﻮد .ﺗﺮ ب
وﺿ�ح د�ﺪە �ﺷﻮد .ﻣهﺮاوە ﭼﺸﻢ د�ﺪن ﻣﺄﻣﻮران زن را ﻧﺪارد� .ﺴبﺖ بﻪ
ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺮد ﺧ�� ﺣﺴﺎس ﻧ�ﺴﺖ اﻣﺎ دﻧبﺎل ﺑهﺎﻧﻪ �ﮔﺮدد ﺗﺎ بﺎ ﻣﺄﻣﻮران زن
ﮔ� ﺷﻮد...
در ی
ﻫﺎئ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺗﻌ��ﻒ
ﻧﻈﺮﺷﻤﺎ در�ﺎرە اﻧﻮاع ﻣﻼﻗﺎت ی
ﺷﺪە ﭼ�ﺴﺖ؟
ض
ﻃﺒ�� اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری ﺑﺮای زﻧﺪای و ﺧﺎﻧﻮادە و ﻧﺰد�کﺎ�ﺶ بﻪ
د�ﮕﺮ ﺷکﻞﻫﺎ ارﺟﺤ�ﺖ دارد و ض
بﻌ� از ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﺗﻌ��ﻒﺷﺪە ﻫﻢ ﻣﻮرد
ً .
ﻗﺒﻮل �ﺎ اﺳﺘﻔﺎدەی ﻫﻤﻪی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻧ�ﺴﺖ ﻣﺜ� �� از ﺷکﻞﻫﺎی ﻣﻼﻗﺎت
در زﻧﺪان»،ﻣﻼﻗﺎت ش��« اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ ش
ﭘ��ﻓﺖ ادﺑ�ﺎت زﻧﺪان بﻪ »ﻣﻼﻗﺎت
ﺗﻐﯿ� ﭘ�ﺪا ﮐﺮدە ﺑﻮد .ف
ﺑﺮ� از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺧﺼﻮ�« ی
ن
ﻫﺎی
بﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﺎدی بﺎ ﺻ�ﻐﻪی ﻣﻮﻗﺖ ،ﺧﺎﻧﻢ ی
را بﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤ� در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺼﻮ� �آورﻧﺪ.
ن
ت
ن
ﺷﻤﺎ درﻓﺎﺻﻠﻪی ن
زﻧﺪای
ﻣﻼﻗﺎی
زﻧﺪای ﺑﻮدەا�ﺪ و ﻫﻢ
زﻣﺎی ﮐﻮﺗﺎ� ﻫﻢ
ﺳ�ﺎ� ،آن ﻫﻢ در �ﮏ زﻧﺪان ن
�ﻌی او�ﻦ .آنﭼﻪ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ بﻪ �ﺎدﺗﺎن
ﻣﺎﻧﺪە ﭼ�ﺴﺖ؟
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ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری  ۲در ﺑﺮای ورود و ﺧﺮوج دارد .از �ﮏ در ،زﻧﺪاﻧ�ﺎن
در دوم ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ .درﻫﺎ اﻏﻠﺐ �ﺴﺘﻪ
وارد و از ﻫﻤﺎن در ﺧﺎرج �ﺷﻮﻧﺪ از �
ن
اوﻟن بﺎرﮐﻪ بﻪ ﻣﻼﻗﺎت بﭽﻪﻫﺎ
اﻧﺪ .ﺑﺮای ورود بﺎ�ﺪ در زد� .ﺲ از بﺎزداﺷﺘﻢ ،ی
رﻓﺘﻢ؛ ﭼﻨﺪ بﺎر در زدم�� .ﺎزی ﮐﻪ در را بﺎز ﮐﺮد؛ بﺎ د�ﺪن ﻣﻦ ﺧﺸﮑﺶ زد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤ�ﺸﻪ از آن �� در بﻪ ﻫﻤﺮاە بﭽﻪ ﻫﺎ وارد ﺳﺎﻟﻦ �ﺷﺪم اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﯿی از ﺧﻨﺪە و ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳ�ﺪ
در زﻧﺪاﻧ�ﺎن وارد �ﺷﺪم .بﺎ ﺗﺮ ب
بﺎر داﺷﺘﻢ از �
ﺷﻤﺎ  ...ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮف اوﻣﺪ�ﺪ!؟ بﺎﻻﺧﺮە ﻓهﻤ�ﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ بﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪەام .ﭼﻨﺪ ﻣﺎە بﻌﺪ �ﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آزاد ﺷﺪم ،بﻪ ﻫﻤﺮاە بﭽﻪﻫﺎ بﻪ د�ﺪار
���ﻦ رﻓﺘ�ﻢ .اﯾﻦ بﺎر از در ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎ وارد ﺷﺪم و بﺎ بﭽﻪ ﻫﺎ �ﺸﺖ ی �
ﻣ�ی
�
�ﺸﺴت�ﻢ� .ﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ���ﻦ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺪ رﻓﺘﻢ بﻪ ﻫﻤﺎن ��ﺎز و ﭘﺮﺳﻨ�
ً
ف
ﻣﻌﻤﻮ� ی ن
ﺷﻮ� و بﺎ ﺧﻨﺪە ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑن دو در ورودی ��ﺸیﻨﻨﺪ بﻪ
ﮐﻪ
»ﺣﻮاﺳﺘﻮن بﺎﺷﻪ! ﻣﻦ از آن در آﻣﺪم ﺗﻮ .ت
وﻗی ﺧﻮاﺳت�ﻢ ﺑﺮﮔﺮد�ﻢ ﻧﮕ���ﺪ از
اﯾﻦ در )زﻧﺪاﻧ�ﺎن( بﺎ�ﺪ ﺑﺮﮔﺮدم!« ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪ�ﺪﻧﺪ.

❊❊❊
گ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ش�ح زوا�ﺎی زﻧﺪ� در زﻧﺪان در ﻣﺼﺎﺣبﻪای ﻣﺨﺘ� ﻧ�ﮔﻨﺠﺪ
گ
ﻫﺎی از روی د�ﮕﺮ زﻧﺪ� در زﻧﺪان
اﻣﺎ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣبﻪ ﻧﻤﺎ�ﺶ ﺗﮑﻪ ی
اﺳﺖ .بﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﻮەﻫﺎی ﮔﺬران ا�ﺎم ﺣبﺲ �فﻧﻈﺮ از رﻧﺞﻫﺎی
ت
ﭼﻨن ا�ﺎ� ،ﻫﻤﭽﻮن ن
ﻫ�ی کﺎر�ﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ بﺎ ی ن
ذای ی ن
اﻧﮕ�ە و
ﺧﻼﻗ�ﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﻠﻄ�ﻒ ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ ﺳﺨﺖ زﻧﺪان بﻪ کﺎر �رود .اﯾﻦ
گ
ﻧ�ع از ف
ﻫ� در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ی ف
درﻣﺎن ﻟﺤﻈﻪی
ا�تﺴﺎی و
درﻣﺎﻧﺪ�
ﺳﺘ� ﻣ�ﺎن
ِ
ب
�
گ
ن
ﻣﻼل ﻣﺪام زﻧﺪان را بﺎ ﺧﻠﻖ
ﮔ�د و
درﻣﺎﻧﺪ� در ذﻫﻦ زﻧﺪای ﺷکﻞ � ی
ِ
ت
ﻟﺤﻈﺎی ﺧﺎﻃﺮە ی ن
اﻧﮕ� از ﻣ�ﺪان بﻪ در �ﮐﻨﺪ.

۹۸

ﺗﺠ��ﻪی زﻧﺪان ،ﺗﺠ��ﻪی آﯾﻨﺪەی اﯾﺮان
اﻣ� )ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر(
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺷبﻨﻢ ﻃﻠﻮ� بﺎ ی
اﻣ� را در ﺳﺎﻟ�ﺎن دور د�ﺪە ﺑﻮدم ،ﭼﻨﺪ بﺎری ت
وﻗی ﺑﺮای رد و بﺪل ﮐﺮدن ﮐﺘﺎب
ی
در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن را زدە ﺑﻮدم ،و در بﺎز ﺷﺪە ﺑﻮد و بﺎ ﻫﻤ�ش
�ﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪای زﻧﮓ �
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎ�ﺶ زودﺗﺮ از دﻫﺎ�ﺶ �ﺧﻨﺪ�ﺪ ،بﺎ ﻣهﺮ ﺧﻮشآﻣﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
گ
ﻓﺮﻫﻨ� و ف
ﻫ�ی بﻪ درازا ﮐﺸ�ﺪە ﺑﻮد.
ﺧ�ﻫﺎی
ﺻﺤبﺖﻫﺎ در اﺣﻮالﭘﺮ� و ب
دﺳﺘﮕ�ی و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿتﺶ را ﮐﻪ ﺷن�ﺪم ﺗﺼ��ﺮ بﺎز ﺷﺪن آن در و زوج
ﺧ�
ی
ب
ن
ﺧﻨﺪای ﮐﻪ ﺣﺎﻻ �دا�ﺴﺘﻢ ﻓﺮزﻧﺪی ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﺑﺮا�ﻢ �� ازﻏ��ﺐﺗ��ﻦ
ﺗﺼﺎو�ﺮ بﻪ�ﺎدﻣﺎﻧﺪە از اﯾﺮان ﺷﺪ .ﺳﺎلﻫﺎی �ﺴ�ﺎر از آن روزﻫﺎی دور ،و ﭼﻨﺪ
اﻣ�ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آنﭼﻪ �ﺧﻮاﻧ�ﺪ ﺧﻼﺻﻪای اﺳﺖ از
ﺳﺎ� از آزاد ﺷﺪن ی
ن
ف
ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﻃﻮﻻی در�ﺎرەی دورای ﮐﻪ آن ﺗﺼ��ﺮ ﻣﺨﺪوش ﺷﺪە ﺑﻮد؛ از آن
ی
 ۵ﺳﺎ� ﮐﻪ ﮐﻮد� بﺎ ﺻﺪای ﻫﺮ زﻧﮓ ،ﭘﺮ از ﺷﻮق بﺎزﮔﺸﺖ پﺪر �ﺷﺪ ،و
گ
ﻣﺮدی در دﻟﺘﻨ�ﻫﺎ�ﺶ ،زﻣﺎن را وزن �ﮐﺮد.
❊❊❊
ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺑﻮد�ﺪ .ﻗبﻞ از ورود بﻪ زﻧﺪان بﺎ آ�ﺎ� از زﻣﺎن
ف
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿی ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﺑﻮد ،ﭼﻘﺪر ﻓﺮﺻﺖ ف
ت
ذﻫی ﺑﺮای آﻣﺎدە
ﻃﻮﻻی
�
٩٩
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ﺷﺪن داﺷت�ﺪ؟ ﭼﻘﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی ﮐﺮد�ﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺳﺎرت
ﭼﻪ ﺧﻮاﻫ�ﺪ ﮐﺮد؟
ﻣﻦ از ض
ش
زﻣﺎی ﮐﻪ اﺣﻀﺎر ﺷﺪم ﺗﺎ �وع زﻧﺪان ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻢ
ً
و در آن ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺧ�� ﻓﮑﺮﮐﺮدم ﮐﻪ در زﻧﺪان ﭼﻪکﺎر �ﺧﻮاﻫﻢ بﮑﻨﻢ .ﻣﺜ�
�
ً
دو ت ن
ﻣن بﺎ ﺧﻮدم بﻪ زﻧﺪان ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدم و بﻌﺪا آوردم یﺑ�ون� .ﺎ ﻣﺜ�
ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب بﺎ ﺧﻮدم ﺑﺮدم ﮐﻪ بﺨﻮاﻧﻢ؛ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ،ﭼﻮن آن ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺎزە
ﻧ�دادﻧﺪ اﻣﺎ ت
ﻣﺪی بﻌﺪ ﻣﺠﺎز ﺷﺪ و �ﺗﻮا�ﺴت�ﻢ از داﺧﻞ ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺎرش
دﻫ�ﻢ .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ بﺎز بﻌﺪ از ت
ﻣﺪی دو�ﺎرە ﻣﻨﻊ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدە
ﺑﻮدم ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺗﻼش �ﮐﻨﻢ دوکﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ �� :اﯾﻨﮑﻪ اﻧگﻠ�� �ﺎد
بﮕ�م .اﻟﺒﺘﻪ اﻧگﻠ��ام در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧ�� ﺧﻮب ﺑﻮد و� ﭼﻮن در آن اواﺧﺮ
ی
ت
ﻓﻌﺎﻟﯿی ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﮐﺘﺎب اﻧگﻠ�� ﻧ�ﺧﻮاﻧﺪم و ﺻﺤبﺖ ﻧ�ﮐﺮدم،
ﻫﻤﭽﻨن �ﺧﻮاﺳﺘﻢ پ �
ین
بﮕ�م ﭼﻮن
�ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻧگﻠ�� کﺎرﮐﻨﻢ .و
آﺷ�ی �ﺎد ی
ً
اﺻ� بﻠﺪ ﻧﺒﻮدم.
اﯾﻦ را ﻫﻢ بﮕ��ﻢ ﮐﻪ در روال زﻧﺪان ،ﺳﺎل ۳۶۰ ،روز اﺳﺖ ،ﻧﻪ  ۳۶۵روز.
وﻗی ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣکﻢ داری ،بﺎ�ﺪ  ۱۸۰۰روز زﻧﺪان ش
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ت
بﺎ� .ﻣﻦ ﭼﻮن
ﻗبﻞ از اﺟﺮای ﺣکﻢ ﭼﻨﺪ روز ﻫﻢ در دوران بﺎزداﺷﺖ در اﻧﻔﺮادی ﺑﻮدم ،آن
ﭼﻨﺪ روز را ﻫﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭘﺮوﻧﺪەﻫﺎ ﺑﺮﮔﻪای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎر� ــﺦ آزادی
را ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ �زﻧﻨﺪ و در ﭘﺮوﻧﺪەی ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ بﺎ اﺣتﺴﺎب دوران
�
اﻧﻔﺮادی ،دﻗ�ﻘﺎ ﭼﻨﺪ روز را بﺎ�ﺪ در ﺣبﺲ بﺎﺷﻢ.
�ﺲ ﺷﻤﺎ وارد ﮐﻪ �ﺷ��ﺪ ،اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را دار�ﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ روزی ﺧﺎرج
ﺧﻮاﻫ�ﺪ ﺷﺪ و �داﻧ�ﺪ ﮐﻪ بﺎ�ﺪ بﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﺑ�ﺎﯾ�ﺪ.
وﻗی رﻓﺘﻢ داﺧﻞ اﯾﻦ را ﻓهﻤ�ﺪم؛ ﻗبﻠﺶ ﻧ�دا�ﺴﺘﻢ و ت
بﻠﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ت
وﻗی رﻓﺘﻢ،
ن
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ داﺧﻞ ﻫﺴتﻨﺪ� ،ﮏ ﺑﺮﮔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎر� ــﺦ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻫﻤﻪی
آزادیﺷﺎن در آن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.
۱۰۰

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺷبﻨﻢ ﻃﻠﻮ� بﺎ اﻣ ی�

در زﻧﺪان او�ﻦ
روزی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮوم داﺧﻞ ،از اول ﺻﺒﺢ بﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻢ ِ
دم �
ﺑﻮد�ﻢ ،ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ دو ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﺷﺪم .ﻟﺤﻈﻪی ورودم بﻪ زﻧﺪان،
ﻟﺤﻈﻪی ﺧ�� ﺧﺎ� ﺷﺪ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪم ی ف
ﻫﻤنﻃﻮر در بﻐﻠﻢ ﮔ��ﻪ �ﮐﺮد و
ت
ﺳﺨی بﺎﻻﺧﺮە از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪ�ﻢ ،و بﻌﺪ بﺎ
از ﻣﻦ ﺟﺪا ﻧ�ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ بﻪ
ف
ف
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ آﻣﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎ�ﻌﺖ ،ﺧﺪاﺣﺎﻓ� ﮐﺮدم و ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ رﻓﺘﻢ
داﺧﻞ زﻧﺪان .ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﻧ�ﻢ ،ﭼهﺎر وارد ﺑﻨﺪ ۳۵۰
ﺷﺪم .ﺳﻪ ﭼهﺎر روز در ﺑﻨﺪ  ۳۵۰او�ﻦ ﺑﻮدم و� ﻫﻤﺎنﺟﺎ بﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ً
اﺣﺘﻤﺎ� ﻣﻨﺘﻘﻞ �ﺷﻮی بﻪ رﺟﺎیﺷهﺮ؛ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ �ﮏ از ئ
ﺑهﺎئﻫﺎ را در او�ﻦ
ی
ت
ﺑﻨﺪ ﺧﺎ�
ﻧﮕﻪ ﻧ�داﺷتﻨﺪ .ﺑﻨﺪ  ۳۵۰او�ﻦ ،ﺑﻨﺪ ﺳ�ﺎ�-ﻋﻘ�ﺪیﻫﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ِ
ﺑﻮد و بﻪ �ﺴبﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی د�ﮕﺮ ،اﻣکﺎﻧﺎت ت
ﺑه�ی داﺷﺖ و �ﺴبﺖ بﻪ
ت
ت
ﺳﺨی ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
رﺟﺎیﺷهﺮ ﺧ�� زﻧﺪان
رﺟﺎیﺷهﺮ ﺧ�� وﺿﻌﺶ ﺑه� ﺑﻮد .ی
ی
ً
ﭼﻮن ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ در  ۳۵۰ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎ� �دا�ﺴتﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺟﻮرﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎرم را �ﮐﺸ�ﺪﻧﺪ و وﮐ�ﻞﺑﻨﺪﺷﺎن ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﻮد بﻪ
�آ�ﻢ� ،ﮏ
ی
ﻣﻦ ﺗﺎزەوارد ،آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻨﮑﻪ �
وﮐ�ﻞﺑﻨﺪ ن
�ﻌی ﭼﻪ ﮐ�؟
�
ً
ﻣﻌﻤﻮ� ﻫﺮ ﺑﻨﺪی �ﮏ ﻧﻔﺮ دارد ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ بﻪ او �ﮔ��ﻨﺪ وﮐ�ﻞﺑﻨﺪ .اﯾﻦ
ً
ﻣﻌﻤﻮ� ز ن
وﮐ�ﻞﺑﻨﺪ رابﻂ ﺑﻨﺪ زﻧﺪان اﺳﺖ بﺎ زﻧﺪاﻧبﺎنﻫﺎ.
ﻧﺪایﻫﺎ ا�ﺮ کﺎری
گ
دارﻧﺪ ،بﻪ وﮐ�ﻞﺑﻨﺪ �ﮔ��ﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺑﻨﺪ  ۳۵۰او�ﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺰر� ﺑﻮد و ﺣﺪود
 ۲۵۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﻧﻔﺮ در اﺗﺎقﻫﺎی ﺑ�ﺴﺖ ﻧﻔﺮە ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ت
اﺗﺎ� ﻣﺴﺌﻮل
وﺟﻮد داﺷﺖ و �ﮏ وﮐ�ﻞﺑﻨﺪ.
وﻗی ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐ� ﺑﺮود بﻪ رﺟﺎیﺷهﺮ ،ن
�ﺲ ت
�ﻌی ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮود بﻪ
ی
ﺟﺎی بﺪﺗﺮ از او�ﻦ .درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ی

