
 
 

 
  ۶٠ دهه یاسي ساني زندانیخانواده ها

  ی اهللا منتظرتيبه آ
  گفتند؟یچه م

 
 ی میني به خمیاسي ساني زندانتي نسبت به وضعزي اعتراض آمی در نامه ای اهللا منتظرتيآ
 ري شده که هرگز نظیاتي به نام اسالم جنای اسالمی جمهوری در زندان هادي دانی مايآ: سدينو

اه نشده است؟ منحوس شميآن در رژ
 
 سودابه اردوان

 
 

  خانواده ٠دهدي ملي را تشکی اسالمی دوران  جمهورني و وحشتناکترنياهتري دوران خفقان و سرکوب دهه شصت ،که البته سدر
و  ی شکل گروه گروه از کوني ترانهي به وحشیاسيفعاالن س. دوران بودندني زخم خوردگان اني و تنهاترني پناه تری باني زندانیها

 شکنجه و هرشب دسته دسته از شعبه ی اسالمی مخوف جمهوری و در زندانهاري و ادارات دستگهبرزن، مدرسه و دانشگاه، کارخان
 ارعاب جامعه اعدام ی کشور برای رسمی آن روز در روزنامه های شدند و فردای اعدام سپرده می به جوخه های بازجوئیها

 و ني از زندان مکررا مورد توهروني در بیاسي سانيدان رنیخانواده ها. کردنديا اعالم م رتي جناني درشت اتري را  با تنيمبارز
٠ شدندی و آزار زندانبانان واقع مديتهد  

 ی منتظرشي که، خانواده ها جمع شدند و پميديشن ی خبر را منيها ا  دهه شصت بود که ما در داخل زندان در مالقاتليدر همان اوا  
 کردن ها چندان تي شکاني شدند، هرچند ای رانده نمروني و ضرب و شتم بني بود که خانواده ها با توهی تنها جائدي شانيا!  اند رفته
 بود که در گناهيو همچنان خون جوانان ب.  گذاشتی نمی بر جایاسي ساني بر شکنجه و اعدام زندانی مبنمي را در کار رژیتفاوت

  نشده بود چه بود؟دهي منحوس شاه دمي در رژرشي کرده بود و هرگز نظادي یکه منتظر یاتي جناني ایراست. شدي مختهيزندان ها ر
از زنان )  از صد نفرشيب (یادي شود که عده زی خبردار مشاني نگران و پری خانواده هاقي از طری سال شصت و سه منتظردر

 از ی خبرني کوچکتراني زندانی خانواده ها نه ماه بود کهاي هشت کينزد.  شده انددي در داخل زندان قزلحصار ناپدیزندان
 زندان سي رئی داوود رحمانی آورد که حاجی خانواده ها خبر می شود و برای آزاد می ای زنداننکهيفرزندانشان نداشتند، تا ا

ال داده و بعد  در داخل زندان  قزلحصار انتقی کردند و حاضر به توبه نبودند به محلی زن را که مقاومت مانيقزلحصار تمام زندان
 در طول شبانه روز تحت نظر اني است قرار داده، زندان»قبر  « هي که شبی مخصوصی آنها را در جاهاهي اولدياز ضرب و شتم شد

 به آن اطالق ی رحمانی از طرف حاجزي نیگري اسم دني از اريبه غ. اند  گذاشته»امتيق«و شکنجه ممتد قرار دارند و اسمش را 
 دي بااني تک تک زندان٠اختند پردی آنان می مغزی گذاشتند و به شتشوی را در داخل دستگاه مانيزندان. »دستگاه «شده بود، از جمله

 حق سرفه کردن ی را نداشتند و حتشانيآنها حق حرف زدن نداشتند، حق دراز کردن پا.  نشستندی خود با چشم بسته م»یقبرها«در 
 زندان که از بلندگو دهي مصاحبه افراد براي به قرآن، نوحه و ديتمام روز را با. د شدنی مهي بشدت تنبتيدر صورت عدم رعا. را

 ی هاادي و با فردادي خود را از دست می تعادل روانی زنیدر طول مدت شکنجه هر از چند مدت.  دادندی شد گوش میپخش م
 بود ی بدان معننيو ا..... بخورم، حرف بزنم و و تکان نم،ي خواهم ببیمن انسانم، م:  کردی انسان بودن خود را گوشزد مکيستريه

٠ را نشان داده بودشکه دستگاه حاج داوود کار کرد خود   
.  شودی به زندان قزلحصار فرستاده می بازرسی از طرف او برایئتي شود، هیها خبردار م  شکنجهني ااتي از تمام جزئیمنتظر

