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 ؛ »حصار نای نالم به دل چو نای من اندر «
 نظری به خاطرات زنداننقد و 

 منصورە شجا�
 

من در اين زندان شکنجه �شدم چون دل�� برای شکنجه وجود «
ف و تحق�ی قرار گرفتم. ... نداشت، اما یب  هيچ علت و سبيب مورد توهنی

گردم اينطور به نظرم �ا�نون که �س از اينهمه سال به اين حادثه باز
تری � داشت رفتار شا�سته رسد که ا�ر کادر سازمان امن�ت ايران�

(پار� پور. » شد جلوی خ�� از فجايع بعدی را گرفت. شا�د �
 خاطرات زندان)

اند و خاطرات های د�گر، شکنجه شدەها در این زندان و زنداناما خ��
در ادب�ات زندان  اند. بدین روال،ها را ثبت کردەگاەتلخ زندان وشکنجه

رغم �کوب وسا�سور� سال�ان، بهشعر، داستان و رمان  خاطرە، قالب
ف ادب�ات فار� رشد کردە است. در ی حاصلدر کن�ب از خطه خ�ی

های مسعود سعد سلمان، شاعر تبارشنا� ادب�ات زندان به �ودە
» نامهزندان«�ا » حبس�ه«رس�م که با نام زندایف دوران غزنوی، �

نامه به مجموعه اشعاری گفته �حبس�ه �ا زندانشناخته شدە است. 
شود که در داخل زندان و در وصف حال و روزگار شاعر محبوس از 

توان به های مشهور �ز�ان وی به نظم آمدە است. از جمله حبس�ه
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های مسعود سعد سلمان، ابوالمعا� ن�هللا من�ش و خاقایف �ودە
وایف اشارە کرد. در قرون اخ�ی  ف  �ش یزدی و مل� های فر�ف حبس�ه ن�ی

ی ادیب ی این گونهشدەهای شناختهالشعرای بهار از جمله نمونه
 اند. بودە

و اما خاطرات زندان در دوران معا�، بخ�ش از ادب�ات زندان است که 
شود. این خاطرات که به قلم شخص زندایف و گاە از ز�ان او نوشته �

ان اغلب بعد از پا�ی مستق�م به دوران حبس و علت حبس دارد، اشارە
 در دوران زندان نوشته شدە است. این آثار برخالف حبس�ه

�
ها، تماما

های خاص با اب�ایت از قالب ن�� نوشته شدە و گاە با توجه به موقع�ت
 شاعران گونا�ون �ا فرد زندایف همراە است. 

ی تار��ف دامنه  های این تحقیق،بدین تع��ف، و مطابق با �افته
ف مجلس توسط محمدع�دان از واقعهخاطرات زن شاە  ی به توپ �سنت

اض ۱۲۸۷در سال  وطه  تا اع�ت های عمو� و زندایف شدن �ان م�ش
ض کوچه و بازار را در�ر� ۱۳۹۸آبان ماە  د. و زندایف شدن مردم مع�ت گ�ی
شدەنمونه هر چند  ای از خاطرات زندان�ان تمام این دوران ی منت�ش

ش این تحقیق با تقس�موجود نداشته اما این  بندی برای ادامه و گس�ت
شدە در این هایی به کار خواهد آمد. خاطرات باز�ایب ج�ح و تعد�ل

ها گ��دە  نگاری (خودنوشت �ا د�گرنوشت)،ی تکتحقیق به سه شیوە
شدە است. مجموعه خاطرات افراد) و نامه(  نگاری منت�ش
 

 ن��� در وجوب خاطرە
شود بل�ه صورت کام� از مورخان نوشته � تار�ــــخ نه فقط به دست

ساخت است که به روا�ت ساخت و طب�عْت حوادث و رخدادهای مردم
ف را نقش � ف باز�گران و شاهدان این رخدادها تار�ــــخ �ک �زمنی زند. چننی
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ن��� و تار�ــــخ شفا� از جمله ابزار رمزگشایی از است که خاطرە
ف است.   رخدادهای هر ملت و �زمنی

ف صحیح و سالم خاطرات وتج���ات زندان�ان س�ا� و عق�دیت نوش نت
ی تا شکنجه، بازجویی و هموندی با هماز لحظه بند�ایف از ی دستگ�ی

ی است که همچون نور » دا�ش تجریب مبارزە«همه رنگ، نو� تول�د 
های س�اە زندان مس�ی دست�ایب به آزادی، برابری برآمدە از داالن

 زد. ساوعدالت را روشن �
مرکز «آورم که در ابتدای روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، به �اد �

 زنان
گ

ف �شکل مستقل زنان سکوالر در » فرهن� بعد از  ایران که اولنی
های آموز�ش را�گان برای آموزش حقوق افراد انقالب بود، کارگاە

های آموز�ش به دل�ل درهنگام بازجویی برگزار کرد. در واقع، این کارگاە
ورت حفظ امن�ت کنشگران مدیف جنبش زنان �شک�ل شد که با �ف 

 و امن�تتندروی
گ

شان ب�ش از پ�ش به خطر های دولت جد�د زند�
همچون  نام حقوق ��ش افتادە بود.  مدرسان این کارگاە از وکالی خوش

���ن ستودە، متخصصان �شناس روانکاوی زندان�ان مثل م��م 
�اد دک�ت شهال ی شصت نظ�ی زندەدههرسول�ان، تعدادی از زندان�ان 

زادە بودند. فرجاد و زندان�ان دوران اصالحات از جمله محب��ه عباسق�
ا��� کسایف که در برگزاری این کارگاە نقش داشتند، از جمله خود من، تا 

های مدیف و حقو�ت سبب ها بعد بازجویی شد�م اما همان آموزشسال
 مستدل و محکم بر حق

گ
وق ی مدیف و حقکنشگری جامعه  شد که هم�

شهروندی پافشاری کن�م و حيت از روابط دوسيت و عاط�ف با زندان�ان 
تحت تعق�ب و فعاالن س�ا� خارج از کشور که به نظر حکومت جرم 

ی ا�سان مدرن در ع� ارتباطات محسوب � شد به عنوان حق ��ش
 دفاع کن�م و این حق را نهادینه ساز�م. 
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های مؤسسات آموزش ا�ط حيت برای برگزاری کالساین روزها که �ش 
ف فراهم ن�ست، خاطرە ن��� با رو�کرد آموز�ش و با رعا�ت رس� ن�ی

ط انصاف، � ی های آموز�ش گونا�ون در�ارەتواند جای خا� کارگاە�ش
حقوق مبارزان مدیف زندایف را پر کند. خاطرات زندان در کشورهایی با 

م درس تار�ــــخ است و هم دا��ش روزآمد حکومت مطلقه و �ک��گر ه
گرفتاری   ترد�د در هنگامبرای روشنفکران و فعاالن س�ا� و مدیف که یب 

 به کار خواهد آمد. 
ورت ��ش ی شصت، در�ارەمحمود بهزادی، از زندان�ان دهه دک�ت   ی �ف

قبل از ») درد زمانه(«ا�ر خاطرات عمویی «گ��د: خاطرات زندان �
ف ها و اختالفشد خ�� از اتفاقسال شصت منت�ش � گرو� های بنی

شد. ک� به ما راستش را نگفته ی شصت تکرار ن�های دههدر زندان
بود. حيت تج���ات زندان شاە در تحمل کردن خودمان و د�گری به 
ف آثاری پ�ش اززندان زندان جمهوری اسال� منتقل �شد. ای کاش چننی

 »شد. ی شصت خواندە �های دهه
 

 ی ��ش و پخش خاطرات زندان نگا� به پ�شینه
وطه�ف خوا� که تنها �ک اثر به ز�ان فار� از آن نظر از دوران م�ش

ی ��ش خاطرات زندان به دوران رضا شاە پ�شینه به دست آمدە است،
 در خارج از کشور منت�ش نفر بر� ۵۳و خاطرات گروە 

�
گردد که عمدتا

تعدادی از خاطرات دوران محمدرضا شاە در شد. این آثار همراە با �
وارد بازار کتاب ایران شد » جلد سف�د« های دوران انقالب با نام کتاب

های خ�ابان انقالب مقابل ها و �ساط دستفروشفرو�ش و در کتاب
شد. آزادی زندان�ان س�ا� در آذر ماە دا�شگاە تهران فروخته �

دوران انقالب و رخدادهای �س  زمایف آن با شور و غوغای، و هم۱۳۵۷
از  ثبت و ��ش منسجم خاطرات زندان�ان آن دورە شد.  مانع ،آن از 
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تعدادی از این زندان�ان �س از مدت کوتا� به زندایف  افزون بر این،
شد، بازگشتند که این بار به دست حکومت جمهوری اسال� ادارە �

ف به  ردند. اجبار ایران را ترک کتعدادی از آنان کشته شدند و تعدادی ن�ی
ی شصت، انتشار خاطرات زندان�ان س�ا� در خارج از از اوا�ل دهه

ف  ایران آغاز شد. این آثار گاە از ط��ق مسافران �ا از ط��ق �ست مطمنئ
رس�د. از شد و به طور مخف�انه به دست عالقمندان �وارد ایران �
عدادی ت ��ش کتاب، تی هفتاد و با گشا�ش �سيب در وضع�اواسط دهه

از خاطرات زندان دوران پهلوی و معدودی از زندان�ان �س از انقالب 
ف وارد بازار ��ش کتاب شد.   ن�ی

اثر زندە �اد و�دا حاجيب در ایران توسط » داد ب�داد«، کتاب ۱۳۸۱سال 
انتشارات بازتاب نگار منت�ش شد. چاپ دوم این کتاب در مراسم روز 

ی صد�قه دولتی کتابخانهی جایزەبرندە ،۱۳۸۳جهایف زن در سال 
آبادی شد. انتشار این کتاب در داخل کشور و برگزاری مراسم اهدای 
جایزە با حضور تعداد �س�ار ز�ادی از اهل قلم و فعاالن جنبش زنان، 

ی مناسيب را برای تمرکز بر ��ش و پخش خاطرات زندان فراهم زمینه
وع به جمعی زنان صد�قه دولتآورد. کتابخانه آوری آبادی �ش

با روی   ۱۳۸۴های مختلف کرد. اما از سال خاطرات زنان زندایف �سل
ی کار آمدن دولت احمدی نژاد ورق در بازار ��ش هم برگشت و کتابخانه

آبادی هم  که در حد امکان خاطرات زنان زندایف را جمعصد�قه دولت
 پلمب ش ۱۳۹۰در بهار سال آوری کردە بود، 

�
 د. رسما

ای رو به آفتاب آزادی ز�ان خارج از کشور روزنههرچند انتشارات فار�
ب�ان گشودە و سنت ��ش آثار ممنوعه از دوران پهلوی تا کنون را حفظ  

ف گاە، همان شتاب و انبوە کردە است اما در  سازی� فضای م�ان این آثار ن�ی
محتوا، شود. فقدان نظارت کارشناسانه بر مجازی به وض�ح د�دە �

ورت و�راستاری حرفه ای در ز�ان و ساختار بر�ف از آثار، ب�انگر �ف
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ی خاطرات زندان و�ژە در حوزەی انتشارات خارج از کشور، بهچرخه
 است. 

 
 چه از خاطرات زندان�ان در این مجموعه آمدآن
» داد ب�داد«عاطفه در کتاب ». بازی درن�ار، با�د زودتر راە ب�فت�مزنانه«

آ�ا به راسيت این ترس من « ن��سد: نقل این جمله بالفاصله ��س از 
زن زندایف س�ا�  ۳۵ی خاطرات و بدین روال مجموعه». بازی بودزنانه

�اد و�دا حاجيب همچون اثری به تالش و و�راستاری زندە دوران شاە،
 شود. ی انتقادی منت�ش �ی اند�شهمستند در سا�ه

 در خانه«
گ

چه پ�ش خودم تصور کردە بودم همخوایف آنی ت�� با زند�
 محدودی بود بدون رابطه با مح�ط اجتما�. این 

گ
نداشت. زند�

 محدود�ت با حضور فعال مردم در انقالب ب�ش�ت برا�م بارز شد و در 
ه ی مستق�م با مردم ب�ش�ت یپ بردم و ترد�دها�م بعمل به اهم�ت رابطه

ما گری مستورە و امثال او انقد و پرسش». ی چ��� شدت �افتمبارزە
ی شصت جمهوری اسال� کم�ت د�دە در م�ان خاطرات زندان�ان دهه

� زخم این زندان�ان و آمار باالی اعدا��
گ

جان ها و شود. شا�د تاز�
باختگان ز�ر شکنجه بغ�ف است فروخوردە که راە بر ب�ان انتقادی 

تواب « �سته است. شا�د ترس از انگ تواب خوردن حيت از ن�ع
هنوز اضطراب و کابوس شب و روز بازماندگان آن دوران » تا�ت��

ی همان کابوس باعث شدە که هنوز ا��� این هولنا� است. شا�د ادامه
 کنند. زندان�ان خاطرات خود را با نام مستعار منت�ش �

ی شصت نو� سوگواری مدیف است ی خاطرات زندان�ان دههمطالعه
ی این خاطرات ا�م. خوانندەها از دست دادەسالچه در تمام آن بر آن

های ای از آن دوران نداشته باشد با حماسهحيت ا�ر تج��ه و خاطرە
با  گر، با ابزار شکنجه،مقاومت در زندان، با سبع�ت نظام شکنجه



 به خاطرات زندان ینقد و نظر 

 
١٣ 

 

ی و بند�ان، با خودک�ش ی اعدام هملحظه های آرمایف هنگام دستگ�ی
» گذاریگله«شود. سازی آشنا �ب و توابی تواو با پد�دەدر زندان، 

» جدایی  یسفرە«بند�ایف که تعلق سازمایف متفاویت داشتند و از هم
 در �ک زندان بودند اندوهگینش �م�ان گروە

گ
های مختلف که هم�

 در آن تنگنا به» د�گری«کند. سهولت قضاوت در آن مخمصه و زدن 
ک از کند. اش �زدەشگفت» د�گ��ذیری«جای  اما در�افت مش�ت

با  ی تح��ر خاطرەدهد که هرچه فاصلهبرر� این خاطرات �شان �
ی دوران زندان ب�ش�ت � شود ن�ع نگارش و نگاە به رخدادها به بل�غ ب�ش�ت

ی شصت است که رسد. عفت ماهباز، از معدود زندان�ان دهه�
، ۱۳۸۸سال  خاطرات زندا�ش را �س از گذشت ب�ست سال از آزادی در 

وانندە به خ» فراموشم مکن«نوشته است. اندو� که با خواندن کتاب 
ف شود اندو� است تهمنتقل �  شدە در سال�ان! �شنی

ف تا او «با خواندن خاطرات حسن یوس�ف اشکوری در کتاب  ،  »�ناز برلنی
ی ن��سندە در ا�ام حبس نوشته شدە، با نو� از خاطرەکه به گفته

ح وقایع  رغم ش��م. بهزندان و زندان�ایف از ن�ع د�گر آشنا �ن��� و �ش
ف این تفاوت اما انصاف،  ە ن��سندە، چه در گاِە گفنت ف  شیواسخيف و ن�� م�ف

از حکم اعدامش و چه در وقِت نقد آخوند محبو� که ظاهرا� با روسيپ 
ای همکاری داشته، خوانندە را های فلهها برای صدور عقدنامهخانه

کند. ارزش رو�کرد اشکوری �سبت به سلوک ادی او �جذب نگاە انتق
زدە و مردمحور آن آخوند هنگا� ب�ش�ت آشکار عام�انه، جنس�ت

ای به قلم جمال در خاطرە» کتاب زندان«های شود که در گ��دە�
ی با عنوان  ف سال تولد آقای صالح امیيف «ا��ب با عبارایت  »پنجاهمنی

قول آقای صالح امیيف مواجه � وصف و از  در » البته«زدە جنس�ت
! و�ژە در م�ان خاطرات زندان�انش��م که نبود�ش به از بودن است، به
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ی، که از طراحان خوش ذوق جشن تولد آقای صالح امیيف جمال ا��ب
ف �   ن��سد: است، چننی

ش را که شببا�د باش�د و �شن��د خاطرات شهوت« ف ها تع��ف �انگ�ی
�ن در هامبورگ تا خطوط تلفيف آنچنایف و زنایف  از زنان داخل " کند:  و��ت

ف �سندە "که بلدند نود و نه جور با آدم بخوابند.  ن� ن��سندە به همنی
�نکند و در ادامه حيت از معامله های ی مردان با زنان داخل و��ت

�ن  هامبورگ و عنان از کف دادن آقای صالح امیيف در همان �شت و��ت
ف �پ "گ��د: از ز�ان آقای امیيف �ن��سد و دو�ارە هم � ببنی

 »!!"بودن؟؟... 
 در زنداِن «

گ
احمدی امویی که متأخرت��ن اثر در م�ان خاطرات » زند�

ن��� دوران زندان است. به ی عط�ف در خاطرەنقطه زندان است،
 یتوان گفت که خوانندگان خاطرات زندان بعد از مطالعهراحيت �

رود. این کتاب ن��� زندان�ان باال �خاطرەشان از خاطرات بهمن توقع
هایی است که بهمن در مدت حبس به هم�ش ژ�ال ی نامهمجموعه

های این کتاب، توص�ف بند بيف �عقوب نوشته است. �� از جذاب�ت
ی نود است. بندی  ی هشتاد و اوا�ل دههعمو� در آخ��ن سال دهه

دمداران اصالحات ، ویی ، تا � جکه از جوانان پرشور جنبش دا�ش
نگاران ، وز�ر و وک�ل، اعضای القاعدە، نوک�شان مس�� و روزنامه

بردند. بهمن در �� هیئت عل� دا�شگاە بهائ�ان ایران کنار هم به ��
�ت با بهایئ «ن��سد: ها�ش برای ژ�ال �از نامه ف ما ا��� هاست. به بنی

  »گ���م: باالخرە شما �ک جا از اقل�ت بودن در آمد�د. شو�ف به آنها �
ک در خاطرات زندان�ان، بازی آوازها و اصطالحایت  ها،اما سخن مش�ت

ف  ک ن�ی است که در زندان مرسوم بودە است. و د�گر سخن مش�ت
های پهلوی و جمهوری اسال� است. هر چند سخيت ی زندانمقا�سه

های پهلوی در خاطرات �سل زندانشکنجه و آزار زندان�ان س�ا� که 
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ی تار��ف ملت ایران را کدر ساخته اما به صحت نقل شدە، حافظه
های هولنا� اند آزار و شکنجهآنهایی که هر دو زندان را تج��ه کردە

های پهلوی قابل مقا�سه ن�های جمهوری اسال� را با زندانزندان
 دانند. 
خوان�م که زنان حامله و ی شصت �خاطرات زندان�ان دهه ا�ر در 

دە به راحيت اعدام � شدند، در خاطرات زندان�ان زمان شاە �ش�ی
ی ت�� ی �ک خانهای که در انفجار ناخواستهخوان�م که زن حامله

شود. این تفاوت شود فقط به دل�ل حامله بودن اعدام ن�دستگ�ی �
ف د�دە � خوان�م که د. وقيت �شو حيت در بند زندان�ان جنایی و عادی ن�ی

های محل باج به پل�س ی خ�ابایف و آوارە،در دوران پهلوی زنان حامله
ند تا ��نا� �  به زندان ب�ب

گ
رای زا�مان بدادند تا آنها را به جر� ساخت�

 ب�ابند. 
به هر روی، آنچه قرار است با خواندن خاطرات زندان به عنوان گونه

حاص� است از رو�کرد  خوانندە شود،نص�ب » ادب�ات زندان«ای از 
ی ن��سندە از آنخوانندە و فاصله و�ژە چه بر او گذشته است، بهگ�ی

ی، زرە اند�شهوقيت که اصحاب خاطرە در این فاصله ی انتقادی را گ�ی
ها و ناهنجارها به به قامت خ��ش چنان راست کردە باشند که ناراسيت 

 تر شدە باشد. هنجارهای روشنفکری نزد�ک
 

 روش باز�ایب و انتخاب خاطرات 
های شخ� و وجو در کتابخانهاز ط��ق جست منابع این تحقیق،

ف  شنا� م� ایران،ی کتابها، سامانهفرو�ش عمو�، کتاب و ن�ی
� اطالعات م��وط به ��ش کتاب به دست آمدە جست

نيت وجوی این�ت
نامه به کار آمد، ی این کتابته�هت��ن مناب� که در است. اما �� از مهم

ە هایی در�ارەفهرسيت از خاطرات و داستان ی زندان بود که به همت من�ی
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برادران و رضا معیيف ته�ه و به لطف هر دوی این ع��زان در اخت�ار من 
 قرار گرفت. 

ی این مطلب فرصيت دو�ارە بود تا چهل روزی را از انبار کتابته�ه
ی د�جیتا� های شخ� دوستان تا صفحهنهفرو�ش دنا و کتابخا

 در خاطرات زندان فروکنم.  �» اسناد اپوز�سیون ایران آرشیو «
عنوان مرتبط با  ۶عنواِن رد�ایب شدە در این مجموعه ،  ۱۴۲م�ان  از 

وطه و پهلوی اول است.  از م�ان این عناو�ن  دوران اول �عيف م�ش
ف به د» خاطرات س�د �عقوب انوار« ست آمدە از دوران تنها منت

وطه در این مجموعه بود. هرچند این اثر به لحاظ تار��ف متفاوت  م�ش
ترد�د از دوران پهلوی اول است اما همراە با این دوران بازنگری شد. یب 

آیندە چنانچه آثار د�گری از این دوران باز�ایب شود، تفک�ک تار��ف  در 
 ها اعمال خواهد شد. همچون د�گر دورە

عنوان را به خود اختصاص دادە  ۶۷ندان دوران پهلوی دوم خاطرات ز 
 است. 

ی خاطرات زندان جمهوری اسال� به دو دورە تقس�م شدە است. دورە
دهد. را پوشش � ۱۳۶۷های اول از ابتدای �کوب مخالفان تا اعدام

 عنوان است.  ۶۱آثار م��وط به این دورە شامل 
را  ۱۳۹۸تا  ۱۳۶۸های سال خاطرات دوران دوم جمهوری اسال� که

 عنوان است.  ۸دهد شامل پوشش �
این برر� فقط شامل خاطرایت است که به شکل کتاب منت�ش شدە 

نامه و �ادداشت در رسانه است. از این رو، مطاليب که به شکل مقاله،
شنا� لحاظ �شدە های اجتما� منعکس شدە در این کتابها و شبکه

  است. 
ف کتاب مستق� از خاطرات این جست هایاز �افته وجو با�د به نا�افنت

های مذهيب اشارە کنم. نظر به تعداد کث�ی زندان�ان بهایئ و د�گر اقل�ت
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های این تحقیق زندان�ان عق�دیت اقل�ت بهایئ در زندان، �� از پرسش
م��وط به غیبت خاطرات این گروە در م�ان خاطرات زندان�ان س�ا� 

مداری و هرچند درخاطرات ا��� زندان�ان، به اخالقعق�دیت است.  و 
ی مه��ایف همبند�ان بهایئ به طور مؤکد اشارە شدە است. تنها خاطرە

لدی ی دو جی این گروە به قلم روح�ه طایئ در مجموعهباز�ایب شدە
،واست.  در پرس» کتاب زندان« از  سارا احراری جو از دوستان بهایی

وجوی  زندان�ان بهایئ نام برد اما درجستخاطرات ملوک خادم، از 
نيت �شایف از این اثر ن�افتم. کتابخانه  ای و این�ت

شمار بودن خاطرات زندان توان به کمهای این برر�، �از د�گر نا�افته
، بهدهه رغم پرشمار بودن تعداد زندان�ان این دورە اشارە کرد. علل ی اخ�ی

ف از  تواناین کاسيت را در نگاە اول � � رخدادها و ن�از به فاصله گرفنت
گ

تاز�
 بحران برای رس�دن به رو�کردی عمیق در نوشتار دا�ست. افزون بر این،
ی  وضع�ت سا�سور در ایران، ج��ان مدام �کوب و ترس از تعق�ب و پ�گ�ی
صاحبان قلم درایران از د�گر عوامل است. اما علت اعظم این نقصان در 

نت، سهولت حضور  نتواهای اخ�ی را �سال در فضای مجازی  رواج این�ت
دەی رسانهو جاذبه ی دا�ست. پخش ��ــــع و گس�ت ها و ی پ�امهای خ�ب

های فرد اخبار م��وط به فرد زندایف در دوران حبس، انتشار �ادداشت
های زندان در هایی از تج��هزندایف بالفاصله �س از آزادی، ب�ان بخش

ەهای رادیویی و مصاحبه � زندان�ان آزادشدە، همچون زنج�ی
ای تل����ویف

ا ی خاطرات زندان ر نامریئ از موانع، تول�د آثار ماندگار و مستند در حوزە
 متوقف �ا شا�د به تع��ق انداخته است. 