۱۰۱
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رﺟﺎیﺷهﺮ ﻣﺜﻞ ﺗبﻌ�ﺪگﺎە زﻧﺪان او�ﻦ ﺑﻮد .زﻧﺪان
رﺟﺎیﺷهﺮ بﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ی
بﻠﻪ .ی
رﺟﺎیﺷهﺮ بﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ اﺳﺖ ،و� ﺟﺰو ﺗهﺮان ﻣﺤﺴﻮب
ی
ﺑهﺎئ را ﻫﻢ از �ﮏ ن
�ﺷﻮد .زﻧﺪاﻧ�ﺎن ئ
زﻣﺎی �ﺑﺮدﻧﺪ بﻪ رﺟﺎیﺷهﺮ .بﻪ ی ن
ﻫﻤن
ی
رﺟﺎیﺷهﺮ.
دﻟ�ﻞ بﻌﺪ از ﺳﻪ روزﮐﻪ در او�ﻦ ﺑﻮدم ،ﺑﺮدە ﺷﺪم بﻪ ی
ت
ﺟﺎیﺳﺖ؟
وﻗی دار�ﻢ از ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﺻﺤبﺖ �ﮐﻨ�ﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ی
ﻓﻀﺎی �ﺷ��ﻢ ﮐﻪ ﺳﺎ�ﻨﺎ�ﺶ ﻋﺪەای روﺷﻨﻔﮑﺮ بﺎ ﻋﻘﺎ�ﺪ ﺳ�ﺎ�
آ�ﺎ وارد
ی
ﮔﻮﻧﺎ�ﻮناﻧﺪ� ،ﺎ ﺷب�ﻪ ﻓ�ﻠﻢﻫﺎ� ،ﮏ ﮔﻨﺪەﻻت در ﺑﻨﺪ بﻪ ﻫﻤﻪ زور �ﮔ��ﺪ؟
ین
ﺟﺎی ﻧ�ﺷﻮی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻧﻪ؛ راﺳتﺶ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام اﯾﻨهﺎ ﻧ�ﺴﺖ� .ﻌ وارد ی
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻫﺴتﻨﺪ و ﻓﻘﻂ بﺤﺚﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی �ﺷﻮد .اﻣﺎ آن ﻃﻮر ﻫﻢ
ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ �ﮏ ﮔﻨﺪە ت
ﻻی ﺑ�ﺎ�ﺪ و ﺗهﺪ�ﺪ ﮐﻨﺪ و زور بﮕ��ﺪ .از �ﺴ�ﺎری ﺟهﺎت
گ
ﺧ�� ﺷب�ﻪ بﻪ زﻧﺪ� در یﺑ�ون از زﻧﺪان اﺳﺖ� .ﻌین در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺟﻮر
ش
ﻧﮕﺮ� ،بﺎ ﻣنﺶﻫﺎی
آد� ﻫﺴﺖ .بﺎ ﺳﻄ�ح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﮑﺮی ،اﻋﺘﻘﺎدی،
�
ف
ﭼ� ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺜﻼ در
� �ﮏ ی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨ�� .ﻌی آﻧﺠﺎ ﻫﻢ �ﺷﻮد ﮐﻪ �
ً
ﺻﻒ ،ی ف
ﺑن دو ﻧﻔﺮ اﺧﺘﻼف ﺑ�ﻔﺘﺪ .گﺎ� ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐ� ﻣﺜ� ﺗﻨﺪ
ین
ﻫﺎی ،ﺑﺰرﮔﻮاریﻫﺎی کﻢ
ﺻﺤبﺖ ﮐﻨﺪ �ﺎ زور بﮕ��ﺪ .اﻣﺎ گﺎ� ﻫﻢ �ﺑﯿ آدم ی
ﻧﻈ�ی �ﺸﺎن �دﻫﻨﺪ ،و ﮔﺬﺷﺖﻫﺎی �ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ بﺎور ن
ﮐﺮدی ﻧ�ﺴﺖ .در
ی
ی
گ
ت
زﻧﺪان ﻫﻤﻪﺟﻮر اﺗﻔﺎ� ﭘ�ﺶ �آ�ﺪ ،بﻪ ﻧﻮ� ،ﻣﺜﻞ زﻧﺪ� یﺑ�ون اﺳﺖ ،بﺎ
ﻣﺤﺪود�ﺖﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ.
تض
آﻣﻮﺧن و آﻣﻮزش دادن در زﻧﺪان ﺳﺆال ﮐﻨﻢ.
�ﺧﻮاﻫﻢ در�ﺎرەی ﻓﻀﺎی
ن
ت
�ﺎدم �آ�ﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﺟﻮاﻧﺎی ﮐﻪ ﺣی ﺗﺤﺼ�ﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
دﺳﺘﮕ�ی ﻧ�ﻤﻪکﺎرە ﻣﺎﻧﺪە ﺑﻮد ،ا�ﺮ ﺣکﻢ اﻋﺪام ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺎن بﻪ دﻟ�ﻞ
ی
ﺑﻮدﻧﺪ و بﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آزاد ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ز�ﺎن دوم بﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎ� �ﺎ ر�ﺎﺿ�ﺎت ش
ﭘ��ﻓﺘﻪ و � ...دا�ﺴتﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را از ﻫﻢﺑﻨﺪ�ﺎن
۱۰۲

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺷبﻨﻢ ﻃﻠﻮ� بﺎ اﻣ ی�

ﺧﻮد در زﻧﺪان آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آ�ﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻧ�ع آﻣﻮزشﻫﺎی ﺳیﻨﻪ
بﻪ ﺳیﻨﻪ در ﻓﻀﺎی زﻧﺪان وﺟﻮد دارد؟ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎ� در
�
ت
رﺟﺎیﺷهﺮ پﺑ�ﺳﻢ.
او�ﻦ ﺑﻮد�ﺪ ،ﺑه� اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﻣﻮرد زﻧﺪان ی
�
اﺳﺎﺳﺎ ت
اﺗﺎ� داﺷتﻨﺪ ﮐﻪ
بﻠﻪ ،اﻣﺎ ﻗبﻠﺶ اﯾﻦ را بﮕ��ﻢ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ  ۳۵۰او�ﻦ،
اﺗﺎق آﻣﻮزش ﺑﻮد ،و آﻧﺠﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰیﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،کﻼسﻫﺎی ﻣﺘﻨ�ع
ش
آﻣﻮز� ﺑﺮﮔﺰار �ﺷﺪ .زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﮔﺮو� داﺷتﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺸﻦ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺑ��ﺎ
�ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻤﻌﻪ ﻋ�ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﺣ�ﺎط و ﺿﻤﻦ ﻫﻮاﺧﻮری اﺟﺮا
ً
ن
ن
ﺳﺨ� نای �ﮐﺮدﻧﺪ؛ ��
ﮐﺴﺎی
�ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜ� �ﮏ ﻧﻔﺮ آواز �ﺧﻮاﻧﺪ؛
راﺟﻊ بﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮدو� ﺻﺤبﺖ �ﮐﺮد.
�
رﺟﺎیﺷهﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻮد�ﻢ ،ﺑﺮای ﻋ�ﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷت�ﻢ ،ﺑﺮای ﺷﺐ
ﻣﺎ بﻌﺪا در ی
�ﻠﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﮔﺬاﺷت�ﻢ و  ...و� ﭼﻮن اﻣکﺎﻧﺎت ﺑﻨﺪ  ۳۵۰او�ﻦ ﺧ�� ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻮد ،در �ﮏ بﺨﺶ آن �ﺗﻮا�ﺴتﻨﺪ ﻓ�ﻠﻢ ﺑبﯿنﻨﺪ؛ ت
اﺗﺎ� ﺑﺮای کﻼسﻫﺎی
ش
آﻣﻮز� داﺷتﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ روز آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم و ﻓﺮﺻﺖ �ﺸﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدم
ش�ﮐﺖ ﮐﻨﻢ .و� �داﻧﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،کﻼس ﺑﺮﮔﺰار �ﺷﺪ؛
ً
ﻣﺜ� کﻼ� در زﻣﯿﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮد ﭼﻮن �� دو ﻧﻔﺮ اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﻮدﻧﺪ؛ �ﮏ
�ﺎی
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮرس �دا�ﺴﺖ و درس �داد؛ اﻧگﻠ�� و ﻓﺮا�ﺴﻮی و اﺳپﺎﻧ ی
ن
ﻫﻢ ﺳﻪ ز ن
ﮐﺴﺎی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧگﺎری �ﺎد
�ﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺪر�ﺲ �ﺷﺪ؛
ﻫﺎی
�دادﻧﺪ .ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻣﺘﻨ�ع ﺑﻮد؛ و �ﺴﺘﻪ بﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ�ﺸﺎن ،آدم ی
ت
اﻃﻼﻋﺎی داﺷتﻨﺪ ،داوﻃﻠﺐ �ﺷﺪﻧﺪ و کﻼس ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و
ت
�ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋ�اﻟﺨﺼﻮص در ﺑﻨﺪ  ،۳۵۰ﻫﺮ اﺗﺎ� ﺑﺮای ﺧﻮدش �ﮏ ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪ
�
ﺧﻮی ﻫﻢ کﻞ ﺑﻨﺪ داﺷﺖ .ﺣﺎﻻ �ﮔ��ﻢ
داﺷﺖ؛ ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪی ﺑﺰرگ و �ﺴبﺘﺎ ب
�
�ﺴبﺘﺎ ﺧﻮب ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ بﺎ ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪﻫﺎی یﺑ�ون ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ ﮐﻨ�ﻢ و� در ﻫﺮ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪی بﺪی ﻧﺒﻮد.
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روا�ﺖﻫﺎ یی از زﻧﺪان