دوباره ارتباط خانواده ها با .  شوندی نمی مکان شکنجه زنان زنداندني به د زند وآنها موفقیرا گول م»  مزبورئتيه «یحاج رحمان
 شکنجه که از ی اجرای از محل و چگونگشتري باتي و با ذکر جزئشتري خانواده ها با اصرار ببار ني شود و ای برقرار میمنتظر
 آنها را گول زده و از سرخود ی رحمانید که حاج شونی متذکر می منتظری زندانهای بازرسئتي آزاد شده گرفته بودند به هانيزندان

٠بازشان کرده است  
 سال کي کي که نزدیاني و با زنداننندي بیآنچه را که خانواده ها گفته اند به چشم خود م . دي آی دوباره به زندان قزلحصار م»ئتيه

 جالد طرح دراز مدت ی الجوردیبا همکار که یحاج داوود رحمان.  کندی مداي پخي بهيقض.  زنندینشسته اند حرف م» قبر«در 
 گري و چند نفر دی و داماد منتظری مرکب از انصاریئتيه. رندي گی بودند مورد سئوال قرار مختهي را ری انسانري شکنجه غنيچن

شکنجه  از وحشت سرکوب و انيزندان.  کنندی شان سئوال متي راجع به وضعاني و از زندانندي آی می بازرسیبه داخل بندها برا
 یبه سر پرست»  شکنجهی بررسئتيه« بار به جواب کي که مي بودرده روند، چرا که قبال هم تجربه کیمجدد از جواب دادن طفره م

 ی زبان به سخن باز ماني باالخره زنداننکهيتا ا.  بودنددهي را به شکنجه مجدد کشانی عده ائتي بعد از رفتن همي پاسخ داده بودیدعائ
 اني شود، تواب ها از قدرت و سرکوب زندانی زندان قزلحصار عزل ماستي از ری است که حاج داوود رحمانیکنند و آن زمان
 پرسد، او ی ها مهي تنبی و از چگونگدي آی مرتبا به بند ما میداماد منتظر.  شودی ها آب  مخي شوند و کم کم یکنار گذاشته م

 در هم در آن قرار داده بودند، آن ی از چهل نفر زندانشيخته شده بود ب سه نفر سای که برايی شود که در سلول هایباورش نم
 و او در نديگوي موضوع سخن مني ادي در تائاني و زنداندي آی همه بند به صدا در مکبارهي که تمام مدت درش قفل بود، یطيشرا



 ندي عمل را به چشم خود ببنيخل سلول بروند تا او ا خواهد که چهل نفر دوباره به دای ماني واقعا باور کند، از زنداننکهي ایپاسخ برا
٠ افتندی کار به خنده مني زنند و از مضحک بودن ای کار سرباز مني از اانيزندان. و باور کند  

 یکرده استفاده م» توبه «اني زندانیروي مقاوم از ناني و چهار ساعته زندانستي شکنجه بی برای داوود رحمانی حاجی قبرهادر
 با زي نی دادند و حاجی گزارش می را به حاجی حرکتنيکوچکتر.  دادندی میدر تمام ساعات شبانه روز نگهبان» تواب ها«کردند و 

 کرده جادي ایدر داخل بندها جو وحشتناک.  انداختی مشت ولگد خود مري رمق را زی بانيان خود زندني درشت و سنگکليآن ه
هم زمان که . نداشته باشند» دادن «ی برای شکنجه اطالعاتري حرف نزنند تا در زگريکدي با ی کردند حتی می سعانيزندان. بودند
.  برده بودند»ی مسکونیخانه ها«ان مقاوم مجاهد را به داخل ي چپ را در داخل قبرها قرار داده بودند، زندانی سرموضعانيزندان
٠ گرفتیها انجام م تر از قبریرانساني تر، بدتر و غدهيچي پی که شکنجه در آنجا بشکليیجا   
 رساند و در آنجاست که متوجه ی مخوف آنجا هم میهاي بار خود را به زندان گوهردشت و انفرادني ای  منتظر»ی بازرسئتيه
 ی های نکردن با زندانبانان است سالهاست به انفرادی و همکارهي اعالماي که جرمشان فقط خواندن کتاب ی دختران جوانشوديم

 اناي گذراندند، اگر احی در سکوت محض مدي بای امکاناتني دوران را بدون کوچکترني اتمامآنها . نده شده اندمخوف گوهردشت افک
 و هي شد و بشدت مورد تنبی محسوب مگري داني با زندانیري بر عالمت دادن و ارتباط گلي آمد دلی می عطسه ااي سرفه یصدا

 را تاب ی انسانري سخت و غطي شراني باال تمام ای اهيروح دختران جوان با ني از ایاري که بسنجاستيجالب ا. گرفتنديکتک قرار م
 قي خودشان از طرني بی قراردادی و مورس های سنجاق قفلکي فقط به کمک کنندي مفي ها تعریآورده بودند،آنچنان که بعض