ای �� از علل جا�گ��ن شدن اطالعات به جای در واقع، شتاب رسانه
ف جا�گ��ن شدن جادوی �عت به جای  . ش�دایی قلم استادب�ات و ن�ی

ن��� به عنوان  بدین سبب، د�گر کم�ت �شایف از ادب�ات زندان و خاطرە
ی زندایف شدەشود. ادب�ایت که رنج� درویف این ادب�ات د�دە � ای از گونه
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قضاوت اما نقادانه به خوانندە منتقل کند و همچون را با نگا� یب 
ف  ویی ابر گاز آنها به کار آ�د سندی معت�ب برای استناد به  وقایع و آموخنت

اند تا راە بر خلق آثاری چون دە�د فل� در کار شو باد و مه و خورش
،» دادداد یب « عباس سما�ار، » من �ک شور�ش هستم« و�دا حاجيب
شهرنوش پار�» خاطرات زندان« ،یئ ع� عمو محمد  »درد زمانه«

ە برادران، ی »حق�قت سادە« ،پور   عفت» فراموشم مکن«من�ی
ف کار » گردنبند مقدس« ماهباز،  در زندان« ،مهرانگ�ی

گ
همن ب» زند�

ن تا او�ن« و احمدی امویئ   .دببندن اشکورییوس�ف حسن » از برلنی
از  ترد�د ذکر عنوان این خاطرات به عنوان آثار منتخب در این برر�،یب 

کاهد. در واقع، خاطرات زندان�ان س�ا�، چه آنگاە  ارزش آثار د�گر ن�
�شیند و های �سنج�دە بر کاغذ �در فورایف از بغض و خشم و داوریکه 

ی از بحران و با رو�کردی منصفانه و چه آنگاە که در فراغت فاصله گ�ی
شود، منب� دست اول برای استناد به وقایع دوران است. پژوه�ش ته�ه �

های امالیی و دستوری �س بدین روال خاطرات زندان، چه آنگاە که غلط
ی خوش و زدە �تار��ف خوانندە را دل و  کند و چه آنگاە که با ن��

منب� است معت�ب  برد،های تار�ک زندان �او را تا اعماق سلولروشنگرانه 
ای که روشنفکری س�ا� و مغتنم برای تحقیق و در�افيت درویف از جامعه

ان �ی هر �ک از زندانوعق�دیت در آن به شدت �کوب شدە است. خاطرە
کری ی آمال روشنفی فرور�ختهس�ا� و عق�دیت خشيت است از قلعه

، تا کجا از نو بنا شود.  ف  س�ا� و مدیف این �زمنی
 

 و اما حکا�ت این نای
 در زندان«ی مجموعه

گ
کند. این بر موض�ع زندان تمرکز �» زند�
 مجموعه به بخش

�
 در زندان پرداخته که پ�ش از این عموما

گ
هایی از زند�

 ناد�دە ماندە است. 
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هفت بخش این دف�ت همچون هفت شهر عش�ت است که عاشقان 
�يف پ�مودە اند تا راە را بر د�گران آزادی و برابری و عدالت به تل�ف و ش�ی

هموار کنند. نام این هفت شهر در جغراف�ای این دف�ت بدین س�اق جای  
. بازی و �گر�  ۳آواز و �ود . ۲. برر� کل خاطرات ۱  رفته است: گ
. ۶های مذهيب از ز�ان همبند�ان . اقل�ت۵. ز�ان و اصطالحات ۴

 نامه . کتاب۷ها مصاحبه
، مروری اجما� است بر مقدمه ف های پ�شنی ی این دف�ت طبق سنت دف�ت

ف برر� ک� موض�عآن ت زندان. خاطرا چه این دف�ت بدان پرداخته و ن�ی
 در زندان �اوراق بعدی به بخش

گ
نظر از پردازد که �فهایی از زند�

ی کار�ردی از سوی زندان�ان به  رنج ف ا�ا�، همچون ه�ف � چننی
های ذایت

کار گرفته شدە تا موقع�ت تلخ و سخت زندان را تلط�ف سازد. شا�د 
ف م�ان درما � ا�تسایب و ند بتوان گفت که نو� از ه�ف که در فرایند ست�ی

گ
�

 شکل �درماِن لحظه
گ

د. از آنجا که �� از اهداف این ی درماند� گ�ی
 زندان�ان س�ا� و عق�دیت تحقیق نما�ش واق� بخش

گ
هایی از زند�

ف به موض�ع  است که پ�ش از این بدان توجه خا� �شدە، پرداخنت
ف بر عهدە های مذهيب در اقل�ت ن، یی این تحقیق است. بنابرازندان ن�ی

ح وضع�ت اقل�ت های مذهيب زندایف از ز�ان همبند�ان بخ�ش به �ش
ته کاررفآنها اختصاص دادە است. صفحایت که به اصطالحات به

ر اث» اصطالحات زندان�ان س�ا�«پردازد از کتاب توسط زندان�ان �
ها به دو قصد انجام بهرە گرفته است. و اما مصاحبه اعظم ک�ا�جوری

های بع�ف از کسایف که هنوز خاطرات دوران فتيف شد. اول شن�دن گ
 که از مرور   اند. دوم پر کردن جای خا� نکایت زندان خود را منت�ش نکردە

خاطرات زندان حاصل �شدە بود. برگ ی به دست آمدە از مجموعه
، کتاب ی خاطرات زندان است. تنها وجه نامههای پا�ایف این دف�ت

ک مدخل نامه این است که خاطرات �ک زندایف های این کتابمش�ت
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ی ک� س�ا� است و هیچ ن�ع گ��نش �ا حذ�ف به سبب نام و  عق�دە
ی باز� این چه بر سفرەصورت نگرفته است.  �انجام با�د گفت که آن

ست اندک برای ایتوشهست تلخ اما رەدف�ت نهاد�م، هر چند خورا�
�ن به د�ار خاطرات زندان�ا تن راە آزادی، برابری و عدالآغاز سفری ش�ی

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

 منصورە شجا�
 

، آوازهایی که دامنآواز را خوب � دامن شناسم، آوازهای ایرایف را ب�ش�ت
ز تا بینالود و زا�رس برازندەهای ی فار� را از دامنهشعر و ترانه ی ال�ب

قامت موس��ت ایرایف ساخته است. از ترانههای مح� تا �ودهای م�، 
، شعرها و ترانهاز آوازهای سنيت تا تصن�ف هایی که ا�ر به های وطيف

ماند. آواز را چنان خواندم هرگز در خاطرم ن�شن�دم و ن�آواز ن�
ف ابزار بینم  تن�دە به طب�عت ا�سان � سند که اولنی که ا�ر از من ب�پ

ی ا�سان! قدمت ترد�د پاسخ خواهم داد حنجرەموس��ت چ�ست یب 
ف استفادە از این ساز طب�� شا�د به زمایف بر� گردد که ا�سان برای اولنی

بار توا�ست رنج و شادی خود را با ز�ر و باال بردن صدا همچون نوایی 
ف به اینخوش که ا�سان از پرندە خواندن   الحان � دهد. پرداخنت

را از » بند�ان«گذار�م و رد آواز آموخت و از جهندە حرکت را، کنار �
�م و �شان یپ �خالل خاطرات  رو�م، تا به کجاها َبَرد ما را ... گ�ی

 
 زندان ق�، ندامتگاە �سوان

گذاران چ��کجم� بن�انخ�ب اعدام دسته ۱۳۵۰غروب �ازدە اسفند 
ف که نام هم� و برادرش خلق به زندان ق� �های فدایی  رسد. شهنی
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رود و به شدگان است در سکوت به کنار پنجرە �در م�ان اسا� اعدام
ە � باور به مرگ هیچ ع��زی، آرام به سوی شود، عاطفه یب آسمان خ�ی

ف هم زنگ صدای ا�ستد. انگار �رود و کنارش �او � خواست که شهنی
ی پردردش �شنود وقيت در مفتا� را از ورای سینهصم�� اسدهللا 

ا�رروزی بخواهند من را اعدام  « آخ��ن مالقات به عاطفه گفته بود: 
کم �س چرا ن�امدە بود؟...کم». کنم که تو را ببینمکنند، درخواست �

ف در زمزمه د و بانگ رسای شود، نا�هان اوج �اتاق بلند � ای آهنگنی گ�ی
 کند: ا پر �آن فضای زندان ر 

 ...باد این قاصدک خلق کب�ی « 
 باد این ج�ب توانای زمان 

 بوی خون اسدم را 
 رساند به شمال�
 رساند به جنوب�

 بوی خون سع�دم را 
 رساند به شمال�
 ....»رساند به جنوب �

داشت�م و به سوگ آن ع��زان را پاس �از آن �س با شعر و �ود،  
. عاطفه. �ادشان �  )۱۳۸۳خواند�م... (و�دا حاجيب

 
 در ق�ترانه

گ
 های گ�ل�

، معاون بدخوی زندان ق� زیف از م�ان زندان�ان عادی را با ۵۲سال 
روی اتاق زنان س�ا� �سته بود و شالق ی والیبال رو�هطناب به م�له

اض به در �زد. زندایف �  ز ک��ند و وقيت زن زندانبان در را باها به اع�ت
د و به همکند عاطفه فورا� دهان او را محکم با دست �� ها �اتا�ت گ�ی

ون. همه به سمت معاون یورش � برند و شالق را از گ��د ب�ای�د ب�ی
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ون � کشند. و بندهای دست و پای زن زندایف بند عادی را دستش ب�ی
 کنار دیوار �باز �

گ
اض هم� به اتاق �شینند و کنند. در ادامه این اع�ت

العم� �شان گردند  و در مقابل هشدارهای معاون زندان عکسبرن�
شود و دهند. هنگام غروب نا�هان در� آهيف ح�اط با �وصدا باز �ن�

ما « ... شوند. � چهل نفر از ��ازهای گارد زندان با باتوم وارد �
زدند، تک �کردند و کها دنبال �هاشون را گرفت�م. اونپ��د�م و باتوم

های بند عادی با ف��اد �ا قمر بيف هاشم داد�م. ف��اد زنما هم شعار �
ف صحنه را به صحنه ی ک��ال تبد�ل کردە بود. خالصه و �ا امام حسنی

های جدا�انه انداختند اما ما برای �شان همه را گرفتند و در سلول
 همه با هم از درون سلول

گ
 را با شعر های گ�ها �� از ترانههمبست�

گ
ل�

 خواند�م: ها �جد�دی متناسب با فضای آن سال
 ممدع� ممدع�

 تو نداریف بخوری 
 وشون سِگ گوشت خورە

، ع....» یب �ش�م ف��اد ب��م تا آزاد ب��م آزاد ب��م   اطفه. (و�دا حاجيب
۱۳۸۳( 

جم� گ�ل� را شا�د زنان زندایف بند عادی تا آن روز این آواز دسته
گرانه از زنان بودند اما این آواز که به دنبال آن حرکت حما�ت�شن�دە 

 پاسخ نماند. عادی بود یب 
 

 آوازهای زنان بند عادی برای زنان بند س�ا� ق�
ی اول ندامتگاە �سوان زندان ق� و زندان�ان زندان�ان س�ا� در طبقه

ف در سال عادی در طبقه ی دوم آن محبوس بودند. بعد از فرار ا�ش
د و استفادە های بند زنان زندایف س�ا� شدت �، ممنوع�ت۱۳۵۲ گ�ی

های بند عادی برای شود. زناز هواخوری و د�گر امکانات ممن�ع �
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 با زنان س�ا�، شب
گ

ها کنار پنجرە با �شان دادن همدردی و همبست�
خواندند و با رقص صدای بلند آوازهای کوچه بازاری خاص خود را �

ف داشتند: های طبقهر �گرم کردن همسا�هو آواز س� د  ی پاینی
 شه دل من در غ��يب دیوانه �«

 شهدرد من پ�دا ن��� هم
 درد من یوسف زل�خا�� هم

.  »شه... کل�دش گم شدە پ�دا ن�  )۱۳۸۳(و�دا حاجيب
شا�د زنان زندایف بند س�ا� این ترانه را تا آن روز �شن�دە بودند اما پ�ام 

 
گ

 و همد� این آواز را به گوش جان شن�دند! همبست�
 

 آوازهای ع�د فطر درزندان ق�
وارش � از بند زنان دخت آیيت با آن چشمان غزال، پری۱۳۵۳سال 

به خاطر « گ��د: دا�شگری � رق�ه آورد. س�ا� زندان ق� در �
ها �کرد�م{...} ما فدایی چشما�ش بود که در زندان غزال صدا�ش �

کوش�د�م در فراهم آمدن مراسم ع�د فطر به مجاهدین و سایر مذهيب 
ها خواندن قرآن را �اد  ها کمک کن�م.{...} بر�ف از ما در رابطه با آن

گرفته بود�م و من گاە به درخواست این دوستان به صدای بلند 
اش خوشم �ای از قرآن را که از معنا و آهنگ موزون و شعرگونهسورە

وع کرد غزال یب  اندم اما در آن مراسم ع�د فطر،خو آمد، � مقدمه �ش
ف {...} �ک به خواندن �� از آوازهای س�مابینا  بارە بند سا�ت شد. طننی

ف که تا صدای زنگ دار غزال همه را به گ��ه انداخته بود. صدایی دلنشنی
 به امروز در گوشم ضبط است... 
سه  هرآن کس عاشقه از جون ن�ت

سه که عشق از کندە و   زندون ن�ت
 دل عاشق بود گرگ گرسنه
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سهکه گرگ از �  � چ��ون ن�ت
ی مسلحانه،  » شن�د�م ۵۵اوا�ل سال خ�ب کشته شدن غزال را دردرگ�ی

. رق�ه دا�شگری.   )۱۳۸۳( و�دا حاجيب
 

ک» بالچاو«  در کمیته مش�ت
، ف��دە الشایی تازە از ایتال�ا برگشته بود که ساوا� ۱۳۵۲سال 

ش � ک زندایف �و در کمیته کند دستگ�ی شود. خودش گفته بود  ی مش�ت
 با دا�شج��ان محبوس در سلول

گ
های مجاور  که در کمیته و در همسا��

کم ه��ت �ک زندایف س�ا� را برای خود تع��ف کردە است. وقيت کم
ها �ش��قجم� �شن�د ��ها با هم آوازهای دسته شان خوانند و دخ�ت

ف بر � عکس. وقيت شن�د که �� سلول وس� قرآن �کنند و گا� ن�ی
کنند. وقيت فهم�د که قرآن شوند و گوش �خواند و بق�ه سا�ت �

جم� خواندن به صدای بلند آزاد است و �ود و آوازهای دسته
ف �ودخوان شد:   ممن�ع! و وقيت که خود ن�ی

�م. من خواندد�د�م، برای هم آواز �ها را که دور �چشم نگهبان« ... 
ان ف های هم چند بار برا�شان خواندم. �ک بار که بّ� چاو �ود پارت�ی

ها در �ا� بند با من دم گرفتند. ی سلولخواندم بق�هایتال�ایی را �
. اما رسو�چه احساس لذت از دماغم درآورد و به خاطر  ١بخ�ش

» کرد. اش مرا مؤاخذە  خواندن بالچاو چندین بار با آن صدای تودما�ف 
 .  )۱۳۸۳(و�دا حاجيب .ف��دە الشایی

 
 قسم بر عشق

ن جزیف و شش تن از اعضای گروە او به همراە دو  ش خ�ب کشته شدن ب�ی
ا�ط زندان را صعبمجاهد روی تپه تر از هم�شه های او�ن، آنچنان �ش

                                                
کنام بازجو و شکنجه گر معروف کمیته . ١  ی مش�ت
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برد که پا�داری به خواندن �ودی پناە �کند که صد�قه برای خود�
  ش را در زندان �ودە بودند. خود و غزال آیيت شعر 

 قسم خوردم بر تو من ای عشق«
 که جان بازم در رهت ای عشق

 ن�ارزد جان در ر� باال
ف است هد�ه  ای ِای عشق که ناچ�ی

 به خون پا� شه�دانت
 به قلب پرخون این ملت
د این شعله خامو�ش   نگ�ی

 ) ۱۳۸۳و�دا حاجيب . صد�قه. » ( فروزی از هرکران ای عشق.... 
 بود...  ۱۳۵۴این در فروردین سال و 
 

 بند زنان زندان او�ن،
رنگ های قرمز پالست�� و رنگ کدر چای داخل آن در نور زرد کملیوان

ف و ث��ا را بدانجا سلول، هنوز � توا�ست جان ش�فته و صور خ�ا� شهنی
ف  ،«برد که شهنی ف ،  با صدایی پاینی ف  »طوری که نگهبان �شنودخ�� پاینی

 بخواند:  اش حم�د آواز شدەا و به �اد برادر اعدامبرای ث��
 ب�ا سا�ت آن � که حال آورد«

 کرامت فزا�د کمال آورد
 امدل افتادەبه من دە که �س یب 

. ث��ا. ...» ام حاصل افتادەو ز�ن هر دو یب   )۱۳۸۳(و�دا حاجيب
 

 آوازهای زندان موقت شه��این 
�ت ندر خاطرات مردان زندایف کم�ت به آواز و �ود پرداخته شدە است. 

حم�د�ان از معدود مردان زندایف س�ا� است که به آوازخوایف در زندان 
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، هرچند کوتاە، داشته است. او در اسفند ماە  به زندان  ۱۳۵۰اشاریت
�ز آشنا موقت شه��ایف منتقل شدە بود و در آنجا  با گروە شاخه ی ت�ب

گذاران سازمان جم� بن�انگ��د که خ�ب اعدام دستهد. او از روزی �ش
العادە آهنگ آنها با ه�جان و احساسات فوق«رسد فدایی به آنجا �

 جم� خواندند: �ودمانندی را به طور دسته
 بمباالرتوپ الر

 ها�ِد عسگرلر... 
ف به نو� همرا�و د�گران که چندان ز�ان آذری ن� � دا�ستند ن�ی

  ). ۱۳۸۳حم�د�ان. » ( کردند. 
 

ک کمیته  ی مش�ت
ک زندایف بودند و همها در کمیته، خ��۱۳۵۳سال  سلو�، مثً� ی مش�ت

ای و هوشنگ اسدی! این هر دو از مخالفان شاە بودند و از ع� خامنه
هایی به شکنجهنامه«هواداران شعر و موس��ت در �ک سلول! در کتاب 

،  » گرم ف آوازخوایف کتاباز شعرخوایف ها سلو�این هم خوایف و ن�ی
شد که �ودهای انقالیب که در زندان گاە �«خاطرایت نقل شدە است: 
ها روی داد. بچهخواندم و او با لذت گوش �اهواز �اد گرفته بودم �

آذر روز  ۱۶�ودی به مناسبت » خوارانکشان ، سا�ت �دامن«ترانه 
 دا�شجو ساخته بودند: 

 ار دگر شانزدهم آذرب
 آمد و � به �

 در قلوب مردم شعله افکند
 جنبش دا�شجویی ایران

 مان، خوردە سوگند... به خون شه�دان، در رە خلق
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ام ترانهداد. �ک بار که با صدای نکرەای به �ود گوش �آقای خامنه
ی اص� را خواندم از من خواست که آن را نخوانم. و من گا� از �� 

وع به خواندن ترانه شو�ف   کردم: ی اص� ��ش
� �دامن

 خوارانکشان، سا�ت
 از کنار �اران

 گ��زدمست و گ�سوافشان � 
نگ دوریدر جام �،   از �ش

ایب جوشان، � ب��زد...   وز غم مهجوری، چون �ش
.(!) ای �...وآقای خامنه گفت: هوشنگ جان قرار شد این را نخوایف

 )۲۰۱۱(اسدی، 
 

 شصتی دهه
، اسم عط�ه دخ�ت مجاهد ۱۳۶۰شه��ور سال  ۲۴شب روز  ۱۲ساعت 

 ای که عط�ه از بند از لحظه«هجدە ساله را برای بازجویی خواندند. 
زد. چشم به در ام پ��ر �خارج شد، قلبم مثل م�غ �کندە در سینه

شماری �پ��دم. ثان�هشد، از جا �دوخته بودم و هروقت باز �
نجام ساعت چهار بامداد صدای مه�ب رگبار مسلسل کردم{...}�ا

دا�ست�م ی بند در ماتم فرو رفت. ن�ی فضای او�ن را پر کرد. همههمه
دە شدەدو�ارە چند نفر به جوخه اند{...} همه منتظر های اعدام س�پ

وع به  وع شد با بغض �ش های خالص بودند. وقيت �ش شن�دن صدای ت�ی
ها تا ک، ...و ت۱،۲،۳شمردن کرد�م.  ادامه پ�دا کرد. دو�ارە  ۶۰ت�ی

دانم از کجای بند بود که آن بهت و سکوت سکوت حا�م شد. {...} ن�
 بارە همه به آن پیوستند: مرگبار نا�هان با �ود درهم شکسته شد و �ک

 مجاهد! مجاهد! 
 مجاهد به فرمان یزدان خود
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 مجاهد،مجاهد، مجاهد وفا کن به پ�مان خود
 ........ 
 )۱۳۸۳حاج ح�دری. »(�ود مجاهد خواند و رفت...  عط�ه

 
 شهرزاد

پ�چ�د : کجاست این هرچند روز درم�ان صدای کچویئ در بند �
گفت از او خواسته که شهرزاد �«های فار�!.. ی ف�لمشهرزاد رقاصه

ف باعث اذ�ت و آزار ب�ش از حد ص�غه اش �شود و او قبول نکردە همنی
 ن� اشاو شدە بود. به پروندە

گ
کردند. تنها در �ک اتاق رها�ش  رس�د�

 به پروندەپا�ش �اش سمکردە بودند و عل�ه
گ

کردند{...} برای رس�د�
اش دست به اعتصاب غذا زد. �س از سه روز که کچویئ به بند آمد و 

اە به او گفت که روسيپ  با�د ادای ای ب�ش ن�ست و نبا فحش و  بد و ب�ی
ب خشک کرد. در تنهایی ز�ر ُ�م رفت و چون اعتصامبارز�ن را درآورد، 

رسد، اعتصا�ش را بعد از ای ن�اش به نت�جهنفرەدر�افت اعتصاب �ک
 شکست{..} �سبت به 

�
دە روز شکست. �س از آن این شهرزاد واقعا

 بچهداد و اذ�ت �همه نفرت �شان �
�
های س�ا� کرد. خصوصا

طاقت ن�اورد، مرا در آغوش  شدم را.{...} روزی که از زندان مرخص �
توانم شماها را دوست چطور � گرفت و در گوشم آهسته گفت: 

 نداشته باشم.{...} و بعد جلوی چشم نگهبان با صدای بلند زد ز�ر آواز: 
 قفس را �سوزان

 رها کن پرندگان را
 دهندگان را... �شارت

ف با او خواندند. صدای جم�� بچهبچه دە � ها شن�ها از اتاقها ن�ی
 )۱۳۷۷نا� مهاجر. م��م الف. »(شد. 
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 جاِن م��م 
ن��سد که از بند آسا�شگاە به بند جد�د منتقل عفت ماهباز از روزی �

نفرە مستقر �های سهشوند. بر�ف در انفرادی و بر�ف در گروە�
ی مناسب، های تار�ک و بدون پنجرەشوند. کسایف با د�دن سلول

شوند  چنان شوکه � های آلودە،و توالت های کث�ف و ب��نا�موکت
دمای غروب بودە و وقت نماز شود . دمشان بلند �که صدای گ��ه

ف باعث � شود که عفت ماهباز �عيف پاسدارها در بند ن�ستند. همنی
وع به خواندن آواز �برای تق��ت روح�ه ی دوستا�ش �ش

دم با پررویی و� خوانای نداشتم شدەصدای خوب و تم��ن«کند... 
 تر. مهم این بود که گ��ه قطع شود: هرچه تمام

 آمد، آمد با دلجویی  
ف     گفتا با من تنها منشنی

ف  ف و ببنی  برخ�ی
 های ز�با صحرایی راگل

ی بعد چند نفر د�گر با صدا�م همراە شدند. صدای رسا و چند لحظه
ف  به   ز�بای زیف به غم آن شب پا�ان داد. آواز جای گ��ه را گرفت . من ن�ی

 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
های  ها قطع شد و صدای چ�خآواز خواندم و خواند�م تا صدای گ��ه

� شام در راهرو پ�چ�د... گاری
 )۲۰۰۸(ماهباز. » دسيت
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سال بعد در همان زندان و را هفت » جان م��م«ی روایيت د�گر از ترانه
ت��ن وقيت عفت، این عاشق شن��م. باز هم از ز�ان عفت ماهباز �

معشوق زندایف در آخ��ن مالقات پ�ش از اعداِم محب��ش شاپور، از او 
ف � رو �» جان عفت«ی وقيت بخوام برم، به �ادت ترانه:«شنود چننی
 »خونم... 