ن
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﭼﻄﻮر ی ن
زﻧﺪایﻫﺎ �آوردﻧﺪ �ﺎ کﺎرﮔﺰاران
ﺗﺄﻣن �ﺷﺪ؟ آ�ﺎ ﺧﻮد
آﻧﺠﺎ ﺗه�ﻪ ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ؟
یض
در او�ﻦ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳﻔﺎرش �دادﻧﺪ وﮐﺘﺎب از یﺑ�ون �آﻣﺪ؛ �ﻌ اﻓﺮاد ﺗﻘﺎﺿﺎ
ً
ﻣﻌﻤﻮ� ز ن
�ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ �ﺷﺪ و ﮐﺘﺎب از یﺑ�ون �آﻣﺪ.
ﻧﺪای ﻫﻢ ﮐﻪ
آزاد �ﺷﺪ ،ﮐﺘﺎ�ﺶ را ﻧ�ﺑﺮد وﮐﺘﺎب �رﻓﺖ بﻪ ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪ .در دو ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ
ﻫﺎی اﻫﺪاء ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ بﻪ زﻧﺪان.
ﻫﻢ ،ﻋﺪەای از یﺑ�ون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ی
رﺟﺎ ییﺷهﺮ ﻫﻢ ﺧﻮدش �ﮏ ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪی ﺑﺰرگ دارد ،و� ﻣﺎ و زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
رﺟﺎیﺷهﺮ �ﮏ بﺨﺶ
اﺟﺎزەی ورود بﻪ آن ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪ را ﻧﺪاﺷت�ﻢ .زﻧﺪان
ی
گ
�
ت
ﻋﻘ�ﺪی ،اﺳﺎﺳﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎدە از آﻧﺠﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻓﺮﻫﻨ� دارد ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﺳ�ﺎ�-
ً
در رﺟﺎیﺷهﺮ ﻫﻤﻪ ی ن
ﭼ� ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺑﻮد .ﻣﺜ� در ﺑﻨﺪ  ۳۵۰او�ﻦ ﺣ�ﺎط
ی
ﻫﻮاﺧﻮری از ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ف
زﻣﺎی ﮐﻪ ﻫﻮا ﺗﺎر�ﮏ �ﺷﺪ بﺎز ﺑﻮد و� در
رﺟﺎیﺷهﺮ ،ﻣﺎ در روز ﻓﻘﻂ دو �ﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮاﺧﻮری داﺷت�ﻢ و بﻘ�ﻪاش
ی
�
ین
ﻫﻤن ،اﺟﺎزەی اﺳﺘﻔﺎدە از
را اﺻﻄﻼﺣﺎ »در�ﺴﺘﻪ« ﺑﻮد�ﻢ .بﻪﺧﺎﻃﺮ
گ
ﻓﺮﻫﻨ� �ﺎ ش
رﺟﺎیﺷهﺮ را ﻧﺪاﺷت�ﻢ.
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ورز� ی
�
�
ت
رﺟﺎیﺷهﺮ ﺷﺪ�ﺪ ،آ�ﺎ ﻣﺴﺘﻘ�ﻤﺎ
بﻌﺪ از آن ﭼﻨﺪ روز او�ﻦ ،وﻗی ﺷﻤﺎ وارد ی
ﺑﺮدە ﺷﺪ�ﺪ بﻪ ﺟﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای بﻘ�ﻪی ئ
ﺑهﺎئﻫﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ی
رﺟﺎیﺷهﺮ� ،ﮏ روز ﻣﺎ را در ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻧگﺎە داﺷتﻨﺪ،
در ﻫﻨگﺎم ورود بﻪ ی
ً
ﺧﻮی ﻧ�ﺴﺖ .ﻫﻤﻪی زﻧﺪاﻧ�ﺎن را اول �ﺑﺮﻧﺪ آنﺟﺎ ،بﻌﺪ
ﮐﻪ اﺻ� ﺟﺎی ب
ﺗﻮز� ــﻊﺷﺎن �ﮐﻨﻨﺪ بﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻪ بﺎ�ﺪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻫﯿﭻ ی ن
ﭼ� ﻧﺪارد،
ی
ﻗﺎﭼﺎﻗ�
و �ﺴ�ﺎر ﮐﺜ�ﻒ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺟﻮر آد� ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ ،از ﻗﺎﺗﻞ و
��
�
ﻣﻮاد و ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺎ ﺳﺎرق ﻣﺴﻠﺢ .در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﭼهﺎر بﺎر ﺳﺎ�ﻫﺎ�ﻤﺎن را ﮔﺸتﻨﺪ و
ﻣﻘﺎدﯾﺮی از وﺳﺎ�ﻠﻤﺎن را ﺑﺮداﺷتﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺪاد و ﺧﻮدکﺎر و �
ﺗ�� ﮐﻪ ﺑﺮای ر�ﺶ
ﺗﺮاﺷ�ﺪن داﺷت�ﻢ  .بﻌﺪ از آن �ﮏ روز ﮐﻪ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻮد�ﻢ ،ﻓﺮدا�ﺶ ﻗبﻞ
ت
در ﺳﺎﻟﻦ ﻋﺪەای
از ﻇهﺮ رﺳ�ﺪ�ﻢ بﻪ ﺑﻨﺪ زﻧﺪان .وﻗی ﻣﻦ وارد ﺑﻨﺪ ﺷﺪمِ ،
دم �
۱۰٤
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از دوﺳﺘﺎﻧﻢ را د�ﺪم ،ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺮا بﻐﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﭼﻨﺪ
آﺷﻨﺎی
رﺟﺎیﺷهﺮ� ،ﮏﺟﻮر ﺳﺎزگﺎر ﺷﺪن بﺎ ﻣﺤ�ﻂ ﺑﻮد و
روز ِ
ی
اول ورود بﻪ ی
بﺎ زﻧﺪاﻧ�ﺎن د�ﮕﺮ.
ت
ﺟﺎیﺳﺖ؟
وﻗی �ﮔ���ﺪ ﺳﺎﻟﻦ ،ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن ﭼ�ﺴﺖ؟ ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻪ ﺟﻮر ی
�
رﺟﺎیﺷهﺮ اﺳﺎﺳﺎ زﻧﺪان اﻧﻔﺮادی ﺑﻮدە .زﻣﺎن ﺷﺎە ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﻮدە،
زﻧﺪان ی
و� آن زﻣﺎن بﻪ اﺳﺘﻔﺎدە ﻧﺮﺳ�ﺪە و بﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪە اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻦ
ﻣ� و بﻪ ﻃﻮل ﭼهﻞ ت
ﮐﻪ �ﮔ��ﻢ ،راﻫﺮوی ﺑﻮد بﻪ ﻋﺮض ﺳﻪ ت
ﻣ� ،ﮐﻪ دو
ی
ادی دو
ﻫﺎی ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮ �
ﻃﺮﻓﺶ رد�ﻒ اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﻮد؛ اﺗﺎﻗﮏ ی
ت
ت
ﻫﺎی بی در ﮐﻪ
ﻣ� در دو ﻣ� ﺑﻮد .ﺣﺪود � اﺗﺎق ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ .اﺗﺎق ی
ﭘﺮدەای ﮐﻪ ﺟﻠ��ﺸﺎن آو�ﺰان ﺑﻮد ،ورودیﺷﺎن را ﻣﺸﺨﺺ �ﮐﺮد .واﻗﻌﯿتﺶ
�
ﺣﺪا�� دو ﻧﻔﺮ بﺎ�ﺪ ﺳﺎ�ﻦ بﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮاﻗ� ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﺗﺎق،
ت
ﺟﻤﻌ�ﺖ زﻧﺪان ز�ﺎد �ﺷﺪ ،ﺣی ﭼهﺎر ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در �ﮏ اﺗﺎق �ﺧﻮاﺑ�ﺪ�ﻢ و
گ
ﻧﺪ� �ﮐﺮد�ﻢ .اﻧﺘهﺎی ﺳﺎﻟﻦ دﺳتﺸﻮیﻫﺎ ﺑﻮد و ّ
ﺣﻤﺎم ،و �ﮏ پﺎ�ﺮد ﺑﻮد ﮐﻪ
ز
ی
ن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎی ﮐﻪ �ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳ�گﺎر بﮑﺸﻨﺪ؛ و در ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎی
ﻣ� در ﺳﻪ ت
دو ت
ﻣ�ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳ�گﺎر ﮐﺸ�ﺪن ﺑﻮد ،دوﻗﻔﺴﻪی ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﮥ ﺳﺎﻟﻦ
ﻫﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﺳﺎﻟﻦ بﺎز
یﺑ�ون ﺳﺎﻟﻦ ﺣ�ﺎ� ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﻮاﺧﻮری .در ﺑﻨﺪﻫﺎی د�ﮕﺮ� ،
اﺳﺖ و� ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺎ در�ﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﺎ در روز ﻓﻘﻂ دو �ﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻮاﺧﻮری داﺷت�ﻢ ،و ت
بﺎ� روز داﺧﻞ ﺑﻮد�ﻢ بﺎ در�ﺴﺘﻪ ،و از اﯾﻦ بﺨﺶ
ﻧ�ﺗﻮا�ﺴت�ﻢ یﺑ�ون ﺑﺮو�ﻢ .اﺳﺘﻔﺎدە از ﻫﻮاﺧﻮری ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘ�ﺎدەروی �ﺎ ت
ﺣی
دو�ﺪن ﺑﻮد ،و ت
ﺣی آدمﻫﺎی ﺳﻦوﺳﺎلدارگﺎ� اوﻗﺎت �دو�ﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ��
از ﻣﺸکﻼت ﻣهﻢ زﻧﺪان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی آﻧﺠﺎ ،ﻻاﻗﻞ در دو ﺳﺎل اول
ﻓﯿ� ب ف
ﺳ��ﺠﺎت و ﻣﯿﻮە ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻫﻤﻪ دﭼﺎر ﯾﺒﻮﺳﺖ �ﺷﺪﻧﺪ و از
ب
�
ن
ﺗﻮﺻ�ﻪﻫﺎی ﻗﺪ��ﺗﺮﻫﺎ بﻪ ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ﺟﺪ�ﺪ �آﻣﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ روزی
۱۰٥
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ﻧ�ﻢ ﺳﺎﻋﺖ� ،ﮏ ﺳﺎﻋﺖ بﺎ�ﺪ ﭘ�ﺎدە روی ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﺪە و رودە کﺎر ﮐﻨﺪ و دﻓﻊ
آﺳﺎن ﺷﻮد.
ً
ت
اﯾﻦ را ﻫﻢ بﮕ��ﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﺠﺎ اﺻ� ﻧﻮر ﻃﺒ�� ﻧﺪاﺷت�ﻢ .ﭼﻮن ﺣی ﭘﻨﺠﺮەﻫﺎ
را از یﺑ�ون آﻫﻦ زدە ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ض
ت
ﺗﻮا�ﺴی
بﻌ� وﻗﺖﻫﺎ �ﮏ ﭘﻨﺠﺮەای را �
بﺎز ﮐین ﮐﻪ از آن ﻧﻮر ک� �آﻣﺪ داﺧﻞ و ﻫﻮا ﻫﻢ �آﻣﺪ .ﻣﻦ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
دورەی زﻧﺪاﻧﻢ ،ﻓﻘﻂ دو �ﺎ ﺳﻪ بﺎر ﻣﺎە و ﺳﺘﺎرە در آﺳﻤﺎن د�ﺪم ،آن ﻫﻢ ف
زﻣﺎی
ﮐﻪ اﺳتﺜﻨﺎﺋﺎ اﺟﺎزە دادﻧﺪ ﻫﻮا ﮐﻪ داﺷﺖ ﺗﺎر�ﮏ �ﺷﺪ� ،ﮏر�ــﻊ ﺑ� ت
ﺸ� در
ﺣ�ﺎط بﻤﺎﻧ�ﻢ ﺗﺎ ﻣﺎە و ﺳﺘﺎرە ﻫﺎ را ﺑبﯿن�ﻢ.
ت
در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ،ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�-ﻋﻘ�ﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻓﺮق ﻫﻢ ﻧ�ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ئ
بﺎ� ،اﺻﻼحﻃﻠﺐ ش
ﺳ�ی ش
بﺎ� ،ﻣﺠﺎﻫﺪ ش
ﺑهﺎئ ش
بﺎ� ،ﺟﻨبﺶ ب ن
بﺎ�،
ﮐﺮد ش
بﺎ� و. ...
�ﺷﻮد ﺣﺪس زد ﮐﻪ ت
رﺟﺎیﺷهﺮ ﺷﺪ�ﺪ ،و ﻓﻀﺎ را از ﻧﺰد�ﮏ
وﻗی
وارد ی
گ
�
ﺣﺘﻤﺎ بﻪرﻏﻢ آﻣﺎد�ﻫﺎی ﻗب� ،ن
زﻣﺎی ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ بﻪ ﻧﻮ�
ﻟﻤﺲ ﮐﺮد�ﺪ،
ﺧﻮدﺗﺎن را در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی �ﺴﺘﻪ وﻏ��ﺐ ﭘ�ﺪا ﮐﻨ�ﺪ .ﭼﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل ﮐﺸ�ﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧ�ﺪ بﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی ﮐﻪ یﺑ�ون از زﻧﺪان داﺷت�ﺪ ﻓﮑﺮﮐﻨ�ﺪ؟ بﻪ آن
تن
آﻣﻮﺧن؟
ﻗﺮار بﺎ ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺮای
ت
ف
اول اﯾﻦ را بﮕ��ﻢ ﮐﻪ �ﺎد ت ف
ﮔﺮﻓن در زﻧﺪان ،ﻓﻘﻂ آﻣﻮﺧن ﺳ�ﺴﺘﻤﺎﺗ�ﮏ ﻧﺒﻮد.
�ﻌی ت
در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ،ﺧ�� آﻣﻮزش وﺟﻮد داﺷﺖ .ف
وﻗی ﺗﻮ بﺎ
�ﺎدﮔ�ی
�ﮔﺬﺷﺖ بﻘ�ﻪ آﺷﻨﺎ �ﺷﻮی ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﺠ��ﻪﻫﺎی د�ﮕﺮان� ،ﺴ�ﺎر ی
�
ً
دارد .ﻣﺜ� آﻧﺠﺎ آد� ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻔﺪە ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﻮد .د�ﮕﺮی ﺣﺪودا ﺑ�ﺴﺖ
ﺳﺎل آﻧﺠﺎ ﺑﻮد  .اﻟﺒﺘﻪ ض
بﻌ�ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺧ�� ز�ﺎدی آﻧﺠﺎ ﺑﻮدەاﻧﺪ ،بﺎ د�ﮕﺮان
ت
ﺑ�ﺸ� ﺗﺮﺟﯿﺢ �دﻫﻨﺪ� .ﺧﻮاﻫﻢ بﮕ��ﻢ
ﺗﻨهﺎی را
ﺧ�� ﻣﺮاودە ﻧﺪارﻧﺪ و ی
تف
آﻣﻮﺧن ،در ﻫﻤﺎن ﺟ��ﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ �ﺷﺪ.
�ﺎدﮔ�ی و
ی
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اﻣﺎ ورود ﺟﺪی بﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰی ﺷﺪە ،ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ بﻌﺪ از
ﺣﺪود دو ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .و ﺗﻼش ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر�ﺰیﻫ یﺎی ﮐﻨﻢ ﺑﺮای
�ﺎدﮔ�ی ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮە ﺑﻮد راﺟﻊ بﻪ �ﮏ
ﻫﺎی از اﯾﻦ
ی
ی
�ﺎدﮔ�ی .بﺨﺶ ی
ً
ت
ت
ﻣﻮﺿ�ع �ﺎ ﻣﺤﻮر ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧی �ﺎ روانﺷﻨﺎ� �ﺎ ﺣی ﻣﺜ� گﺎ� در
ً
ﻣﻄﻠی را بﺨﻮاﻧ�ﻢ و در�ﺎرەاش بﺎ ﻫﻤﺪ�ﮕﺮﮔﻔﺘﮕﻮﮐﻨ�ﻢ،
ﻣﻮرد اﺧبﺎر روز  .ﻣﺜ� ب
�ﺎ ت
ﺣی �ﮏ ﻣﻄﻠﺐ را بﺨﻮاﻧ�ﻢ و بﻪ اﻧگﻠ�� راﺟﻊ بﻪ آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨ�ﻢ ،ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤ��ﻦ اﻧگﻠ�� ﺷﻮد.
رﺟﺎیﺷهﺮ ﻣﺸکﻞ �ﺴه�ﻼت ﻫﻢ ز�ﺎد ﺑﻮد ،ﭼﻪ از ﺟهﺖ ﮐﺘﺎب و
اﻟﺒﺘﻪ در ی
ت
ﻏﺬای .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ آﻧﺠﺎ گﺎ� اوﻗﺎت ﻣﺎە
دﻓ� و ﭼﻪ از ﺟهﺖ ﻣﻮاد ی
ً
ً
بﻪ ﻣﺎە ﻣﯿﻮە ﻧ�آﻣﺪ .ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﺻ�؛ ﻣﺜ� ﮔﻮﺷﺖ ﻋﺎدی �ﺎ ﮔﻮﺷﺖ
ﭼ�خﮐﺮدە ،ﺷﺎ�ﺪ بﻌﺪ از دو ﺳﺎل اول ﺣبﺴﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺪ بﻪ زﻧﺪان� .ﺧﻮاﻫﻢ
ت
ﺗﻌﺎﻣﻼئ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﺳﺎﻟﻦ بﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان
بﮕ��ﻢ ﮐﻪ بﻪ ﻣﺮور و بﻌﺪ از
ت
اﻣکﺎﻧﺎی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘ�ﺶ از آن ﺧ�� ﻣﺤﺪود�ﺖ
داﺷﺖ ،بﺎﻷﺧﺮە �ﮏ
وﺟﻮد داﺷﺖ.
ً
�ﮏ ﻧﮑﺘﻪی د�ﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮ� ﺣکﻢ زﻧﺪاﻧ�ﺎن رﺟﺎی ﺷهﺮ بﺎﻻ ﺑﻮد� ،ﻌین
ی
ً
ﭼهﺎر ﺳﺎل ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺣکﻢ ﺑﻮد و ﻣﻌﻤﻮ� آﻧﺠﺎ ﺣکﻢﻫﺎ دە ﺳﺎل ،پﺎﻧﺰدە ﺳﺎل،
ض
ابﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد .بﻪﺧﺎﻃﺮ ی ن
دروی آدمﻫﺎ ز�ﺎدﺗﺮ ﺑﻮد و
ﻫﻤن ک� ﻓﻀﺎی
ﺧ�� از آدمﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻓﺮدی داﺷتﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن.
ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻓﺮدی ﭼ�ﺴﺖ؟
ً
ت
�ﻌین ﻣﺜ� ﮐ� ﻫﺮ روز ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎی داﺷﺖ ،بﺎ �ﮏ�ی
ش
ﺣﺎﻻ�وع
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎ� ،ﮐﻪ یﺑ�ون ﻫﻢ ﺣﻮزەی ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻮد و
ً
ﮐﺮدە ﺑﻮد بﻪ ﺧﻮاﻧﺪن� .ﺎ ﻣﺜ� �داﻧﻢ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ در دوران ﺣبﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؛ �� دو ﻧﻔﺮ در ﺣﻮزەﻫﺎی ﺗﻌﻠ�ﻢ و ﺗ���ﺖ و روانﺷﻨﺎ� ﺑﻮدﻧﺪ؛
�ﮏ ﻧﻔﺮ دورەی کﺎﻣﻞ ﻋﺮﻓﺎن )آﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﺷﻤﺲ و ﻋﻄﺎر و (....ﺧﻮاﻧﺪە ﺑﻮد
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و ﮐﺘﺎبﻫﺎی در ی ف
ﻫﻤن زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﺎرش �دادﻧﺪ ﮐﻪ از یﺑ�ون �آﻣﺪ .اﯾﻨهﺎ
ی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮدی آدمﻫﺎ ﺑﻮد.
ش
آﻣﻮزشﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ز�ﺎن ﻫﻢ ﻓﺮدی �وع ﺷﺪە ﺑﻮد ،بﺎ �ﮏ �ﺎ دو ﻧﻔﺮ؛
ﻫﻢ ﻓﺮا�ﺴﻪ و ﻫﻢ اﻧگﻠ�� .ﭼﻮن آﻧﺠﺎ ﺳﻪ ﭼهﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧگﻠ��
ﺧﻮب �دا�ﺴتﻨﺪ و اﯾﻨهﺎ ش�وع ﮐﺮدﻧﺪ بﻪ آﻣﻮزش دادن .ﺑﺮای ز�ﺎن ﻓﺮا�ﺴﻪ
ﻫﻢ اﺳﺘﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮا�ﺴﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪە ﺑﻮد و ﻓﺮا�ﺴﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪاش
ﺧ�� ﺧﻮب ﺑﻮد .دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ بﺎ او ﻓﺮا�ﺴﻪ �ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﮐ� ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
�ﺧﻮاﺳﺖ رو� �ﺎد بﺪﻫﺪ و� �ﺸﺪ ﭼﻮن ﮐﺘﺎب رو� ﻧ�ﺎﻣﺪ.
ً
ض
ﮐﺘﺎی را
آﻣﻮزش در بﻌ� ﻣبﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎ� ﻫﻢ ﺑﻮد؛ ﻣﺜ� دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ب
�ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در�ﺎرەاش بﺎ ﻫﻢ ﺻﺤبﺖ �ﮐﺮدﻧﺪ .اﺗﻔﺎق د�ﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
آدمﻫﺎ ا�ﺮ در زﻣﯿﻨﻪای آﻣﻮزش د�ﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ بﻪ د�ﮕﺮان ﻫﻢ آﻣﻮزش
ً
�دادﻧﺪ .ﻣﺜ� ﭼهﺎر ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ �ﺷﺪﻧﺪ و �آﻣﺪﻧﺪ و ﻃﺮف ،اﻃﻼﻋﺎ�ﺶ
را اﻧﺘﻘﺎل �داد؛ ﻣﺜﻞ یﺑ�ون ﮐﻪ کﻼس داﺷتﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻫﻢ کﻼسﻫﺎیﺷﺎن را
ﺑﺮﮔﺰار �ﮐﺮدﻧﺪ.
در ش�ا�ﻂ ﻣﺤﺪود زﻧﺪان و در راﻫﺮوﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎی ﮐﻮﭼ� ﮐﻪ بﻪ ﮔﻔﺘﻪی
ﺷﻤﺎ ﻫﻮا�ﺶ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻪ یﻧ�وی ی ن
�ﺎدﮔ�ی ﺑﻮد؟
اﻧﮕ�ەی اﯾﻦ ﺗکﺎﭘﻮ و
ی
ی
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ی ف
اﻧﮕ�ە �ﮏ ﺟﻮر ﻣبﺎرزە ﺑﻮد .ﺷﯿﻮەای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن
ﻫﺎی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺪە ﻫﺠﺪە ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدە ﺑﻮدی .آدم ی
ً
ً
ﻣﺜ� ﮐ� ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻗب� دا�ﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷ� ﺑﻮدە ،بﻪﺷﺪت بﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎ� ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ز�ﺎدی داﺷﺖ ،اﻧگﻠ�� را ﺧﻮدش
�ﺧﻮاﻧﺪ و ت
بﮕ�د �آﻣﺪ بﻪ ﮔﺮوە ﻣﺎ و بﺎ ﻫﻢ بﻪ
ﺣی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧگﻠ�� �ﺎد ی
ز�ﺎن اﻧگﻠ�� ﺻﺤبﺖ �ﮐﺮد�ﻢ .ش
بﺨ� از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ن
ﺑﺘﻮای آن دوران را بﮕﺬر نای ﭼﻮن واﻗﻌﯿتﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ زﻣﺎن
ﻧ�ﮔﺬﺷﺖ .ت
وﻗی ﮐﻪ بﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧگﺎە �ﮐین � ،ﺑﯿین ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل �ﺎ دە ﺳﺎل
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ﮔﺬﺷﺘﻪ .اﻣﺮوز ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ بﻪ ﻫﻢ ن
زدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و� آن
ً
اﺻ� ﭼﺸﻢ بﻪ ﻫﻢ زدن ﻧﺒﻮد و وزن زﻣﺎن ﺧ�� ﺣﺲ �ﺷﺪ.
ﻣﻮﻗﻊ
اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎ ﺟﺰ وﺳ�ﻠﻪای ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در دوران ﺣبﺲ،
آ�ﺎ ﺗﻮا�ﺴﺖ دﺳﺘﺎوردی ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻫﻢ کﺎرﮐﺮد داﺷﺘﻪ
بﺎﺷﺪ؟
ﻫﺎی ﺑﺮای اﺛﺮﮔﺬاری روی ﺧﻮدﺷﺎن ﭘ�ﺪا
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧ�� از آدمﻫﺎ ،راە ی
�ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ض
�ﺎدﮔ�یﻫﺎ روی ﺧﻮدﺷﺎن و آﯾﻨﺪەﺷﺎن
بﻌ�ﻫﺎ ﻫﻢ بﺎ اﯾﻦ
ی
�
ﺘﻤﺎ ی �
ﻫﺎی �ﺎد
�ﻣﺎ�ﻪﮔﺬاری �ﮐﺮدﻧﺪ .بﻪﻧﻈﺮم �آ�ﺪ ﮐﻪ �ﮏ ﺗﻌﺪادی ﺣ
ﭼ� ی
گ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪی زﻧﺪ� ﺧﻮد در یﺑ�ون از زﻧﺪان ،از آن اﺳﺘﻔﺎدە ﮐﺮدﻧﺪ،
�
�ﺎدﮔ�یﻫﺎی د�ﮕﺮﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد.
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ازﮐﺘﺎبﻫﺎ ،بﻠ�ﻪ
ی
ﻫﺎی؟
ﻣﺜﻼ ﭼﻪ ﻧ�ع
ی
�ﺎدﮔ�ی ی
ً
رﺟﺎیﺷهﺮ ﻧﺒﻮد.
ﻣﺜ� ﺑﺮ ﺧﻼف او�ﻦ ﮐﻪ در آن ﺳﺎز ﺑﻮد و ﺳﺎز �زدﻧﺪ؛ در ی
تن
ﻧﻮاﺧن
رﺟﺎیﺷهﺮ ﺧﻮدش �ﮏ ﺳﻪﺗﺎر درﺳﺖ ﮐﺮد و�ﻌﺪ
�� از بﭽﻪﻫﺎ در ی
ن
ض
ﺳﺎز را بﺎ آن ﺳﻪﺗﺎر را �ﺎد ﮔﺮﻓﺖ .بﻌ� وﻗﺖﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫ�ی
ً :
ﻣﺜ� ﻧﻤﺎ�ﺶ اﺟﺮا �ﮐﺮد�ﻢ.
ﻫﻢ داﺷت�ﻢ
گ
ت
ﻏ� از اﯾﻦﻫﺎ �ﺎ آﻣﻮزش آ�ﺎدﻣ�ﮏ ،درس زﻧﺪ� ﺑﻮد .ﺣی از ﺗﺠ��ﻪﻫﺎی
اﻣﺎ ی
ف
ت
ﻫﺎی را �ﺎد �ﮔﺮﻓی ﮐﻪ
آدمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وا�نﺶﻫﺎ و �ﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎ�ﺸﺎن ی
ﭼ� ی
ً
ن
بﮕ�ی .ﻧ�ﺧﻮاﻫﻢ اﺻ� اﯾﻦ را در
اﻣکﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻫﺎی د�ﮕﺮ ﺑﺘﻮای �ﺎد ی
ت
ﻣﺘﻔﺎوی اﺳﺖ؛ ﺣﺎﻻ
ﮐﻔﻪی ﺗﺮازو بﮕﺬارم ،و� اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
�ﺎدﮔ�ی ﭼﻪ از روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ از روی ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻫﻢز�ﺴ تی و
اﯾﻦ
ی
گ
ش
زﻧﺪ� بﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ از ﺗﺠ��ﻪی ﺧﻮدت در آن �ا�ﻂ ،ﭼﻪ از ﺗﺠ��ﻪﻫﺎی
د�ﮕﺮان.
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ن
آ�ﺎ رابﻄﻪی ی ن
زﻧﺪایﻫﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس بﺎورﻫﺎ وﮔﺮوەﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳ�ﺎ� ﺑﻮد؟
ﺑن
ً
ً
ﻣﺜ� ﺷﻤﺎ �ﺗﻮا�ﺴت�ﺪ از ﮐ� ﮐﻪ ﺟﻨبﺶ ب ن
ﺳ�ی �ﺎ ﻣﺜ� ﭼﭗ �ﺎ ﻣ�-
ً
بﮕ��ﺪ؟ �ﺎ ﻣﺜ� �ﮏ اﺻﻼحﻃﻠﺐ �ﺗﻮا�ﺴﺖ ﺑ�ﺎ�ﺪ
ﻣﺬﻫی ﺑﻮدە ز�ﺎن �ﺎد ی
ب
بﮕ�د؟ اﯾﻦ ﺗﻘﺴ�ﻢﺑﻨﺪیﻫﺎ ﮐﻪ در یﺑ�ون از
و از ﺷﻤﺎ ﺗﺨﺼﺼﺘﺎن را �ﺎد ی
زﻧﺪان در ﺟﺎﻣﻌﻪ گﺎ� ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد؟
�
�
ابﺪا اﯾﻨﺠﻮری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ �ﮏ ﺑهﺎئئ
واﻗﻌﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ� .ﻌین
اﯾﻦ ﺧﻂ ش
ﮐ�
ﻓﻘﻂ از �ﮏ ئ
ﺑهﺎئ� ،ﺎ �ﮏ اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻓﻘﻂ از �ﮏ اﺻﻼحﻃﻠﺐ ی �
ﭼ�ی �ﺎد
بﺨ� از ﺟ��ﺎن زﻧﺪان ،در � زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﺧﻂ ش
بﮕ�د .ش
ﮐ�ﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ی
ً
ﻫﺎی ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ را �ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺻ� ﻓﮑﺮ
ﺑﻮد و ﺧ�� از آدم ی
�ﮐﺮدﻧﺪ بﺎ�ﺪ اﯾﻦﻃﻮر بﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ �� از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی زﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﮐ�ﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ� .ﻌین
اواﺧﺮ دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد و اوا�ﻞ ﻧﻮد ،ﺧ�� از اﯾﻦ ﺧﻂ ش
گ
�
ف
تف
ﻧﺪاﻧ�ﺎی آﻧﺠﺎ
پﺬﯾﺮﻓن �ﮑﺪ�ﮕﺮ زﻧﺪ� � ﮐﺮد�ﻢ .ز
ﻣﺎ واﻗﻌﺎ آﻧﺠﺎ بﺎ ﻫﻢ و بﺎ
ً
ﻣﺜ� ﺧﺎﻧﻮادەﺷﺎن در ﺑ�ون ،از دﺳﺖ ئ
ﺑهﺎئﻫﺎ ﻃﺒﻖ بﺎور ﺳ ت
ﻨی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ی
ﺧﻮد ی ن
ﭼ�ی ﻧ�ﺧﻮردﻧﺪ ﭼﻮن ﻓﮑﺮ �ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺠﺲاﻧﺪ و� اﯾﻦ آدمﻫﺎ در
زﻧﺪان ﻧﻪ ﻓﻘﻂ بﺎ ﻣﺎ دوﺳﺖ و ﻧﺰد�ﮏ ﺑﻮدﻧﺪ بﻠ�ﻪ بﺎ ﻣﺎ ﻏﺬا �ﺧﻮرد� .ﺴ�ﺎری
ﺗﻐﯿ�ﮐﺮدﻧﺪ .
از آدمﻫﺎ در زﻧﺪان ی
�ﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ بﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﻤﻪ پﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐ� آﻧﺠﺎ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ بﺨﻮاﻫﺪ د�ﮕﺮی را اﻗﻨﺎع ﮐﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎدات د�ﮕﺮی را ﺗﻐ یﯿ� دﻫﺪ،
ﺻﺤبﺖ ﻧ�ﮐﺮد .ﭼﻮن واﻗﻌﯿتﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐ� بﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮدش
�ﺗﻮا�ﺴﺖ اﯾﻦ دوران ﺳﺨﺖ را بﮕﺬراﻧﺪ ،و ا�ﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻋﺘﻘﺎدش ت ن
ﻣ�ﻟﺰل
�
ﺷﻮد ،ﻃﺒ�ﻌﺘﺎ ﻧ�ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧ�� بﺤﺚ اﻋﺘﻘﺎدی ،بﻪ آن ﻣﻔهﻮم ﮐﻪ
بﺨﻮاﻫ�ﻢ اﻋﺘﻘﺎدﻣﺎن را بﻪ ﻫﻢ اﻟﻘﺎ ﮐﻨ�ﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در آنﺟﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮر
ت
ﻋﻘ�ﺪی داﺷت�ﻢ ،ﺳینّ داﺷت�ﻢ ،ﻧﻮﮐ�ﺶ
بﺎوری داﺷت�ﻢ .ﺳ�ﺎ� داﺷت�ﻢ،
ض
ض
روﺣﺎی ﺷﺪە ﺑﻮد ،ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ بﻌ�ﻫﺎ�ﺸﺎن
پﺪر
ﻣﺴ�� داﺷت�ﻢ ﮐﻪ �
ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﭼﭗ داﺷتﻨﺪ ،اﺻﻼحﻃﻠﺐ داﺷت�ﻢ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
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ن
ت
ﮐﺴﺎی ﮐﻪ ت
ﺣﮑﻮﻣی ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺣی در ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﻣﺬﻫیﺗﺮ و
اﺻﻼحﻃﻠﺐﻫﺎی
ب
ئ
ﻣﺬﻫی داﺷت�ﻢ ،ﻧهﻀﺖ آزادی داﺷت�ﻢ ،ﺑهﺎئﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ� .ﻌین
ﻣ� -ب
ش
ین
ﻣﺬﻫی و دﯾ و ﺳ�ﺎ� بﺪون ﺧﻂﮐ�.
ﺗﻨﻮ� از اﻋﺘﻘﺎدات و ﻧﮕﺮشﻫﺎی
ب
گ
ﻓﺮﻫﻨ� -ف
ش
ورز� در زﻧﺪان .ﮔﻔﺘ�ﺪ ﮐﻪ
ﻫ�ی و
ﺑﺮﮔﺮد�ﻢ بﻪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎی
رﺟﺎیﺷهﺮ ﺑﻮد�ﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزە ﻧﺪاﺷت�ﺪ
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﻪ در ی
گ
ﮐﻪ وارد بﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨ� زﻧﺪان �ﺸ��ﺪ.
ً
ﻧﻪ؛ اﺻ� .ﺷﺶ ﻣﺎە آﺧﺮی ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم  ،ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ �ﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮود و
در ﻫﻔﺘﻪ ،دە ﺗﺎ ﮐﺘﺎب از ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪی آﻧﺠﺎ ﺑ�ﺎورد و ﻫﻔﺘﻪی بﻌﺪ بﺎ�ﺪ آن دە
بﮕ�د .بﻌﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ بﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎ بﻪ ﺑﻨﺪ بﺎﻻ
ﮐﺘﺎب را �ﺲ �داد ﺗﺎ دە ﮐﺘﺎب د�ﮕﺮ ی
ن �
ت
ﭼ�ﮐﻦﻓ�ﮑﻮن ﺷﺪ .ﺣی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺨ�
و ش�ا�� ﮐﻪ ﭘ�ﺶ آﻣﺪ ،ﻫﻤﻪ ی
�
ﺧﻮدﻣﺎن را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آن ﺳﺎز ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﻔﺘﻢ را �� از بﭽﻪﻫﺎی ﮐﺮد ،ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ پﺎرﺳﺎل اﻋﺪام ﺷﺪ ،زاﻧ�ﺎر ﻣﺮادی ،درﺳﺖ ﮐﺮد .ﺳﻪﺗﺎری ﮐﻪ
�
اﻧﮕ� ﺑﻮد  .بﻌﺪ از اﻋﺪاﻣﺶ ﻇﺎﻫ �ﺮا ﻓ�ﻠ� از ف
ﺣ�ت ی ف
زﻣﺎی ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ،واﻗﻌﺎ ی
در ﺑﻨﺪ ﺳﺎز زدە ﺑﻮد ﻫﻢ پﺨﺶ ﺷﺪ .ا�ﺮ زاﻧ�ﺎر ﺳﻪﺗﺎر �زد ،از �� از زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ت
ﻣﻮﺳ�� بﻠﺪ ﺑﻮد� ،ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ت
وﻗی او آزاد ﺷﺪ،
د�ﮕﺮی ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و
زاﻧ�ﺎر ﺧﻮدش ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻤ��ﻦ �ﮐﺮد  �� .دو بﺎر در بﺎزر�ﻫﺎ �ﺧﻮاﺳتﻨﺪ
ﺳﺎزش را بﺑ�ﻧﺪ و ت
ﺣی ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻢ درﺟ��ﺎن اﻧﺘﻘﺎل ،ﺳﺎزش ﺷﮑﺴﺖ و د�ﮕﺮ
بﻪ او ﻧﺪادﻧﺪ.
�� از بﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮشﺧﻂ ﺑﻮد و ﺧﻮشﻧ��� درس �داد ،بﺎ ��
ﺣی بﺎ ﺧﻮدکﺎر� .ﺎ بﭽﻪﻫﺎی �ﮐﺮد ،کﺎرﻫﺎی ت
دو ﺗﺎ ﻗﻠﻢ و ت
دﺳی درﺳﺖ �ﮐﺮدﻧﺪ:
گ
ﻫﻢ ﻗﻼب ف
بﺎ� ،ﻫﻢ بﺎ ﻧﺦﻫﺎی رﻧ� دﺳتﺒﻨﺪ و ﮔﺮدﻧبﻨﺪ درﺳﺖ �ﮐﺮدﻧﺪ و
ف
ت
ﺣی آﻣﻮزش �دادﻧﺪ.
ﮐﺴﺎی ﻫﻢ �ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و بﻪﻋﻨﻮان ﮐﺴﺐ وکﺎر ،درﺳﺖ
ً
�ﮐﺮدﻧﺪ و �ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺜ� ﻓﺮض ﮐﻨ�ﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪم �ﺧ��ﺪم
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و ﻫﺪ�ﻪ �دادم یﺑ�ون �� .دو ﺗﺎ از بﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روی ﭼﻮب وﺳﻨﮓ
ﮐﻨﺪەکﺎری �ﮐﺮدﻧﺪ.
در ش�ا�� ﮐﻪ ﮔﻔﺘ�ﺪ ت
ﺣی ﺗﯿﻎ ﺻﻮرتﺗﺮ شا� را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای
ت
دﺳی ﭼﻪ وﺳﺎ�� داﺷت�ﺪ؟ ﻣﻮاد اوﻟ�ﻪی اﯾﻦﻫﺎ ازﮐﺠﺎ �آﻣﺪ؟
کﺎرﻫﺎی
ً
ض
ض
بﻌ� زﻧﺪایﻫﺎ ،ﻣﺜ� ی ن
ﻫﻤن زاﻧ�ﺎر ،آﻧﻘﺪر ﺳﺎلﻫﺎی ز�ﺎدی آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ بﺎ
رﺋ�ﺲ زﻧﺪان رو در رو آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ �ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮا�ﺸﺎن
�ﺧ��ﺪﻧﺪ .گﺎ� اوﻗﺎت ﻫﻢ بﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی ،ﻣﺠﻮز �ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و� ﺧ��
ً
از اوﻗﺎت ﻫﻢ بﺎ ﺧﻼﻗ�ﺖ �ﮏ ی �
ﻫﺎی �ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺜ� ﻣﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد�ﻢ،
ﭼ� ی
ً
اﺻ� ﭼﺎﻗﻮ ﻧﺒﻮد آﻧﺠﺎ و بﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﻣﺠﻮز دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﺑ�ﺎ�ﺪ .در دو
ً
ﺳﺎل اول ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﺎ� �ﮏبﺎر ﮔﻮﺟﻪ �ﺎ ﺧ�ﺎر ﺑ�ﺎ�ﺪ زﻧﺪان� ،ﺎ ﻣﺜ� ﻣﯿﻮە
ﺑ�ﺎ�ﺪ .و بﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ِﺗﻪ ﻗﺎﺷﻖ را �ﺗﺮاﺷ�ﺪﻧﺪ ،روی ﺳﻨﮓ �ﺳﺎﯾ�ﺪﻧﺪ
گ
ً
و �ﺷﺪ ﭼﺎﻗﻮﮐﻪ ﻣﯿﻮە و ﺧ�ﺎر وﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧ� را بﺑ�ﻧﺪ� .ﺎ ﻣﺜ� اﯾﻦ ﻇﺮفﻫﺎی
ﭼهﺎر ت
ﻟﯿ�ی ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮفﺷﻮی و دﺳتﺸﻮی را ﮐﻪ پﻼﺳت�� ﺑﻮد ،ت
وﻗی ﺗﻤﺎم
�
ی
ی
�ﺷﺪ ،روی گﺎز داغ �ﮐﺮدﻧﺪ و �ﮏ ﮐﻔﻪاش را �ﺑ��ﺪﻧﺪ ،بﻌﺪ ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ
�ﮐﺮدﻧﺪ و �ﺷﺪ آبﮐﺶ� .ﺎ ی ن
ﻏﺬای.
ﻫﻤن �ﺷﺪ ﺗﺨﺘﻪی ﺧﺮدﮐﺮدن ﻣﻮاد ی
ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ د�ﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻢ از ﺳﺎل  ۹۱ش�وع ﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ و
ﻫﺎی ﺗﻨﻈ�ﻢ �ﮐﺮد�ﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻮروز و ﺷﺐ �ﻠﺪا و ﺳﺎﯾﺮ اﻋ�ﺎد ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
ئن
ﺗﺎئ ﻫﻢ ﺗﺌﺎﺗﺮ �� .از
ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺮﺧﻮا �ﺎ ﻣﺴﺎبﻘﺎت ﮔﺮو� ،و ﺳﻪ ﭼهﺎر ی
ﻧﻤﺎ�ﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ نن
ﻃ� ﺑﻮد ﮐﻪ �� از ﻫﻢﺑﻨﺪ�ﺎن ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﻮﺷﺖ و اﺟﺮا ﮐﺮد�ﻢ.
ﻧﻤﺎ�ﺸﻨﺎﻣﻪی د�ﮕﺮ ﻫﻢ» ،ﺷﺐﻫﺎی ﺗهﺮان« ،کﺎر ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﺎﻧ�ﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺟﺮا ﺷﺪ .دو ﺳﻪ ﺗﺎ از بﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮشﺻﺪا ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن �ﮏ ﮔﺮوە
ً
ت
ﻣﻮﺳ�� درﺳﺖ ﮐﺮدە ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺮاﻧﻪ �ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺜ� ﺗﺮاﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
�ﮐﻨﻢ در او�ﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺮﮐ�ﺐ ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ،و ﺟﻨبﻪی نن
ﻃ�
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داﺷﺖ و �ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آرم زﻧﺪان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻣﻮزش
ت
ن
ﻣﻮﺳ�� و آواز وکﺎرﻫﺎی ت
ﻫ�ی ،ی ن
دﺳی ﺑﻮد.
ﻫﻤن
ن
اﻣکﺎی ﻧﺪاﺷت�ﻢ .در ﻫﻤﺎن ﺣ�ﺎط
در ﺣﻮزەی ورزش ﻫﻢ ،ﺣﻘ�ﻘتﺶ ﻣﺎ
ﺧﻮدﻣﺎن� ،ﮏ ﺣﻠﻘﻪی �ﺴﮑﺘبﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ؛ ﺗ��ﺶ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ،ﻓﻘﻂ
ﺣﻠﻘﻪاش ﺑﻮد .بﭽﻪﻫﺎ بﺎ ﺗﻮپ پﻼﺳت�� ﻓﻮﺗبﺎل بﺎزی �ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻮر واﻟﯿبﺎل
ﻫﻢ ﺑﻮد؛ دو ﺳﻪ بﺎر ﺟﻤﻊ ﺷﺪ�ﻢ و ﻣﺠﻮزﮔﺮﻓﺘ�ﻢ و ﭘﻮل داد�ﻢ و ﺗﻮپ واﻟﯿبﺎل
ﺧ��ﺪ�ﻢ وگﺎ� در ﺣ�ﺎط واﻟﯿبﺎل بﺎزی �ﮐﺮد�ﻢ.
ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻫﻢ در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮد و ﻋﺪەای بﺎزی �ﮐﺮدﻧﺪ .بﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺗﺨﺘﻪﻧﺮد ﻫﻢ درﺳﺖ �ﮐﺮدﻧﺪ .بﺎ ﻣﻘﻮاﻫﺎی کﺎرﺗﻦﻫﺎی ﺳ�گﺎر ﮐﻪ رویﺷﺎن
ﻃ�ح ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺮد �ﮐﺸ�ﺪﻧﺪ ،و درﻫﺎی ﻧﻮﺷﺎبﻪ بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣهﺮە ،و �ﮏ ﺗﺎ�
ﮐﻪ از ﺟﺎی ﭘ�ﺪا �ﺷﺪ� ،ﺎ �ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ت
ﺣی دو ﺳﻪ بﺎر ﻣﺴﺎبﻘﻪی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺮد
ی
ﺑﺮﮔﺰارﮐﺮد�ﻢ.
ﮔﻔﺘ�ﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤ�ﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد�ﺪ در زﻧﺪان پ ف
بﮕ��ﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم
آﺷ�ی �ﺎد ی
ن
آﺷ�یﺳﺖ .آ�ﺎ پ ن
ﻓﻀﺎ و ﻟﻮازم و ﻣﻮاد پ ض
اﻣکﺎی ﺑﺮایپﺨﺖو�ﺰ
آﺷ�ﺧﺎﻧﻪ و
آنﺟﺎ ﺑﻮد؟
ن
اﺻﻄﻼح زﻧﺪایاش »ﭼﺮاغﺧﺎﻧﻪ« اﺳﺖ .ﮐ� آﻧﺠﺎ ﻧ�ﮔ��ﺪ پ ن
آﺷ�ﺧﺎﻧﻪ ،از
ﺧ�� ﺳﺎلﻫﺎی ﭘ�ﺶ �ﮔ��ﻨﺪ ﭼﺮاغﺧﺎﻧﻪ .زﻧﺪان �ﮏ�ی اﺻﻄﻼﺣﺎت دارد:
ً
ﻣﺜ� »ز�ﺮ ﻫﺸﺖ« ﮐﻪ ﻓﮑﺮ �ﮐﻨﻢ از زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎە ﻣﺎﻧﺪە� ،ﻌیض
ﺟﺎی ﮐﻪ
ی
�
زﻧﺪاﻧبﺎﻧﺎن و بﻪاﺻﻄﻼح اﻵن ،پﺎﺳﺪارﻫﺎ ﻫﺴتﻨﺪ .ﭼﺮاغﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ،ﻫﻤﺎن
پن
آﺷ�ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد .آﻧﺠﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸ�ﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ،وگﺎز ش
ﮐ� ﺷﺪە ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺞ �ﺎ ﺷﺶ
ً
ﺷﻌﻠﻪ داﺷﺖ و در ﻣﻘﻄ� ﭼهﺎر ﺷﻌﻠﻪی د�ﮕﺮ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ک�
ﻫﺸﺖ �ﺎ دە ﺷﻌﻠﻪی گﺎز ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﺪود ﻧﻮد ﻧﻔﺮ� .ﮏ ﺳیﻨﮏ ﻫﻢ ﺑﻮد ﺑﺮای
ف
ﺑﺘﻮای ی ف
دﺳتﺸﻮی
�ﺸﻮی .ﻣﺎ ﻇﺮفﻫﺎ�ﻤﺎن را ﻫﻢ بﺎ�ﺪ در
اﯾﻨﮑﻪ
ﭼ�ی
ی
ی
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روا�ﺖﻫﺎ یی از زﻧﺪان