 به کي نزداني زندانز ایبعض.  کنندفي هم تعری را که خوانده بودند برايی سلول ها توانسته بودند رمان هاني مشترک بیوارهايد
٠ سلول ها گذرانده بودندنيسه سال را در ا  

 در کار بود که سکوت يی چه مصلحت هایراست.  دانستی ها را مني همه ایاسي ساني بخاطر ارتباط با خانواده زندانی منتظریآر
 شکسته شد؟ در آن هنگام یاسي ساني زندانی عام سراسر سکوت فقط در سال شصت و هفت هنگام قتلني کرد و چرا ای مجابيرا ا
 ی شد که مصلحت حفظ آبروی جاریني رحمانه با فرمان خمی آنچنان بیاسي ساني بلند زندان خون زندانیوارهاي در پشت دديو شا

٠ آن از دست دادانگذاري بنی خود را برای معنگري دزينظام و هر چ  
 را یمي عظی و شجاعت های هایهمچنانکه فداکار. مي ادهي را به چشمان خود دیشماري بیتهاي دهه شصت جنایاسي ساني زندانما
٠داردي که وجود هر انسان را به تاثر وا ميی های فداکارم،ي شاهد بوده ازين  

 قهي دهه شصت دقاني است که تک تک ما بازماندگان زندانی مردم که از تابستان هشتادوهشت آغاز شده است اتفاقی اعتراضجنبش
 سرکوبها را در درون زندانها در ني ما که هزاران نوع از ای براري چند ماه اخني در امي رژیتهاي جنام،يا  در انتظار آن بودهقهيبه دق
 پر از شکنجه و اعدام ، ما لحظه به لحظه حرکت یدرآن روزها و در آن سالها.  دور از انتظار نبودمي ادهي شصت دیسالها

 شبانه خود به بندها، ی های در سرکشی داوود رحمانی حاجم،يدي کشی انتظار ممانيردم را در آرزوها می توده هایاعتراض
 ی منجاي ها آنقدر اچارهيب:  گفتی آمده است و بعد متاني آزادی گرفت که خلق قهرمان دم در زندان برای را به صخره مانيزندان
٠ کردی نمجادي ااني در مقاومت زندانی گونه خللچي حرف ها هنيهرچند ا.  شودی متاني رنگ دندان هاتاني که موهاديمان  

 دهه شصت هزاران زن ی طوفانی شود، در آن سالهای ختم نمري اخی سالهای تنها به مبارزات حقوق بشرراني زنان امبارزات
٠ کردندی و مقاومت می احقاق حقوق خود پافشاری در زندانها همچنان برارانيمبارز در نقاط مختلف ا  

 یاسي سی هاالتي جذب شدن جوانان در گروه ها و تشکی را برایطي آن دوران شرایاسي سال پنجاه و هفت و جو باز سطيشرا
 در جامعه پا ادي با سرعت زیاسي حاال اگر جو جامعه بازتر شود تشکالت سی و حتگري که در هر زمان دیزيفراهم آورد، چ
 که من در طول هشت سال زندانم با آنها هم بند بوده ام ی ای هزاران زندانالاقل اي دهه شصت و یاسي سانيزندان. خواهند گرفت

 و حرمت ی شدند که بخاطر اعتقاداتشان به آزادی ملي تشکی از دختران جواناني زنداننيهمه اسحله به دست نگرفته بودند، اغلب ا
 نبودند و فقط یاسي بودند که اصال سیشماريمادران ب. دن کشانده شده بودی اسالمی جهورهي و جامعه برابر به مبارزه برعلیانسان

 داده لي را در درون زندان ها تشکی مقاومی چهره هایاسي سري مادران غنيهم.  شده بودندريبخاطر اعتقادات فرزندانشان دستگ
 اش ی فقط بخاطر پسر فرارکه  هفتادوسه سالهحهيمادر مل.  جوان شده بودنداني زندانهي بقی براتي مبارزه و انسانیبودند که الگو

.  بوداني حاضر نبود تعهد نامه امضا کند مورد احترام همه زندانی رفتار و مقاومت اش که حتی برد، برایسال ها در زندان بسر م
 ،ف مدارس مختلرانيمد.  فشار و شکنجه رفته بودندري نداشتند و بشدت زی از روشنفکران بودند که اساسا اتهام گروهیاديشمار ز

 ی دانش آموزان اغلب اگر هم هوادار گروه هانيا.  فرستاده بودندني سال خود را پنجاه تا پنجاه تا به اوجدهي هريدانش آموزان ز
 و کتاب هي بودند و بجز اعالمدهي اسلحه را ندی قبول داشتند هرگز رومي مبارزه مسلحانه را در برابر رژی بودند که مشیاسيس