 
 پرآوازت��ن زندان
شدەهای شناختهنفر از چهرە ۵۰، نزد�ک به ۱۳۸۵دهم اسفند ماە 

اض به وضع�ت پروندە نفر از فعاالن  ۵ی ی جنبش زنان در اع�ت
جنبش در مقابل دادگاە انقالب تحصن کردند. این تحصن در همان 

ی ساعت اول با حمله وی انتظا� و دستگ�ی نفر از  ۳۳ی ن�ی
ف پا�ان �افت.   متحصننی

بودند، فقط نا�هان دورمان خا� شد. دا�ست�م چند نفر را بردە ن�
ی مبارزە با مفاسد خ�ابان خ�� خا�.{...} ردشان را گرفت�م، به ادارە

رفتند. رس�دن ما با �سته شدن در� بزرگ پارکینگ وزرا �شت میيف وزرا �
ها را �زمان شد. اما صدای �ود و کف و سوت بچهها همبوس

دار�د؟ گفتند بله به نجا نگهشان �شن�د�م. از ��ازها پرس�د�م : ای
ها �شست�م منتظر تح��ل امانت!! ما هم همان کنار خ�ابون لب جدول

ف کم از راە �ها و دوستان کمامانت!خانوادە رس�دند. هم� نوشنی
احمدی برای همه میوە و خورا� آورد و ک� هم آب میوە و آب 

ی �شد. این  . دو سه ساعيت گذشت و هیچ خ�ب د�م بار قصد کر معدیف
�عقوب به عنوان وفادارت��ن و دلتنگبه داخل برو�م. هم� ژ�ال بيف 

ف در یپ  ت��ن هم� وارد عمل شد و در را به داخل هل داد و بق�ه ن�ی
او{....} همه داخل ک��دور ساختمان وزرا شد�م. دو سه ساعيت گذشت 

خ�ابان رفت�م  اند. همه بهو کسایف خ�ب آوردند که در پارکینگ را باز کردە
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های و جلوی در� پارکینگ جمع شد�م. خ�ابان به �عت توسط اتومب�ل
ها باز کردند. ف��ادهای بوسپل�س مسدود شد و فقط را� برای میيف 

شدگان از داخل اتومب�ل ها با ف��ادهای شاد و آوازهای پرنفس دستگ�ی
ون در  ١آم�خت.... همما در ب�ی

ح این دستگژ�ال بيف  ی و خاطرات هفت روز حبس �عقوب �ش نفر  ۳۳�ی
ف  از فعاالن جنبش را  به تفص�ل، خاص آن » ش�طنت«دقت و ن�ی

 نوشته است: » حبس«
ای زن، ای  ب�ش�ت ازهمه �ود "درتمام طول راە �ود خواندە بود�م، «

ف طور " " و همنی
گ

"  �ود زند� درح�اط او�ن جلو �ک در� �ارد�ستایف
بود.{...} برای گذراندن وقت ۲۰۹آهيف کوچک پ�ادە شد�م. اینجا بند 

خواند�م. هر بار جم� �ود �و هم برای افزا�ش روح�ه به طور دسته
وع ��� از سلول کردند. از �ودهای خ�� کرد و بق�ه تکرار �ها �ش

ف ی جنبش زناقد��� انقالیب تا �ودهای تازە ن، از جمله �ود کمینپ
 �ک م�لیون امضا: 

 ای زن«
 تو ای همراهم 

 رؤ�ا�م
گ

 آزاد�
 با تو کنار تو

  )۲۰۱۱�عقوب. (بيف » چو در�ای خروشانم... 
طرفه آنکه، آوازهای این زنان نه تنها زندانبان و بازجو و قا�ف را 

ف برآشفته کردە بود، حيت موجب شا� شدن گرو� از مردان زن ست�ی
زندایف بودند. به  ۲۰۹شدە بود که در راهروی د�گر بند » القاعدە«

ف پد�دە ، باور چننی ف ای برای هر ک� آسان ن�ست. اما وقيت ژ�ال بيف �قنی

                                                
 در خ�ابانبوستردد میيف «شجا�، منصورە  . ١

گ
.  ز�ستان ».های تهرانهای همبست�

۱۳۸۵ . 

http://zanestaan.blogspot.com/2007/03/blog-post_2625.html
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ای که در شود که زندان�ان القاعدەن��سد باورمان ��عقوب �
 سلول

گ
زن به  ۳۳از این  اند،ها زندایف بودەهای جنبش زنایف همسا��

برند ز�را آواز حرام این زنان باعث گناە آن مسئوالن زندان شکا�ت �
 شد! مردان �

 
 هشت مارس مبارک

زن، کسایف قرار بودکه روز جهایف زن را در م�دان  ۳۳در م�ان آن 
روز جهایف زن  بهارستان برگزار کنند. حاال بعد از �ک هفته بازداشت،

�عقوب ز آزاد �شدە بودند. ژ�ال بيف رس�دە بود و سه نفر از آنان هنو 
ف � آمد.  صدای �ودی از ک� آن سوتر �«ن��سد: از آن روز چننی

ی ا«گوشم را به دیوار چسباندم. صدای دو زن بود که باهم �ود 
 

گ
شناختم. شادی و خواندند. صداها را �را �» زن، ای حضور زند�

هشت «زمان گفتند: محب��ه بودند. �ود که تمام شد کف زند و هم
 » مارس مبارک! 

زمان با روز جهایف زن در ها بعد، و تا کنون، هم... و این �ود تا سال
ف �  گ��د: افکند. شیوا �راهروهای زندان او�ن طننی

های جنبش بود�م. بچه ۲۰۹، توی راهروی چهار از بند ۱۳۹۰سال «
زادە رمژ�ال ک زنان تعدادشان کم شدە بود. در سلول ما پنج نفر بود�م. 

ها را به تعداد های ز�ادی بلد بود. ژ�ال این ترانهمکوندی هم بود و ترانه
نوشت و ما از روی  این دستمال  نفرات ما روی دستمال کاغذی �

کرد�م. روزهشتم مارس که خواند�م و حفظ �ها را �ها ترانهکاغذی
 «شد این بار من �ود 

گ
دستمال کاغذی را روی » ای زن ای حضور زند�

ها دادم که با هم تم��ن کن�م. بعد همه با هم با صدای نوشتم و�ه بچه
وع به خواندن کرد�م. وقيت  �ود تمام شد نا�هان از همه ی بلند �ش

ها صدای سوت و دست و ف��اد شادی بلند شد. �ادم است آذر سلول
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�ش��ق ک���د و منصوری که سلول کناری� ما بود از ه�جان روی دیوار �
کرد . بعد همه آمد�م کنار در�چه و هشت مارس مبارک گفت�م مان �
های د�گر هشت مارس مبارک را با صدای بلند تکرار �ی سلولو همه

ها آمدند و وادار به سکوت شد�م. »حاج خانم«کردند که باالخرە 
 )۱۳۹۹ی شفا�. (شیوا نظرآهاری. مصاحبه

 
 های درخواسیت آهنگ
دە در عاشورای بعد از  تکم�ل   ۲۰۹، ظرف�ت بند ۱۳۸۸�کوب گس�ت

�ز شدە بود. باالخرە مردها را به بند  و بندهای د�گر  ۳۵۰که نه، ل�ب
به زنان اختصاص دادە شد. به  ۲۰۹منتقل کردند و هر چهار راهروی 

ف بعد ها، در هر سلول چهار پنج نفر را نگه �جز انفرادی داشتند. من ن�ی
های چندنفرە منتقل شدم. در از سلول انفرادی به سلول از تفه�م اتهام
های دلتنگ زندان او�ن، به �اد کوهنوردی در سحرگاهان �� از غروب

 کردم... خوان را زمزمه �ی خروسهای اطراف او�ن، ز�رلب ترانهقله
 خوان بو من واو مست و مستانه  خروس«

 دور از چومان �گانه و ب�گانه
 بوش���م شانه به شانه... تا کوە دامن 

 ....... 
ان است ف  آفتاب خ�ی

ان است...  ف  »آفتاب خ�ی
زنان جوان سلول، مهد�ه و فروغ و افسانه ه�جان زدە شدە بودند و من 
ف  هم � ذوق آمدم و با همرا� پرشور آنها آوازخوایف ادامه �افت. مهنی

کم � ذوق آمد و سن و سال من کمبود و هم» ی شصيت دهه«هم که 
های ترانه«ی ا هم آوازها خواند�م... �� دو شب هم برنامهب

اجرا کرد�م. بهارە هدا�ت از سلول ته راهروی سوم صدا » درخواسيت 
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کرد: منصورە... دو پنجرە، دو�نجرە را بخون! و من با صدایی که از �
خواندم تا که قدر برای این زنان جوان در�ند �خاست آنجان بر�

کرد و چشم در ی سلول ما را باز �رس�د و در�چهاە �زندانبان از ر 
؟«چشم من با عبارت معروف و معمول  پا�ان » خجالت ن� ک�ش

 کرد! برنامه را اعالم �
آوازهای شما را وقيت سلولم  «گ��د: شیوا نظرآهاری از آن روزها برا�م �
اندن کردم. اما خودم خ�� اهل خو کنار سلول شما بود با ذوق گوش �

کردم. کردم، فقط گوش �نبودم و توی انفرادی هم با خودم زمزمه ن�
ی شماها رفت�د و فقط من و بهارە موندە بود�م،  هرروز  اما وقيت همه

 خواند�م: را برای هم �» دو پنجرە«هامون ی سلولکنار در�چه
 

گ
 توی �ک دیوار سن�

ن  دو تا پنجرە اس�ی
 دو تا خسته دو تا تنها

 شون من..... ن تو ��شو ��
، ۳۳بودم، بهارە سلول  ۳۲بعد که رفت�م توی راهروی سه، من سلول 

بود، صدای  ۳۱اعدام شد سلول  ۱۳۸۹و سارا ( زهرا) بهرا� که سال 
 داشت. ع�ها �

گ
آمد دم در�چه آوازهای مختلف �خ�� قشن�

ا� خواند و مرا هم �ش��ق به خواندن �  »ب�ار رفیقطاقت «کرد. من ا���
 خواندم. ... را �

 طاقت ب�ار رفیق
 دن�ا تو مشت ماست

 طاقت ب�ار رفیق
 خورش�د �شت ماست... 

 خواند: را �» � اومد زمستون«شد ن��ت بهارە که �
 � اومد زمستون
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 شکفته بهارون
 گل �خ خورش�د باز اومد و شب شد گ��زون.... 

ی این برنامه» . کردجمعش �«آمد و خواند�م تا نگهبان �و آنقدر �
هرروزە بود تا اینکه بعد آمدم به راهروی �ک و دو که نزد�ک نگهبایف بود 

 )۱۳۹۹ی شفا�. شیوا نظرآهاری. مصاحبه» ( و �ود خواندن تمام شد. 
 

 آواز های کف خ�اباین 
در م�ان خاطرات مردان زندایف س�ا� به ندرت از آواز و آوازخوایف 

اما بهمن امویی درکتا�ش به تفص�ل از آواز خوش مهدی حرف زدە شدە 
های مح� و سنيت تا تصن�ف، ازترانه»�ار د�ستایف «اقبال تا خواندن 

« خاطرە نقل کردە است: » م�غ سحر«و » ای ایران«های وطيف 
...دونفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق محمد حاج آقایی و جعفر  

ند{...} توی اتاق سه جمع شد�م. کاظ� را قرار است برای اعدام ب �ب
کاظ� روی صند� �شسته «و  نفر آمدند{...}حاج آقایی  ۱۵۸ی همه

هق گ��ه از گوشه و  زد. صدای هقبودند. حاج آقایی مرتب لبخند �
سا�ت! گ��ه « زد مرتب داد �» هدی صابر«شد. کنار اتاق شن�دە �

 گ��ه نک«گ��د حاج آقایی �» نکن�د! 
�
ن�د! م�غ سحر را بخوان�د و واقعا

، ...» ( با هم حال کن�د!   )۲۰۱۶احمدی امویی
 م�غ سحر ناله �کن

 تر کن داغ مرا تازە
ر�ار این قفس را  ز آە �ش

 برشکن و ز�ر و ز�ر کن... 
ف تنها آوازهای حما� و وطيف را  اما آوازخوایف مردان زندایف جنبش س�ب

اند خواە تمام مردم مجرمتمام�تشود. وقيت از نگاە حکوميت شامل ن�
مگر خالف آن ثابت شود، �س دستگ�ی کردن تصاد�ف خ�� از افراد از 
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�یيف این نکته را در�افته و در�ارە ف ی آن نتایج این نگاە است. بهمن با ت�ی
ف مین��سد:   هر �� دو شب زندایف «چننی

�
ها جمع ها در �� از اتاقتق��با

اتاق هفت  ١»کف خ�ابایف «های ا� بچهشوند {...} �ود م� اخ�ت �
شود همراە با �� هم هر شب در آغاز مراسم توسط احمد خواندە �

ی:   دوتا صلوات مک��� و کف�ت
 ه�، ب�ا ... ب�اِه�،«

 آمنه آمنه،
 لب کارون، چو گل بارون، چه گل کاشتم

وزە  وقيت از هند اومدمی قشنگم، ف�ی
ف اومدم،  ف ب�ف  بودیخونه نبا ماشنی
 این جوری ن�گام نکن

 زیف بزن بزن که داری خوب �
 آی�مک��ال ک��ال ما دار�م �
» (!) دلدارم � آ�د (سطرآخر، دو�ارتکرار) آ�د،ا�ر هم ن�ای�م، �ارم �

 (همان)
 

 آواز آخر و نه آخ��ن آواز
، کند، �شاطابون� فارایب موس��ت را به سه دسته تقس�م � انگ�ی

،احساس ف . خ�ال انگ�ی ف  و ا�جاد  ٢انگ�ی
گ

قسم اول ب�ش�ت برای رفع خست�
ی را تح��ک و جلب کند. قسم دوم  آرامش است بدون آن که توجه ه�ف

ف است و با ا�جاد احساس های مختلف قوە تخ�ل و برای ا�سان دلنشنی

                                                
ف به زندان�ایف گفته � . ١ شد که متعلق به هیچ جنبش کف خ�ابایف در دوران جنبش س�ب

ف نگاە کن�د بشدە نبودند .(و �ا ج��ان س�ا� نبودند و اصوً� از افراد شناخته نگ ه فرهن�ی
ف مجموعه  اصطالحات زندان�ان در همنی

و ٣٩های شمارە . رود� یمجله » ..فارایب و موس��ت « )۱۳۵۳( مهدی.  برکش�، . ٢
 . ۵-۲صص . ٤٠
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د . قسم سوم نما�ش وا�ن�ش از حاالت رو� تصور ا�سان را بر� ف انگ�ی
و�ژە ا�ر با حکا�ات کند، بهرا تح��ک �ی تصور ا�سان است و قوە

منظوم �ا د�گر اشکال گفتارهای خطایب همراە باشد. آوازها و �ودهایی  
نظر از آنکه در این شود، �فکه در زندان، بر ز�ان بند�ان جاری �

تعار�ف عل� و فلس�ف بگنجند �ا نگنجند، از قضا هر سه قسم این 
ند و به قموس��ت را در�ر�  ترند. سم سوم نزد�کگ�ی

، شادخوایف آوازهای جم� و تکپنجاە سال آوازهای زندان،  خوایف
، �ود و ثنا، نغمه و نوایی که هم �اد است و هم �ادکرد   و  ها و مرآی�

 در چاردیوار های آواز در زندان که به وسعت بهانهبهانه
گ

های زند�
های سلولاین صداهای ممنوعه هنوز از گوشه و کنار حبس است. 

رسد. آوازهایی  های ایران به گوش �تار�ک و بندهای عمو� زندان
 که بنا به موقع�ت و زمان زندایف از �کد�گر متفاوت هستند. ترانه

�ن عالقمند و مخاطب را در م�ان زندان�ان س�ا�  های مح� ب�ش�ت
ف در دهه ی شصت جمهوری اسال� دارد. دال�ل دوران پهلوی و ن�ی

توان برای این موض�ع برشمرد. از جمله اهم�ت موض�ع � ز�ادی را 
های نزد مبارزان س�ا� و خواندن ترانه» های تحت ستمخلق«

د� با مردم مناطق دوردست از جمله ز�ایف و همهم» به ن�ت«مح� 
دا�شج��ان و فعاالن س�ا�� شهرستان این دال�ل بود. افزون براین،

شان به آوازهای مح� خود که خواندنها و مناطق مختلف با 
عرو�  و�ژە در هنگام جنگ، عزا،های متفاوت، بهتناسب موقع�ت

های و کشت و کار نزد آنان �س�ار مرسوم بودە است وارد گروە
کوهنوردی و   ،های گرو�شدند. این آوازها را در برنامهس�ا� �

ها، ن این ترانهخواندند. وصف حال بوداجتماعات به طور جم� �
صم�م�ت و ز�بایی ملودی آنها باعث رایج شدن آن در م�ان گروە

های مح� نو� پ�ام کم خواندن ترانهشد. و کمهای س�ا� �



 !آن که آواز �داد تا مرگ را گوش کر کند ت�حکا
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س�ا� و مبارزایت را با خود حمل کرد. در حا� که فعاالن س�ا� 
 آوازها و �ودهای کنفدراسیون 

�
ف عموما تهرایف و مرکز�شنی

وطه را �ایف �ا ترانهدا�شج��ان ایر  های وطيف دوران انقالب م�ش
 سخيت هم داشت.  به هر حال، خواندند که گاە ملودی

�
های �سبتا

ە ف ا� است که آوازها متفاوت اما انگ�ی های آوازخوایف وجه اش�ت
 رساند. ی زندان را تا امروز به گوش �صداهای ممنوعه

�ک ا�سان د�گر ا�سایف ن�از به شن�دن صدای «ن��سد: الله مستور � 
ای و �ودی دارد که شعری بخوایف و ترانهتورا وا �به مانند خود تو، 

...آن وقت به صدای خودت آنچنان گوش � سپاری که به زمزمه کيف
صدای هر ا�سان د�گری.. آە ا�سایف اینجا هست ... با من و در کنار من 

ام با شعرم با ... ا�سایف که در من هست، �س من هستم با زمزمه
 )۱۳۷۷نا�مهاجر. الله مستور. (» آوازم... 

ف ه��ر از �س هر بار شالق که هرروزە بود، همبندا�ش را با  س�منی
کرد. اعظم حاج ح�دری برای مدی��ت ی مح� لری آشنا ��ک ترانه

�ا همان » واحد �ک«حافظه و حفظ روح�ه در چهارما� که در 
کرد که روزی شسته بود س� �قزل حصار چمباتمه �» بند قفس«

را به �اد آورد. در جای جای خاطرات » کتاب کوهستان«سه ترانه از 
بردند از گوشه و  خوان�م که وقيت ک� را برای اعدام �ها �زندایف 

ها تعداد رس�د. �ا وقيت صدای تککنار بند صدای آواز به گوش � ت�ی
ف وقيت کهشدگان را مشخص �اعدام کسایف از خجالت ن�  کرد، ن�ی

های انفرادی جلوی چشم همه از توالت استفادە  خواستند در سلول
شد تا ک� خجالت نکشد، وقيت کنند صدای آوازخوایف بلند �

 و اتحاد عمل خود را �شان دهند، ها �همبندی
گ

خواستند همبست�
شد، وقيت خ�ب رس�د، وقيت روز جهایف زن �وقيت ع�د نوروز فرا �
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رس�د و هر خ�ب خوش و ناخوش... در این گاهان است که آزادی �
  آوازهای جم� هم ف��ادند و هم ف��ادرس. 
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 زندان و بازی
 منصورە شجا�

  
 خاطر   بازی، حاصل فراغت و 

گ
ف  گشاد� � فرد هم است. و ن�ی

کودک   و داستایف
عنا�ت به سن و سال باز�گر، با ش�طنت و خالق�ت شکل یب  درون او که

د. این فراغت نه هم�شه از بخت� �سان که گاە به ج�ب و امر بر ا �اریگ�ی
ف آن. در شود و ب�ش�ت حاصل کشواقع �  آمدن زمان است تا به بار�شسنت

� کودک درون، عامل�ت فر این قب�ل احوال است که نقش
د را در آف��يف

فشار  و�ژە در زندان! و گرنهبخشد، بهآف��يف فزویف �جویی و بازیبازی
 خاطر کجا؟بازجویی و سلول

گ
 های تار�ک کجا و فراغت و گشاد�

-های س�ا�ای که در چاردیوار زندانهای ش�فتهبا این وصف، جان
و م�ت  یشاد ای بهبار�کههستند، همارە راە عق�دیت به حبس بودە و 

، دوران زندان هاش را بازی و �گر� گذاشتهاند و نام�افته ف رچه اند. �قنی
ولنا� تر. در این دوران ههای باز�گوشانه نا�ابو ش�طنت تر، بازیمه�ب

، در  های شکنجه، ز�ر شالق، روی آهن اتاق است که کودِک دروِن زندایف
حهحهی دیوار همراە با زندایف �ش ی دار و سینهداغ، باالی چ��ه شدە  �ش

اە ن�ست که در خوا�ش صدسال خاطرات زندان �ن ک است. �س پ���ی م�ت
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ی شصت دوران جمهوری متعلق به زندان دهه» بازی«ی �سامد واژە
 اسال� است. 

، جزء �گر� ف� کاردسيت
ف و ساخنت ند عمو� های زندایف در بدر این دهه بافنت

ها و گاە برای بازماندگان �ک بودە که ب�ش�ت به عنوان �ادگاری برای خانوادە
ر ها در این برر� مورد نظاین ن�ع �گر� کماب�ش اعدا� است. هرچند،

های دسيت اما ساخت بودە توان به حساب را ن� کاردسيت و ه�ف
 «از �شوق گذاشت چرا که  هایبازی

گ
 ازی،های قراردادی ببا برر� و�ژ�

ارج از به نحوی کامً� آ�اهانه در خ توان آن را فعالیيت آزاد تل�ت کرد که�
له ف  عادی و به م�ف

گ
جدی قرار گرفته اما همزمان باز�گر را بهزند�  ی کاری غ�ی

ی ست که پیوندی با هیچ عالقهکند و فعالیيت شدت و کامً� جذب �
 ١ »آ�د. ای از آن به دست ن�گونه بهرەمادی ندارد و هیچ

�ن   ش��مها متوجه �زندایف ی سالهدر خوا�ش خاطرات صد  که ب�ش�ت
های زمان پهلوی دوم ی بازی در خاطرات متعلق به زندان�سامد واژە

های و�ژە در دههچند در زندان جمهوری اسال� به شود. هر �افت �
، �شانه های گرو� ورز�ش و نما��ش وجود دارد، های ز�ادی از بازیاخ�ی

های ورز�ش در بند مردان ب�ش�ت و در برخالف زندان زمان شاە بازی اما
ها در این مخت� بند زنان کم�ت است. هرچند برر� این تفاوت

از  توان ��های جنسیيت را �گنجد اما حجاب اجباری و محدود�تن�
 عوامل این تفاوت دا�ست. 

 ای بهی و�ژەاشارە خاطرات مردان زندایف س�ا�، ک� در   به طور 
 های زندان و بازی

گ
های و �ا خالق�ت در بازی باز�گوشانه اصول زند�

ف  بین�م. ن� ی زندانو�ژە برعکس، زنان زندایف �د طوالیی در نوشنت
 در زندان دارند. 