ﺷﻮی ﺟﺪا�ﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ،ﺟﺎی پﺨﺖو�ﺰ زﻧﺪان
�ﺷﺴت�ﻢ و ﻇﺮف ی
آﻧهﺎی ﮐﻪ ﻗﺪ��ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،د�ﮓ و �ﺸﻘﺎب ﻫﻢ داﺷتﻨﺪ.
ﺑﻮد .ی
�
ض
ﺧﻮی ﻧﺒﻮد .بﻌ� وﻗﺖﻫﺎ ﻫﻢ
ﻏﺬای ﮐﻪ ﺧﻮد زﻧﺪان �داد ،واﻗﻌﺎ ﻏﺬای ب
ی
ﺟ�ەیﺧﺸﮏ«
اﺗﻔﺎق �اﻓﺘﺎد ،ﻻاﻗﻞ در ﺑﻨﺪ
رﺟﺎیﺷهﺮ ،ﮐﻪ ﻋﺪەای » ی
ی
ً
ً
ت
بﮕ�ﻧﺪ .ف
�ﻌی اﺻ� بﻪ ﺟﺎی ﻏﺬای دوﻟی ﻣﺜ� ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ �ﺎ ﻫﺮ ﻣﺎە ،ﻣﻮاد اوﻟ�ﻪ
ی
ً .
ین
بﻪ آنﻫﺎ �دادﻧﺪ ﻣﺜ� ﺳﻪ ﮐ�ﻠﻮ ﺳ�ﺐزﻣﯿ �ﺎ �ﮏ ﮐ�ﻠﻮ ﻫ�� ــﺞ �ﺎ ﻟ���ﺎ و
ﻋﺪس و اﯾﻨﺠﻮر ی ن
ﭼ�ﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻏﺬا درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻏﺬای ﮐﻪ زﻧﺪان
ی
ً
ﻣﻌﻤﻮ� ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﺪسپﻠﻮ ﺑﻮد و ﻟ���ﺎ ﺑﻮد و اﯾﻨﺠﻮر ی ن
ﭼ�ﻫﺎ.
�داد،
گﺎ� اوﻗﺎت ،بﻪ ﻧﺪرت ،ﺗﺨﻢﻣ�غ پﺨﺘﻪ �دادﻧﺪ� ،ﺎ ﻣ�غ در ﺧﻮرﺷﺖ
ً
ﺣی ت
ﻣﺜ� ت
وﻗی ﮐﻪ ﻏﺬای
�ر�ﺨﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺠﻤ�ع ﺧﻮب و ﻣﻐﺬی ﻧﺒﻮد؛
ض
ت
بﻌ� وﻗﺖﻫﺎ ﺑﺮﻧﺠﺶ را دو�ﺎرە �ﮔﺬاﺷتﻨﺪ ﮐﻪ
دوﻟی �ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ،
ﻧ�ﻢﺳﺎﻋﺖ دم بﮑﺸﺪ ،ﭼﻮن ﻧپﺨﺘﻪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ �ﮏﻣﻘﺪار بﺎ�ﺪ ﺗﻮان ﻣﺎ�
داﺷی ﮐﻪ ف
ﺑﺘﻮای ی ف
ت
ﻫﺎی از ﻓﺮوﺷگﺎە زﻧﺪان بﺨﺮی.
ﭼ� ی
گ
ً
ﻣﺜ� ﻣﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ روز پ ف
آﺷ�ی �ﮐﺮد�ﻢ .ﻣﻨﻈﻮرم ﻧﺎﻫﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ �ﺴﺘ�
ت
ﺗﻮا�ﺴی از ﻓﺮوﺷگﺎە بﺨﺮی .آن اوا�ﻞ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم،
داﺷﺖ بﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ �
�
ُﺗﻦ ﻣﺎ� و ﺑﺮﻧﺞ و ب ن
ﺳ�یپﻠﻮ بﺎ ﻣﺎ�� .ﺎ
ﺳ�ی ﺧﺸﮏ �ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ ﮐﻪ �ﺷﺪ ب
ً
ﻣﺜ� ﻋﺪس و ﮐﺸﻤﺶ �ﮔﺮﻓﺘ�ﻢ ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻋﺪسپﻠﻮ بﺎ ﮐﺸﻤﺶ.
ﺗﻌﺪاد گﺎزﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ت
ﻧ��ی اﺳﺘﻔﺎدە �ﮐﺮد�ﻢ؛ �� ﺻﺒﺢ زود
بﻠﻨﺪ �ﺷﺪ و درﺳﺖ �ﮐﺮد �� ،دﯾﺮﺗﺮ .ﺷﯿﻮەی پ ن
آﺷ�ی اﯾﻦ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ
�ﺧﻮاﺳﺘﻢ پ ن
بﮕ�م ،در اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﺳت�ﺎر وکﻤﮏآﺷ پ �� ﺷﺪم و
آﺷ�ی �ﺎد ی
یف
ﻫﺎی �ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﭼ� ی
ﻏﺬای ﮐﻪ ﺧﻮدش پﺨﺘﻪ ﺑﻮد �
ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن ﭼﻄﻮر؟ ﻫﺮ ﮐﺲ
ی
ً
ﺧﻮرد؟ �ﺎ ﻣﺜ� ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﺴ�ﻢ وﻇﺎ�ﻒ ،ﮔﺮوەﺑﻨﺪی �ﺷﺪ�ﺪ؟
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ً
ﻏﺬا ﺧﻮردن اﻏﻠﺐ ﮔﺮو� ﺑﻮد .ﻣﺜ� دو ﻧﻔﺮ �ﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،بﻪ اﺻﻄﻼح زﻧﺪان،
»ﻫﻢﺳﻔﺮە« �ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻔﺮەی ﻋﻤﻮ� ﻧ�ﺗﻮا�ﺴت�ﻢ داﺷﺘﻪ بﺎﺷ�ﻢ ،ﭼﻮن
ﺟﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑنﺸیﻨﻨﺪ .ت
ﺣی ﺑﺮای دە ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ً
�ﮏ اﺗﺎق ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧ�� اوﻗﺎت دﺳﺘﻪﺟﻤ� ﻏﺬا �پﺨﺘ�ﻢ ،ﻣﺜ� ﺑﺮای
ً
� �ﺎ ﭼهﻞ ﻧﻔﺮ ،و درﮔﺮوەﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در اﺗﺎقﻫﺎ �ﺧﻮرد�ﻢ .ﻣﺜ� ﻣﺎ ﺑه ئﺎئ
ﻫﺎ �ﮏ ﺳﻔﺮە داﺷت�ﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺤ� بﻪ ئ
ﺑهﺎئﻫﺎ ﻧﺒﻮد ،و د�ﮕﺮان ﻫﻢ بﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ
ﺳﻔﺮە �ﺷﺪﻧﺪ .اﺻﻼحﻃﻠﺐﻫﺎ و ﺟﻨبﺶ ب ن
ﺳ�یﻫﺎ ﻫﻢﺳﻔﺮەﻫﺎی ﺧﻮد را
داﺷتﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ.
ً .
ﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﻋ�ﺪ  ،کﻞ ﺳﺎﻟﻦ بﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا �پﺨﺖ ﻣﺜ� ﺑﺮای ﻧﻮروز،
در ﻣﻨﺎﺳبﺖ ی
�ﺎ ی �
ت
ﺳ�دەبﻪدر ،ﺷﺐ �ﻠﺪا ،و ...بﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا �ﺧﻮرد�ﻢ .ﺣی ﺳﻔﺮەﻫﺎی ﮐﻮﭼ�
در ﻫﻤﺎن راﻫﺮو �اﻧﺪاﺧﺘ�ﻢ و ﻫﻤﻪ ��ﺸﺴتﻨﺪ� .ﺎ ض
بﻌ� وﻗﺖﻫﺎ ﮐ� ،بﻪ
ً .
ﻣﺜ� ت
ت
دﺧ�ش در یﺑ�ون ازدواج ﮐﺮدە ﺑﻮد ،و
ﻣﻨﺎﺳﺒی بﻘ�ﻪ را ﻣهﻤﺎن �ﮐﺮد
ً
کﻞ ﺳﺎﻟﻦ را �ﮏ ﺷﺐ ﺷﺎم ﻣهﻤﺎن �ﮐﺮد� .ﺎ بﻪ ﻣﻨﺎﺳبﺖ آزادی ﮐ� �ﺎ ﻣﺜ�
ض
ﺧ�ات �ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪی
بﻌ�ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻟگﺮد از دﺳﺖرﻓﺘﻪﺷﺎن ی
ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬا �پﺨﺘﻨﺪ.
گ
در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ و زﻧﺪ� روزاﻧﻪ در ﺑﻨﺪ ،زﻧﺪانبﺎنﻫﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؟ آ�ﺎ ﺷﻤﺎ
را در آن ﻓﻀﺎی �ﺴﺘﻪ آزاد �ﮔﺬاﺷتﻨﺪ� ،ﺎ ﺣﻀﻮر داﺷتﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ کﺎر ﻣﻤﻨﻮ� ﻧﮑﻨ�ﺪ؟ ﺗﻌﺎﻣﻞ ی ن
ﺑن ﺷﻤﺎ و زﻧﺪانبﺎنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
ً
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎدی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ� بﺎ ﻫﻤﺎن وﮐ�ﻞﺑﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ �ﺎ کﺎرﻫﺎ را �ﺑﺮد و
زﻧﺪانبﺎﻧﺎن ا�ﺮ ﻣﻮردی ﺑﻮد� ،ﮔﻔﺘﻨﺪ .و� ﭼﻮن ﻣﺎ »در�ﺴﺘﻪ « ﺑﻮد�ﻢ� ،ﮏ
آ�ﻔﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ گﺎ� اوﻗﺎت ا�ﺮ ﮐ� را �ﺧﻮاﺳتﻨﺪ ،ﺻﺪا �ﮐﺮدﻧﺪ و در را
بﺎز �ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﺮف �رﻓﺖ بﺎﻻ .اﻣﺎ بﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ،آنﻫﺎ درکﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ
ً
ی ﻣﺎ �ﺎ ﺟﺸﻦﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖﻫﺎ�ﻤﺎن اﺻ� ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷتﻨﺪ و
ً
اﺻ�.
ﻧ�آﻣﺪﻧﺪ .ﻏﺬا ﻫﻢ ﮐﻪ
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روا�ﺖﻫﺎ یی از زﻧﺪان