 ی دهه شصت فعاالن حقوق بشراني از زندانفيخوب است در مورد تعر.  نکرده بودندی کاری اسالمیورهخواندن و مخالفت با جم
 که انجام نداده ی دادند به عملی ملي در بند را تشکاني زندانتي هواداران ساده را که اکثرلي و بدون دلاورندي را بعمل بیشتريدقت ب

٠اند منسوب نکنند  
 ی همکاراي بلکه بخاطر سکوت و ش،يهه شصت سخت است نه فقط بخاطر شکنجه ها و اعدام ها داني گفتن در مورد زندانسخن
٠ که امروزه چهره عوض کرده اند و رهبران جنبش سبز شده اندیکسان  
.  دانشگاه تهران ثبت نام کردمی آزاد مجسمه سازی از کالسهایکي از زندان در ی اسفند ماه سال شصت و هفت بعد از آزاددر

 با جوراب پاره که يی و دمپای بلند مشکی با مقنعه و مانتوی خانمم،ي خود بودی گلیکه همه مشغول کار ساختن مجسمه ها یروز
 و نگاهش که اخمو و در هوا دو، دو شي از لباسهاد،ي او دلم لرزدنياز د.  کار ما شدسالن زد وارد ی مروني از آن بشيشصت پا

خانم مقنعه پوش از .  باشد»یکس «دي بانيا:  افتاده بودم با خودم گفتمنيدانبانان زن داخل زندان او زنادي را نگاه نکند به ی تا کسزديم
زهرا رهنورد !  ی شناسی گفتند مگر او را نمست؟ي او کدمي پرسمي هایمکالسمن از ه.  رفتیگري ما رد شد و به اتاق دیسالن کار

 شود و بعدا آن ی مدهينام» مادر« را که ی شدم، مجسمه بزرگري بود سراز که زهرا رهنورد رفتهی به اتاقی کنجکاویاز رو. است



 دادن غلي بودند و دختران دانشجو مشغول صکرده یري آنرا قالب گیکارگران افغان.  کردندی قرار دادند، کار می محسندانيرا در م
 اعتنا بودن به قتل هزاران نفر یهنرمند و ب.  بود شدهني او دلم سنگدنياز د.  گفت چه بکنندیآن بودند و زهرا در کنار به آنها م

 ادينا خوداگاه به .  پارهراب جودني و پوشباي زی همه  امکانات دانشگاه هنرهانيداشتن ا.  توانستم هضمش کنمینم. گناهي بیانسانها
کرد و تن آش و الش شده آنها را به  ی شکنجه مرهيو غ.... هر روز دهها نفر را در اتاق کار خود با کابل و لگد و .  افتادمميبازجو

 بودم افتاده آقا ني از اتاق کار ای شکنجه کرده بود و در گوشه ای که خودم را با کابل و لگد حسابیروز.  انداحتیراهرو زندان م
 ني امکانات، ا همهني از جواب در ذهنم بود، ايیايمن جوابش را ندادم اما در.   خورمی خانم دارم نان خشک میني بیم: به من گفت

 کمک و ی کردن انسانها براري اجی همه قدرت براني ا،ی هنری کارهای امکانات برانيو حاال ا. همه قدرت و خوردن نان خشک
٠اما جوراب سوراخ  

ت  بدساي کردم ی پاره مدي بااي کردم ی می مدت هشت سال هر چه را که نقاشني زندان افتادم که در اگري دی خودم و بچه هاادي به
 یشان حق داشتن سوزن را در مقاطع  لباسیگ  دوختن پارهی دختران هم بندم افتادم که برااديبه .  شدمی مهي افتاد و تنبیزندانبانان م

٠ها داشتند هم با نظارت تواب  در طول روز آنربع کياز زندان فقط   
 را اني زندانني ای اسالمی جمهورميلطفا مثل رژ دي و فعال حقوق بشر هستدي دهه شصت را نداراني درد زنداندني حوصله شناگر
 اي مسلحانه داشتند اتي که عمليیام آنها  کردهی زن زندگی که من با صدها وهزاران زندانيیدر بندها. دي خطاب نکنستي تروریهمگ
 اري بسی عمومیها د عمرشان در بناي رفتند ی شکنجه مري زيیجو  بازی و در همان شعبه هادي رسی نمی عمومیها  به بندشانيپا

 شصت که آن زمان رهبران سبز در قدرت بودند اهي سیمقاومت زنان و دختران جوان در سالها. شدند ی اعدام معيکوتاه بود و سر
 دهه شصت اني اصالح طلب و زنداناني زندانضي از تبعدست آشکار خواهد شد که ما ی زمانني ماست و اخيباعث افتخار تار

٠ميبردار  
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