گ
  جزئ�ات زند�

                                                
. های فرهنا�سان و بازی. روژە کیوئا. ترجمه مهدی داودی. تهران: دف�ت پژوهش . ١

گ
�

 ۱۶. ص. ۱۳۸۹
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، م�ت در دو  ما در آن سلول تنگ و کث�ِف دو « کوش�د�م شب و روز � م�ت
 را برای همد�گر تحمل

گ
های سلو�از هم پذیرتر کن�م.{...} زهرا ��زند�

��ار  کرد. ههایی را با الل بازی برا�مان بازی �مان صحنهجوان و مذهيب 
داد از بازی نما�ش �ش را در کوە نوردی با ادا و اللکه داستان عرو�

 »رفت�م. خندە ر�سه �
 . . ف��دە الشایی  )۱۳۸۳(و�دا حاجيب

و بدین روال خاطرات زنان زندایف س�ا� دوران پهلوی در موض�ع 
 داد یب « ی�گر� بخش چهارم مجموعه های نما��ش و تئاتر و بازی
ه ها کرا به خود اختصاص دادە است. این بازی» و�دا حاجيب «اثر » داد

 در بند زنان زندان ق� اتفاق �
�
ات عاط�ف مثبيت دعموما ر ذهن افتد تأث�ی

 بع�ف از زندان�ان برای آن فضا و زند
گ

ان�ان به جای گذاشته است. دلتن�
 به حدی است که برای مثال مرض�ه که در سال 

گ
 ۱۳۵۳آن شور زند�

شاد و ش�خ و «آنجا بودە معتقد است که این زندان او را به موجودی 
ون از زندان فردی گوشهحا� تبد�ل کردە بود؛ در » پرتحرک گ�ی که ب�ی

ن��سد: ن�ک در زندان ق� �مرض�ه از بازی نما��ش پ�ک بودە است! 
ف برنامه« خواست ر�زی کرد. هرکه �پ�ک ن�ک چمخاله را شهنی

کت کند، مرا هم با صم�م�ت پذیرفتند. روز � توا�ست در برنامه �ش
با پن�ی و نان صبحانه مقداری ساندو�ــــج درست  جمعه صبح اول وقت، 

.} رد�ف و مرتب در ات��وس �شست�م {.. کرد�م طرف ساعت دە رفت�م به 
) شدە بودی شوفر ات��وس... راە افتاد�م به سمت  تو (و�دا حاحيب

ـــچ احت کرد�م و ساندو�ـ هامان چمخاله در کنار ج��باری با صفا مدیت اس�ت
ف در تمام مس�ی طب�عت �  را خورد�م و برگشت�م به سمت تهران.   شهنی

هایی  کوە و جنگل و رودخانه و زنکرد...  راهمان را با ج���ات توص�ف �
ارها و مزارع مشغول کار بودند... که با لباس ف  »های رنگارنگ در شال�ی

. مرض�ه.    )۱۳۸۳(و�دا حاجيب
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ەحلقه تئاتر همچون ت��ن ی ارتبا� ا�سان با ه�ف در محرومی اول زنج�ی
ە خطه، و  ف �ن امکانات انگ�ی ت��ن اقشار با کم�ت در  ی مشارکت حيت فق�ی

ی گرو� است. فقط کا�ف  شکل �ف با�ش ست عاشق هدادن به �ک اثر ه�ف
ف از شکسپ�ی تا برشت را اجرا    تا بتوایف در بند و ح� ن�ی

گ
ف عاشق زند� و ن�ی

، زنایف با پ�شینه ف .  در م�ان زندان�ان س�ا� بند زنان ق� ن�ی ی کيف ی ه�ف
ف ز  و ادیب  دان را به کار نابتکار استفادە از ه�ف تئاتر برای تغی�ی فضای سنگنی

 �ستند. ف��دە الشایی از جمله
گ

با د�گرایف از  ی این زنان بود که ه�ف زند�
ه داشتم به تئاتر عالق«زد: همه رنگ در زندان را بر بوم ه�ف تئاتر نقش �

 خوب �
�
شناختم. شن�دە بودم تو (و�دا و کارهای برشت را هم �سبتا

) نما�شنامه  را به نما�ش در آوردەی برشت ی گال�له نوشتهحاجيب
 خواست پ�ش از هر باالخرە من هم دست به کار شدم دلم � بودی{...}. 

آلود و ش�خ را جفت و جور کنم. به این فکر افتادم که  ف ف نما��ش ط�ف چ�ی
ف در��اورم. با ترد�د ز�اد اول به �اغ تو نما�شنامه ی هملت را به شکل ط�ف

 ه تو با آن ه�کل درشت و شق و آمدم. دل به در�ا زدم و پ�شنهاد کردم ک
ی و  ن ه�کل ، با آ»منظر«رق، نقش اوف�ل�ا نامزد هملت را به عهدە بگ�ی

ط و نازک و نح�فش نقش هملت را. وقيت تو به آسایف و یب  هیچ �ش
و� پ�شنهاد مرا پذیرفيت راستش جا خوردم {...} با وا�نش تو جرأت  �ش

ی �افتم تا کارم را به طور جدی یپ بگ�ی  کم ترد�دها و م. کمب�ش�ت
دا�ستم ها�م را کنار گذاشتم و هرچه در چنته داشتم و از تئاتر �ناباوری

جمع شدند حيت خانم  ۳ها در اتاق ی بچهبه کار�ستم. روز نما�ش همه
دباغ را که مذهيب سخيت بود را�ف کرد�م به د�دن نما�ش ب�ا�د. از همان 

 و هملت وارد صحنه شد�د، ی اول که تو و منظر به نقش اوفل�ا صحنه
صدای قهقهه از اتاق بلند شد. نگهبان آن روز خانم �گانه، که شتابان 

وع کرد به خند�د خودش را به اتاق رساندە بود، دم در خشکش زد و  ن �ش
حنه ی سوم تخيت روی صای بر � از طبقهوقيت من را د�د که با مالفه
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 ...َهملت جان! َهملت گفتم: خم شدە بودم و با لهجه غل�ظ رشيت �
ها چنان گوش درون... بچهجان! یت عمو مرا بکوشته. زهر چکودە �

(و�دا  »رفتند که چند نفر از باالی تخت افتادند توی صحنه... ر�سه �
 . . ف��دە الشایی  )۱۳۸۳حاجيب

هاشان از رسد. صدای خندەهاشان هنوز به گوش �صدای خندە
های بعد از انقالب فرار و �گردایف های تعق�ب و هزارتوی رنج سال

رسد. ف��دە و و�دا...مغض��ان دو حکومت، اسال� هنوز به گوش �
 ند. هست» عاشق ت��ن زندگان«مهاجران به اجبار، مردگایف که هنوز 

های نما��ش خاطرات هم از بازی» رق�ه دا�شگری«در زندان ق�، 
بازی لی الکنند؛ �ک برنامهرا آزاد  » غزال«روزی که قرار بود «ز�ادی دارد 

�شدیف برای همه اجرا کرد. رفتار و حرکات خاص خ�� از همفراموش
ه  زد�م چگذاشت و ما حدس ��ها را با ادا والل بازی به نما�ش بندی
های خودمان و د�گر ست. در م�ان قهقهه و شادی ع�بک�

ی انتقاد آن روز برنامه شناخت�م. تا بهها را از اداهای غزال باز �بندیهم
ی ند�دە بود�م. خ�ب  و انتقاد از خوِد شادی آف��ن� آموزندە و بدون دلگ�ی

ی مسلحانه �ا در شن�د�م ( ۵۵ی اوائل سال کشته شدن غزال را در درگ�ی
ای را که از او روزنامه خواند�م)... این بار امان اشک را ب��دم و ترانه

 )۱۳۸۳. رق�ه دا�شگری (حاجيب » آموخته بودم �دادم... 
  

 ۶۰ یدهه
  بازی،آب... آب

گ
. های یب رط��يت مه��ان بر �شن� پا�ان زندایف

. ا�ر زندان او�ن شتک ح�ات بر جاِن سوخته بازی،آب...آب ی زندایف
روزهای سه شنبه ن��ت آب ِگرم حماِم بند ما «داشت... آِب جاری �

ه شدە که به شدت شکنجها بودند  بود. هم�شه ب�ست، � نفر از بچه
شد. ها�شان تازە بود و آب �د باعث شدت دردشان �بودند. زخم
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ر ن��ت بندی، آنها را دکردند. مسئول ن��تنا���ر با�د با آب گرم حمام �
فرستاد. بعد ن��ت افراد مسن و ضع�ف و ب�مار بود. اول به حمام �

د او�ن  های � زمستان کردند حيت در ب�ش�ت زندان�ان با آب �د حمام �
ف را به �کند. اما بچهکه �مای آب تا عمق استخوان نفوذ � ک ها همنی

تف��ــــح شاد و پر�وصدا تبد�ل کردە بودند و به طور جم� و با شمارە
رفتند و با خندە و شو�ف استحمام خوایف �ک... دو...سه ز�ر دوش �

بد�ل � و �ک تف��ــــح تی جمکردند. استحمام با آب �د به �ک مبارزە�
 شدە بود. ا�ر این کار را جم� و با بازی وتف��ــــح ن�

�
 تحملش کرد�م قطعا

 )۱۳۸۳(اعظم حاج ح�دری، » �س�ار سخت بود. 
ی شدە آنجا که شب»عصمت بهرا�«دوران حبس  ها ، در اصفهان س�پ

 ترها خواندە بود مو بهشدند و هرکس رمایف را که پ�شدور هم جمع �
راموش کرد و ا�ر هم بخ�ش را فی افراد تع��ف �زئ�ات برای بق�همو با ج

کرد با�ت افراد که همان کتاب را خواندە بودند قصه را کامل �
ی به عنوان گ��د مشاعرە هم �کردند...عصمت �� ف کرد�م اما چ�ی

 بازی نداشت�م! 
، ناه�د، مایف  نگار، م��م، محمود، جواد، شهال، زهرە، داود، جم�له،

ن، و... از زندان�ان سال ی هستند، اما خاطرە های شصتسع�د، �س�ت
ای از بازی و شادی با همان معنای سبکبال بازی برای شادی، و و�ژە

، مشاعرە و خاطرە گویی شادی برای �گر� ندارند. انگار به جز کتابخوایف
ف د�گری به �ادشان ن� های دسيت اشار چ�ی  به ساخت ه�ف

گ
 ەآ�د؛ اما هم�

ە� ی ی فشارهای آن روزگار� سخت، معنا و فلسفهکنند. انگار در چن�ب
ف پنهایف به ساخت را از �اد بردە بازی اند. اما در م�ان این زندان�ان کسایف ن�ی

نان مهرە«آوردند: های ممن�ع روی �لواز� برای بازی های با خم�ی
شطرنج های شان به مهرەتاچشم ١هاساخت�م. اسدهللاشطرنج �

                                                
ف مجموعهزندانبانان مرد. ( . ١ ف رج�ع کن�د به) فرهنگ اصطالحات زندان�ان در همنی  ن�ی
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اە �ها را از ما �افتاد آن� م بود. گفتند. شطرنج حراگرفتند و بد و��ی
 )۱۳۷۶(درو�ش، » تر. آن هم با برکت خداساختنش حرام

  
 ی روحان�ت�گر� های زنداین دادگاە و�ژە -خود

، نا� آشنا در م�ان نواند�شان دیيف و عاِل� »حسن یوس�ف اشکوری«
� فکر و منتقد خوش ف به سبب اند�ش�دن و جستجوی چرایی است. او ن�ی

، از گزند �کوب و زندان در امان نبودە و  در سال ج�ب
گ

ها زند�
ف تا او�ن«های زندان او�ن را تج��ه کردە است. انفرادی  »از برلنی

ای دوجلدی از خاطرات او در زندان او�ن است. یوس�ف مجموعه
های ها و راەود�گر�هایی از این خاطرات به خاشکوری در بخش

شيب شام دیر شدە بود. ساعت «پردازد. تلط�ف آن موقع�ت سخت �
ند گفت: اول ب بود �ک دفعه �� از نگهبانان با صدای بلند در  ۱۰حدود 

!! از حرف او خ�� خند�دم و روز بعد  ، غذا اومد توسیيف براداران دیيف
ف بگ��م ف وزن و قاف�ه شعری به ط�ف ا� شعر گ {...} فکر کردم به همنی

ود اوزان عرو�ف ب گفتم و از آنجا که شعرها در سبک و س�اق قد�م�
لمایت �ایب کگشتم و گا� در این قاف�هناچار دنبال رد�ف و قاف�ه �

ا خودم ها بشد و گا� تا مدتآمد که موجب خندە �قاف�ه به �ادم �هم
 )۱۳۹۵(اشکوری، » خند�دم. �

، به �اد ق�ب های تار�ک و یب لولاز �شابه س اشکوری، های پنجرە با ق�ب
ە  ای که از ورای کطب� و خندەافتد و بالفاصله با ش�خفراعنه � ف لمات م�ف
 �ابد و در رسد خود را همچون فراعنه م� در ق�ب �گوش �کتا�ش به

های او نه فقط از این قب�ل �ادآوری کند!! دم جای هم�ش را خا� �
جای  که ب�ان مهری عمیق است به هم�ش که در جای  � باز�گو�ش 

کند تا به روزهای آخر زندان که این روحایف خلع کتاب به آن اشارە �
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ف � یلباس شدە  �مسيت و شادی همه«�ا�د: مغضوب حکومت چننی
 »!از آن شما باد / مستانه و پرشور سفر کردم و رفتم

 
 من ورزشکار ن�ستم

های او�ن و ها در زندانسال ۸۸عد از انتخابات بهمن احمدی امویی که ب
ای عبارت بر دیواره شهر بودە است، در خاطرات خود از تص��ر دو رجایی 

مستق�م ممنوع�ت شهر �اد �هواخوری زندان رجایی  کند که ب�ان غ�ی
من ورزشکار ن�ستم اما «شهر است. ورود وسا�ل ورز�ش به رجایی 

شکن باشد و ورزش با�د من«رت د�گر و عبا» ورزشکاران را دوست دارم
ورود کفش ورز�ش را هم  سنگیيف این دو عبارت حيت » سازنه من

قانویف کردە است. اما مردان فوتبال بازی با شهر، دوست زندان رجایی غ�ی
�ابند. ها �را� برای غلبه برممنوع�ت را های مستعملدمپایی و کفش

 اند،با کش و نخ به پاها�شان �سته ها�شان را ها درحا� که دمپایی بچه«
�ه � اند،  زنند{...} بر�ف هم کفش پوش�دەبه توپ پالست�� �ف

اند و هایی که احتماً� چند سال پ�ش موقع بازداشت به پا داشتهکفش
چون ورود هرن�ع کفش به زندان ممن�ع است، حاال د�گر کف آن  

خود  هایبرای کفش ها با مقوا و موکتهای قد�� درآمدە و بچهکفش
�ه که به توپ � هر  اند. با جور کف درست کردە�ک بخ�ش از   زنند،�ف

، » رود... شود و همراە توپ �کف کفش کندە �  )۱۳۹۵(احمدی امویی
ف سال يف افتد. ژ�ال بهاست که در زندان او�ن اتفاق د�گری �در همنی

ف �ارەنگار زندایف در او�ن و هم� بهمن در �عقوب روزنامه  ی آن چننی
وسا�ل ورز�ش در زندان بود اما شوق استفادە از آن را زنان « گ��د: �

اش ورزشکاری که در زندان بودند دامن زدند. فائزە هاش� به دل�ل عالقه
ی در سالن طبقه ظهر روز بعد از  پنگ و والیبال هر به ورزش زنان و پینگ

ف بند زنان که بهش � ها بازی های از بچبا عدە »باشگاە«گفت�م پائنی
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ی منفرد هم �ک روز در  کردند. � ها کالس م�ان غروب م��م ا��ب
کت � ند. هنوز کردآئرو��ک گذاشته بود که دە دوازدە نفری در آن �ش

های انفرادی در بند زنان در باشگاە هم این وسا�ل ورز�ش هست و ورزش
ی ندارمورزش رونق دارد اما از  ی مصاحبه�عقوب،بيف » (های جم� خ�ب

 ). ۱۳۹۹شفا�، 
  ها و بند عمو� زندان او�ناما شیوا نظرآهاری که چهارسا� را در انفرادی

ی دارد: گذراندە است از بازی ائزە وقيت ف«های بند زنان خاطرات ب�ش�ت
 هر 

�
تا ت�م کرد�م. دو روز ع� ما والیبال بازی � هاش� زندان بود تق��با

ند، کردهایی هم که بازی ن�کرد�م. بچهکار �داشت�م خ�� جدی  
بال های والیکردند. این بازیباز�گرها را �ش��ق � تماشا�پ بودند و

ف خ�المون نبود و ادامه � ز داد�م. البته به جمصدوم هم داشت و� ما عنی
های جم� د�گری هم بود. خب چون توی بند بازی های ورز�ش بازی

بود. ما تو�سته بود�م با کاغذ و مقوا پاسور درست  عمو� دست آدم بازتر 
 »ردند. کبود که با هم حکم بازی � ها �ک گروە چهارنفرەکن�م و شب

انفرادی  هایگ��د و �ا از تنهایئ � های بند زنانصدای شیوا وقيت از بازی
خ��  رومشوم. ه��ار به �اغش �تفاوت ز�ادی ندارد و من نگرا�ش �

ی آن دورا�ش را از دست دادە. اما با گ��د که حافظهوم �و معص عادی
 هایی از خاطرا�ش را با دقت و �ش��ق و �ا ا�ارهای گاە ب�جای من، بخش

اغذی های کبا آدمک هام توی انفرادی�� از بازی« گ��د: صحت برا�م �
ردم. کای درست �های بامزەهای �ک بار م�ف چای آدمکبود. با لیوان

ف  کردم و با ها را پارە �. خودم �اد گرفته بودم با دست اینکه نداشتم ١یت�ی
دوستانم  چ�دم دور خودم و اسمها را �شدند آدمک. آدمکدوتا گرە �

ها گذاشته بودم و حيت گا� اوقات باهاشون حرف را روی این آدمک

                                                
ف رج�ع کن�د م اجسام ُبرندە مثل چاقو و ق��پ در زندان به این نام . ١ عروف است (و ن�ی

 به) فرهنگ اصطالحات زندان�ان
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� که خ�؟ اون  »مامایف «اون زندانبانه �ادت م�اد  کردم. زدم و بازی ��
خودت چ�دی؟   مه��ون بود؟ �ک روز به من گفت اینها چ�ه دور 

 )۱۳۹۹(نظرآهاری، مصاحبه شفا�. »! دوستام هستند...  گفتم
  

 اجرای نما��ش صند� داغ
ف عج�ب بند مردان زندایف س�ا� افراد  ت��ن ترک�بدر دوران جنبش س�ب

وار دا�شجوی اد سال اخ�ی به خود د�دە است. از وز�ر و وک�ل تا  را در صد 
های نگاران �شناس تا کف خ�ابایف تحک�م وحدت ... از روزنامه

ناشناس... این ترک�ب را بهمن احمدی امویی به دقت در کتا�ش آوردە 
ف مرع�ش «است. �� از آنها  آنالین ها�ش با خ�ب در �� از مصاحبه» حسنی

مردان  یهاازی�شان از این دارد که ظاهرا� ب کند کهای اشارە �به نکته
س�ا� ارتباط چندایف با جوانان پرشور جنب�ش نداشته است. 

 واق� آنان و نه تص��رسازی و آنها در زندان، آئینه هایبازی
گ

ای از زند�
به او�ن  ،۸۸در �ک سا� که بعد از «ست : خالق�ت �ک زندایف س�ا�

دامادی در �ک اتاق بود�م. سنت صند� داغ را آن جا اجرا  با آقای م�ی
ای �ک �شست. هفتهکرد�م. هرکس با�د به ن��ت روی صند� داغ �

داد�م. �ک جوان از آقای شب بود و با�د به سؤاالت صادقانه جواب �
دامادی پرس�د بزرگ ت��ن اشتباە س�ا� شما چ�ست؟ جواب داد م�ی

 ١».مخالفت با آقای هاش�. طول کش�د تا متوجه �شوند
 

 بازی منچ
. چهار زن، دو ۱۳۸۹. زمستان ۲۱راهروی دوم. سلول ، ۲۰۹بند 
چهار اهل بازی و آواز و شعرو ادب.  سال و دو جوان. هر م�ان

های دستمال کاغذی...چقدر کاردسيت هم بلد بودند. جعبه هاجوان

                                                
1.  https://www.khabaronline.ir/news/1309863/ 

https://www.khabaronline.ir/news/1309863/%D8%AE
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الِت هایی که مهای خا� دستمال کاغذی. جعبهمف�د بودند این جعبه
ای در آن هیچ ن�ع وس�له ادە ازاستف بود که ۲۰۹ساخت و سازهای بند 

د و ی منچ را ساختنهای خا� صفحهفروغ و مهد�ه با جعبه مجاز نبود. 
ک�ش کردند و با با تنها خودکار س�اە موجود در سلول، آن را خط

ف س�اە شکل های هند� مراحل مختلف بازی را مشخص کردند. همه چ�ی
م داشت و ما هیچ بندی منچ رنگ الز حا� که تقس�م و سف�د بود در

» 
گ

رنگ  ی صفحه با همان خودکار س�اەگوشه  نداشت�م. �س در هر » رن�
، �خ، استاندارد آن را ف ... . تاس هم قند سف�د   نوشت�م: س�ب زرد، آیب

گذاری کرد�م. با خودکار نقطه ۶تا  ۱کوچ� شد که روی سط�ح آن را از 
ف مخ�ف و �کش�دن د�م. کر چه � های پنهایف زندانبان را اما، دور�نی

 ی عروسک درست کرد�م. ��درست مثل ا�ام کود� برای خودمان خانه
از چادرها را برداشت�م و هر چهار نفر ز�ر آن پناە گرفت�م. نور سلول خود 

ە کمبه خود کم شد. اما تر هم �رنگرنگ بود و ز�ر آن چادر کلفت و ت�ی
ف و ِهّرە و ِکّرەآمهای ش�طنتای شد برای تقلباین موض�ع بهانه های �ی

ما...نا�هان در سلول به �عت باز شد و نگهبان بند داخل شد با  ب�ش�ت 
کرد�م جز کاری ن� کن�د؟؟!!... شک و ترس پرس�د اون ز�ر چکار �

 کردن در زندان! 
گ

 رندانه زند�
  
ە و مرگ  ن  دوش�ی

، ساخت  ف دیه��«ضبط صوت مقوایی  در بند زنان س�ا� و ١»نازننی
در هلند به ۱۳۹۶هفته بعد از مرگش در سال  عق�دیت زندان او�ن، دو
ف هنگام  ٢»از او�ن با عشق«ی دستم رس�د تا مجموعه را کامل کند. نازننی

                                                
1.  http://www.wikiadabiat.net/wiki/ 

ف  جم، و�راستار، روزنامه دیه��. نازننی  نگار و دا�شجوی کارگردایف تئاترم�ت
2.  https://www.irwmm.org/farsi/blog/2019/9/3/- 

http://www.wikiadabiat.net/wiki/%D9%86
https://www.irwmm.org/farsi/blog/2019/9/3/-
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ف زندایف شد  ۲۹مرگ   ۲۳سال داشت اما هنگا� که در وقایع جنبش س�ب
ساله بود و دا�شجوی کارگردایف تئاتر. با شناخيت که از متون تئاتری 

ە دوش«ی در تطبیق ه�ف و دوران، مصمم به اجرای نما�شنامه و داشت ف �ی
ی او به شد. شا�د انتخاب هوشمندانه» آر�ل دورفمان«اثر » و مرگ

م�ان زندان�ان  فراخور ماجراهای آن دوران و ترو�ــــج گفتمان بخشش در
بودە  بندان او و �� از باز�گران آن نما�شبود. شیوا نظرآهاری که از هم

ف با «گ��د: است � برای نما�ش به �ک ضبط صوت ن�از داشت�م. نازننی
ی شب�ه به ضبط صوت آن خالق�ت مثال ف ، با �ک تکه مقوا چ�ی زدیف

ف ساخت و رو�ش را با قلم مو رنگ مش� زد. بعد برای این  که در حنی
اجرای نما�ش توی دستمان وزن داشته باشد، �شتش را خا� کردە بود 

ها خته بود توی این جعبه {...} پوس�ت و دعوتنامهتا دمبل اندا �� دو و
و من به » ... نفر �ک دعوتنامه را هم �ک به �ک طرا� کرد. برای هر

 صدایی باشد. ���ن ستودە، که او هنوز کنم شا�دضبط صوت نگاە �
ف با اندوە برا�م   ف در زندان شاهد اجرای این تئاتر بودە، بعد از مرگ نازننی ن�ی

ف در صحنهضبط صو «گفت:  الس، ای به کار رفت که پائولینا سات نازننی
ف �س از سال  ه درگری کها با شکنجهزندایف س�ا� در آم��کای التنی

افات او را ضزندان به او تجاوز کردە بود رو�رو � بط  شود. پائولینا که اع�ت
کردە بود با استفادە از این ضبط صوت پزشک ساد�ست را شناسایی 

ف چه شد؟؟ ١»همان ضبط صوت است... کند. و این � ...�س نازننی
ە ف  ای که خود مرگ شد! دوش�ی

                                                
1.   https://www.irwmm.org/farsi/blog/2018/6/2/- 

https://www.irwmm.org/farsi/blog/2018/6/2/-
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 زندان:  خدمت رمزگشایی از ضد ز�ان در
 فرهنگ اصطالحات زندان�ان س�ا�

 منصورە شجا�
 

تر را� است برای درک عمیق ز�انه،ی فرهنگ اصطالحات تکته�ه
مناسبات ناظر بر موضو� که �ک فرهنگ واژ�ایف بر مبنای آن معنا و 

ی ز�انهنظر از فرهنگ اصطالحات تکشکل گرفته است. �ف
ف براساس تخص� ، تعدادی از فرهنگ های گروە» رفتار ز�ایف «ها ن�ی

ند که در حوزەاجتما� خاص در جوامع گفتاری شکل � ی فرهنگ گ�ی
ف م«عام�انه جای دارد.  در� که از این گونه اصطالحات به نخستنی

دست آمدە م��وط به سارقان و راهزنان بودە است. این دسته از افراد  
ف موجود تبع�ت ن� ای برای ارتباط کردند ن�از به وس�لهکه از قواننی

هایی از متون فرا�سوی قرن داشتند تا ا�ارشان پوش�دە بماند. واژە
 ١» .به زندان استچهاردهم م�الدی وجود دارد که م��وط 

                                                
، بامقدمه ای در�ارە جامعه شنا� ز�ان. س�د مهدی  لعات ز�ان فرهنگ . ١ مخ�ف

مرکز، . تهران: ��ش ف صاد�ت . ناظرو و�راستارع� ا�ش  . . ۱۳۹۷سمایئ
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ف رسم بر این بودە که پ�شهدر ایراِن سدە ف ن�ی وران ز�ایف خاص  های پ�شنی
 گروە تعلق ندارند معایف کردند تا کسایف که به آن گروە خود ابداع �

ها را درن�ابند . اینگونه ز�ان که نو� روش برقراری ارتباط آن واژە
شنا� به اصطالح ز�انی گفتاری است در درم�ان اقلیيت از �ک جامعه

 شود.  شناخته � ٢»ضد ز�ان«و �ا  ١»ز�ان مخ�ف « عنوان 
ف هنگام جست فرهنگ اصطالحات و لغات «وجوی درمنابع انگل�� ن�ی

ش��م، که معرف نو� ز�ان رو�رو � slangی  هموارە با واژە» زندان�ان
تاری� فعام�انه در جوامع گفتاری است. این واژە که اشارە به ز�ان گ

 گروە اجتما� مورد » کوچه و بازاری«
گ

دارد پ�شاپ�ش ه��ت فرهن�
عبارت ضد ز�ان �ا ز�ان  کند. اما در ز�ان فار�،نظر را مشخص �

مخ�ف که اغلب به عنوان معادل اسلنگ در انگل�� و آرگو در فرا�سه 
دە رود،به کار � ، ای های حاش�هتری دارد و عالوە بر گروەشمول گس�ت
ف اشارە دارد. به گروە  های اجتما�� جوانان، کسبه و زندان�ان س�ا� ن�ی

که به همت اعظم ک�ا�جوری    ٣»فرهنگ اصطالحات زندان�ان س�ا�«
گردآوری شدە، بر اساس ز�ان به کار گرفته شدە توسط زندان�ان س�ا� 

ی شصت ته�ه شدە است. این فرهنگ که ی خاص �عيف دهه�ک دورە
ی اصطالحات زندان�ان منت�ش شدە به ز�ان فار� در حوزەتنها اثر 

ای بدیع در موض�ع ز�ان مخ�ف �ا ضد ز�ان است نمونه س�ا� است،
ی موضو� ای فر� در ردە. هرچند این تقس�م موضو� شاخه

توان  است اما به استعارە �» ی ز�ان فار�های عوامانهاصطالح«
 زندان�ان س�ا� در �ک برهه از 

گ
گفت که ز�ان شورش و نماد همبست�

 تار�ــــخ زندان�ان س�ا� و عق�دیت در ایران است. 