بﻪﻃﻮر ﻋﺎدی ا�ﺮ ت
اﺗﻔﺎ� ﻧ�اﻓﺘﺎد� ،ﮏ بﺎر ﺻﺒﺢ و �ﮏ بﺎر ﻋ� ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ئن
ﻣﻄﻤن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧ�ﺎن ،ﻫﻤﺎنﻗﺪر
ﺷﻤﺮدن زﻧﺪاﻧ�ﺎن �آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷ�ﻔﺖ ،بﻪ ﺷ�ﻔﺖ بﻌﺪ ﺗﺤ��ﻞ �دﻫﺪ .گﺎ� ﻫﻢ ﺑﺮای بﺎزر�
�ر�ﺨﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ �ﺎ ﭼهﺎر ﻣﺎە �ﮏ بﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑ�ﻔﺘﺪ .ﺧ��
ف
ﻧﺎ�هﺎی دە پﺎﻧﺰدە ﻧﻔﺮ �ر�ﺨﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را از ﺳﺎﻟﻦ یﺑ�ون �ﮐﺮدﻧﺪ و اﺗﺎقﻫﺎ
ﺧﻼف زﻧﺪان« ﭘ�ﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
را �ﮔﺸتﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ،بﻪاﺻﻄﻼح ﺧﻮدﺷﺎن» ،
ِ
ﺧﻼف زﻧﺪان« ،ا�ﺮ ی �
ﭼ�ی ﭘ�ﺪا �ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ ﺟﺴﺖوﺟﻮی »
ِ
ﺑﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز ﺷﻮد .و� بﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﻧ�آﻣﺪﻧﺪ وکﺎری ﻫﻢ ﻧﺪاﺷتﻨﺪ؛ ﻣﺎ
ً
کﺎﻣ� »در�ﺴﺘﻪ« و ﺟﺪا ﺑﻮد�ﻢ.
گ
ش
ن
آﻣﻮز� ﺷﻤﺎ ﻫﻢ آنﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻈﺎرت �ﺎ
�ﻌی در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮﻫﻨ� و
ﻫﻤﺮا� ﻧ�ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻪ؛ ﻧ�ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ دو ﺳﻪ ﺗﺎ از اﯾﻦ پﺎﺳﺪار�ﻨﺪﻫﺎ ،دا�ﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و بﺎ�ﺪ
تن
ﻣن ﺗﺮﺟﻤﻪ �ﮐﺮدﻧﺪ .و ﭼﻮن �دا�ﺴتﻨﺪ بﭽﻪﻫﺎی اﯾﻨﺠﺎ اﻧگﻠ�� بﻠﺪﻧﺪ،
ﻫﺎی ﮐﻪ اﻧگﻠ��ﺷﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد،
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ�ﺸﺎن را �دادﻧﺪ و دو ﺳﻪ ﺗﺎ از بﭽﻪ ی
بﻪ آنﻫﺎ کﻤﮏ �ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻪ �ﮔ���ﺪ�� ،ﺎز وﻇ�ﻔﻪ و دا�ﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ؟
پﺎﺳﺪار
ی
بﻠﻪ .ﺧ�� از اﯾﻨهﺎ ��ﺎز وﻇ�ﻔﻪ و دا�ﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ�� .ﺷﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ادﺑ�ﺎت
ﻨﺎی
�ﺧﻮاﻧﺪ و �� از بﭽﻪﻫﺎی اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧگﺎر ﺑﻮد و بﺎ ادﺑ�ﺎت ﻫﻢ آﺷ ی
ً
ادی را از او �ﮔﺮﻓﺖ �ﺎ بﻪ او �داد .و�
داﺷﺖ ،ﻣﺜ� �آﻣﺪ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ب
ﺗﺮﺟﻤﻪ ز�ﺎدﺗﺮ ﺑﻮد .واﻗﻌﯿتﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد پﺎﺳﺪار�ﻨﺪﻫﺎ �ﺎ ت
ﺣی
ت
ﻋﻘ�ﺪی-ﺳ�ﺎ� بﺎ بﻘ�ﻪی
�ﺷ�ﻔﺖﻫﺎ�ﺸﺎن� ،دا�ﺴتﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ ،و ﻓﻀﺎی ﺑﻨﺪ ﻣﺎ بﺎ ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﻋﺎدی ﻓﺮق �ﮐﺮد.
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ﺑﺮای ﺳﺆال آﺧﺮ ﺑﺮ�ﮔﺮدم بﻪ ﻣﻮﺿ�ع آﻣﻮزش .اﻵن ﮐﻪ آﻣﺪەا�ﺪ یﺑ�ون،
ا�ﺮ بﺨﻮاﻫ�ﺪ بﮕ���ﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﻪ آﻣﻮﺧﺘ�ﺪ ،و بﻪ د�ﮕﺮان ﭼﻪ �ﺎد داد�ﺪ،
ﭼﻪ �ﮔ���ﺪ؟
در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﻮدآﻣﻮزی آ�ﺎدﻣ�ﮏ ،ﺷﺎ�ﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮدیام ﺑﻮدە .در زﻣﯿﻨﻪ
ی آﻣﻮزش بﻪ د�ﮕﺮان ﻫﻢ ،ﻣﻦ در ﺣﻮزەﻫﺎی ﺗﺨﺼ� ﺧﻮدم ﮐﻪ ﭘ�ﺶ از
دوران زﻧﺪان ،آﻣﻮزش داﺷﺘﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﮐﻪ در
ش
ﮐﺘﺎی
ﻫﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻢ .کﻼسﻫﺎی دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮە� .ﺎ ب
�ف آزادی ﺑﻮدﻧﺪ ،کﻼس ی
در ﻣﻮرد روشﻫﺎی ارﺗبﺎط بیﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی �� د�ﮕﺮ از ﻫﻢﺑﻨﺪ�ﺎن
ﺑﻮد و ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە و از یﺑ�ون آﻣﺪە ﺑﻮد ،بﺎ �� دو ﻧﻔﺮ �ﺧﻮاﻧﺪ�ﻢ و ﺗﺤﻠ�ﻞ
�ﮐﺮد�ﻢ .بﺤﺚﻫﺎی ﮔﺮو� ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در�ﺎرەی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻔﺎﻫ�ﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺘﮕﻮ �ﮐﺮد�ﻢ ،ﮐﻪ ﺗبﺎدل دا�ﺴﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮدی ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ در
ض
بﻌ� از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ارﺗبﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎ� ﺑﻮد.
گ
اﻟﺒﺘﻪ بﻪﻧﻈﺮم ﺑﺰرگﺗ��ﻦ �ﺎدﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻦ ،ﺧﻮد آن ﺗﺠ��ﻪی زﻧﺪ� در
آﻣﻮﺧن از ﺗﻌﺎﻣﻞ بﺎ آدمﻫﺎﺳﺖ� .ﻌین
ت
تن
ﻣﻮﻗﻌﯿی بﺎ ﻣﺤﺪود�ﺖ �ﺴ�ﺎر ز�ﺎد و
گ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺷﺎ�ﺪ اﯾﻦ ﻣهﻢﺗ��ﻦ ی ن
ﭼ�ی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺠ��ﻪی اﯾﻦ دوران زﻧﺪ�
بﻪدﺳﺖ آوردم .ﺗﻔﺎوت ﺗﺠ��ﻪﻫﺎ ،ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺮشﻫﺎ ،و
گ
گ
ﻧﺪ� ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ی ف
آﻣ� بﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ �ﺎدﮔﺮﻓﺘﻪی ﺧ�� ﺑﺰر�
ز
ف
اﺳﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در یﺑ�ون از زﻧﺪان ﻧ�ﺴﺖ� .ﻌی ﻣﻦ ،در یﺑ�ون،
اﻣکﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن بﺎ ﺳﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧگﺎر و ﭼهﺎر ﻧﻔﺮﮐﻪ ﺗﺠ��ﻪﻫﺎی ﺳ�ﺎ�
ز�ﺎدی داﺷتﻨﺪ وﮐ� ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺷﺎە زﻧﺪان ﺑﻮدە ،و ﻫﻢ ﺣﺎﻻ ز ن
ﻧﺪای اﺳﺖ،
ﻣﺬﻫی ﺑﻮدە� ،ﺎ ﭼﭗ ﺑﻮدە� ،ﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
و بﺎ آد� ﮐﻪ ﻣ� -ب
ﺑﻮدە و ...آﺷﻨﺎ ﺷﻮم .آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪی آدمﻫﺎ بﺎ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و بﺎ
ﻣﺘﺤ�
ﺟهﺎنﺑﯿین ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻓﺮادی ﮐﻪ آدم را
ی
ﻧﻈ� و بﺎ ش�اﻓﺖ ،از
ﻫﺎی �ﺴ�ﺎر اﺧﻼقﻣﺪار بﺎ ﺷﺨﺼ�ﺖ کﻢ ی
�ﮐﺮدﻧﺪ ،آدم ی
ﻫﺮﮔﺮوە و اﻋﺘﻘﺎدی.
۱۱۷

روا�ﺖﻫﺎ یی از زﻧﺪان

واﻗﻌ�ﺖ زﻧﺪان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻘﺶ بﺎزی ﻧ�ﮐﺮد .در زﻧﺪان ﻫﻤﻪ
ض
ﻣ���
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ را در ﻫﻤﻪ اﺣﻮا� �د�ﺪی -در دوران
ﺧ� بﺪ �ﺎ ﺧﻮب �د�ﺪی؛
�د�ﺪی؛ در ﺧﻮﺷﺤﺎ� �د�ﺪی؛ بﻌﺪ از ﺷن�ﺪن ب
گ
����اﻫﻦ و ز�ﺮﺷﻠﻮاری ﻫﻢ �د�ﺪی  .زﻧﺪان ،زﻧﺪ� ﻋ��ﺎن
و بﺎ ز���ﻮش و ز ی
آدمﻫﺎﺳﺖ.
ن
ت
ﻣﺎ در یﺑ�ون ،ﺣی ﮐﺴﺎی را ﮐﻪ بﺎ آﻧهﺎ دوﺳﺖا�ﻢ ،در �ﮏ ﭘﺮدە و ﻗﺎﻟﺐ �
ﺑیﻨ�ﻢ اﻣﺎ در زﻧﺪان ،ﻫﻤﻪ رو و ﻋ�ﺎناﻧﺪ .ﭼﻮن ﺗﻮ ﻓﻘﻂ �ﮏ ﻣﺎە � ن
ﺗﻮای ﻧﻘﺶ
ﺑ�ﺸ� از اﯾﻦ اﻣﺎ ﻧ� ن
بﺎزی ﮐین  ،ﺳﻪ ﻣﺎە � ن
ﺗﻮای ﻧﻘﺶ بﺎزی ﮐین  ،ت
ﺗﻮای ﺧﻮدت
ت
ﻫﻤ��ﺴی ﺧﻮدش بﻪﻧﻈﺮم ﺗﺠ��ﻪی بیﻧﻈ ی�ی از رواداری
را ﭘﻨهﺎن ﮐین  .اﯾﻦ
گ
و زﻧﺪ� در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ بﺎ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪ�ﺸﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ ﺑﻮد.
�� از دوﺳﺘﺎن �ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠ��ﻪی ﻣﺎ در زﻧﺪان ،ﺷﺎ�ﺪ ﺗﺠ��ﻪی آﯾﻨﺪە
ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان بﺎ�ﺪ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ آدمﻫﺎ بﺎ ﺗﻔﮑﺮات و ﻧﮕﺮشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،بﺎ ت
اﺣ�ام بﻪ ﻋﻘﺎ�ﺪ و بﺎورﻫﺎی �ﮑﺪ�ﮕﺮ و بﺎ ﺣﻔﻆ ﻋﻘﺎ�ﺪ و بﺎورﻫﺎی
گ
ﺧﻮدﺷﺎن ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪ� ﮐﻨﻨﺪ.
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ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪی ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� اﯾﺮان
از اﻧﻘﻼب ش
ﻣ�وﻃﻪ ﺗﺎ ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ�
ﺗه�ﻪ و ﺗﻨﻈ�ﻢ ﻣﻨﺼﻮرە ﺷﺠﺎ�
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ف
ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ �ﺎ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� ﻣﻌﺎدل واژەی اﻧگﻠ�� ﺑیبﻠﯿﻮﮔﺮا� بﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺳ�ﺎﻫﻪای ﻣﻨﻈﻢ از آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب �ﮏ ﻧ��ﺴﻨﺪە �ﺎ �ﮏ ﻣﻮﺿ�ع ﺧﺎص
ت
ﺷﻨﺎﺧی )ﻧﺎم ﻧ��ﺴﻨﺪە،
اﺳﺖ .ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� بﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎب
ﻋﻨﻮان ،ت
ﻣ�ﺟﻢ ،ﻣﺤﻞ اﻧتﺸﺎر ،ش
ﻧﺎ� ،ﺗﺎر� ــﺦ اﻧتﺸﺎر ،ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت(
ﮔﻔﺘﻪ �ﺷﻮد .در ﻏﺮب ،ی ن
اوﻟن ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،ﭘﺰﺷﮏ
ن
ﯾﻮﻧﺎی ،در ﺳﺪەی دوم ﻣ�ﻼدی بﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻦ« ﺗه�ﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی آﺛﺎر وی را در ﺑﺮ�ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺘﺎب »اﻟﻔهﺮﺳﺖ« اﺛﺮ اﺑﻦ ﻧﺪ�ﻢ
ن
ﻋﺮی اﺳﺖ.
یﻧ� از ﻗﺪ��ﺗ��ﻦ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ�ﻫﺎی ﺟهﺎن اﺳﻼم بﻪ ز�ﺎن ب
ی ف
ﭼﺎی ﻓﺎر� ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎنبﺎبﺎ ﻣﺸﺎر در ﺳﺎل
اوﻟن ﻓهﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی پ
ش
 ۱۳۳۷ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨگﺎە ﺗﺮﺟﻤﻪ و ش
ﻣﻨت� ﺷﺪ ﮐﻪ �ﮏ ﮐﺘﺎب
�� ﮐﺘﺎب
ﭼﺎی ﻓﺎر� را
ﺷﻨﺎ� ﮔﺬﺷﺘﻪﻧﮕﺮ ﺑﻮد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ۱۴ﻫﺰار ﮐﺘﺎب پ
١١٩