                                                
.... «همان  . ١  »فرهنگ لغات ز�ان مخ�ف

2.  https://fa.eferrit.com/ ز�ان-ضد-های-نمونه-و-تع��ف / 
.. ۱۳۸۴فرهنگ اصطالحات زندان�ان س�ا�. اعظم ک�ا�حوری. استکهلم: باران،  . ٣

 ص. ۶۰
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شدە در این اثر نه توسط مردم کوچه و بازار بل�ه اصطالحات گردآوری
 تحص�ل

�
کردە رد و بدل شدە از قضا در م�ان زندان�ان س�ا� و عموما

ی خاص، نو� توب از زندان�ان س�ا� �ک دورەاست. نو� �ادمان مک
های او�ن، ی شصت در زندانچه بر � زندان�ان دههرمزگشایی از آن

قزل حصار و گوهردشت آمدە است، نو� تلخ�ص مظلومانه در انتقال 
� حج�م و آزاردهندە های ی زندان و شکنجه و اعدام سالبار� معنایی

 شصت به مخاطبایف از هر �سل. 
ی شصت است، این اثر را ک�ا�جوری که خود از زندان�ان دهه  اعظم

ی شب�ه به خود ف های زندان و نو� نقب زدن به خاطرات �نگاشتچ�ی
ف تواند الهامداند. افزون بر این، این کتاب � ی و ن�ی بخش آثار ادیب و ه�ف

آغازی جسورانه برای ��ش آثار تکم�� و خورا� برای تحق�قات ز�ان
 اشد. شنا� ب

های کتاب، ز�ایف است که برای توضیح برای مثال، بر�ف از کاسيت 
های ی ارجاعات به مدخلشدە �ا نحوەمعادل اصطالحات استفادە

ف اشکاالت م��وط به ��ش ازجمله  مشابه، » ل���شت جلد به انگ«و ن�ی
 با�د معادل انگل��� عنوان فار� باشد اما 

�
 ١»ل�شفینگ« که قاعدتا

 نوشته شدە است. 
های مشابه آن در ز�ان انگل�� نامه با گونهدر برر�� تطب��ت این واژە

(در ز�ان فار� هنوز اثر مشاب� منت�ش �شدە است) چند تفاوت به 
 به دست های انگل��آ�د. اول اینکه فرهنگچشم �

�
ز�ان عمدتا

ت، در شنا� ، مددکاران �ا روانکاوان ته�ه شدە اسمحققان ز�ان
ی شصت است و به گفتهحال�که اعظم ک�ا�جوری زندایف س�ا� دهه

ی خودش فقط به عنوان �ک زندایف س�ا� متعهد و نه �ک محقق 
آوری کردە است. دوم اینکه در این  شناس، این اصطالحات را جمعز�ان

                                                
1.  Farhange estelahate zendaaniyane siyasi  



 �ادهای زندان

٥٦ 
 

آوری شدە م�ان هر دو گروە زندایف ها و عبارات جمعکتاب بر�ف از واژە
ان، هر چند به معنایی متفاوت، رایج بودە است حال آنکه واژەو زندانب

 در م�ان خود آنها رد و بدل �
�
شدە و اشارات های زندان�ان عادی عمدتا

�ابد. سوم آنکه رمزآلودی است که زندانبان معنای آن را درن�
ی زندان�ان عادی اشارە به زمان خا� ندارد. اصطالحات مورد استفادە

حایت برحسب رخدادهای �ک مقطع خاص زمایف به دایرەهرچند اصطال 
ف اضافه شدە است اما کتاب فرهنگ  ی فرهنگ لغات زندان�ان ن�ی

ی زمایف مشخص �عيف اصطالحات زندان�ان س�ا� متعلق به �ک دورە
 در دورە ۱۳۶۷تا  ۱۳۶۰

�
های د�گر رایج نبودە است. مثً� است و عمدتا

طور  ی شصت است. همانا� دههخاص زندان�ان س�» تواب«ی واژە
مختص زندان�ان س�ا� زمان شاە، و اصطالح » ساوا�« ی که واژە

ف در سال » کف خ�ابایف « است و به  ۱۳۸۸مختص زندان�ان جنبش س�ب
های شد که منتسب به ه�چ�ک از جنبشزندان�ان گمنا� گفته �

ح شا�د این اصطال احتما� نبودند و نامشان برای ه�چکس آشنا نبود. (
 در مورد  » ال�ت«نو� کنا�ه به عبارت 

�
بود که در آن زمان عموما

مالفه «رفت). اما برای مثال اصطالح شدە به کار �کنشگران شناخته
رفته اشارە به زنان که در بند عمو� زنان در زمان شاە به کار �» دزد

� �در زندان به » منا�ف عفت«های زندایف متأه� دارد که به جرم
 بردند. این قب�ل اصطالحات اشارە به زمان خا� ندارد. 

� فرهنگ اصطالحات زندان�ان س�ا� با فرهنگ واژ�ان  
برر�� تطب��ت

ف پرس جوی شفا� از زندان�ان وزندان�ان عادی در ز�ان انگل��، و ن�ی
س�ا� سابق که گاە مدیت از ا�ام حبس خود را در بند زندان�ان عادی �ا 

اند، موجب در�افت بر�ف از اندرزگاە ( اطفال) گذران�دە در بند 
بندی را به ذهن ها برای نگارندە شد که نو� تقس�مها و تفاوتشباهت

 کند. برای مثال: متبادر �
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 . اصطالحایت که نو� هشدار برای حفظ امن�ت زندان�ان است: ۱
  . ف چنی  آوا�س: زندایف خ�ب
ف   چنی : خ�ب ف  آننت
ف {رایج در بع�ف از بندهای زنان}  خواستگار:   چنی خ�ب

 اطالعات شفا�))، (۱۳۸۴(ک�ا�جوری. 
five-six � � رسد ( : زندانبانA Glossary of prison slang(١ 

 اصطالحایت در توص�ف وضع�ت زندان�ان: . ۲
ف برای زندایف ای: اصطال� طعنهباال تپه ای که اعدام خواهد شد آم�ی

 )۱۳۸۴. (ک�ا�جوری
د ( اطالعات پادری: زندایف که مورد سؤاستفادە جن� قرار � گ�ی

 شفا� بند اندرزگاە). 
 High class � زندایف مبتال به هپات�ت : 

 )A Glossary of prison slang( 
 . اصطالحایت در توص�ف زندانبانان و نکهبانان : ۳

ف که جذب کمی  یب سواد و لمنپ
�
سپاە و  ته،برادراسدهللا: افراد نوعا

 )۱۳۸۴دادستایف شدە بودند.(ک�ا�جوری. 
 پدر ند�دە: مأموران خب�ث زندان ( اطالعات شفا� بند اندرزگاە)

Ninja turtlesپوشند های خا� �: نگهبانان ضد شورش که لباس
)A Glossary of prison slang جالب اینکه در دوران �کوب} .(

ف نام  ف جوانان در خ�ابان مأموران ضد شورش را به همنی جنبش س�ب
 خواندند} �
ن و تمسخر غذاهای زندان: ۴  . اصطالحایت با هدف ط�ن

                                                
1.  https://www.motherjones.com/politics/2008/07/glossary-
prison-slang/ 
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های م�غ در آن به سخيت قابل د�دن بود پلو مر�ف که ت��شه : آر یپ �پ 
. خوردە.( .�ب  )۱۳۸۴ک�ا�جوری. �عيف م�غ آر.یپ

ە هم در آن پ�دا � سوسک: آش  شد.( اطالعات آش حب��ات که ح�ش
 شفا�) 
Erasers : های م�غ فرآوری شدە تکه 

) A Glossary of prison slang( 
� نفس

� حا�م بر کتاب اما تل�ف فرهنگ اصطالحات زندان�ان «گ�ی
بندد ز�را هر �ک از اصطالحات همچون راە بر هر تلخندی �» س�ا�

آورد که  آ�د و به �ادمان �مان فرود �ی جم�حافظه پت� بر سندان
دستبند «اند و کسایف با �کردە» ق�امت« و » تابوت«ها در کسایف ماە

اند و کسایف ز�ر به تخت شالق �سته شدە» آم��کایی 
ها شان خرد شدە و کسایف شبهای کتفاستخوان» قپایف «فشار

برای هم قصه» هتل اسدهللا«اند و از خاطرات خواب�دە» کن�وی«
تا نزد�ک صبح به مرگ خند�دە» آزادی اف�ت «اند و از تصور ها گفته

ی راە بر هر ترد�د» فرهنگ اصطالحات زندان�ان س�ا�«اند. کتاب 
 بچه«درشجاعت 

گ
بندد که شالق به تن� نازک خ��دند �» های چادررن�

� ند�دن کسان به جان، اما از قانون اجبار 
گ

�اە ی �کردن چادر سو دلتن�
�ادەراە بر هر ز » فرهنگ اصطالحات زندایف «����پ کردند. کتاب 

روند و ی اعدام �به جوخه» دورژ�مه«بندد وقيت زندان�ان گویی �
کنند تا خشک �» بند قار�پ ها«ها�شان را روی زنان زندایف لباس

ایف که با های م�ی در امان بمانند. زنهمبند�ا�شان از گزند ب�ماری
� ١»کتيب «و مدف�ع را » شفا�«خجالت ادرار خود را به اصطالح 

                                                
فرهنگ اصطالحات زندان�ان س�ا� « تمام واژە های داخل گیومه از کتاب  . ١

 ».انتخاب شدە است
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ب کلمات مه�ع و وقیح شکنجه ند و با شو�ف نامند تا �ف گر را از �اد ب�ب
 بنامند. » کاروان شادی«و خندە گاری غذا را 

کتاب اعظم ک�ا�جوری سندی در روند دادخوا� زندان�ان س�ا� دهه
نگاری به سوی انتشار آثار مرجع که خاطرەی شصت است. حرکيت از 

 ی زندان�ان س�ا�خورا� بالقوە برای پژوهشگران و محققان حوزە
 

گ
ح چگون�  «است. هرچند �ش

گ
هایی  واژەدرزندان در قالب کل�د» زند�

 است چنان بر جاِن گرد
گ

 این زند�
گ

آورندە سخت که رمزگشای چگون�
ف از زندان�ان  �ت س�ا� سابق با چال�ش اخالآمدە که برای کمک گرفنت

پا�ان بر�ف فراهم آوردن این مجموعه جز با مهر یب « مواجه شدە است: 
ع��زان م�� نبود . ع��زایف که مجبور به �ادآوری دقیق و همراە با 

ها ی این خاطرەجزئ�ات خاطرایت شدند که سال ها گذشته بود تا سا�ه
ی ق��ان�ان شکنجه در ی دو�ارەها�شان سبک شود. شکنجهاز کابوس

ها از معضالت اخال�ت این کار است که روا بودن �ا آوری گذشته�اد
نبودن و حدود و ثغور آن محتاج تأمل و وار�� جدا�انه است. سپاس 

 ». شان باد... از دل کوچکم نثار دِل در�ایی 
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 و جای خا� خاطرات آن کسان» وارطان«
 منصورە شجا�

 
وطهدر م�ان طال�ه م«خوا� نام کسایف چون داران جنبش م�ش ی�پ

حکا�ت از » پطروس آندر�اس�ان«و » خان دان�ل�انگ��ش«و » خان
ی ایران در کوران مبارزات ضد استبدادی دارد. �س از حضور ارامنه

ف حزب کمون�ست، با آن در زمان پهلوی اول هم زمان با �شک�ل اولنی
محکوم به  ۱۳۱۰ش��م که در سال آشنا �» آرداشس آوا�س�ان«

مرداد  ۲۸و �س از کودتای دوران پهلوی دوم  دە سال زندان شد. در 
ف نام کسایف چون  در م�ان مبارزان ج��ان » وارطان ساالخان�ان«ن�ی

ی هموطنان ارميف در عرصه چپ ایران �شایف از تداوم حضور 
بند شدن احمد شاملو، بامداِد تاباِن شعر مبارزات س�ا� است. هم

ر ز�های او ی رشادتایران، با وارطان ساالخان�ان و مشاهدە معا� 
ەشکنجه ف  ی شاملو برای �ودن شعر های زندان دوران پهلوی، انگ�ی
شد. نا� و شعری که تا هنوز� روز،  »وارطان سخن نگفت«ماندگار 

 .ی ن�مه شِب مستان استزمزمه
ف نام  م، دان، معل، ر�ا�ف »پرو�ز شه��اری«در م�ان زر�شت�ان ن�ی
جم، ن��سندە و روزنامه وان ام�ت د، حمد ک�وی بو نگاری که از پ�ی

نا� آشنا در م�ان زندان�ان س�ا� است. وی از اعضای حزب تودە 
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ف در دوران جمهوری اسال� به واسطه ی بود که در زمان پهلوی و ن�ی
 خود ا�ام حبس را چندین

گ
بار تج��ه کرد. مبارزات س�ا� و فرهن�

ی ەر از او آثار �س�اری به تأل�ف و ترجمه به جای ماندە اما اثری در�ا
اش به دست ن�امد. پرو�ز شه��اری در سال خاطرات دوران زندان

 ۱۳۶۲تا  ۱۳۶۱های از حزب تودە جدا شدە بود اما در سال ۱۳۳۷
مندان«به علت عض��ت در   به زندان» شورای ن��سندگان و ه�ف

ی افتاد. سلوک وارسته، نگاە منتقد، دا�ش باال و فعال�ت او در حوزە
د که جوانان ز�ادی تا آخ��ن روزهای مطبوعات موجب شدە بو 

مح�ف او آموختند، قلم زدند و قدم به م�دان  پا�ایف عمر پ��ارش در 
 عمل اجتما� نهادند. 

ام ی شصت زندایف و �انجدهه �� د�گر از زر�شت�ان مبارز که در 
دە شد به جوخه است. او از » ایراندخت مه��ور«ی اعدام س�پ

ف به اعضای کنفدراسیون دا�شج��ان  ایرایف بودە که برای پیوسنت
ایراندخت «گردد. به ایران باز� ۱۳۵۷مبارزات مرد� در سال 

ی زر�شيت به دن�ا آمدە و فعال�ت س�ا� (پوران) در �ک خانوادە
های کارگری چپ ادامه داد. او در زندان از ابراز خود را با ج��ان

ود يت بزرگ شدە بای زر�شخانوادە زند؛ از او که در � ندامت ��از 
م کرد  نرفت و اعال  بار  خواستند که نماز ب�اموزد و نماز بخواند. ز�ر �

ی که کمون�ست است و به هیچ دیيف ا�مان ندارد.{...} وقيت همه
 توانند پوران را درهمنت�جه ماند و در�افتند که ن�تقالها�شان یب 

دندش... به جوخه شکنند، ستا، (مهاجر. میهن رو » ی اعدام س�پ
۱۳۸۰( 

، کل��،همرا� کسایف از م�ان اقل�ت ،  های مس��، زر�شيت بهایئ
خوا�، از جویی و آزادیهای سکوالر با هدف عدالت... در جنبش

ف در عرصه ف قلم زدن تا قدم گذاشنت ی عمل اجتما�، تا به ا�نون ن�ی
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ادامه دارد. �اد و نام این کسان در اينجا هم به پاس حضور آنان در 
ی مبارزات مردم ایران برای آزادی و عدالت و برابری است و رصهع

ها�شان های گونا�ون که داستاناز اقل�ت هم به �اد مبارزایف د�گر 
ای به نام گنجد. این مقدمه گفته شد تا به پد�دەدر این مخت� ن�

 .زندان�ان عق�دیت در جمهوری اسال� برس�م
وهای دگراند�ش به های �س از انقالب و �کوب در سال وسیع ن�ی

دچار مصائب و مشکالیت شدند که » بهائ�ان ایران«دست حا�م�ت، 
ست مدام بر نقض حقوق دگراند�شان از سوی حکومت شاهدی

ایف ها بازداشت، زندوقت! �س�اری از هموطنان بهایئ که در این سال
�ا کشته شدند، به تبع�ت از اصول اعتقادی خ��ش، فعالیيت در 

پایبندی به اعتقادات  »جرم«اند و فقط به س�است نداشته یحوزە
این �کوب   قضا، های حکوميت هستند. از خ��ش آماج �کوب

دە موجب شدە که گفتمان دفاع از زندان�ان عق�دیت در م�ان  گس�ت
دفاع  »س�است«مدافعان حقوق ��ش ب�ش از پ�ش برجسته شود و 

ف مدیف و خشونتی مقاومت از حقوق دگراند�شان به واسطه ی پره�ی
بهائ�ان در مواجهه با خشونت س�ستمات�ک حکوميت عل�ه آنان، 
همچون اص� در سلوک اقل�ت بهایئ �سبت به د�گران نهادینه شود. 
ف با  از سوی د�گر مدافعان حقوق ��ش و کنشگران س�ا� در ایران ن�ی

ف عبارت  ق دفاع از حقو  در » زندان�ان س�ا� و عق�دیت «جا انداخنت
 خود را با اقل�تدگ

گ
های دیيف راند�شان س�ا� و عق�دیت همبست�

 .کننداعم از بهایئ و نوک�شان مس�� و د�گر اد�ان و مذاهب ب�ان �
اما جای شگفيت است که در برر� خاطرات زندان�ان، �سا کم 

و�ژە های دیيف و بهن��� ا�ام حبس اقل�تای از خاطرە�شانه
م زندان�ان عق�دیت در دوران جمهوری اسال� بهائ�ان، که باالت��ن رق

ان جای خا� خاطرات به آنها اختصاص دارد، د�دە � شود. در ج�ب
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ها و رو�م تا از البالی گفتهآنان به �اغ خاطرات زندان�ان د�گر �
 گذران ا�ام زندان آنان دست �اب�منقل

گ
 .هاشان به چگون�

، اتاق صلح و در تمام سال« های دشوار زندان اما، اتاق مادران بهایئ
، به مند به ارتباط با د�گراندوسيت بود. اتا�ت بود که افراد عالقه

 ، تنها اتاق بند بود کهکردند. آن اتاقراحيت در آن جا رفت و آمد �
انقالیب دور بود و هرک� هنگام ورو   د از مرزک�ش برای انقالیب و غ�ی

  ۱۵شد. ب�ش از گویی رو�ه رو �آمد با خوش
گ

نفر در آن اتاق زند�
 ۱۳۶۳سال داشتند. قبل از سال  ۵۵کردند که اغلب آنها باالی �

تعداد ز�ادی از زنان بهایئ را به دل�ل ندادن انزجار اعدام کردە 
دران مابودند{...} اما زمایف که در بند زنان چند اعتصاب عمو� شد، 

 خود را ادامه دادند و در هیچبهایئ 
گ

اضروال زند� ها �ک از این اع�ت
کت نکردند.    )۲۰۰۸(ماهباز، » �ش

اض کت زندان�ان بهایئ در بر�ف از اع�ت ی ههای عمو� �ا ته�عدم �ش
ا�ف و مطالبایت گرو� و ... موضو�ب�ان�ه ه در ا��� ست کهای اع�ت

آن اشارە شدە  های شفا� و �ا در بخ�ش از خاطرات بهمصاحبه
ورزی هرچند در چارچوب اصول بهائ�ت پذیرفته است. این امتناع

وان آن اشدە است اما به دل�ل پ��ایئ این دین و دوری ز گ��يف پ�ی
اند به راحيت این موض�ع را با آنان �ا دگمات�سم، د�گران توا�سته

 .ی آنان بگ��نددر�ارە
م این است  ان د�گر شن�دەی من و آنچه از زندان�ابه طور ک� تج��ه«

اضات عمو� بند و صدور که اقل�ت های مذهيب به ندرت در اع�ت
کت کنند. این عدم مشار های س�ا� مشارکت �ها و فعال�تب�ان�ه

کند که گویی نه تنها حکومت و بخ�ش از این احساس را ا�جاد �
شناسند و ها هم خودشان را به رسم�ت ن�مردم بل�ه خود این
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ا�ط خود ندارند. قهعال (رضا خندان. مصاحبه » ای به تغی�ی �ش
 شفا�)

ی زندان�ان بهایئ به ا�ام زندان، همچون بخ�ش شا�د نگاە معصومانه
جمله دال��  از پایبندی به اصول اعتقادی خودشان در زندان، از 

 متفاویت ن�
گ

دانند. باشد که اصوً� خاطرات این دوران را دارای و�ژ�
 

گ
بند�ان های اخال�ت و سلوک ن�ک آنان ورد ز�ان هماما و�ژ�

 : ی شصت تا کنون استشان از دههس�ا�
�ان این را نگار، �� از زندان» بهائ�ان حامالن فرهنگ ایرایف در زندان«

د و گ��بندان بهایئ خ��ش �ی همی شصت در�ارەس�ا� دهه
ی سعدی و کيف که خروار خروار شعرهاباور �« دهد: ادامه �

 آشنایئ اینحافظ و مولوی را از حفظ بودند؟ فار�
�
 ها، مخصوصا

ف بود. ی ادب�ات، شگفتدر حوزە  »انگ�ی
، وقيت تجسم کردار « ندارن�ک ن�ک، گفتار ن�ک و پ بهایئ �عيف ایرایف

 (م��م. مصاحبه شفا�)» د�دی... را در رفتار آنان �
نجا م چند بهایئ در آوقيت در بازداشتگاە اصفهان بود ۱۳۶۳در سال 

نها ی آنهایی که مدیت با آبودند؛ البته با ما هم اتاق نبودند اما همه
به  ی کمکهای مه��ان، آمادەگفتند که آنها آدماتاق بودند �هم

 (عصمت بهرا�. مصاحبه شفا�)» ادعایی هستند. د�گران و یب 
ه ودند کها را مجبور کردە بآباد تواب�ک موق� در زندان وک�ل«
را  کرد که �شرا در هواخوری کتک بزنند. برا�م تع��ف �» ن«

ف � �هآنقدر به زمنی ند. بعد کی مغزی پ�دا �ک��ند که حالت �ف
ف و بعد �ک زن زندایف بهایئ را به  ش دردندازنا� �ک اتاق کف زمنی

گفت که ا�ر این زن در آن سلول نبود من کنند. �آن اتاق منتقل �
 
�
در  ر�ختمردە بودم. این زن مه��ان بهایئ یواش یواش آب � حتما

دهان من که آب بدنم تمام �شود و گل��م خشک �شود. غذاها را 
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این  ». «گذاشتدهان من � کرد و در کرد، دهان مرا باز �نرم �
های او منو نجات داد وگرنه که من در آن حالت کارها و�رستاری

�هکما از هیچ جا خ�ب نن�مه ها ای توابهداشتم و شا�د ا�ر کتک و �ف
 و یب منو ن�

گ
 منو �کشت گرسن�

�
 (عصمت» کشت. آیب حتما

 بهرا�. مصاحبه شفا�)
ان جامعه۱۳۸۷در سال  ی هفت تن از ره�ب «  ی بهایئ به، دستگ�ی

ف م�ج بازداشت و » جرم پایبندی به اعتقادات خ��ش و باال گرفنت
ی در م�ان بهائ�ان موج  ب شدە بود که تعداد زندان�ان بهایئ دستگ�ی

اد های هشتی هشتاد و نود افزا�ش پ�دا کند. زندان�ان سالدر دهه
ایئ در ی بهکنند که گاە همزمان اعضای �ک خانوادەو نود تع��ف �

ه گ��ند کهای مختلف بودند. آنها �بند زنان و بند مردان و زندان
همه در بند مردان » یف خانجا«ی ی خانوادەاز پدر�زرگ تا نوە

 .اندبودە
دە ی گس�ت ضان و منتقدان س�ا� باز سوی د�گر دستگ�ی ه ی مع�ت

ف زندان ۱۳۸۸نتایج انتخابات سال  های ایران به و�ژە زندان او�ن ن�ی
�ان بدعهد زندان�ان س�ا� وعق�دیت ساخته بود. و رجایی  ف شهر را م�ی

اد تا ی هشتیف دهههای پا�ااین دو دل�ل موجب شدە بود که در سال
ف ی نود همپا�ان دهه زندان�ان عق�دیت و » وندیهم«بندی و ن�ی

 .ساز شودس�ا� خاطرە
زندان هست�م به نو� در تمام  ی ما که در گ��م همهبا خودم �«

ا�م و شا�د هرکس د�گر بودەحال حذف �ک سال گذشته در  ۳۴این 
�ه زدە باشد. به نظرم  اشمنافع ای به این کشور وو هر گرو� �ف

�ن خسارت را به کشور زدە ف بهتنها کسایف که کم�ت ائ�ان اند همنی
 گ�ی جنگ و حذف همد�گر بود�م،باشند. در این مدیت که ما در 

کت و   ها �شان به کار و این  و اعتقادات خودشان گرم بود. �ش
گ

زند�



 خاطرات آن کسان خا� یو جا» وارطان«

 
٦٧ 

 

 های خودشان را داشتند و به عمران کشور کمکها و مغازەکارخانه
کردند. وقيت هم از �س�اری حقوق اجتما� خود محروم شدند و �

اجازە نداشتند به دا�شگاە بروند و در ادارات دوليت استخدام شوند، 
خود این جامعه وارد م�دان شد و با پول و امکانات خودشان 

ها�شان ا�جاد کردند. بدون  ی تحص�ل بچهدا�شگا� را برای ادامه
�ن کمک ما� و  فکری دولت ایران. تازە مورد تعرض و هم �ا  کم�ت

،(» محدود�ت هم قرار داشتند.   )۱۳۹۵ امویی
ند، خواها دعای سال تح��ل �های زندان �� از بچهسال تح��ل«

 مان هم دعای د�گریبند مس��خواند و همها دعا ��� از بهایئ 
 (برگرفته از ف�س بوک مهد�ه گلرو)» خواند. �
عمو� زنان زندان�ان بهایئ تعدادشون ز�اد بود، هم�شه ز�اد در بند «

هنوز هم هست. سه نفر هم مس�� داشت�م. البته در بند  بود و 
ن سسلول شدم که همهم که بودم ، با �ک خانم مس�� هم ۲۰۹

خ�� روزهای خوب وخو�ش باهم داشت�م خ��  مامانم بود و 
  هستم نه حساسیيت گو بود. من که نه مذهيب خندە و بذلهخوش

روی این قب�ل مسائل دارم اما ه�چوقت هم از او ند�دم که بخواهد 
 من با اقل�تتبل��ف کنه. تج��ه

گ
ی خوب و های دیيف تج��هی زند�

ی که درزندان خ�� دوستبخ�ش رضا�ت ف ود داشتيف بست. آن چ�ی
 �  که هر این

گ
ر م. ا�کرد�کدام از ما با حفظ عقا�دمون کنار هم زن�

خواست�م مراس� برگزار کن�م، ا�ر سال نو بود �ا ک� از اعضای �
خوندن چون در م�ان ها برای همه دعا �کرد، اینها فوت �خانوادە

 ها کم�ت ها دعاخواندن خ�� رسم است. مسلمانها و مس��یئ بها 
ی خوایف به سبک بق�هها مراسم دعا کردند چون مسلمانمشارکت �

ها بود که ها شب�ه کامیونييت سازمایف ندارند. کامیونیيت بهایئ  ها اقل�ت
ی مشکالت را رفع و رج�ع کنند. کنند درون خودشون همهس� �
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تر. رنگها کمها خ�� پررنگ تر و توی بهایئ البته توی سازمایف 
ظری ی مسائل س�ا� نها به دل�ل اعتقادا�شون اصوً� در�ارەبهایئ 

ای های تحص�ل کردەی خودشون همه آدمحوزەنداشتند اما در 
» نفارا«بودند و هم�شه هم داوطلب �اد دادن و آموزش بودند مثً� 

کرد بهش  ها کار �شنا� زوجشنا� خوندە بود. و روی روانروان
ن  رویی و مه��ویف برامو گفت�م ب�ا برای ما کالس بذار. او با خوش

زندان  توی» �با کمال آبادیف� «کالس سکسولوژی گذاشت. �ا مثً� 
خوند و همه خوند و عمیق بود. فلسفه ز�اد �مرتب کتاب �

. اما دا�ش � ف سنی گفتند که ا�ر سؤال فلس�ف دار�ن از ف��با ب�پ
ای شون به دل�ل دور موندن عمدی از س�است به اندازەس�ا�

ی ن�ست که مثً� تج��ه و تحل�ل س�ا� داشته باشند. اما در زمینه
، بچهمقاومت یب  ف . همشون �س�ار مقاوم هسنت ف ای  هنظ�ی هسنت

ف پ�ش خانوادە ها و اومدە بودن زندون برای کوچکشون را گذاشنت
اصول اعتقادا�شون و این پایبندی به اصول نو� مقاومت خاص 

 (شیوا نظرآهاری، مصاحبه شفا�)» ها ا�جاد کردە بود. در این
ک مورد خاطرە به قلم �� از در برر� خاطرات زندان�ان تنها �

ی دوجلدی زندان�ان بهایئ �افتم. این خاطرە بخ�ش از مجموعه
 :ست برای پا�ان این مبحثبود که روا�ت روشيف » کتاب زندان«
�ا� ایران عرصه  بود. از ب�ش از �ک سال پ�ش در  ۵۸ماە آبان«

 
گ

ام قطع بر بهائ�ان به شدت تند شدە بود {...} حقوق باز�شست�
داد که  شدە بود. چند ماە قبل از آن روزی بانک به من خ�ب 

های بان� ب�مارستان خصو� ما توق�ف شدە است. من که حساب
هم�م که جراح است �س از پا�ان  خود �ک پزشک هستم با 

ارو�ا چند سال قبل از انقالب به ایران  تحص�ل و اخذ تج��ه در 
چک اما ارستان کو بازگشت�م و در شهری کوچک به تأس�س �ک ب�م
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ین انداز چندی این ب�مارستان ماحصل �سمجهز پرداخت�م. �ما�ه
د  دادن سال کار من و شوهرم در خارج از کشور بود. {...} به من خ�ب 

الخروج شدە ای برای هم�م درست شدە و او ممن�عکه پروندە
است. او درآن زمان برای د�دن ��مان که تصادف کردە بود به 

ران دادم و سفارش کردم که به ای فته بود. فوری به او خ�ب فرا�سه ر 
ش احضار کرد و به جرم وا�  بازنگردد. دادستان انقالب مرا به دف�ت

ار�ن کردن زنان ب�چارە« بازداشتم کردند. مأمور » ی مسلمان�ف
فرستاد و ب�ماران را از ب�مارستان مرخص کردند و خود ب�مارستان را 

، آلبومهم بازر� کردند. کتابام را هم �ستند خانه ها، های بهایئ
ها را هم مهرو موم  های مرا به دادگاە آوردند. اتاقها واسال�د عکس

کردند.{...} زندان من �ک زندان عمو� و عادی بود، پاسداری در 
ر کاری فرستاد و د�گها را به زندان �آنجا نبود. دادگاە انقالب زندایف 

ام و محبت را به با داخل زندان نداشت.  مأمور�ن زندان نها�ت اح�ت
شناختند. بارها کردند، چون در آن شهر کوچک همه مرا �من �

زن و فرزندا�شان را معالجه کردە بودم.{...} زندان زنان عبارت بود 
شویی س�مایف در �ک  ح�اط کوچ� که �ک ش�ی آب و دست از 

اح در گوشهگوشه و در �ک اتاق دی د�گرش. اش قرار داشت و مس�ت
رد�ف تخت دوطبقه وجود داشت و چهاردە زندایف که دونفرشان 

های فدایی خلق و بق�ه زنان معتاد �ا قاچاق�پ و حيت چ��ک عضو
بر�ف متهم به قتل بودند...از همان ابتدا که وارد شدم و سالم کردم 

ش جلو آمدند و گفتند خانم دک�ت شما با ما زیف سيف  مذهب و دخ�ت
سه نفر �ک سفرە دار�م {...} بعد از مدیت  هست�د اینجا هر  سفرەهم

خلق از در گفتگو درآمدم. مشورت کرد�م که با دو دوست فدایی 
ی ورزش ترتیيب بده�م تا از رنج زندان بکاه�م... هرروز صبح برنامه

ها با کمک لگن حليب لباسشویی بزم ب��ا و نرمش داشت�م و شب
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ب قش�  �کرد�م �� دو نفر �ف
گ

� ها هم خ�زدند و بع�ف ن�
د�م رقص�خواند�م و �ها �رقص�دند خالصه شبقشنگ مح� �

ه شد چند ساعيت فراموش کن�م ککرد�م و این باعث �و پا�کویب �
 .  )۱۳۷۷در زندان�م...(مهاجر. روح�ه طایئ

 
❊❊❊ 
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 در برابر 
گ

 دروین «ا�ستاد�
گ

 »شدن درماند�
 آبادیگفتگوی منصورە شجا� با ف��با کمال

  
ان جامعه۱۳۸۷در بهار سال  ی بهایئ ایران به ، هفت تن از ره�ب

سال  ۲۰�ک به  پایبندی به اعتقادات خ��ش دستگ�ی و هر » جرم«
اە هایی مکرر در دادگحکم آنان با رفت و برگشتزندان محکوم شدند. 

آبادی و تجد�دنظر �انجام به دە سال کاهش پ�دا کرد. ف��با کمال
 بندا�شان در بند مهوش شه��اری از اعضای این گروە بودند که هم

رفتار معتدل و مال�م آنان  از سلوک و  زنان س�ا� زندان او�ن
دو زن از ط��ق خاطرایت بود   خاطرایت خوش دارند. شناخت من از این

شد و چشم انتظاری� آشنایی مستق�م با این که سینه به سینه نقل �
���ن «تر از ط��ق کرد. مهوش شه��اری را پ�شدو را ب�ش�ت �

ف با �ودە» ستودە » با عشق از او�ن«ی ای که برای مجموعهو ن�ی
ف دوران اخ�ی مطليب به قلم ز�بای  ارسال کرد ب�ش�ت شناختم. در همنی

ی دوران کرونا و سلول انفرادی در آسو منت�ش شد  او در�ارە مقا�سه
در این  ب�ش�ت  که تا حدودی آن چشم انتظاری را پا�ان داد. اما ف��با را
ا دوی آنه هر  مصاحبه شناختم. جالب آن که انگار در این مصاحبه

اد  ای هست که ف��با از آن �حضور دارند چرا که کم�ت خاطرە و نکته
د  کند و  : از مهوش شه��اری نام ن�ب

  

https://www.irwmm.org/frome-evin-with-love
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سه زندان و چهار بند متفاوت گذشت.  در ی زندان منسالهی دەدورە
ی در  زندان او�ن بود�م.  ۲۰۹بند  من و مهوش در ابتدای دستگ�ی

سال  انفرادی و نزد�ک به دو ماە در  ۴ماە و من  ۶مهوش به مدت 
 هایی از دو تا پنج نفرە با هم بود�م. ماندە را در سلولبا�ت 

  
  چهار ماە انفرادی را چگونه گذراند�د؟

ه�ت که ب شود،باعث اذ�ت و آزار زندایف � از عوام� که در انفرادی
ر�زی شدە است، این است که زندایف در است بگ���م کامً� برنامه

�ن تح��کات ح� قرار دارد. برخالف این قانون که ا�سان معرض کم�ت 
که  ست در انفرادی �ک سلول خا� استن�ازمند به تح��ک ح�

ا�� اعث ست که بمحرکات بینایی و شنوایی در آن وجود ندارد و �ش
 زندایف �

گ
ند که وضعييت ا�جاد ک تواندشود و به راحيت �فرسود�

ر من�ف به �ش هجوم ب�اورد. طراحان با�ف کند و افکازندایف خ�ال
ی هستند. با علم به این  ف ف چ�ی زندان انفرادی خواهان چننی

ی گذران اوقات در انفرادی برای من �گر� و نحوە موض�ع،
ف  فعال�ت هایی بود که به نو� بتواند پنج حس مرا تق��ت کند. اولنی

و  کردم   عکاری که کردم کنکاش در مح�ط کوچک انفرادی بود. مثً� �ش
دە ی فلزی که روی دیوار تعب�ه شهایی که در صفحهبه شمردن روزنه

تک شد. بعد با نگاە کردن از تکهای آب گرم از آن رد �بود و لوله
ون متوجه �این روزنه ی �شيت شود راهرو مثً� � شدم که آ�اها به ب�ی

يت که به کردم مثل وقنگاە � به سقف و خواب�دم� را د�د. �ا طاقباز
کردم توی سقف نقش پ�دا کنم؛ چون کن�م و س� �ابرها نگاە �

ی را پ�دا کند این کار بینایی ا�سان وقيت � ف ق��ت ش را تا خواهد چ�ی
، خوشبختانه ما در او�ن صدای � کند. در مورد تق��ت حس شنوایی

بخش بود. صدای رفت و آمد ها را داشت�م که خ�� لذتپرندە
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برند ها را برای بازجویی �صدای زنگ راهرو که �عيف زندایف  زندان�ان،
ین�م آ�ا کرد�م که بب�ا به درمانگاە. گفتگوهای درون راهرو را گوش �

ه های القاعدە کهای د�گر هواخوری رفتند؟ صدای اذان زندایف زندایف 
از  گوش دادن به اذان  �ا روزی سه بار  گفتند و پنج بار در روز اذان �

 اشعار �ا  کردمس� � ندگوی زندان. در مورد تق��ت حافظه،بل
س به �اد ب�اورم. برای ح مرور کنم و دو�ارە مطاليب را که حفظ بودم

، ی این �ا شامپوی حمام را. همه داشت�م را شویی صابون دست ب��ایی
ف هم بود وبوها، خاطرە زم بود. گانه خ�� الاین تق��ت قوای پنج انگ�ی
روی و �ا دو�دن درجا در همان سلول کوچک از دەنرمش و پ�ا

 داد�م. در �و�سهایی بود که در تمام مدت انفرادی انجام �تم��ن
د که برای گذاشته بودن های ب��دە شدە روزنامهبهداشيت انفرادی تکه

ف نوارهای بهداشيت استفادە شود. �ک روز از این  �ک تکه دور انداخنت
 فورا� روزنامه را ز�ر  جدول داشت. من همپ�دا کردم که  هاروزنامه
اهنم و آوردم توی سلول که هروقت خودکار پ�دا کردم  کردم پنهان پ�ی

ە داشته باشم.  و هیچ کار د�گری نتوا�ستم انجام بدهم این را ذخ�ی
 وقيت هیچ ندارم اقً� این را داشته باشم. 

  
ها رفت�د و آ�ا در هواخوری هم تنانفرادی هواخوری هم � در 

 بود�د؟
وی های ر زدم و البته نوشتهبله من در هواخوری به �عت قدم �

ا �ک ها بخواندم. بعدا� فهم�دم که بع�ف هم � دیوارهای هواخوری را 
هایی حبه قندی که با خودشان به هواخوری � ف آوردند روی دیوار چ�ی

های ندایف ز زدم که ها عریب بود و من حدس �نوشتند. بع�ف از پ�ام�
آمدند. من القاعدە نوشته بودند �ا کسایف که از کشورهای عریب �

ف  ها را با �عت دنبال زدم این نوشتهتند قدم �طور که تند همنی
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ردم کخواندم؛ بعد در دور بعدی روی این جمالت فکر �کردم و ��
ه ساختم انگار ک�ک سنار�و � با جمالت نوشته شدە روی دیوار و 
گذرند. های من �ها تند تند از جلوی چشمبینم و صحنهارم ف�لم �د

 د. ها بو د�گرم دنبال کردن حرکت مورچه در هواخوری �ک �گر�
  

 ۲۰۹چنان در گفت�د که چهارماە انفرادی بود�د و� تا دوسال هم
 در آن 

گ
ماند�د �عین با افراد د�گری در �ک سلول بود�د. زند�

 چگونه گذشت؟ های چند نفرەسلول
های  با مهوش بود�م اما گاە در همان سلول ۲۰۹ی ز�ادی در �ک دورە

روزنامه هم داشت�م که  ۸۹های کوچک تا پنج نفر هم بود�م. در سال
ای به های ما بود. �ک دورەجدول حل کردن و سودوکو از �گر�

ادند تا دای �� دو بار �ک خودکار �هفته وجه قلم نداشت�م. هیچ
��ل ای که ب�ایند و ل�ست خ��د را تحل�ست خ��د بن��س�م در فاصله

ند ما تندتند با همان قلم جدول حل �  ا�بگ�ی
�
�� کرد�م. خب تق��با

اوقات روزنامه داشت�م اما قلم نداشت�م که جدول حل کن�م. من 
بار توجه پ�دا کردم که خب صفحات روزنامه عدد دارند و در �ک

نوشته شدە. این کشف خ�� برای ما جالب عدد  بع�ف از مطالب
وع کرد�م به عدد پ�دا کردن توی روزنامه. بعد جدول  بود چرا که �ش

ف این اعداد روی آنها حل � �ن کرد�م و این جا�گ� سودوکو را با گذاشنت
 حافظ شد که نداشت�م. �ک دورە هم �ک کتاب کوچکقل� �
 و  داد�ما سینما ترت�ب �هگرفت�م. ا��� شبو برای هم فال � داشت�م

گفت�م بعد از شام برنامه ف�لم دار�م. �ک شب مهوش به طورجدی �
ک کرد، �ک شب من. �هایی را که د�دە بود تع��ف �برای من ف�لم

بندی مس�� داشت�م؛ خ�� جالب بود که بازجوی مدت �ک هم
ر د اش برا�ش قهوە ب�اورند و ا�شانا�شان اجازە دادە بود خانوادە
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ود  گرفت. �ک کار بد� بهای �ک بار م�ف فال قهوە �همان لیوان
ا اضافه های می کوتا� که ا�شان زندایف بود به �گر�که در دورە

  ها مشاعرە هم داشت�م. شد. گا� اوقات شب
صبح ها من و مهوش ساعات طوالیف بعد از صبحانه گاە تا ظهر نرمش 

گذشت و هم ت بود�م هم وقت �کرد�م. با این روش هم سالم�
های رو�رو باز گا� که در�چه ا�ستادە بود�م چون

د�د�م. گا� اوقات هم که از شدند �که رد � را هایی زندایف  بود
ها�مان را کوتاە کن�م خب �ک گرفت�م که ناخنگ�ی �نگهبان ناخن

ئیيف های تز شکلماند و ما هم فورا� با آن گ�ی پ�ش ما �مدت این ناخن
ب��د�م و با استفادە از خم�ی های دستمال کاغذی را �روی جعبه

ف �دندان روی دیوار � ین با ا کرد�م. چسباند�م و دیوارها را ت��نی
 کرد�م. ها قاب عکس هم درست �جعبه

  
یوار ها را روی دگرفتند که چرا اینها به شما ایراد ن�آ�ا نگهبان

 های خاص خودش را دارد. سخیت  ۲۰۹زد�د چون 
بود�م و در واقع قد�� بود�م به  ۲۰۹ما چون دو سال و سه ماە در 

ی  کم ز�انزد شدە بود؛ افرادگرفتند و سلول ما د�گر کمما ایرادی ن�
�مان رفتند براماندند و �آمدند و چند روز �که مثً� به سلول ما �

ف العادە ز�بل شما فوقبله ما شن�د�م سلو  کردند کهتع��ف � ا تزئنی
 شدە. 

  
ن آالیت را که در   ساخته ۲۰۹آ�ا روز آخر به شما اجازە دادند که تزئنی

�د؟ چون از خ�� های مثً� با نخ ۲۰۹ها که در بود�د با خودتان ب�ب
زادی و �ا بافتند موقع آهای کهنه دستبند و گردنبند �پتو �ا حوله

ن را زندانبان  گرفتند. ها �انتقال همه چ�ی
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گ���د این دستبندهایی که شما � توا�ست�م از  ایما فقط �ک دورە
بباف�م. در واقع �ک روز در سالن مالقات �شسته بود�م شیوا 

بافت و با خودش آوردە بود که گفت با نظرآهاری دستبندهایی �
های حوله درست کردە. در همان چند دق�قه توی سالن مالقات نخ

ند و رفتهایی که �د داد. د�گر این شد کار ما، همبندیبه ما هم �ا
در مالقات  بافت�م وگذاشتند ما با آنها دستبند �ها�شان را �حوله

فت کردە بودم؛ ها �حضوری به خانوادە داد�م. من د�گر خ�� پ��ش
های رنگارنگ بافتم اما بعد د�گر به ما اجازە ندادند  �ک ک�ف هم با نخ

 ۲۰۹از  داد�م. بعد که را ادامه بده�م البته ما پنهایف ادامه که این کار 
کدام را به بند منتقل شد�م همه را از ما گرفتند و ما نتوا�ست�م هیچ

ون ب�اور�م و به مالقایت   ها بده�م. ب�ی
  

ی اخ�ی خاطرات ز�ادی از و�ژە در دو دههبه ۲۰۹زنان زنداین بند 
 خواند�د؟�آواز و �ودخواین دارند شما چه 

خواند�م. مثً� وقيت خواند�م. آوازهای سنيت �ما با هم �ود �
با ما بود �ود ک��سمس را به ما �اد داد و ما همه باهم  رکسانا صابری

خواند�م. بهایئ و غ�ی بهایئ و �ود ک��سمس خواند�م. ما دعا هم �
م و ��شستمس�� و مسلمان سيف و مسلمان ش�عه همه کنار هم �

 خواند�م. با صدای بلند دعا �
  
ن چه خاطرەهای ش�طنتهای باز�گوشانه و بازیاز ش�طنت  ای آم�ی

 دار�د؟
ی باز�ر� ما بود من و مهوش را از هم جدا  ی کوتاە که دورە�ک دورە

سلول کردند و در دو سلول متفاوت گذاشتند. من با سه نفر د�گر هم
کت در �ک جنب�ش به نام  » ت�مما هس«بودم که دل�ل حبس آنها �ش
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ف بودند. �ک ازی  هم ب روز بهشان گفتم ب�ای�د با  بود. آنها خ�� غمگنی
معما ط�ح کرد�م شب بعد نما�ش اجرا کرد�م و �ک شب  اول کن�م. 