روا�ﺖﻫﺎ یی از زﻧﺪان

در�ﺮ�ﮔﺮﻓﺖ� ١ .ﺲ از آن و در ﻓﺎﺻﻠﻪی ن
زﻣﺎی ﮐﻮﺗﺎ� ،ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� دە
ﺳﺎﻟﻪی ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﯾﺮان بﻪ ﻫﻤﺖ اﯾ�ج اﻓﺸﺎر ،ﮐﻪ بﻪ پﺪر ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ�
ن
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪ.
ﺟهﺎی
اﯾﺮان ﻣﺸهﻮر اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ بﺎ ﺷﯿﻮەﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺷﯿﻮەی راﯾﺞ ﺗﻨﻈ�ﻢ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ�ﻫﺎ در ش
ﻣ�ق ی ن
زﻣن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻨﻮان
ً
ارو�ﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ� ﮐﺘﺎبﻫﺎ را بﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻮدە اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ی
گ
اﺳﻢ ﻧ��ﺴﻨﺪەی آﻧهﺎ �ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺷﯿﻮەی ﺗﻨﻈ�ﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاد�
ﻧ��ﺴﻨﺪە اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳنﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ض
ﺣﺎ� ت
ﺳﻨی راﯾﺞ در ﺟهﺎن اﺳﺖ،
بﺎ اﻧتﺸﺎر ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� اﯾ�ج اﻓﺸﺎر دراﯾﺮان راﯾﺞ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ�ﻫﺎ ��
از اﺑﺰار ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎب ،اﻃﻼع ت ف
�ﺎﻓن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣ��ﻮط بﻪ �ﮏ
ﻣﻮﺿ�ع ﻣﺸﺨﺺ �ﺎ �ﮏ ﻧ��ﺴﻨﺪەی ﺧﺎص و ی ن
ﻧ� ﻣﻨﺒﻊﺷﻨﺎ� �ﮏ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺎص اﺳﺖ.
ﺗﻮﺻ�ﻒ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪی ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪی ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ،در دﺳﺘﻪی ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ�ﻫﺎی
ﻣﻮﺿﻮ� �ﮔﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓهﺮﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮات »ﺧﻮدﻧﻮﺷﺖ« �ﺎ
»د�ﮕﺮﻧﻮﺷﺖ« دوران زﻧﺪان ﻣبﺎرزان ﺳ�ﺎ� از ش
ﻣ�وﻃﻪ ﺗﺎ ﺟﻤهﻮری
گ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻮرد
اﺳﻼ� اﺳﺖ� .ﺲ ،زﻧﺪ�ﻧﺎﻣﻪی ﻣبﺎرزان ﺳ�ﺎ� بﻪ
�
گ
ﻫﺎی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻃﺮات
ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� ﻧ�ﺴﺖ .اﻣﺎ زﻧﺪ�ﻧﺎﻣﻪ ی
ف
ﻣﺴتﺜی اﺳﺖ .دﻋﺎوی و دﻓﺎﻋ�ﻪﻫﺎی
دوران زﻧﺪان ﻫﺴتﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪە
ش
ﻣﻨت�ﺷﺪەی اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� ﻧ�ﺎﻣﺪە ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاە بﺎ
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە بﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان
گ
ﻧﻈﺎ� ،ا�ای ﺟﻨ� و ﮔﺮوگﺎنﻫﺎی دﯾپﻠﻤﺎﺗ�ﮏ ی ن
ﻧ� در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻧﺒﻮدە اﺳﺖ .آﺧ��ﻦ ﻋ�ﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﻘﺪان ﺧﺎﻃﺮات ﺧﺎﻧﻮادەﻫﺎی
ف
رﺳﺎی .و�ﺮاﺳﺘﺎران ﻋبﺎس ﺣﺮی ،ﻧﺮﮔﺲ �ﺸﺎط .اﺑﺮاﻫ�ﻢ
 .١داﻳﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﮐﺘﺎبﺪاری و اﻃﻼع
اﻓﺸﺎر .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪ ﻣ� اﯾﺮان۱۳۸۱ .
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ن
ت
زﻧﺪای اﺳﺖ
ﺳﺨیﻫﺎی آن دوران و ش�ح ﻣﻼﻗﺎت بﺎ
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� از
ﮐﻪ بﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌ��ﻒ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� �ﻌین ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﺳ�ﺎ� در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� ﺟﺎی ﻧ�ﮔﺮﻓﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺷکﻞ ی ف
ﻧ� ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻓهﺮﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ تای اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﺷکﻞ ﮐﺘﺎب ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە
ﻣﻄﺎﻟی ﮐﻪ بﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺎﻣﻪ و �ﺎدداﺷﺖ در رﺳﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ب
ﻫﺎ و ﺷبﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪە در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� ﻟﺤﺎظ �ﺸﺪە
اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈ�ﻢ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
ن
ش
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼهﺎر دورەی ﺗﺎر�� از اﻧﻘﻼب ﻣ�وﻃﻪ در ﺳﺎل
 ۱۲۸۵ﺗﺎ ت
اﻋ�اﺿﺎت ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻓﺼﻞﺑﻨﺪی ﺷﺪە اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز
اﺧ� ش
ﻣﻨت� �ﺸﺪە اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺴ�ﻢﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺧﺎﻃﺮەای از وﻗﺎﯾﻊ ی
ت
�
ﺗﺎر�� اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮔﺴ�ش ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎبﻞ
وﻗﺎﯾﻊ
اﻟﻔبﺎی
اﺳﺘﻔﺎدە ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ذ�ﻞ ﻫﺮ دورە ،ﺗﻨﻈ�ﻢ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ی
ﻧﺎم ﻧ��ﺴﻨﺪە �ﺎ ﮔﺮدآورﻧﺪە اﺳﺖ .ﺑﺮای ی ف
ﻫﺎی ﮐﻪ
ﺗﻌﯿن ﻣﺤﻞ
اﻟﻔبﺎی ﮐﺘﺎب ی
ی
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی آﻧهﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎم ﻧ��ﺴﻨﺪە �ﺎ ﮔﺮدآورﻧﺪە و و�ﺮاﺳﺘﺎر ﺑﻮدە اﺳﺖ،
گ
بﻪ ﻧﺎم ش
ﻓﺮﻫﻨ� ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب اﺳتﻨﺎد ﺷﺪە اﺳﺖ.
ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻧﺎ� و
ِ
�
�ﺸﺎﻧﻪﻫﺎ در ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮد�ﺪی در ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﺪﺧﻞ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ،آن بﺨﺶ در ﻣ�ﺎن دو ﮐﺮوﺷﻪ آﻣﺪە اﺳﺖ .در کﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺴتﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ ،از اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ اﺳﺘﻔﺎدە
ﺷﺪە اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل} ،ی ﻧﺎ{ ف
�ﻌی ﮐﺘﺎب ﻓﺎﻗﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣ��ﻮط بﻪ
ب
ش
ﻧﺎ� اﺳﺖ} ،ی ﺗﺎ{ �ﻌین بﺪون ﺗﺎر� ــﺦ و }ی ﺟﺎ{ �ﻌین ذﮐﺮی از ﻣﺤﻞ ش
��
ب
ب
�ﺸﺪە اﺳﺖ.
۱۲۱
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روشﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ
ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ از ﻃ��ﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﮐﺘﺎب
ﻧ� ﺟﺴﺖوﺟﻮی ت
ش
ﻓﺮو�ﻫﺎ  ،ﮐﺘﺎبﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨ� و ی ن
اﯾﻨ� تﻧی اﻃﻼﻋﺎت
�� ﮐﺘﺎب و ی ن
ﻣ��ﻮط بﻪ ش
ﻧ� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� ﻣ� اﯾﺮان بﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪە اﺳﺖ .اﻣﺎ �� از ﻣهﻢﺗ��ﻦ ﻣﻨﺎب� ﮐﻪ در ﺗه�ﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ بﻪ
ت
ﻫﺎی در�ﺎرەی زﻧﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ
کﺎر آﻣﺪ ،ﻓهﺮﺳی از ﺧﺎﻃﺮات و داﺳﺘﺎن ی
ﻣﻨ�ە ﺑﺮادران و رﺿﺎ ﻣﻌﯿیض ﺗه�ﻪ و بﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻋ��ﺰان
ﻫﻤﺖ ی
در اﺧﺘ�ﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ت
اﺷکﺎﻻی
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ گﺎم اول در اﯾﻦ راە اﺳﺖ و بیﺗﺮد�ﺪ کﻤﺒﻮدﻫﺎ و
دارد ﮐﻪ اﻣ�ﺪ �رود در آﯾﻨﺪە ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺼﺤﯿﺢ
و ﺗکﻤ�ﻞ ﺷﻮد .اﻣ�ﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮرا� »ﺗﻠﺦ« ﺑﺮای
تن
ﺳﺎﺧن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣ��ﻮط بﻪ زﻧﺪان و زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� در
ﻣﺴتﻨﺪ
ﺷ��ﻦ« ﻣبﺎرزان ر ی ن
اﺳﺘن راە آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ بﻪ کﺎر
ﺣﻔﻆ �ﺎد » ی
آ�ﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ آﺧﺮ اﯾﻦﮐﻪ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎر� در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ�
�
آﻣﺪە ،وﺧﺎﻃﺮ تای ﮐﻪ اﯾﺮاﻧ�ﺎن� ،ﺎ اﺣ�ﺎﻧﺎ ﻏ ی� اﯾﺮاﻧ�ﺎن ،بﻪ ز�ﺎنﻫﺎی د�ﮕﺮ
ش
ﻣﻨت� ﮐﺮدەاﻧﺪ ،در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪە �ﺸﺪە اﺳﺖ.
دوران ش
ﻣ�وﻃﻪ و ﭘهﻠﻮی اول
اردﺷ�� .ﺎدداﺷﺖﻫﺎی زﻧﺪان )ﺳﺎلﻫﺎی -۱۹۲۸
 .١آوا�ﺴ�ﺎن،
ی
اردﺷ� آوا�ﺴ�ﺎن .ﺣﺰب ﺗﻮدەی اﯾﺮان۲ .۱۳۵۸ ،ج.
.(۱۹۴۲
ی
 .٢اﻧﻮار� ،ﻌﻘﻮب .ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋ� ﺷﺎە و زﻧﺪان بﺎﻏﺸﺎە:
ش
بﺨ� از ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎ ﺳ�ﺪ�ﻌﻘﻮب اﻧﻮار .ﺗﻬﺮان :ﻧگﺎە ﻧﻮ )و�ﮋە
ﻧﺎﻣﻪ(  .۱۳۸۵ﺻﺺ .۸۴-۷۲
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 .٣ﭘ�ﺸﻪوری ،ﺳ�ﺪ ﺟﻌﻔﺮ .زﻧﺪان رﺿﺎ ﺷﺎە :ت ض
ﻣن کﺎﻣﻞ
ﻣﺤﺎ�ﻤﺎت ،دﻓﺎﻋ�ﺎت و ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان ﺳ�ﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘ�ﺸﻪوری.
ﺟﻌﻔﺮ ﭘﺮو�ﺰ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺪو�ﻦ و و�ﺮاﺳﺘﻪی ﺷﺎﻫ�خ ﻓﺮزاد .ﺗﻬﺮان:
ﺷ��ﻦ :ﮔ��ﻨﺪە۲۲۳ .۱۳۸۵ ،ص.
ی
 .٤ﺧﺎﻣﻪای ،اﻧﻮر .ﺧﺎﻃﺮات ﺳ�ﺎ� :ﭘﻨﺠﺎە و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺰرگ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،از ا�ﺸﻌﺎب ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎ .ﺗﻬﺮان :ش
�� ﮔﻔﺘﺎر،
۱۰۹۱ .۱۳۷۲ص .ﻋﮑﺲ) .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۶۲بﺎ ﻋﻨﻮان
»ﺧﺎﻃﺮات ت
دﮐ� اﻧﻮرﺧﺎﻣﻪ ای« در دو ﺟﻠﺪ ش
ﻣﻨت� ﺷﺪە اﺳﺖ(.
ت
.٥
دﺷی ،ﻋ� .ا�ﺎم ﻣﺤبﺲ بﻪ اﻧﻀﻤﺎم �ﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺟﺪ�ﺪ
ین
ﺳﻮﻣن دورەی ﺣبﺲ ﺧﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی
ﻧ��ﺴﻨﺪە در�ﺎرەی
 ۱۳۱۴و  .۱۳۱۵ﺗهﺮان :اﺑﻦ ﺳیﻨﺎ ۲۹۴ .۱۳۳۹ ،ص.
ﮐﺒ�.۱۳۵۷ ،
اﻣ� ی
 .۶ﻋﻠﻮی ،ﺑﺰرگ .ﭘﻨﺠﺎە و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ .ﺗهﺮان  :ی
۲۴۲ص.
دوران ﭘﻬﻠﻮی دوم
 .۷آراﻣﺶ ،اﺣﻤﺪ .ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در زﻧﺪان آر�ﺎﻣهﺮ� ،ﺎدداﺷﺖﻫﺎی
گ
زﻧﺪ�ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ از اﺳﻤﺎﻋ�ﻞ ر ی ن
اﺋن .ﺗهﺮان:
اﺣﻤﺪ آراﻣﺶ،
ش
ﺑﻨگﺎە ﺗﺮﺟﻤﻪ و �� ﮐﺘﺎب ۲۸۰ .۱۳۵۸ ،ص : .ﻣﺼﻮر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ.
 .۸آﻫﻦ ،ا� .ﺎدداﺷﺖﻫﺎی زﻧﺪان .ب}ی ﺟﺎ{ :روزﻧﺎﻣﻪی ﻣﺮدم،
۱۴۶ص) .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� ﻣ� اﯾﺮان بﺎ �ﺷﻨﺎﺳﻪی
ﻃ�ی ی ن
ﻧ� ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ(.
اﺣﺴﺎن ب
ض
 .٩اﺑﺮاﻫ�ﻢزادە ،راﺿ�ﻪ )راﺿ�ﻪ ﻏﻼ� ﺷﻌبﺎی( .ﭼ��یﻨﻪ ،ﺑﻬﺮام
)و�ﺮا�ﺶ( .ﺧﺎﻃﺮات �ﮏ زن ﺗﻮدەای .ﺗﻬﺮان :دادار.۱۳۸۱،
ن
 .١٠اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ،ﻋ� .از ت
زﻧﺪای .ﻗﻢ:
دﻓ�ﭼﻪی ﺧﺎﻃﺮات �ﮏ
ش
�� ﺣﺠﺖ ۶۲ .۱۳۵۹ ،ص.
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ﻓ���ز
 .١١اﺳﮑﻨﺪر�ﻮن ،ﻋ�رﺿﺎ؛ ﮐ��ﻤ�ﺎن گﻠﺸ�ﺪ؛ بﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪی ب
ن
ﺗﺎر�� بﺎ رو�ﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ
رﺋ�ﺲ داﻧﺎ .کﻤﻮن زﻧﺪان �ﮏ روا�ﺖ
ت
ﺷﻨﺎﺧی ازکﻤﻮن زﻧﺪان در دورەی ﭘﻬﻠﻮی دوم .ﺗﻬﺮان :گﻞ آذﯾﻦ،
 ۲۰۵ .۱۳۹۷ص :ﻣﺼﻮر.
 .١٢اﻣﺠﺪی ،ﺟﻠ�ﻞ .ﭘﺮواز از ﻗﻔﺲ� :ﺎدﻧﺎﻣﻪی زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗبﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼ� ﺧﺮاﺳﺎن )آزادگﺎن ﺳ�ﺎ�(.
گ
ﻣﺸﻬﺪ :ﺳﺨﻦ ت
ش
)بﺨ� رﻧ�(،
ﮔﺴ� ۴۳۰ .۱۳۹۴ .ص :.ﻣﺼﻮر
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻋﮑﺲ.
 .١٣اﻣﺠﺪی ،ﺟﻠ�ﻞ .دﻟﺪادگﺎن آزادی .ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻬﺎراﻧﺪ�ﺸﻪ،
.۱۳۹۶
ف
 .۱۴اﻣﯿی ،ﻣﺤﻤﺪ .ﺑ�ﺴﺖ وﺷﺶ ﻧﻔﺮ .ﺗهﺮان :آزاد ﻣهﺮ.۱۳۸۵ ،
۱۲۰ص.
 .١٥اﻣﯿین  ،ﻣﺤﻤﺪ}.و�ﺮاﺳﺘﺎر ﺳ�ﺪ ﻋبﺎس ﺳ�ﺪ ﻣﺤﻤﺪی{.
گ
ش
ﺗﺎر�ﺨﭽﻪی �ﮏ بﺎور زﻧﺪان و زﻧﺪ� .ﺗﻬﺮان:
}ﻧﺎ�ﻣﺆﻟﻒ{،
 ۱۳۰ .۱۳۹۴ص :ﻣﺼﻮر ،ﻋﮑﺲ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ.
ف
ف
.١٦
ا�ﻤﺎی ﺧﻮﺷﺨﻮ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ .و�ﺮاﺳﺘﺎر ا�ﻤﺎی ﺧﻮﺷﺨﻮ،
ت
ﻧﺪا ۹ .روز از  ۹ﻣﺎە! ﺧﺎﻃﺮای از ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺳﺎوا� ﺷﺎە ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧبﺎ�ﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻤﻨﺎن :ش
�� ﺧﻮﺷﺨﻮ۸۱ .۱۳۹۶ ،
ص .ﻣﺼﻮر.
 .١٧بﻪآذﯾﻦ ،م .ا ) .ﻣﺤﻤﻮد اﻋﺘﻤﺎدزادە( .ﻣﻬﻤﺎن اﯾﻦ آﻗﺎ�ﺎن.
ﺗﻬﺮان :آ�ﺎە ۱۳۵۸�۲۱۷ ،ص.
 .۱۸ﺑ�ﺎت ،کﺎوە و ش
ﺳ�ی ﺷﺪە:
ﺗﻔﺮ� ،ﻣﺠ�ﺪ .ﺧﺎﻃﺮات دوران پ
ﺧﺎﻃﺮات و اﺳﻨﺎد ﯾﻮﺳﻒ اﻓﺘﺨﺎری .ﺗهﺮان :ش
�� ﻓﺮدوس،
.۱۳۷۰
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 .١٩پﺎر�ﭘﻮر ،ﺷﻬﺮﻧﻮش .ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان .اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ:
ش
���ﺎران ۵۱۸ .۱۳۷۷ ،ص.
ﻫﺎی؛ ﻣ�ﻋبﺪﷲ ن
ن
ت
ﻣﺤ�م .ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
�ﺎی،
 .۲۰پﺎ�ﺰاد،
ی
ت
زﻧﺪان :ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮات .ﺗهﺮان :اﺧ�ان ۵۴۴ .۱۳۹۶ ،ص:
ﻣﺼﻮر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ) .ﮐﺘﺎب ض
ﺣﺎ� ﺟﻠﺪ ﭼهﺎرم از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ت
ﺻﻔﺤﺎی از ﺗﺎر� ــﺦ ﻣﻌﺎ� اﯾﺮان« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻃﺮات
»
ف
ﺷﺎدروان ﻋبﺎس رادﻧ�ﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ �ﺴﺘﻪﻧگﺎر و ﻣﺼﻄ� ﻣﻔ�ﺪی
اﺳﺖ(.
ض
ﺣﺎ� ﻻ�ﺎن .ﻫﻤﺮاز ،رﺿﺎ.
ﻣ�ﺟﻌﻔﺮ ،ﭼﺎپﺎ
 .٢١ﭘ�ﺸﻪوری ،ی
ز�ﻨﺪان ﺧﺎﻃﺮەﻟﺮی .بﺗ��ﺰ� :ﺎران ۲۰۸ .۱۳۸۶ ،ص .ﺗﺮ�.
 .٢٢ﭘ�ﻤﺎن ،ﻫﻮﺷﻨﮓ .راز ﻣﺤﮑﻮﻣ�ﺖ ﻣﻦ بﻪ اﻋﺪام ﭼﻪ ﺑﻮد؟.
ﺗﻬﺮان :آوای کﻼر۲ .۱۳۸۴ ،ج :ﻣﺼﻮر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻋﮑﺲ.
ن
.۲۳
ﺟﺎودای ﻣﻘﺪم ،ﻣهﺪی )ﺗﺪو�ﻦ( .ﺧﺎﻃﺮات اﺣﻤﺪ
ﻣﻨﺼﻮری .ﺗهﺮان :ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼ�۳۲۰ .۱۳۸۹ ،
ص.
 .٢٤ﺣﺎج ﻓﺘﺤﻌ� )ﻓﺘ�( ،ﻋ� � .ﭘﺮﺷﻮر و د� آرام:
گ
ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪ� و ﺳﻪ دورە در ﭼﻬﺎر زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ،کﻤﯿﺘﻪی
ت
دوﻟﺘﻮ .ﺗﻬﺮان :ﮔﻮاﻫﺎن۱۸۱ .۱۳۹۴ .
ﻣﺸ�ک ،ﻗ� ،زﻧﺪان ِ
ص :.ﻣﺼﻮر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻋﮑﺲ ،ﺟﺪول.
ین
ﺣﺎﺟی بﺗ��ﺰی ،و�ﺪا .داد بیداد:
.٢٥
ﻧﺨﺴﺘن زﻧﺪان زﻧﺎن
ب
ﺳ�ﺎ�  .۱۳۵۷-۱۳۵۰ﺗهﺮان :بﺎزﺗﺎب ﻧگﺎر.۱۳۹۸-۱۳۸۳ ،
۲ج) .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﻧتﺸﺎرات ﻓﺮوغ در ﺷﻬﺮ کﻠﻦ آﻟﻤﺎن
ش
ﻣﻨت� ﺷﺪ(.
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ق
ﮔ�ی ﺟﻨبﺶ
 .٢٦ﺣﻤ�ﺪ�ﺎن ﻧ� .ﺳﻔﺮ ﺑﺮ بﺎلﻫﺎی آرزو .ﺷکﻞ ی
ﭼ��� ﻓﺪاﯾ�ﺎن ﺧﻠﻖ ،اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾ�ﺎن �
ا���ﺖ.
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :آرش ۴۲۴ .۱۳۸۳ ،ص :ﺗﺼ��ﺮ
ین
اﻣ��ﺨﺘ�ﺎر.
 .٢٧ﺣ�ﺪری ،ﻣﺤﺴﻦ .ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان
ﺣﺴن ی
�� ت
ﺗﻬﺮان :ش
ﺗﻤی ۱۳۷ .۱۳۹۵ ،ص.
 .٢٨ق
ﺧﺎﻟ� ،ﺳ�ﺪﺳﻬ�ﻞ .زﻧﺪان .آﻣﻞ :وارش وا۳۲ .۱۳۹۲ ،ص:
ﻣﺼﻮر.
ن
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴن .ﺧﺎﻃﺮات ﺳ�ﺎﻣﮏ ﻟﻄﻒاﻟ� از
 .٢٩ﺧ�و�ﻨﺎە،
ی
اﻧﻘﻼی ﺗﺎ اﻧﻘﻼب .ﺗﻬﺮان :ﺧﺠﺴﺘﻪ۲ .۱۳۹۴ ،ج:
ﺳﺎزﻣﺎن
ب
ﻣﺼﻮر.
 .٣٠داداشزادە ،کﺎوە .پﺎدﺷﺎە زﻧﺪانﻫﺎ :ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان کﺎوە
داداشزادە .ﺗﻬﺮان :ﺧﺠﺴﺘﻪ۲۷۲ .۱۳۸۹ ،ص.
 .۳۱داودآبﺎدی ،ﺣﻤ�ﺪ؛ دبﺎغ ،ﻃﺎﻫﺮە؛ ﺳﺎﻟ� ،اﺣﻤﺪ .ﺧﺎﻃﺮات
گ
ﻓﺮﻫﻨ� ف
ﻫ�ی ﺟﻨﺎت ﻓﮑﻪ.۱۳۸۰ ،
ﺷﮑﻨﺠﻪ .ﺗهﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪی
۴۴ص :.ﻋﮑﺲ.
ش
 .٣٢درو�ﺸ�ﺎن ،ﻋ�ا�ف .ﺧﺎﻃﺮات ﺻﻔﺮ ﺧﺎن
)ﺻﻔﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧ�ﺎن( � :و دو ﺳﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ در زﻧﺪانﻫﺎی ﺷﺎە
در ﮔﻔﺖوﮔﻮ بﺎ ﻋ� شا�ف درو�ﺸ�ﺎن .ﺗﻬﺮان :ش
��ﭼﺸﻤﻪ،
 ۴۵۰ .۱۳۷۹ص.
 .٣٣دﻟﺪم ،اﺳﮑﻨﺪر .ا�ار زﻧﺪان او�ﻦ ،ﺳﺎوا� در بﺎزیﻫﺎی
آﺳ�ﺎی ،ت
اﻋ�اﻓﺎت ﺟﻼد ﺗﻮاﻧﮕﺮی ،ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﺳﺎوا� ﻋﻠ�ﻪ
ی
:
.
.
:
.
اﻗﻠ�ﺖﻫﺎی ﻧﮋادی ب}ی ﺟﺎ{ ﺑﻬﺮوز }۱۳۲ {۱۳ص ﻣﺼﻮر،
ن
ﻃﺎﻟﻘﺎی از ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ) .بﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮات آ�ﺖﷲ
در زﻧﺪان او�ﻦ(.
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ن
.٣٤
دﻫﻘﺎی ،شا�ف .ﺣﻤﺎﺳﻪی ﻣﻘﺎوﻣﺖ} .ﻟﻨﺪن{ :اﻧتﺸﺎرات
ﻓﺪای ﺧﻠﻖ.۱۳۸۳ ،
ﭼ��ﮏﻫﺎی ی
 .٣٥رﺿ��ﺎن ،ﺳ�ﺪﻣﺤﻤﻮد )ﮔﺮدآوری و ﺗﺪو�ﻦ( .ﺗﻠﺨﻨﺪ زﻧﺪاین
ش
بﺨ�
ﻋ�ت اﯾﺮان۱۷۵ .۱۳۹۱ ،ص :ﻣﺼﻮر)
 .ﺗﻬﺮان :ﻣﻮزە ب
گ
رﻧ� ( ،ﻋﮑﺲ.
 .٣٦زرکﺎر ،ﯾﻮﺳﻒ .ﺧﺎﻃﺮات �ﮏ ﭼ��ﮏ در زﻧﺪان .ب}ی ﺟﺎ{:
اﻧتﺸﺎرات ﺟﺒﻬﻪی ﻣ� ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ۳۰۸ .۱۳۵۳ ،ص.
ن
.٣٧
ﺳﻠ�ﻤﺎی ،ﻋ�اﺻﻐﺮ .ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﻋ� ﭘﻬﻠﻮی) :ﺧﺎﻃﺮات
ین
واﻟﺘن.۱۳۹۳ ،
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﻗبﻞ از اﻧﻘﻼب( .اﺳﺘﻬبﺎن:
 ۴۴۹ص :.ﻋﮑﺲ.
ش
 .٣٨ﺳﻤﺎ�ﺎر ،ﻋبﺎس .ﻣﻦ �ﮏ ﺷﻮر� ﻫﺴﺘﻢ :ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان.
ﺗﻬﺮان  :ﻣﻬﺮاﻧﺪ�ﺶ ۴۴۲ .۱۳۸۱ ،ص :.ﻣﺼﻮر ،ﻋﮑﺲ.
ض
ﻣﺮﺗ�� .ﺎدداﺷﺖﻫﺎی زﻧﺪان .ﺗهﺮان  :ﻣﻮزە
 .۳۹ش��ﻒآبﺎدی،
ﻋ�ت اﯾﺮان ۴۲۰ .۱۳۸۸ ،ص :ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻋﮑﺲ.
ب
ﻫﺎی از ﺷﮑﻨﺠﻪگﺎە
 .۴۰ﺷﮑﺴﺖﻧﺎپﺬﯾﺮ} ﻣﺴﺘﻌﺎر{� .ﺎدداﺷﺖ ی
زﻧﺪان او�ﻦ .ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ :ﻧهﻀﺖ آزادی اﯾﺮان )ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر( } .بی ﺗﺎ{ ۴۵ .ص.
ف
.٤١
ﺻ�ﻧﮋاد ،اﺣﻤﺪ .ﺑﺮفﻫﺎی �خ .ﺗﻬﺮان :ورﺟﺎوﻧﺪ،
 {۳۸۴}.۱۳۸۳ص.
ﻃ�ی،ا ﺣﺴﺎن� .ﺎدداﺷﺖﻫﺎی زﻧﺪان .ب}ی ﺟﺎ{ :روزﻧﺎﻣﻪی
 .۴۲ب
ﻣﺮدم۱۴۶ ،ص) .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎ� ﻣ� اﯾﺮان بﺎ
�ﺷﻨﺎﺳﻪی آﻫﻦ.ا ی ن
ﻧ� ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ(.
 .٤٣ﻋﺎبﺪی ،ﻫﺎدی) .ﺗﺪو�ﻦ( ابﺪ +دە ﺳﺎل :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻃﺮات
اﻣ� �ﺗ�ﭗ دوم ا�� ﻓﺘﻮرای .بﺎ ﻫﻤکﺎری ت
دﻓ� ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ب
ی
ی
ن
ش
:
.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت پﺎ�ﺪاری ادارەی کﻞ ﻣﺮا�ﺰ اﺳﺘﺎی ﺗﻬﺮان �ﮐﺖ
۱۲۷
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اﻧتﺸﺎرات ﺳﻮرەی ﻣﻬﺮ ۲۱۶ .۱۳۹۴ ،ص :ﻣﺼﻮر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ.
)بﺨﺶ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان در دوران ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ(.
.٤٤
ﻋﻤﻮی ،ﻣﺤﻤﺪﻋ� .درد زﻣﺎﻧﻪ :ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﺪﻋ�
ی
ﻋﻤﻮی در .۱۳۵۷-۱۳۲۰ﺗهﺮان :اﺷﺎرە ۵۳۶ .۱۳۸۰ ،ص:
ی
ﺗﺼ��ﺮ ،ﻋﮑﺲ.
یف
رﻫﺎی :ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﻗبﻞ
 .٤٥ﻏﻔﺎری،
ﺣﺴن .ﺗﺎ ی
از اﻧﻘﻼب اروﻣ�ﻪ .ﺗﻬﺮان :ش�ﮐﺖ اﻧتﺸﺎرات ﺳﻮرەی ﻣﻬﺮ،
گ
ش
ﻣﺼﻮر)بﺨ� رﻧ�( ﻧﻘﺸﻪ ،ﺟﺪول ،ﻋﮑﺲ.
 ۱۴۰ .۱۳۹۶ص:
ﻧﻤﻮﻧﻪ.
بﺎزﺟﻮی  .ﺗﻬﺮان � :یای ۲۲۴ .۱۳۸۴ ،ص.
 .٤٦ﻏین  ،ﻣﻬﺪی.
ی
 .٤٧ﻏین  ،ﻣﻬﺪی .زﻧﺪان ﭼﻪ �ﮐﻨﺪ؟  :ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﺳ�ﺐ
ت
ن
ﻣﻘﺎﻻی در�ﺎرەی
زﻧﺪای و زﻧﺪانبﺎن :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﻨﺎ� زﻧﺪان،
ن
ﻣﻘﻮﻟﻪی زﻧﺪان ،زﻧﺪای و زﻧﺪانبﺎن بﺎ ﺗﮑ�ﻪ ﺑﺮ ﺗﺠ��ﻪ و
ﻣﺸﺎﻫﺪە ،ﻗبﻞ و بﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼ� .ﺗﻬﺮان :ﺻﻤﺪ�ﻪ،
 ۱۱۱ .۱۳۹۸ص.
 .۴۸ﻏ�ﺎﺛ�ﺎن ،ﺳﻌ�ﺪ )ﺗﺪو�ﻦ( .ﻗﻔﺲ داغ ،ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ت
ﻣﺸ�ک ﺿﺪ ﺧﺮابکﺎری.
ﺳ�ﺎ� ﻗبﻞ از اﻧﻘﻼب در کﻤﯿﺘﻪی
ﻋ�ت اﯾﺮان ۱۱۱} .۱۳۸۴ ،ص{.
ﺗهﺮان :ﻣﻮزەی ب
 .٤٩ﻏ�ﺎﺛ�ﺎن ،ﺳﻌ�ﺪ .ﺗﺎر�ﮏ روﺷﻦ :ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از
ﻋ�ت
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﻗبﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼ� .ﺗﻬﺮان :ﻣﻮزەی ب
اﯾﺮان ۲۰۷ .۱۳۸۸ ،ص :ﻣﺼﻮر ،ﻋﮑﺲ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ.
 .٥٠ﻏ�ﺎﺛ�ﺎن ،ﺳﻌ�ﺪ .ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان :ﮔ��ﺪەای از ﻧﺎ�ﻔﺘﻪﻫﺎی
زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� رژ�ﻢ ﭘﻬﻠﻮی}.ﺑﺮای{ ت
دﻓ� ادﺑ�ﺎت اﻧﻘﻼب
اﺳﻼ� ،ﺣﻮزەی ن
ﻫ�ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗبﻠ�ﻐﺎت اﺳﻼ� .ﺗﻬﺮان :ش�ﮐﺖ
اﻧتﺸﺎرات ﺳﻮرەی ﻣﻬﺮ ۴۴۶ .۱۳۸۸ ،ص.
۱۲۸
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 .٥١ﻓﺨﺎری ،ﺣﺴﻦ .ﺳﺎ�ﻪﻫﺎی ﻫﻤﺮاە :ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان.
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :آﻟﻔﺎبﺖ ﻣﺎ���ﻤﺎ ۳۷۶ .۱۳۸۷ ،ص :ﺗﺼ��ﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ.
ت
ﻓﻼﺣی ،ﺣﻤﺰە .از آن ﺳﺎلﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی د�ﮕﺮ .کﻠﻦ:
.۵۲
اﻧتﺸﺎرات ﻓﺮوغ ۴۴۰ .۱۳۸۵ .ص.
 .٥٣ﻗﺎﺳ� ،ﺳ�ﺪ ﻓ��ﺪ )ﮔﺮدآوری و ﺗﺪو�ﻦ( .ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن
ﻓﻠ� اﻻﻓﻼ� .ﺧﺮم آبﺎد :ﭘ�ﻐﺎم {۱۶۰} .۱۳۷۵ ،ص :ﻋﮑﺲ،
ﻣﺼﻮر.
 .٥٤ﻗﺎﻧ�ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ .گﻠبﺎﻧﮓ ��ﻠﻨﺪی .ﺑﺮدﺳﮑﻦ:
ﭘﺮﻧ�ﺎن ن
ﻫ� {۳۹} .۱۳۹۵ ،ص :.ﻣﺼﻮر ،ﻋﮑﺲ.
 .٥٥کﺎﻇ� ،ﻣﺤﺴﻦ )ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪو�ﻦ( .ﺳﺎلﻫﺎی بیﻗﺮار:
ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻮاد ﻣﻨﺼﻮری) .ﺑﺮای( ت
دﻓ� ادﺑ�ﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼ�
}ﺣﻮزەی ن
ﻫ�ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗبﻠ�ﻐﺎت اﺳﻼ�{ .ﺗﻬﺮان :ش�ﮐﺖ
اﻧتﺸﺎرات ﺳﻮرەی ﻣﻬﺮ۷۵۶ .۱۳۹۲ ،ص :ﻣﺼﻮر ،ﻋﮑﺲ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ.
ﺣﺪ�ﺪ� )دبﺎغ(.
�
 .٥٦کﺎﻇ� ،ﻣﺤﺴﻦ .ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿ�ﻪ
ﺗﻬﺮان :ش�ﮐﺖ اﻧتﺸﺎرات ﺳﻮرەی ﻣﻬﺮ ۳۲۳ .۱۳۸۴ ،ص:
ﻋﮑﺲ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ.
 .٥٧کﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗبﻞ از اﻧﻘﻼب  .اﻧﻘﻼب،
دﯾﺮوز ،اﻣﺮوز ،ﻓﺮدا .ﺟﻤ� از ﻧ��ﺴﻨﺪگﺎن و زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ�
ﻗبﻞ از اﻧﻘﻼب} .ﺑﺮای{ کﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗبﻞ از
اﻧﻘﻼب .ﺗﻬﺮان :اﻧتﺸﺎرات اﻣ�ﺪ ﻓﺮدا۲۸۲ .۱۳۹۶ ،ص :ﻣﺼﻮر،
ﻋﮑﺲ.
 .۵۸ﮐ�ﺎﻓﺮ ،ﺳ�ﺪ ﻧﻮری .واﻗﻌ�ﺖ در رؤ�ﺎ .رﺷﺖ� :ﺴﺘﻮە،
 ۲۲۴ .۱۳۹۳ص.
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 .٥٩ف
ﻟﻄ�� ،ﻌﻘﻮب )ﮔﺮدآوری و ﺗﺪو�ﻦ( .ﺗﺎز�ﺎﻧﻪﻫﺎی بیﻫﺪف.
ﻋ�ت اﯾﺮان ۲۰۰ .۱۳۹۱ ،ص :ﻣﺼﻮر ،ﻧﻤﻮدار.
ﺗﻬﺮان :ﻣﻮزەی ب
 .٦٠ف
ﻟﻄ�� ،ﻌﻘﻮب .ﻓﻠ� اﻻﻓﻼ� زﻧﺪان �د ﭘﻬﻠﻮی .ﺗﻬﺮان:
ﻋ�ت اﯾﺮان۲۱۲ .۱۳۹۲ ،ص :.ﻣﺼﻮر ،ﺟﺪول ،ﻋﮑﺲ،
ﻣﻮزەی ب
ﻧﻤﻮﻧﻪ.
ف
 .٦١ﻟﻄ�� ،ﻌﻘﻮب .ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ زﻧﺪان �خ ﭘﻬﻠﻮی .ﺗﻬﺮان:
ﻋ�ت اﯾﺮان ۳۰۹ .۱۳۹۱ ،ص :ﻣﺼﻮر ،ﻧﻘﺸﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﻣﻮزەی ب
ﻋﮑﺲ.
 .۶۲ﻣﺤﺘﺎج ،ی ن
ﻣهن .ﺳﺎﻋﺖ ﭼهﺎر آن روز .ﺗهﺮان :ﻗﺼ�ﺪە�ا،
 ۳۹۰ .۱۳۸۳ص.
 .٦٣ﻣﺮادیﻧ�ﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد .ﺣکﺎ�ﺖ ﻗ� .ﺗﻬﺮان :ﻧگﺎە.۱۳۹۷ ،
۳۸۹ص :ﻣﺼﻮر) .ﻋﻨﻮان د�ﮕﺮ :زﻧﺪان ﻗ� از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻓﺮﺟﺎم(.
 .٦٤ﻣﺮادیﻧ�ﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد .زﻧﺪان ﻗ� از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻓﺮﺟﺎم.
گ
ﻓﺮﻫﻨ� ف
ﻫ�ی ﺳپ�ﺪەی ﻣﺎﻧﺪگﺎر اﯾﺮاﻧ�ﺎن،
ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪی
۳۶۷ .۱۳۹۷ص :ﻣﺼﻮر.
ف
ﻣﺼﺤ� ،ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ .ﺧﺎﻃﺮات ﻋ� ﺗﻤﺴ� .ﺗﻬﺮان:
.٦٥
ت
ف
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗبﻠ�ﻐﺎت اﺳﻼ� ﺣﻮزەی ﻫ�ی دﻓ� ادﺑ�ﺎت اﻧﻘﻼب
اﺳﻼ�۳۳۶ .۱۳۹۵ .ص.
 .٦٦ﻣﻈﺎﻫﺮی ،ﻋبﺎس .ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎی درﺧﺖ اﻧﺎر� :ﺎدﻫﺎی ۴۷۹۱
روز زﻧﺪان در د�ﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎﻫنﺸﺎ�  .۱۳۵۷-۱۳۴۴کﻠﻦ:
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪان ۳۰۴ .۱۳۸۵ ،ص.
 .٦٧ﻣﻘﺎوﻣﺖ در زﻧﺪان .ﺗﻬﺮان :ﻗﻠﻢ ۶۲۰ .۱۳۷۷ ،ص :ﻣﺼﻮر.
 .٦٨ﻣﻼز�ﻨﻞ ،ﺣﻤ�ﺪرﺿﺎ .زﻧﺪان در زﻧﺪان :ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺴﻦ
ﻫ�ی{ ،د ت
اﺻﻐﺮزادە} .ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗبﻠ�ﻐﺎت اﺳﻼ� ﺣﻮزەی ن
ﻓ�
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ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت پﺎ�ﺪاری اﺳﺘﺎن ﻗﺰو�ﻦ .ﺗﻬﺮان :ش�ﮐﺖ
اﻧتﺸﺎرات ﺳﻮرەی ﻣﻬﺮ ۱۷۰ .۱۳۹۸ ،ص.
ف
ف
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴن )ﺗﺪو�ﻦ(.
 .٦٩ﻣﻨﺼﻮری ،ﺟﻮاد.
ﻣﺼﺤ�،
ی
ﻃﺎﻫﺮی ،ﻓﺮﻫﺎد )و�ﺮاﺳﺘﺎر( ،ﺧﺎﻃﺮات �ﮏ دﯾپﻠﻤﺎت :ﺧﺎﻃﺮات
ﺟﻮاد ﻣﻨﺼﻮری} .ﺑﺮای{ ت
دﻓ� ادﺑ�ﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼ�}ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗبﻠ�ﻐﺎت اﺳﻼ� ﺣﻮزەی ن
ﻫ�ی{ .ﺗﻬﺮان :ش�ﮐﺖ اﻧتﺸﺎرات
ﺳﻮرەی ﻣﻬﺮ۲ .۱۳۹۴ ،ج :ﻣﺼﻮر ،ﻋﮑﺲ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ.
ین
 .٧٠ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺗﻨﻈ�ﻢ و ث
�� آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿ  .ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﭘﮋوﻫ� .ﺧﺎﻃﺮات ﻋ� ﺻبﺎغ ن
ث
ﺛﺎیﻧﮋاد )�ﺎدﻫﺎ .(۴۹-ﺗهﺮان:
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺗﻨﻈ�ﻢ و ث
�� آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿین  ،ﻣﺆﺳﺴﻪی ﭼﺎپ و
ش
�� ﻋﺮوج ۲۵۰ .۱۳۹۸ ،ص :ﻧﻤﻮﻧﻪ.
گ
 .٧١ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻓﺮﻫﻨ� ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﻓﺮ )ﺗﻬ�ﻪ و ﺗﻨﻈ�ﻢ( .ﺳﺘﺎرگﺎن
�ﺸﺖ ﻣ�ﻠﻪﻫﺎ ﻫﻢ �درﺧﺸﻨﺪ :ﺧﺎﻃﺮ تای از زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﻗبﻞ
از اﻧﻘﻼب .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎب ﻫﻤﻪ ۴۸ .۱۳۸۹ ،ص.
 .٧٢ﻣﯿﺜ� ،ﻟﻄﻒﷲ .ﺧﺎﻃﺮات ﻟﻄﻒﷲ ﻣﯿﺜ� از ﻧﻬﻀﺖ
آزادی ﺗﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ .ﺗﻬﺮان :ﺻﻤﺪ�ﻪ ۳ .۱۳۸۹-۱۳۷۸ ،ج.
ین
ﺷ�از :ﻣﺼﻄﻔﻮی،
ﻧﻘﯿئ،
ﻏﻼﻣﺤﺴن .ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺷﮑﻨﺠﻪ .ی
 .٧٣ب
 ۱۴۷ .۱۳۵۸ص :ﻣﺼﻮر.
 .٧٤ن
ش
ﻫ� و ادﺑ�ﺎت بﺎﻟﻨﺪە )بﻪ ﮐﻮﺷﺶ(� .ارەﻫﺎی آﻓﺘﺎب در
دﻓ�ە .ﻟﻨﺪن :اﻧتﺸﺎرات ن
دﻓ�ﻫﺎ و ت
ﺷﺐ ﺗﺎر :ت
ﻫ� و ادﺑ�ﺎت بﺎﻟﻨﺪە،
 ۱۰۶ .۱۳۵۷ص.
دوران ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� ۱۳۶۷-۱۳۵۸
ت
 .٧٥آذر� ،ﮐﺘﺎﯾﻮن .ﻣﺼﻠﻮب .ﺧﺎﻃﺮای از زﻧﺪانﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼ� .کﻠﻦ :ﻓﺮوغ ۳۷۰ .۱۳۸۰ ،ص.
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ﻫﺎی بﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮم :ﮔﺰارش-
 .٧٦اﺳﺪی ،ﻫﻮﺷﻨﮓ .ﻧﺎﻣﻪ ی
ﺧﺎﻃﺮە .ﻟﻨﺪن :اچ اﻧﺪ اس ﻣﺪ�ﺎ ۵۸۶ .۱۳۹۲ ،ص :ﻣﺼﻮر،
ﺟﺪول ،ﻋﮑﺲ.
 .٧٧اﺳﮑﻨﺪری ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ .ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺧﺎﻃﺮات �ﮏ
ﻣﺠﺎﻫﺪ .پﺎر�ﺲ :ﺧﺎوران.۱۳۸۳ ،
ﺟﻬﺎﻧﮕ� .ﻋﺎدلآبﺎد ،رﻧﺞ ﻣﺎﻧﺪگﺎر .اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ:
 .٧٨اﺳﻤﺎﻋ�ﻞﭘﻮر،
ی
اﻧتﺸﺎرات بﺎران.۱۳۸۹ ،
ن
اﺻﻼی ،ﻣﻬﺪی .و�ﺮاﺳﺘﺎر ﺑﻬﺮوز ﺷ�ﺪا .کﻼغ و گﻞ �خ.
.٧٩
}ی ﺟﺎ{ :ش
�� آرش۴۲۴ .۱۳۸۸ ،ص.
ب
ﻫﺎی از اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷در
 .٨٠ی
اﻣ�اﺑﺮاﻫ�� ،روز�ﻪ .ﻧﺎ�ﻔﺘﻪ ی
ض
اﻣ�اﻧﺘﻈﺎم بﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮ� ﻣﺼﺎﺣبﻪﻫﺎ ،ﭘ�ﺎم
ﮔﻔﺖوﮔﻮ بﺎ ﻋبﺎس ی
ﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ .پﺎر�ﺲ :اﻧتﺸﺎرات ﺧﺎوران ۳۹۷ .۱۳۸۷ ،ص.
تن
واﺷﻨﮕن :ب}ی ﻧﺎ{ .۱۳۸۱ :
 .٨١اﻧﺼﺎری ،ﻣﺴﻌﻮد .ﮐﺸﺘﺎر .۶۷
 ۳۰۸ص.
 .٨٢اﯾﺮ فای ،آزادە .ﻓ��ﺐﺧﻮردگﺎن ﻗﺮآن .پﺎر�ﺲ :ا�ﺸﺎرات
ﺧﺎوران ۵۰۲ .۱۳۷۹ ،ص.
ت
اﻟ�ز ،د .از او�ﻦ ﺗﺎ پﺎﺳ�ﻼ :ﺧﺎﻃﺮای از زﻧﺪانﻫﺎی داﺧﻞ و
 .٨٣ب
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر .ﺗﻮرﻧﺘﻮ }:بی ﻧﺎ{ ۳۸۱ .۱۳۷۹ ،ص.
ﻣﻨ�ە .ﺣﻘ�ﻘﺖ ﺳﺎدە :ﺧﺎﻃﺮ تای از زﻧﺪانﻫﺎی زﻧﺎن
 .٨٤ﺑﺮادران ،ی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� .ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ� :ﺸکﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ زﻧﺎن
اﯾﺮ نای۲ .۱۳۷۳-۱۳۷۱ ،ج :ﻣﺼﻮر.
ا��} .پﺎر�ﺲ{ :ﭘﺮﻧﮓ.۱۳۶۱ ،
�ﺸ�ی ،ﺳ�ﺎوش .دﯾﻮار ﷲ ب
 .٨٥ی
 ۱۴۲ص.