گفت�م. گا� هاشان را �هم اسم شهرها و کشورها و پایتخت
 که سلول ما از نگهبایف دور بود اما خند�د�م که با اینآنقدر � اوقات

 دادند که کم�ت �و صدا کن�م. آمدند و تذکر �نگهبانان �
 

هر بود�د و در کنار زندان�ان عادی؛ ششما مدیت هم در زندان رجایی 
 آنجا چطور گذشت؟

هر منتقل  شبله وقيت حکم ما ابالغ شد ما را به بند عمو� زندان رجایی 
های مختل�ف وجود داشت صبح که کردند. خب در بند عمو� کارگاە

ون چون موقع نظافت بند بود وشد همه با�د �� ف  رفتند ب�ی با�د تم�ی
تند. از رفها �ای هم به کارگاەماندند، عدەح�اط �شد. همه توی �

م رفتم. �� کارگاە عروسک بود و �� همن خودم به کارگاە � جمله
گذشت. ظهر از صبح تا ظهر در آنجا � کاری روی پارچه. ه��ه

ا نخ ب ی ما این بود کهبعد از ناهار برنامه خورد�مآمد�م ناهار ��
 کرد�م. راستش رجایی با�ف �اب��شم قالب

�
شهر خ�� شل�ع بود و دائما

ی و مشاجرات ز�ادی اتفاق � افتاد و امکان تمرکز و مطالعه درگ�ی
�ن  �ن جا و به�ت وجود نداشت. من با خودم گفتم خب اینجا به�ت

ودم  ب» مزلو«ست. به �اد اظهار نظر ی م�دایف موقع�ت برای مطالعه
گرای خودش با روانکاوی فرو�د شنا� ا�سانی روانکه در مقا�سه

توار  ی ب�مار ا�سان اسمبنای ن�مه اش را بر گ��د که فرو�د نظ��ه�
شهر با خودم ی سالم آن. من هم در رجایی کردە است و من بر ن�مه

ون با ن�مه�  من در ب�ی
گ

ی شدە و در گفتم زند�  ی سالم جامعه س�پ
�ن موقاینجا با ن�مه ع�ت برای شناخت ی ب�مار آن و حاال به�ت

 عادی  آن
گ

ف و بزهکارایف هستند که ما در زند� است. اینجا مجرمنی
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وقت با آنها �وکار ندار�م. حاال خوب است که با اینها کار کن�م. هیچ
ها بندیمشد؛ هسلول ما پرو خا� � گشت�ماز ظهر که از کارگاە بر�

نظ�ی ی یب تج��هزدند. این �ک آمدند و با ما از مشکال�شان حرف ��
 کرد�م. ها کار �برای من و مهوش بود که با این

  
 گذران وقت در زندان قرچک بگ���د. 

گ
 خب حاال ک� هم از چگون�

روز در زندان قرچک بود�م. زندایف پر ازدحام و بدون ه�چگونه  ۱۵ما 
های ز�ادی از وقت ما �ف ا�ستادن در صف تلفن امکانات. ساعت

ز�ادی هم با�د در ح�اط منتظر خشک شدن لباس  هایشد. ساعت�
شد. ها دزد�دە �داشت�م لباس�شست�م، چون ا�ر چشممان را بر��

ف البته این فقط مختص قرچک نبود زندان رجایی  طور شهر هم همنی
 بود. و� قرچک �س�ار پرازدحام و سخت بود. 

  
 از قرچک به کجا منتقل شد�د؟ 

 منت� این بار وارد بند عمو� شد�م. در بند ما دو�ارە برگشت�م او�ن؛ 
نفر بود�م؛  ۴۰نفر تا حدا���  ۱۴زنان س�ا� زندان او�ن. ما از حداقل 

نفر بود�م. امکانات اینجا به�ت بود.   ۳۵تا ۲۵به طور متوسط معموً� 
با�ف و کاری، چرم، گل�مکاری، ه��هو� بود. کارگاە معرقهای متنکارگاە
. من در قا� که   کردم، از صبح تا ظهر مثل ک�کارگاە چرم کار �  با�ف

ی اوقات کارهای بافتيف در داخل سلول انجام رفت. بق�ه�� کار �
ا�مان  توا�ستند بر ها �داد�م. امکانات اینجا ب�ش�ت بود و خانوادە�

کاموا، نخ اب��شم، م�ل بافتيف و م�ل قالب بخرند و بفرستند همزمان 
 داد�م. و گرو� هم انجام �ی فردی مطالعه

هم داشت�م. مثً� در  ی اوقات مخصوصبرنامه در کنار اینها ما
وز �سوری بچهچهارشنبه کردند. هایی بودند که خودشان را حا�ب ف�ی
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. آن موقع سه سالن دها رفت�م قاشقسوریدر �� از چهارشنبه ر زیف
 برای ار چادراجب ی ما چادر داشت�م؛ حيت وقيت بند داشت�م. همه

 سوری چادر � کرد�م و رفت�ممالقات برداشته شد. در آن چهارشنبه
دە روز ا�ام نوروز برنامه ف . �ا مثً� س�ی �م؛ های متنو� داشتقاشق زیف

های نما��ش ذوق بودند که برنامه�ک عدە از جوانان خوش هر روز
ف برگزار �ع� که   ایی هها از پارچهکردند. بع�ف وقتالخصوص ط�ف

ا با کردند �برای ه��ه کاری داشت�م برای خودشان لباس درست �
ا های شاد اجر کردند و نما�شوسا�ل نقا�ش صور�شان را نقا�ش �

شد. کردند. تمام اع�اد و مراسم مذهيب مختلف در آنجا برگزار ��
شد. ا�ر اقوام ک� ازدواج ها برگزار �بچه تکجشن تولد تک

گرفت�م. مثً� دخ�ت من نامزدی شدند ما جشن �دار �هکردند �ا بچ�
اش وقيت من زندان بودم برگزار شد. ما در زندان عرو�  و عرو�

وس شد عر  هاتر شود �� از بچهکه جشن واق�و برای این گرفت�م
ی ی داماد، �ک عدە خانوادەشد�م خانوادە�� داماد. �ک عدە �
ه ها من پ�شنهاد دادم که ب�ای�د بالماسکبچه عروس.... �ا تولد �� از 

 هایهای عج�ب و غ��ب به شکلانجام بده�م و هرکس با لباس
 مختلف در��ا�د. 

م خوایف هکرد�م. آواز به جز اوقات مخصوصه، گا� هم مشاعرە �
ترها �ک گروە �ود درست کردە بودند. ما که  در بند به راە بود. جوان

چهل سال داشت�م هم �ک گروە �ود �شک�ل گروە سيف باالتر از 
االی ی ما بگفتند گروە چلچله! چون همهها به گروە ما �داد�م. بچه

ست�م �شگروە �ک طرف �  هر  شد�م و چهل سال داشت�م. دو گروە �
خواند�م. �ک های ایرایف را داشت�م و از روی آن �و کتاب تصن�ف

 تا ت�م والیبال داشت�م که عدە ت�م والیبال درست کردە بودند دو 
ای از ەها و عددادند. ما باشگاە ورز�ش داشت�م که خانوادەمسابقه �



 �ادهای زندان

٨٠ 
 

دوستداران زندان�ان س�ا� تقبل کردە بودند و برای بند س�ا� زنان 
ها را وسا�ل ورز�ش خ��داری کردە بود�م و آوردە بود�م و انواع ورزش

ی نما�شنامه و نقد طالعهی مداد�م. �ک دورە جلسهآنجا انجام �
ا�سالو های بهرام ب�ضایئ و و ف�لم و نما�شنامه داشت�م مثل نما�شنامه

 ف�لم و نما�شنامه داشت�م.  شد�م و نقدبعد دور هم جمع � هاول. 
  
های دیین به جز اقل�ت بهایئ که هم�شه آمار باالیی در م�ان اقل�ت 

در  هم های د�گر ل�تدهد آ�ا اقاز زندان�ان را به خود اختصاص �
   عق�دیت بودند؟-بند زنان س�ا�

بله هر از گا� ما �ک تعداد مس�� داشت�م. اما �ک دورە فقط �ک 
تصم�م گرفت�م برا�ش جشن ک��سمس  مس�� داشت�م. من و مهوش

�م. با بع�ف هم . های د�گر �ک درخت برا�ش درست کرد�مبندیبگ�ی
رکسانا �اد گرفته بود�م به همه �اد من و مهوش آن �ودی را که از 

برا�ش �ود ک��سمس  جم� از بهایئ و مسلمانداد�م و دسته
 خواند�م. 

ای که در زندان خواهم این را هم بگ��م که ما در دورەمن اینجا �
و مس�� و بهایئ به هم عشق  بود�م همه از مسلمان ش�عه و سيف 

ون برگزار راحت ورز�د�م. ما تمام مراسم بهایئ را خ��� تر از ب�ی
ون جامعه�  ی بهایئ خ�� در فشار هستند. البتهکرد�م؛ چون در ب�ی

مثل ع�د رضوان، اما در زندان ما خ��  شود،ی مراسم اجرا �همه
کت �تر این کار را انجام �راحت کردند و اصً� داد�م و همه �ش

ود �ک ه هنوز ایران بدخ�ت بزرگم ک آ�ددادند. �ادم �تعصب �شان ن�
های ی خانوادەمامان ما اینجا با همه«روز در مالقات به من گفت: 

ها دوست هست�م و توافق دار�م و من هم�شه با د�دن سالن زندایف 
افتم که هیچ ن�ع تعصب اعتقادی و مذهيب مالقات �اد آیندە ایران �
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م راست ». وجود ندارد و همه مثل �ک فام�ل هست�م...  فت گ�دخ�ت
ف حس را داشتم و � ی ما مثل د�دم که همهو من هم در زندان همنی

� 
گ

ف هستم که آیندەاعضای �ک خانوادە با هم زند� ی کن�م. مطمنئ
 ایران، ایرایف 

گ
ست که ما بدون تعصب همه درکنار هم در صلح زند�

 کن�م. �
 

 در زندان برایتان این همه پر حاصل بودە و به 
گ

رحال هشما که زند�
�ن زندان را  ا�د...چرا تا به حال خاطراتها د�دەتلخ و ش�ی

 ا�د؟ننوشته
من هم�شه در ذهنم هست و تصم�م دارم که بن��سم و� دنبال �ک 

 به راحيت به دست ن�فرصت کا�ف �
�
من با�د  آ�د و گردم که مسلما

 ک� وسواس هم 
�
س� کنم این فرصت را ا�جاد کنم. البته من شخصا

ف دارم و اصوً� کم �در ن ف ن� ن��سم. وشنت  دانم شا�د انتظارم از نوشنت
ف است. دلم �باالتر از توانایئ  ف خ�� خوبام در نوشنت  خواهد �ک چ�ی

ها را د�دم که به نظرم کار خویب نبودە. بن��سم. چون خ�� از نوشته
 خ�� خوب دهددهم �ا آدم کاری را نکند �ا ا�ر انجام �ترجیح �

شود د. شا�د انتظارم خ�� باالست. �ک بخش د�گر هم م��وط �باش
 ها به نظرم خ�� مطابق واقع�ت ن�ست. که بع�ف از نوشتهبه این

که غلو و اغراق در آنها ز�اد  ها و خاطرات را د�دمبع�ف از نوشته
شوم ها دل�د �شا�د برای جذب خوانندە؛ من با د�دن این است. 

 م��وط ذائقه و روح�ابا  و
�
ت من سازگار ن�ست. �ک بخش هم طبعا

وعآ�د که �ک دورە در رجایی به حس نااميف است. �ادم �   شهر �ش
ف �� دوتا از  ها�م و مواردی که با استفادەاز در�افت کردم به نوشنت

شنا� دارم به نظرم آمد با�د ی روانزمینه اطالعات خ�� ک� که در
ف را مدند در سلول ما و همه�ک روز از طرف حراست آ بن��سم.  چ�ی
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ف دل�ل من  ون و گشتند و جمع کردند و بردند. شا�د به همنی ر�ختند ب�ی
ف احساس عدم امن�ت � ا  بعده کردم. هم�شه در زندان برای نوشنت
ف کردم د�دم انگار � وع به نوشنت م که باز ترسکه دو�ارە در زندان �ش

ند. د�گر دستم ن�هم همه ف را ب�ب  عماق احساس خودمرفت که اچ�ی
ند و چون فکر � را بن��سم کردم هرلحظه ممکن است ب�ایند و بگ�ی

ند و دلم ن� ین های من به دست آنها ب�فتد. بنابراخواست نوشتهب�ب
ف � نوشتم �کنواخت و گزارش روزمرەا�ر هم � نوشتم. به همنی

ف را کنار گذاشتم. اما تصم�م خاطر  ر اش را دارم؛ ا�شاءهللا بنوشنت
  انجام بدهم. کنم که این کار را نهایتا موانع شخ� غلبه �

 
❊❊❊ 

 در زندان در مصاحبه
گ

ح زوا�ای زند� نجد گای مخت� ن�هرچند �ش
 در زندان اما هدف از این مصاحبه نما�ش تکه

گ
هایی از روی د�گر زند�

های های گذران ا�ام حبس، �فنظر از رنجاست. به این معنا که شیوە
ە  ذایت  ف ی کار�ردی است که متناسب با انگ�ی ف ا�ا�، همچون ه�ف چننی

وخالق�ت هر فرد برای تلط�ف موقع�ت سخت زندان به کار گرفته 
� آموخته�

گ
ف م�ان درماند� شدە و شود. این ن�ع از ه�ف در فرآیند ست�ی

، در ذهن زندایف شکل �درماِن لحظه
گ

د و مالل مدام ی درماند� گ�ی
ف از م�دان به در �لحظایت خاطرەبا خلق  زندان را  کند. انگ�ی
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 کران آن همسفرراز قدرت یب 
 گفتگوی منصورە شجا� با رضا خندان

 
ف عکس دونفرە ال در س» ���ن ستودە«ی رضا خندان و هم�ش اولنی

گرفته شد. روزی که » ایرانفروهرهای «�ادان در مراسم زندە ۱۳۷۷
� باراندوە و خشم ازدست دادن فروهرها مردم را روانه خ�ابان و 

سنگیيف
ف » بهشت زهرا« ها فقط کردە بود. آن روزها هنوز رسم نبود که دور�نی

�يت «دنبال  ها باشند. شا�د خطوط اندوە و خشم عم��ت که بر »سل�ب
ەچهرە ف ی برا ی آنی این زوج جوان نقش �سته بود، انگ�ی ی عکاس خ�ب

ف آنان بود. آن روزها نام ���ن ستودە و رضا خندان برای ک�  �شانه گرفنت
 شدە نبود. شناخته

حسن «، ۱۳۹۱طرفه آنکه چهاردە سال �س از آن فاجعه درسال 
،» ��خش�ان هنگا� که در آرشیو خود به دنبال  عکاس مشهور ایرایف

رسد و به این عکس � ی فروهرها بودە،هایی از �شییع جنازەعکس
کند. هم�ش پروانه وح�دمنش که کنار او بودە فورا� ���ن را شناسایی �

حسن ��خش�ان بالفاصله حق�قت خفته در این عکس را همراە با 
ی ���ن توص��ف ز�با درفضای مجازی منت�ش کرد. حاال د�گر سالله

 ان شدە بود... برد ع�نام و محبوب که در زندان به � �ی خوشستودە
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ف ماندگار بدین سنت، همگا� و همد� این زوج آرمان خواە تا به امروز ن�ی
است. دوشادوش هم از خانه تا خ�ابان، از تحصن تا دادگاە، از پای 

ان انقالب تا زندان...   سکوهای دخ�ت
تا کنون چند  ۱۳۸۸رضا خندان، مدافع حقوق ��ش و حقوق زنان، از سال 

مدت را تج��ه کردە است. آخ��ن های کوتاەو بازداشتبار بازجویی شدە 
ی� او صبح روز  اتفاق افتاد. ماموران امنیيت  ۱۳۹۷شه��ور  ۱۳دستگ�ی

اش وارد شدند که مشغول آمادە کردن صبحانه برای هنگا� به خانه
فرزندا�ش بود. آنها رضا را بازداشت کردە و�ه زندان او�ن بردند که ���ن 

ف در آنجا زند  ایف بود. ن�ی
روز همزمان در زندان او�ن بودند و دو فرزند نوجوان  ۱۱۰این زوج به مدت 

ی خندان و ستودە و ای از مهر خانوادەآنها با متانيت ستودیف در کجاوە
ی کردند. بعدها که از حلقه دە دوستان و �ارا�شان این دوران را س�پ ی گس�ت

  دند چه کردی؟ به ساد ی شما آماو پرس�دم وقيت صبح مأموران به خانه
گ

�
ند! گفت مهراوە را ب�دار کردم و گفتم آمدە  اند که مرا با خود ب�ب

، رو�کرد او به زندایف شدن و به بدین روال، رغم تمام فشارهای امنیيت
ان ندرت از دور هایی که متحمل شدە چنان فروتنانه است که بهسخيت 

�  رسایف و حبس خود گفته و نوشته مگر به قصد اطالع
ف دادرسایف ن�ی

ا�م و از او �همبند�ان سابق و زندان�ان گمنام. حاال به �اغش آمدە
ی و دوران زندان خود سخن بگ��د.   دستگ�ی

گ
 خواه�م که با ما ازچگون�

❊❊❊ 
چند هفته بود که ���ن بازداشت شدە بود. روزی مأموران وزارت 

ی ما ی ما و خواهرم ر�ختند و در خانهاطالعات همزمان به خانه
اض به حجاب اجباری تول�د شدە بود پ�دا  سینهسنجاق هایی را که در اع�ت

 من به حجاب اجباری«کردە و با خود بردند. روی آنها نوشته شدە بود: 
اض ارم. حدود دو هفته قبل از آن، فرهاد میث� در رابطه با تول�د د» اع�ت
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ف سنجاق ی ما و خواهرم دو  ها بازداشت شدە بود. �س از خانهسینههمنی
زادە رفته و چند عدد ی محمدرضا فرهاد پور و ژ�ال کرمگروە به خانه

رای ی اص� بی آنها پ�دا کردە بودند. بهانهسینه هم در خانهسنجاق
 در مراحل سینهشت من مشارکت در تول�د این سنجاقبازدا

�
ها بود اما طبعا

ها، کنند. در مورد نوشتهبازجویی و باز�ر� اتهامات د�گری هم اضافه �
ل�ه هایی که به نظرشان تبلیغ عل�ه نظام و اقدام عها و کل�ه فعال�تمصاحبه

از  کارها جزیئ امن�ت م� و ... است، در حا� که در ا��� نقاط دن�ا این  
ت��ن اتها� که به من زدند ر�طهای عادی هر شهروندی است. یب فعال�ت

 �ش��ق به فساد و فحشا بود. 
 

روزی که مأموران اطالعات برای بازداشت شما آمدند ���ن در زندان 
ی شما چه بود؟ بود. برخورد بچه  ها با دستگ�ی

خانه بازداشت کردند. ها خواب بودند مرا در صبح زود در حا� که بچه
اند. ن�ما قبل از بازداشت، مهراوە را ب�دار کردم و به او گفتم که دنبالم آمدە

مش کالس کم داشتم ب�دارش �در آن لحظه خواب بود. کم کردم که ب�ب
افتد نگاە �ها با آ�ا� از وقا�� که اتفاق �شنا که بازداشت شدم. بچه

بازداشت از ما سؤا� ن� پرسند. البته که کنند. و اصوً� در مورد علت 
دانند و برخوردهای عاط�ف و �ش���ت مردم عادی در کوچه و دل�لش را �

های ما و دهد. و حما�ت خانوادەخ�ابان به هردوی آنها قدرت رو� �
 دهد. � ی کوچک را رفتهرفته درخانوادەدوستان هم به آنها امن�ت ازدست

 
 
�
 به زندان او�ن منتقل کردند؟ آ�ا شما را مستق�ما

نه �س از بازدداشت، ساعایت در داد�ای او�ن بودم. مأموران اطالعات به 
گردی. باز�ر� به �کن�م و به زودی برمن گفته بودند که ساعيت گفتگو �

،  ۳نام شاە محمدی با عصبان�ت و ف��اد با  ف م�لیون تومان  ۷۵۰اتهام سنگنی
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ن وث�قه را قبول نداشتم. در نت�جه بازداشت شدم. قرار وث�قه صادر کرد. م
�س از ک� تماس با آقای محمد مق�� توا�ستم ا�شان را پ�دا کنم و خواهش  

او�ن که دست وزارت  ۲۰۹کنم که وکالت مرا بپذیرند. از آنجا به بند 
 به بند عمو� رفتم.  ۲۰۹روز بعد، از بند  ۴اطالعات است منتقل شدم. 

 
ا��� مردان س�ا� نزد�ک به  ،۸۸از وقایع انتخابات  های بعد در سال

ن در زندان بودند وشا�د عج�ب ت��ن ترک�ب حکومت اما منتقد دولت ن�ی
 دە سال بعد از وقایع ها �افراد را در این زندان

�
 ۸۸بین�م. حاال حدودا

 ترک�ب بند عمو� مردان چگونه بود؟ 
صد زندان�ان آن بند س�ا� در  ۱۰روز در بند عمو� بودم. کم�ت از  ۱۰۷

 ما�. گرد هم آمدن چند صد زندایف س�ا�  بودند و بق�ه
�
زندان�ان عمدتا

ی خویب برای مقامات امنیيت قضایی سازمان تج��ه ۳۵۰در �ک بند مانند 
 را در  مرد را منحل کردە و زندان�ان س�ا�  ۳۵۰ها نبود. بنابراین، بند زندان

ف هزاران زندایف ما� پخ ش کردند. غ�ی از بند زنان او�ن که تعدادی زن با بنی
 س�ا� در آنجا هستند، در سایر بندها اصً� جو س�ا� 

�
اتهامات عمدتا

حا�م ن�ست. فرهنگ، ادب�ات و مناسبات زندان�ان ما� در آنها حا�م 
 زندان�ان گوش به فرمان هستند و هیچ حق و حقو�ت را نه �

�
است. طبعا

به جای را کنند مگر در موارد خاص. مثً� وک�ل بند �دانند و نه مطالبه 
 یکند. وک�ل بند به مهرەاینکه زندان�ان انتخاب کنند رئ�س بند انتخاب �

 شود. مسئوالن زندان در داخل بند تبد�ل �
چهار نفر بود�م. جوایف که متهم ما� بود و �ک روز  ۲۰۹در سلول بند 

ف   آزاد شد. نفر بعدی مرد م�ان�س از ورود من با وث�قه سنگنی
�
سا� موقتا

اسا� به بود که به اتهام جاسو� در آنجا بود. معلوم بود که اتهامات یب 
�ف و پا�داميف بود. مهندس برق بود و در  او وارد کردە بودند. ا�سان �ش

کت داشت و در زمینه ات برق تجارت �دویب �ش ف کرد. بعدها به ی تجه�ی
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. نفر سوم مردی پنجاە و اندی ساله بود که سال حبس محکوم شد  ۱۰
ف خاطر اتهام ما� داشت. سال  کردە بود و به همنی

گ
های ز�ادی درعراق زند�

 ۱۰هزار پالت  ۳۰ی عریب داشت. او متهم به مشارکت در انتقال لهجهته
فردای روزی که من وارد سلول شدم او را برای  م�لیون دالری به عراق بود. 