۱۳۲
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ن
ف
.٨٦
ﻣﻬﻤﺎی ﺣﺎج آﻗﺎ،
ﺑﻬﺒﻬﺎی ،ﻓﺮﻫﺎد؛ داوران ،ﺣﺒ�ﺐﷲ .در
ت
داﺳﺘﺎن �ﮏ اﻋ�اف .ب}ی ﺟﺎ :بی ﻧﺎ{ ) .۱۳۸۲ﻋﻨﻮان د�ﮕﺮ:
داﺳﺘﺎن �ﮏ ت
اﻋ�اف(
ف
.٨٧
ﺑﻬﺒﻬﺎی ،ﻓﺮﻫﺎد .بﺎر د�ﮕﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺪم :ﺧﺎﻃﺮ تای از
دﺳﺘﮕ�ی و زﻧﺪان ﻣﺠﺪد .ﺗﻬﺮان .اﻣ�ﺪ ﻓﺮدا ۲۰۰ .۱۳۸۵ ،ص.
ی
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻋﮑﺲ .
اﻣ� ی ن
ﺣﺴن� .ﻪ ﺟﻨگﻞ ﺳﺘﺎرە :ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان.
 .٨٨ﺑﻬﺒﻮدی ،ی
کﻠﻦ :اﻧتﺸﺎرات ﻓﺮوغ ۳۲۹ .۱۳۹۵ ،ص.
 .٨٩پﺎر�ﭘﻮر ،ﺷﻬﺮﻧﻮش .ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان .اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :ش
��
بﺎران ۵۱۸ .۱۳۷۷ ،ص.
 .٩٠پﺎ�ﺎ ،ا .زﻧﺪان ﺗﻮﺣ�ﺪی »ﻗ�« در »ﺑﻬﺎر آزادی« .آﻟﻤﺎن
ﻏﺮی :بﺎزﺗﺎب ۴۶۸ .۱۳۶۸ ،ص.
ب
 .٩١ﭘﺮواز��� ،ﻦ .ز�ﺮ ﺑﻮﺗﻪی ﻻﻟﻪ ﻋبﺎ� .ب}ی ﺟﺎ{� :ﺴ�ﻢ،
 }۱۳۸۰بﺪون ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎر{.
 .٩٢ﭘﺮورش ،ﻧ�ﻤﺎ .بﻧ�دی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ :ﮔﺰ ش
ار� از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل زﻧﺪان
 ۱۳۶۱ﺗﺎ  .۱۳۶۸آﻟﻤﺎن :اﻧﺪ�ﺸﻪ و ﭘ�کﺎر ۱۴۰ .۱۳۷۴ ،ص:
ﻋﮑﺲ.
 .٩٣ﺗﻨکﺎﺑین  ،زﻫﺮە .ر�ﺸﻪ در ﺧﺎ� .کﻠﻦ :اﻧتﺸﺎرات ﻓﺮوغ،
.۱۳۹۲
 .٩٤ﺛﺎبﺖ ،ﻓ��بﺎ )ﻓﺎﺋﺰە(� .ﺎدﻫﺎی زﻧﺪان .پﺎر�ﺲ :اﻧتﺸﺎرات
ﺧﺎوران۲۰۸ .۱۳۸۳ ،ص.
ج  :ﻣﺼﻮر.
 .٩٥ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ .او�ﻦ ،گﺎەﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و اﻧﺪی .ب}ی
ﺟﺎ{ :ﺑﺮزاوﻧﺪ.۱۳۸۰ ،

۱۳۳
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ﻫﺎی
 .٩٦ﺟﻼﻟﻮﻧﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ .آن روزﻫﺎی ﻧﺎﻣﻬ��ﺎن ) �ﺎد از رﻧﺞ ی
ﻋ�ت اﯾﺮان۳۹۸ .۱۳۸۸ ،ص:.
ﮐﻪ ﺑﺮدەا�ﻢ .(...ﺗﻬﺮان :ﻣﻮزەی ب
ﻣﺼﻮر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ.
ن
ﺷ�ﮐﻮ )ﮔﺮدآورﻧﺪە( .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ � �ﺧﻮاﻫﺪ
 .٩٧ﺟﻬﺎیاﺻﻞ ،ی
و دل . ...اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ۲۳۶ .۱۳۹۳ ،Apec :ص :ﻣﺼﻮر،
ﻋﮑﺲ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ.
 .٩٨ﺣﺎجﺣﺴﻦ ،ﻫﻨگﺎﻣﻪ .ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﻫﯿﻮﻻ ،ﺧﺎﻃﺮات
زﻧﺪان} .ﻓﺮا�ﺴﻪ{ :اﻧتﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﺎ ۱۸۲ .۱۳۸۲،ص.
 .٩٩ﺣﺎجﺣ�ﺪری ،اﻋﻈﻢ .ﺑﻬﺎی ا�ﺴﺎن ﺑﻮدن ،ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان.
}ﻓﺮا�ﺴﻪ{ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﺎ۱۹۴ .۱۳۸۳ .ص.
 .١٠٠ﺧ�وی ،ﭘﺮو�ﻦ )ﻣﺮﺟﺎن اﻓﺘﺨﺎری(� .ﺎدﻫﺎ و د�ﺪگﺎەﻫﺎ:
ﺧﺎﻃﺮ تای از زﻧﺪانﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� در دﻫﻪی  .۶۰کﻠﻦ :
اﻧتﺸﺎرات ﻓﺮوغ ۱۴۱ .۱۳۸۷ ،ص.
 .١٠١در راﻫﺮوﻫﺎی ﺧﻮن :ﮔﺰ ش
ار� زﻧﺪە از زﻧﺪانﻫﺎی ﺳ�ﺎ�
رژ�ﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� .ﻓﺮا�ﺴﻪ :ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ اﯾﺮاﻧ�ﺎن،
۴۹ .۱۳۶۴ص :.ﻣﺼﻮر.
 .١٠٢درو�ﺶ ،ﺣﺴﻦ .و ﻫﻨﻮز ﻗﺼﻪ ﺑﺮ �ﺎد اﺳﺖ .ا�ﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪە :ﻧﻘﻄﻪ۲۰۶ .۱۳۷۶ ،ص.
 .١٠٣ر �ا� ،ﻓﺮزاﻧﻪ .د�ﺪار در دوزخ .پﺎر�ﺲ :اﻧتﺸﺎرات ﺧﺎوران،
 ۱۱۴ .۱۳۹۳ص.
گ
ن
.١٠٤
رﺣﻤﺎی ،ﺑﻬﺮام .ﻣﻦ ﻣﺮگ را �ودی ﮐﺮدم :زﻧﺪ� و
ﻣبﺎرزەی ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟ� .ﺳﻮﺋﺪ :ﮐﺘﺎب ارزان{۴۱۸}.۱۳۸۹ ،
ص :ﻣﺼﻮر.
ت
 .١٠٥زﻧﮕبﺎری ،ﺛ��ﺎ� .ﭘﺮ ﮐﺒﻮﺗﺮ :ﺧﺎﻃﺮای از زﻧﺪان او�ﻦ.
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :ﻧﻮ ﻣﻮر {۳۶۹} .۱۳۸۷ ،ص.
۱۳٤
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 � .١٠٦بای ،م .ا .ﺳﺎلﻫﺎی �ﺸﺖ � .کﻠﻦ :اﻧتﺸﺎرات ﻓﺮوغ،
 } .۱۳۸۴بﺪون ﺻﻔﺤﻪﺷﻤﺎر{ .ﻋﮑﺲ.
ت
ﻣ�ﻧﺪ .پﺎر�ﺲ :اﻧتﺸﺎرات
 .١٠٧ﺷﻬﺮزاد .و در اﯾﻨﺠﺎ دﺧ�ان ﻧ� ی
ﺧﺎوران ۲۰۵ .۱۳۷۷ ،ص.
 .١٠٨ﺷ�ﺪا ،ﺑﻬﺮوز )و�ﺮاﺳﺘﺎر( .کﺎﺑﻮس بﻠﻨﺪ ی ن
ﺗ�دﻧﺪان.
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :اﻧتﺸﺎرات بﺎران-۱۳۸۲ ،
 .١٠٩ﻋ��ﺎن آبﮑﻨﺎر ،رﺣﻤﺎن )ﻣﺤﻤﺪ( .از آبﮑﻨﺎر ﺗﺎ راور ﮐﺮﻣﺎن.
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :اﻧتﺸﺎرات بﺎران {۹۶} .۱۳۹۱ ،ص :ﻣﺼﻮر ،ﻋﮑﺲ.
بﺎبﺎی ،داود .ﻣﻦ و ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان او�ﻦ) :در زﻧﺪان
 .١١٠ﻋ� ی
او�ﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟( .ﺗﻬﺮان  :اﻣ�ﺪ ﻓﺮدا۹۶ .۱۳۹۳ ،ص.
 .١١١ی ن
ﻋﻠ�ادە ،ﭘﺮواﻧﻪ .ﺧﻮب ﻧگﺎە ﮐﻨ�ﺪ راﺳﺘ� اﺳﺖ )ﮔﺰارش
زﻧﺪان( .پﺎر�ﺲ :اﻧتﺸﺎرات ﺧﺎوران ۹۰ .۱۳۷۶ ،ص.
 .١١٢ﻏﻔﺎری ،رﺿﺎ .ﺳﺎﻣﺎن ،اﻟﻒ ت
)ﻣ�ﺟﻢ( .ﺧﺎﻃﺮات �ﮏ
ن
زﻧﺪای از زﻧﺪانﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� .اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :آرش.۱۳۷۷ ،
 ۳۷۲ص.
 .١١٣ﻏین  ،ﻣﻬﺪی .زﻧﺪان ﭼﻪ �ﮐﻨﺪ؟ :ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﺳ�ﺐ
ت
ن
ﻣﻘﺎﻻی در�ﺎرەی
زﻧﺪای و زﻧﺪانبﺎن :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﻨﺎ� زﻧﺪان،
ن
ﻣﻘﻮﻟﻪی زﻧﺪان ،زﻧﺪای و زﻧﺪانبﺎن بﺎ ﺗﮑ�ﻪ ﺑﺮ ﺗﺠ��ﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪە
 ،ﻗبﻞ و بﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼ� .ﺗﻬﺮان :ﺻﻤﺪ�ﻪ۱۱۱ .۱۳۹۸ ،
ص.
 .١١٤ﻓﺎﺿﻞ ،ﻣﺤﺴﻦ� .ﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ زﻧﺪان .ب}ی ﺟﺎ{:
ﻫﻮاداران ﭘ�کﺎر ۵۰ .۱۳۶۴ ،ص.
 .١١٥ف
ﻓﺎیﯾﺰدی ،رﺿﺎ .ﺳﻮﺳ�ﺎﻟ�ﺴﻢ رؤ�ﺎی ﻣﻦ  .ت
دﻓ� دوم:
ی
دﺳﺘﮕ�ی و بﺎزﺟﻮی) .ی ﺟﺎ( ییﭘﺮس .۲۰۱۷ .ت
دﻓ�دوم :
ی
ب ب
ب
ی
 ۲۷۱ص.
۱۳٥
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 .١١٦ﻓﺨﺎری ،ﺣﺴﻦ .ﺳﺎ�ﻪﻫﺎی ﻫﻤﺮاە  :ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان.
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :آﻟﻔﺎبﺖ ﻣﺎ���ﻤﺎ ۳۷۶ .۱۳۸۷ ،ص :.ﺗﺼ��ﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ.
 .١١٧کﺎر ،ﻣﻬﺮ ی ن
اﻧﮕ� .ﮔﺮدنﺑﻨﺪ ﻣﻘﺪس .ﺳﻮﺋﺪ :بﺎران.۱۳۸۱ ،
 ۲۷۰ص.
 .١١٨ن
ت
ﮐ�ﺎی ،ﺳﺘﺎر .ﺳﺘﺎر �ﻌین
ﺧﻮﺷبﺨی } .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮەﻫﺎی ﺳﺘﺎر ن
ﮐ�ﺎی از اﻋﺪام ﺷﺪگﺎن } .{۱۳۶۷
آﻟﻤﺎن :بی ﻧﺎ ۱۰۴ .۱۳۸۹،ص.{.
ف
ﮔ�ﻼی ،ﻓ��ﺪون .ﻗﺒ�ﻠﻪی آ�ﺶ در ﮔﺮگ.۱۳۶۷ .
.١١٩
 .١٢٠ﻣﺎﻫبﺎز ،ﻋﻔﺖ .ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﻣﮑﻦ .اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :اﻧتﺸﺎرات
بﺎران۳۴۳ .۱۳۸۷ ،ص :ﺗﺼ��ﺮ.
 .١٢١ی ن
ﻣﺘن ،ﻣﺤﻤﺪ .د�ﮕﺮ روا�ﺖﮔﺮان :زﻫﺮە ﺻﺎﻟ� ،ﻣﺰدک و
ﻣﺎز�ﺎر ی ف
ﻣﺘن ،بﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺪ ﺳ�ﻒ .زﻧﺪان ،کﺎﺑﻮ� ابﺪی) :
ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان بﻪ ﭼﻬﺎر روا�ﺖ( .کﻠﻦ :اﻧتﺸﺎرات ﻓﺮوغ.۱۳۹۵ ،
ا�� ﻣﺤﻤﺪی
 .١٢٢ﻣﺤﻤﺪی ،ب
ا�� .اﻧﺪ�ﺸﻪ و ﺗﺎز�ﺎﻧﻪ .ﺧﺎﻃﺮات ب
از زﻧﺪان .ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ :اﻧتﺸﺎرات ش�ﮐﺖ ﮐﺘﺎب ۱۶۶ ،ص.
 .١٢٣ﻣﺮز�ﺎن ،ﻓ��بﺎ .ﺗﺎر� ــﺦ زﻧﺪە}.ی ﺟﺎ :ش
ﻧﺎ� ﻣﺆﻟﻒ{.۱۳۸۴ ،
ب
ق
ﻣﺼﺪا� ،اﯾ�ج .دوزخ روی ی ن
زﻣن ،زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر.
.١٢٤
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :آﻟﻔﺎبﺖ ﻣﺎ���ﻤﺎ {۳۲۲} .۱۳۸۷ ،ص  :ﻣﺼﻮر.
ق
ت
ﻣﺼﺪا� ،اﯾ�ج .رﻗﺺ ﻗﻘﻨﻮسﻫﺎ و آواز ﺧﺎ�ﺴ�.
.١٢٥
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :ش
�� ﭘﮋوا�.۱۳۹۰ ،
ق
ﻣﺼﺪا� ،اﯾ�ج .ﻧﻪ ز ت ف
.١٢٦
�ﺴن ﻧﻪ ﻣﺮگ .ﺳﻮﺋﺪ :آﻟﻔﺎبﺖ
ﻣﺎ���ﻤﺎ ۴ .۱۳۸۳ ،ج.
ق
ﺣﻘ�� �ﮏ رؤ�ﺎ} .ﻓﺮا�ﺴﻪ{:
 .١٢٧ﻣﻘﺪم ،ﻣﻠ�ﺤﻪ .ﮐﺮاﻧﻪی
اﻧتﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﺎ۳۴۲ .۱۳۸۳ ،ص.

۱۳٦

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪی ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� اﯾﺮان

 .١٢٨ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﻧﺎ� .ﮐﺘﺎب زﻧﺪان .ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪەی اﻣ��کﺎ :ش
��
ﻧﻘﻄﻪ ۲ .۱۳۸۰-۱۳۷۷ ،ج.
ش
ﺧ� رﻓﯿﻖ ،ﺳﻮﺋﺪ �� :بﺎران،
 .١٢٩ﻣﻮﺳﻮی ،اﺣﻤﺪ .ﺷﺐ بﻪ ی
.۱۳۸۳
ف
.١٣٠
ﻧﺠ�آر�ﺎ ،ﻓ��ﺪون .ﻧﺖﻫﺎی درﺧﺸﺎن� :ﺎدوارەﻫﺎی
ن
زﻧﺪان .ﺳ�ﺪی :ب}ی ﻧﺎ{ ۹۹ .۱۳۹۰،ص.
 .١٣١ﻧﺮ تا� ،اﺣﺴﺎن .ﺗﺮﺟﻤﻪی آذری ،ﺳﻌ�ﺪ .از کﺎخ ﺷﺎە ﺗﺎ
زﻧﺪان او�ﻦ .ﺗﻬﺮان :رﺳﺎ  ۲۸۳ .۱۳۷۳ ،ص) :بﺨﺶ دوم :در
زﻧﺪانﻫﺎی اﻧﻘﻼب(.
ق
ﮔ�ی ﺟﻨبﺶ
 .١٣٢ﺣﻤ�ﺪ�ﺎن ﻧ� .ﺳﻔﺮ ﺑﺮ بﺎلﻫﺎی آرزو .ﺷکﻞ ی
ﭼ��� ﻓﺪاﯾ�ﺎن ﺧﻠﻖ ،اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾ�ﺎن �
ا���ﺖ.
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :آرش ۴۲۴ .۱۳۸۳ ،ص:ﺗﺼ��ﺮ
 .١٣٣ﻧﻮری ،ﻣ��ﻢ .در ﺟﺴﺖوﺟﻮی رﻫﺎئ .ﺳﻮﺋﺪ :ش
�� بﺎران،
ی
) .۱۳۸۵ﻋﻨﻮان روی ﺟﻠﺪ :ﻃﺮف یﺗ�ەی ﺗﺎر� ــﺦ(
گ
�ﻌﻘﻮی ،ﺟﻌﻔﺮ .ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪی ﻣﺮگ و زﻧﺪ� .کﻠﻦ:
.١٣٤
ب
اﻧتﺸﺎرات ﻓﺮوغ۲ .۱۳۹۴ ،ج :ﻣﺼﻮر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻋﮑﺲ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� ۱۳۹۸-۱۳۶۸
گ
رﺟﺎی ﺷﻬﺮ.
اﻣﻮی ،ﺑﻬﻤﻦ .زﻧﺪ� در زﻧﺪان او�ﻦ و ی
 .١٣٥اﺣﻤﺪی ی
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ :اﻧتﺸﺎرات بﺎران ۲۳۳ .۱۳۹۵ ،ص.
 .١٣٦ﺑین �ﻌﻘﻮب ،ژ�ﻼ .زﻧﺎن در ﺑﻨﺪ  ۲۰۹او�ﻦ ،بﻪ اﻧﻀﻤﺎم
اﻣﻮی از ﺑﻨﺪ ﻣﺮدان .اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ:
ﺧﺎﻃﺮەای از ﺑﻬﻤﻦ اﺣﻤﺪی ی
ش
���ﺎران۱۶۹ .۱۳۹۰ ،ص.

۱۳۷

روا�ﺖﻫﺎ یی از زﻧﺪان

 .١٣٧ﺑﻬﻨﻮد ،ﻣﺴﻌﻮد .در�ﻨﺪ اﻣﺎ ب ن
ﺳ� .ﺗﻬﺮان :ش
��ﻋﻠﻢ.۱۳۸۰ .
۲۴۶ص) .ﻋﻨﻮان روی ﺟﻠﺪ :در�ﻨﺪ اﻣﺎ ب ن
ﺳ�� :ﺎدداﺷﺖﻫﺎی
زﻧﺪان(.
� .١٣٨ﮐﻮ� ،ﻓ�ج� .ﺎس و داس ،ﺑ�ﺴﺖ ﺳﺎل روﺷﻨﻔﮑﺮی و
اﻣﻨﯿ تیﻫﺎ .ﺳﻮﺋﺪ :ش
���ﺎران ۲۱۶ .۱۳۸۱ ،ص.
 .١٣٩ﺳﻮﻟﻤﺎز) ﻣﺴﺘﻌﺎر( .ﻟﺤﻈﻪی ﭘﺮواز :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﺎر� ــﺦ
ﺷﻔﺎ� ﺟﻨبﺶ ب ف
ﺳ� :ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳ�ﺎ� ﺟﻨبﺶ ب ف
ﺳ�.
}ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣکﺎ�ﺖﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎە زﻧﺪاﻧ�ﺎن ﺳﺎل  ۸۸بﺎ اﺳﺎ�
ﻣﺴﺘﻌﺎر .بی ﺟﺎ :بی ﻧﺎ .{۱۳۹۸ .ﺟﻠﺪ اول ۵۱ :ص.
 .١٤٠ﻧﺒﻮی ،اﺑﺮاﻫ�ﻢ .ﺳﺎﻟﻦ � :۶ﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ زﻧﺪان.
ﺗﻬﺮان :ش
�� نی ۴۱۶ .۱۳۸۰ ،ص.
 .١٤١ﻧﺒﻮی ،اﺑﺮاﻫ�ﻢ .ﻣﺎە ﻋﺴﻞ ی ن
پﺎﯾ�ی .ﺗﻬﺮان :ﺟﺎﻣﻌﻪی
اﯾﺮاﻧ�ﺎن {۱۸۳} .۱۳۸۰،ص) .بﺎﻻی ﻋﻨﻮان� :ﺎدداﺷﺖﻫﺎی
روزاﻧﻪی زﻧﺪان (۷۷
ف
ن
.١٤٢
ﯾﻮﺳ�اﺷﮑﻮری ،ﺣﺴﻦ .از ﺑﺮ یﻟن ﺗﺎ او�ﻦ� ،ﺎدداﺷﺖﻫﺎی
زﻧﺪان  .۸۳-۱۳۷۹ﺳﻮﺋﺪ :ش
�� بﺎران۲ ،ج.

۱۳۸