گفت: � ی عریب �س از برگشت از بازجویی با همان لهجهبازجویی بردند. 
بازجو به من گفت:برو به هم�ت زنگ بزن ... من هم گفتم:خانمم ... «

خانمم برا �پ زنگ بزنم، من قاسم سل�مایف زنگ بزنم، الر�جایف ... الر�جایف 
ی زنگ بزنم را بگ��د دستش را خواست کلمههر وقت �...». زنگ بزنم 

گفت تلفن دسيت آنها داد. �گو�ش تلفن در کنار گوشش قرار �به شکل  
کرد که از مقامات باال مجوز دارد و را دارد و دائم در تماس است. ادعا �

های بعدی متوجه � خواسته در عراق بانک تأس�س کند. در صحبت
ف  ای بود که در این ماجرا دست مجموعه شدم که ا�شان جزو افراد ردە پاینی

 تند. داش
 

شما مدیت هم در قرنطینه بود�د. آنجا چگونه بود؟ آ�ا زنداین س�ا� 
 د�گری هم در آنجا بود؟

های هر زندان قرنطینه است. هر زندایف با�د در بدو �� از بدت��ن بخش
چند روزی را برای ثبت مشخصات و توج�ه فضای زندان و به زندان ورود 

ی کند. اما مسئو م��وطه، انتظار برای تقس�م شدن در بند  ف در آنجا س�پ لنی
ف تبد�ل کردەها در عمل آنجا را به مح� زندان اند و � برای زهرچشم گرفنت

ی است... «شدە بگ��ند: خواهند به فرد بازداشت  در آن». فکر نکن خ�ب
مه��ه بودند. در آن زندان�ان  درصد  ۶۰از چند صد زندایف قرنطینه، مقطع 

 به شدت گران شدە بود. زنایف که پ�ش از این پ�گ�ی ی طال مقطع ارز و سکه
ە ۴مه��ه نبودند به دل�ل  ف ی پ�دا کر برابر شدن ق�مت آن انگ�ی دە ی ب�ش�ت

 ۷۰شدە بود. ما در اتاقمان مرد  بودند و در نت�جه زندان پر از زندایف مه��ه
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 رودمو ساله هم داشت�م که به خاطر مه��ه بازداشت شدە بود. به محض 
کرد و خود متهم ما� بود مرا نطینه �� از افرادی که بند را ادارە �به قر 

من را برد پ�ش آرش  ». جانب�ا ... ب�ا رفقات هم این«شناخت و گفت: 
ک�خ�وی که دو روز بود به آنجا منتقل شدە بود. آرش ظرف دو روز که 

فیق ر  آنجا بود با ب�ش�ت زندان�ان در قرنطینه که اغلب اتهام ما� داشتند 
شدە بود و کً� جو قرنطینه از این رو به آن رو شدە بود. حيت کار به تولد  
ف و رقص و آواز کش�د. با این که اخطار دادند و تهد�د کردند اما مسئله  گرفنت

سف�دی و ... حل شد. صبح روزی که معاون زندان برای صحبت با ر�ش
ف �شست با عصبان�ت گفت که:  ف  ش«و توج�ه زندان�ان �شت م�ی ما اولنی

تونه؟ فکر کرد�د کجا بینم... به این حالت �گرو� هست�د که  چه خ�ب
ف بارە � بینم! اینجا زندانه آمد�د؟ زندایف به این خوشحا� و خندە اولنی

تصحبت...».  ف بود. او با�د خ�� هم خوشحال �ها�ش برا�م ح�ی انگ�ی
، دعوا و چاقوک�ش و ..  م . داشتند با هشد که زندان�ان به جای خودک�ش

سوخت. بعدها که  چند بار  حالشخند�دند. خ�� دلم به گفتند و ��
 آدم خویب است اما مثل خ��

�
ها او را از نزد�ک د�دم، فهم�دم که ذاتا
 خواهد که این نقش را بازی کند. س�ست� که در آن قرار گرفته از او �

 
قدم شما و ثابت فرهاد میث�، از فعاالن حقوق ��ش و از همراهان

���ن در مدت تحصن ���ن و در مراحل مختلف مبارزە با حجاب 
اجباری بود. او پ�ش از شما زنداین شدە و در بند عمو� بود. دوران 

 زندان در کنار �ک دوست و همراە چگونه بود؟
پروندە بود�م از روز دوم فرهاد میث� که حاال ما با هم به اصطالح هم

ه اعتصاب غذا زدە بود. من که وارد بند شدم او را با دست ب بازداشتش
ظاهری �س�ار نح�ف د�دم که به �اغ من آمدە بود. منتظر بود تا کارهای 

� کن�م. دستش �ک ک�سه ی اداری انجام شود و بتوان�م با هم احوال�پ
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وری که  های �ف ف � نا�لون را باز کرد تمام چ�ی نا�لویف بود. �س از احوال�پ
�� آنها را �شان داد و ا�ر ود ته�ه کند در آن وجود داشت. ��توا�سته ب

الزم به توضیح بود با حوصله و دقت و وسواس خا� توضیح داد. همه
، صابون، �ستهی اینها را از فروشگاە زندان ته�ه کردە بود. ناخن  ی قرصگ�ی

ف ث (که کم�اب بود)، �ک جعبه شارژهای  و  تلفنی س�گار، کارت و�تامنی
های د�گر. در آخر کارت بان� داخل زندا�ش را داد و گفت  ت ف لفن و ک� چ�ی

ف اون �ک م�ل«که من فعً� ن�از ندارم. در مقابل ا�ار من گفت:  یویف ببنی
ون به حساب من ر�خته بودی االن توی این کارته ... قسمت  را که از ب�ی

 » خودت شد. 
 

فضای زندان م�ل به تا جایی که خ�ب دارم شما س�گاری نبود�د آ�ا 
 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 
شود از کارت بان� استفادە کرد اما برای خ��دن خ��د از فروشگاە زندان �
، خ�ا� و ه��نهسایر خدمات مانند لباس ، سلمایف  شویی

گ
 ی شارژ هفت�
خدمات زندان با�د به جای پول س�گار داد. ما هر هفته بابت خدمات سایر 

کردند که هرکس داد�م. هر روز � آمار اعالم ��سته س�گار � ۳زندان�ان 
س�گار اتاق را ندادە تا فردا فرصت دارد ...به این صورت، زندان�ان هموارە 

س�گاری � به راحيت س�گار در اخت�ار داشتند و افرادی که س�گاری نبودند 
ی م�ف �شدند و س�گاری کردند. من به ها روز به روز س�گار ب�ش�ت

چون آنقدر در ح�اط س�گار �» دودخوری«� گفتم » هواخوری«
 شد نفس کش�د. کش�دند که ن�

 
ن شما بحی� در�ارە ی اعتصاب غذای فرهاد میث� که به شدت آ�ا بنی

 حال او را وخ�م کردە بود درگرفت؟ 
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اب ی اعتصها، بخش اعظم مسائل ما به ادامهراستش در آن روزها و هفته
ف و طوالیف فرهاد م��وط � رغم ضعف شد�د شد. بهغذای �س�ار سنگنی

جسمایف و حيت خطر افتادن در حمام و ...، فرهاد گا� برای بازی شطرنج 
 توا�ست او را کس در بند ن�کنم که هیچآمد. فکر �به هواخوری �

شکست دهد. در روزهای اول، دوستایف از زندان�ان س�ا� که خود 
ی اعتصاب غذا داشتند از رفت و آمد او در راهروها و هواخوری سابقه

با�د از تخت کند ن�ای که اعتصاب غذا ایراد � گرفتند. به نظر آنها زندایف 
� او را 

ا�ط را عادی �شان دهد تا خطر جایف ف ب�ا�د و �ش  جدیخود پاینی
سند و به خواسته ف زندان ب�ت ند. به اصطالح مسئولنی اش زودتر تن بگ�ی

ف روح�ه ای نداشت. برا�ش مهم نبود که مسئوالن در دهند اما فرهاد چننی
توانم آرام آرام حرکت کنم گفت وقيت که �کنند. او �مورد او چه فکر �

 حالم را بدتر و کارهای خودم را انجام دهم دل�� وجود ندارد که بخواهم 
ی که هست �شان دهم. حاال مهم ف ی او برای ت��ن خواستهاز آن چ�ی

ف اعتصاب غذا، آزادی من بود. برای خودش دال�� هم داشت.  شکسنت
ف بر�ف از افراد، درست �ا نادرست بودن این  البته پای ثابت بحث ها بنی

کنش (اعتصاب غذا) از سوی زندایف بود و هست. بر�ف آن را رفتاری 
ف �سبت به خود فرد و بر�ف کاری بیهودە �شونتخ قابل، دانند. در مآم�ی

وع برای مبارزە � دانند که مناد�ان مبارزات �س�اری آن را ابزاری م�ش
، خود هموارە از آن به عنوان ابزاری برای مبارزات  ف خشونت آم�ی غ�ی

خشونت ف استفادە کردەغ�ی  اند. آم�ی
 

 روزمرە در زندان، نه به مع
گ

نای قبول احکام ناعادالنه اما به معنای زند�
های عدالت خوا� برای زندان�ان س�ا� نما��ش از قدرت تحمل ه��نه

است. شما این دوران را چگونه گذراند�د؟ خوب و بدش چه بود و 
 چگونه گذشت؟
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ام  اند، شن�دەاز �س�اری از زندان�ان س�ا� که مدت طوالیف حبس کش�دە
 است اما با�د بگ��م: که زندان هم �ک ن�ع 

گ
 رو مردە«زند�

گ
شور اون زند�

ە...! در روز دوم حضورم در بند عمو� بود که ابراه�م نوری از فعاالن  ب�ب
�ن مشکل زندان «ترک شهرستان اهر، از من پرس�د:  به نظرت بزرگ�ت

ی زندان ،  تج��ه۲۰۹هر چند غ�ی از چند شب در » (کش�دن) چ�ست؟
انگشت شصتش را به عالمت ال�ک و ». دان�انزن«نداشتم فوری گفتم: 

سال سن داشت و � ۲۶تأی�د حرفم �شان داد.این عاد�ش بود. حدود 
 ام. بار بازداشت شدە ۳۲گفت 

واقع�ت این است که برای هر زندایف هم بخ�ش ازمشکل زندان، زندان�ان 
هستند و هم خاطرات خوب زندان م��وط به زندان�ان است. ا�ر بتوان�د 

 خوب و صم�� داشته باش�د از شدت درد و رنج شما کاسته �جم�
شود. زندان�ان هم � توانند شما را آزار دهند و هم مو�س و همدردتان 

�ن باشند. ما در اتاق هایی بود�م که مملو از زندان�ان عادی بود اما ب�ش�ت
ف زندان�ان غ�ی س�ا�مان با بچهارتباطات ف  های س�ا� بود. البته در بنی ن�ی

ف جوی که افراد تحص�ل کردە و با بینش قوی کم نبودند. به علت همنی
زندان�ان عادی به وجود آوردە بودند،فضای زندان به هیچ وجه س�ا� 
ی از �ود و شعار نبود و ب�ش�ت به مهد کودک �ا  نبود. در آنجا خ�ب

و�ژە، کتابخانه جایی بود که ���ازخانه شباهت داشت. هواخوری و، به
های س�ا� را د�د. برای خواندن روزنامه هم با�د به  شد جمع بچه

های ایران خواندن ت��ن کارها در زندانرفت�م . �� از بیهودەکتابخانه �
آوردند. ظاهرا برخالف قد�م که روزنامه است. پنج شش ن�ع روزنامه �

ت های تند چپ و راسشد، االن روزنامهدر زندان فقط کیهان پ�دا �
روتر وارد های (احتماً� به زعم آنها) م�انهی ورود نداشتند و روزنامهاجازە

ف دندانشدند. �س از خواندن روزنامه تازە متوجه �زندان � شد�د که چ�ی
ی در آنها وجود ندارد. ع�ها هم در ح�اط �ساط والیبال، پینگ پنگ  گ�ی
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�خ�وی)  بند، آرش (کو فوتبال دسيت پهن بود. چند هفته بعد از ورود به 
اتا�ت ما مریب یوگا است و قرار است که هر روز در ح�اط تم��ن  گفت که هم

کرد�م. برای این که مجبور کن�م. از فردا هر روز �ک ساعت یوگا کار �
 ب�ش��م روی آسفالت بنشین�م حرکایت را تم��ن �

�
ه حالت داد که عمدتا

رس�د�م آرش به �شسته �ن�مها�ستادە بود. زمایف که به بخش تم��نات 
رفت. و  �» با �شکر«گفت: توا�ست ادامه بدهد؛ �خاطر وزن ز�اد ن�

کم، سه بار از بلندگو اعالم اصطال� بود که هر روز، دست» با �شکر«
توا�ستند شد و زندان�ان �کردند، �عيف زمایف که نظافت راهروها تمام ��

ون ب�ایند و از اتاق های بهداشيت استفادە کنند. از راهروها و �و�سها ب�ی
اند اند که ما را آوردەببین�د اینها چقدر خوب«گفتند: ها به شو�ف �بچه

 »کنند! دهند و دم به ساعت  �شکر �اینجا، به ما غذا �
 

 های ورز�ش و تف��� شما چگونه بود؟ برخورد زندانبانان فعال�ت
زندان گرفته تا ناظرایف که در راهروها قدم �ی از پ�جر بلندگو و خدمه

آنجا بودند و البته خودشان را » خودی� یب «زدند، مراقب نظم خاص و 
همه ..». .آقا آنجا نا�ست�د «زدند: خ�� جدی گرفته بودند و دائم ف��اد �

از گردن خود آو�زان کردە بودند. » ناظر«زندایف بودند. کاریت با عنوان 
چند تا تلفن و مالقات حضوری ب�ش�ت بود. به این ترت�ب،  دستمزد اینها 

�ن ه��نه و کارمند �سازمان زندان ها زندان را در �ا�  تواند دەها با کم�ت
کشور بچرخاند. در �ا� بندی که هفتصد تا هشتصد زندایف داشت غ�ی 
از رئ�س بند و سه نفر پرسنل زندان، هیچ مأمور و کارمندی وجود نداشت. 

يت دونفر من�ش در دف�ت رئ�س بند هر دو زندایف بودند. اینگونه است که ح
کند. استبداد به دست ق��ان�ا�ش این حجم از زندان و زندایف را ادارە �

چیيف بود؛ کاری که بر�ف از زندان�ان وظ�فه ی جانيب بر�ف از این ناظران خ�ب
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 انجام � دادند. بچه
�
ناظر هم مرتبا این افراد � گفتند: ها به (عادی) غ�ی

ف دو�ا«  ». دور�نی
 

های آوازخواین �ا �ودخواین با د�گر زندان�ان آ�ا هیچ وقت برنامه
 داشت�د؟

شد. به دل�ل فضای خا� که آنجا حا�م بود هیچ وقت �ود خواندە ن�
نفر  ۸-۷روزی که قرار بود آرش ک�خ�وی آزاد شود در راهروی باال که 

ما  »ا�د که �ود ای ایران را بخوان�م؟ها موافقبچه «بود�م، آرش گفت: 
هم موافقت کرد�م و تا انتهای راهرو �ک دور خواند�م. �س از بازگشت 

های س�ا� که قرار بود آزاد شوند قرار شد از این به بعد، هر کدام از بچه
ی از �ود  ف �ود را بخوان�م. �� دو نفر بعد از آن آزاد شدند اما خ�ب همنی

ف بار از دم ز آزادی�شد. رو  ام دوستان ز�ادی جمع شدە بودند و برای دومنی
ها همه را از بارها و بارها �ود خواند�م و صدای بچه بند اتاق تا خرو�ب 

ون کش�د. بعدا� شن�دم که �س از آزادی من، د�گر اجازە ندادەاتاق اند  ها ب�ی
 که ک� �ود بخواند. 

 
 با اقل�ت های دیین �ا قو� ک

گ
گونه ه اح�انا با شما همبند بودە اند چزند�

 � گذشت؟
های دیيف در بند ای از اقل�تای که من در زندان بودم هیچ زندایف در دورە

العادە باهوش و ما نبود. اما �ک نفر از فعاالن ترک با ما همبند بود. فوق
ف و �س�ار باسواد بود. در شهر خودشان (اهر) فوق ل�سا�س حقوق  �نی ف ت�ی

ف  خواند. دا�ش حقو�ت و بینش س�ا� �س�ار خویب داشت. در الملل �بنی
 در مورد حقوق هر جم� که حا�ف �

�
شد محور بحث آن جمع حتما

ف اقوام، ز�ان مح� و، به و�ژە، ز�ان و فرهنگ تر� و آذر�ا�جایف و همچننی
 با ا��� زندان�ان اختالف بحث

�
های م��وط به خودمختاری و ... بود. تق��با
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های پان های اخ�ی افراد و گروەو�ژە چون در سالنظر جدی داشت، به
ی داشته ی �س�ار ر�زی  اند. با جثهایران�ست �ا ناسیونالس�ت رشد ب�ش�ت

منتقل شد  ۷به بند  ۴که داشت کل بند را ح��ف بود. روزی که از بند 
کت نخواهم کرد   را احساس کرد�م. گفته بود من در دادگاە �ش

گ
 خالء بزر�

بود متوجه شدم   ۷چون آن را به رسم�ت ن� شناسم اما زمایف که در بند 
کت کردە است. تعجب کردم اما چند روز بعد که در جلسه ی دادگاە �ش

کت نکردن در دادگاە  فهم�دم که تصم�مش را عوض کردە و به جای �ش
کت کند اما تمام دفاعتصم�م گرفته است که در جلسه  �ش

گ
�ا�ش ی رس�د�

�ان تر� نوشته و این کار او قا�ف را به شدت عصبایف کردە است. را به ز 
ام این است که چه از زندان�ان د�گر شن�دەی من و آنبه طور ک�، تج��ه

اضات عمو� بند و صدور ب�ان�هاقل�ت ها و های مذهيب به ندرت در اع�ت
کنند. این عدم مشارکت این احساس را های س�ا� مشارکت �فعال�ت

کند که گویی نه تنها حکومت و بخ�ش از مردم بل�ه خود اینها هم جاد �ا�
ا�ط خود شناسند و عالقهخودشان را به رسم�ت ن� ای به تغی�ی �ش

  ندارند. 
 

شما نه تنها �ک زنداین و مدافع حقوق ��ش و حقوق زنان هست�د بل�ه 
نام ی زندان�ان س�ا� هم ت��ن عضو خانوادەاز شما به عنوان فعال

ا�ط هم� و همراهتان ���ن ستودە بگ���د. �  برند . حاال ک� از �ش
ت��ن مشکل حکومت با ���ن دفاع از متهمان س�ا� و عق�دیت است. اص�

ف حکومت را آزار دادە است. در سه پروندەهر چند د�گر فعال�ت های او ن�ی
 ای که ���ن تا کنون داشته و محکوم شدە است عض��ت در کانون
ک این سه پروندە بودە است. گرچه �ک شخص را ن� مدافعان وجه مش�ت
توان ب�ش از �ک بار بابت �ک اتهام (حيت ا�ر این عض��ت را جرم بدان�م) 

در زندان بود  ۱۳۹۲تا  ۱۳۸۹محا�مه و محکوم کرد. به جز سه سا� که از 
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 ه بازداشتمأموران دادستایف و امنیيت او را در خان ۹۷خرداد  ۲۳مجددا� ظهر 
محمدی که بعدتر من و به داد�ای او�ن منتقل کردند. باز�ر� به نام شاە

ف کردە بود. ���ن  ۷۰۰را هم بازداشت کرد  م�لیون تومان وث�قه برای او تعینی
ف وث�قه و�ن ی بند عمو� اای را قبول نداشت. بنابراین، بازداشت و روانهچننی

ف بازداشت به او گفته � شد. از آن تار�ــــخ او درهمان بند به �  برد. در حنی
سال زندان محکوم شدە است.   ۵بودند که پ�ش از این به طور غ�ایب به 

ف برای او گشودە بودند که �انجام با درج گرچه همزمان پروندە ی د�گری ن�ی
 به اتهام در پروندە ۷

�
�ه  ۱۴۸سال و ن�م زندان و  ۳۳ی دوم مجموعا �ف

ف  ��ن مجازات او بابت �ش��ق به فساد و فحشا تشالق محکوم شد که سنگنی
سال بابت آن محکوم شدە بود، و مطابق قانویف در ایران  ۱۲بود که به 

ف  ی دوم چند سال زندان با�د اجرا شود. در حا� که حکم پروندە ۱۲همنی
روز بود که در زندان به او ابالغ شدە بود قا�ف پروندە در مصاحبه با 

نگاران رسانه اتهام در کل به  ۲خ� به دروغ اعالم کرد که او بابت های داخ�ب
سال زندان محکوم شدە است. گرو� بر این باور بودند که سابقه ندارد   ۷

ها�ش دروغ بگ��د اما �س�اری از فعاالن دروغگویی که قا�ف در مورد پروندە
، امنیيت و حيت اداری در ایران را امری روزمرە � دا�ستند. مقامات قضایی

دها در ماجرای شل�ک موشک به هواپ�مای اوکرایيف و آمار ب�ماران و  بع
 خود را ب�ش از پ�ش �شان داد.  شدگان کرونا این دروغگویی کشته

 
شی�ع ب�ماری کرونا در ایران خطری مضاعف برای جان زندان�ان س�ا� 

ا�د بل�ه و عق�دیت است و شما در این مدت نه تنها به مالقات ���ن رفته
ا�د و کند، نوشتهی  کرونا و خطری که زندان�ان را تهد�د �در�ارە بارها 

اض کردە  ن�د؟بیا�د. مالقات زنداین در دوران شی�ع کرونا را چگونه �اع�ت
ف » فشل«با شی�ع کرونا آن هم در کشوری با س�ستم ب�مار،  زگ�ی و و زمنی

ف ندارد؛ حسا ی جز �کوب و تبل�غات دروغنی  همه یب البته فاسد، که ه�ف
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ف به هم ر�خته است. از چهار گوشه ها به سالن ی کشور خانوادەچ�ی
ف با زندان�انهای احتماً� آلودەکنند و با گو�ش مالقات مراجعه � ی کابنی

فر) کنند. از زمان حضوررئ�س سختگ�ی زندان (ض�ایی شان صحبت �
مه جا، هدستگا� برای بازر� خ��داری و نصب شدە است اما مثل همه

ف جنبه  رغم شی�ع ب�ماری و تأ��د بر فاصله گذاریی نما��ش دارد. بهچ�ی
ف آنها را  ��، هنگام ورود به سالن مالقات با لمس کردن بدن مراجعنی ف ف�ی

کنند. این ن�ع بازر� خاص زندان ن�ست. امروز برای کاری به بازر� �
ی) رفته بودم. در آنجا هم م ف را با راجساختمان پل�س فتا (جرا�م سای�ب عنی

کنند  کردند. جالب این است که طوری بازر� �لمس بدیف بازر� �
�د. گویی هدف تنها که شما هر چه بخواه�د �  توان�د با خود به داخل ب�ب

ف است. برای مالقات قبً� مال�دن دست های (احتماً�) آلودە به مراجعنی
ی ضدعفویف و اسبرد�م اما االن با�د ماسک، دستکش، ژل شناسنامه � �پ

ف کردن گو�ش  ، دستمال و پنبه برای تم�ی ف �م. گهم ها و اطراف کابنی ا�  ب�ب
ف اما به محض این که ک� وقت �ف � ف کردن �ک کابنی کن�م برای تم�ی

ش��م که گو�ش خراب است. دارد متوجه ��رسد و گو�ش را بر���ن �
ف � ف را تم�ی زمان با ���ن صحبت کنند. کن�م تا دو نفر هممعموً� دو کابنی

آور�م اما زن�م باز هم وقت کم �در مالقات حضوری هر چقدر حرف �
ف ن�ست. به ف در مالقات کابیيف چندان حر�ف برای گفنت ا�م  و�ژە چون مطمنئ

ها سوی سو� هم دارند و گوششان را برای شن�دن حسایب که این خط
ف کردە م مراقب بدون این که ما �شن��اند. بارها پ�ش آمدە است که مأمور ت�ی

ف دهد که رو�یاز دور به ���ن تذکر � اش را � کند ... دارند از دور�نی
�د نگاە بهشون بگ«کنند. معموً� پاسخ ���ن هم این است که: نگاە �
در ابتدای شی�ع ب�ماری کرونا به خاطر ترس از ابتال، چهار هفته ».. نکنند
دبچه ارە ی ب�ماری آنها دو��م اما با طوالیف شدن دورەها را به مالقات ن�ب

ا زن�م امآمدند. درست است که هنگام ورود به سالن مالقات ماسک �
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صحبت کردن با ماسک از �شت گو�ش �س�ار سخت است. ضمن این که 
ی از همد�گر ن� ف بین�م. بنابراین، مدیت است هنگام صحبت کردن چ�ی

ی ن�ست که تحمل زندان برای همه در آور�م..... ترد�دماسک را در �
ف بچه، اوضاع را به ک�  ا�ط کرونا و غ�ی کرونا سخت است اما داشنت �ش

 و  ۳ ازما  هایبچهکند. دگرگون �
گ

 به طور متناوب درگ�ی  ۱۰سال�
گ

سال�
شوند اند. آنها وقيت وارد سالن مالقات �بازداشت و زندان پدر و مادر بودە

. ترکیيب از خشم، اضطراب و نگرایف در آنها به شود حالشان دگرگون �
شود. مهراوە چشم د�دن مأموران زن را ندارد. �سبت به وض�ح د�دە �

ن گردد تا با مأموران ز مأموران مرد خ�� حساس ن�ست اما دنبال بهانه �
 درگ�ی شود... 

 
هایی که از طرف مسئوالن زندان تع��ف نظرشما در�ارە انواع مالقات

 شدە چ�ست؟ 
طب�� است که مالقات حضوری برای زندایف و خانوادە و نزد�کا�ش به 

شدە هم مورد های تع��فها ارجح�ت دارد و بع�ف از مالقاتد�گر شکل
ی مالقات های زندان�ان ن�ست . مثً� �� از شکلی همهقبول �ا استفادە

�مالقات «در زندان، فت ادب�ات زندان به » �ش مالقات «است که با پ��ش
کردند و تغی�ی پ�دا کردە بود. بر�ف از این مالقات استفادە �» خصو�

هایی ی موقت، خانمبعدها معلوم شد که بر�ف از زندان�ان عادی با ص�غه
 آورند. را به عنوان هم� در سالن مالقات خصو� �

 
ا�د و هم مالقایت زنداین هم زنداین بودە ی زماین کوتا�شما درفاصله

چه دراین زمینه به �ادتان س�ا�، آن هم در �ک زندان �عین او�ن. آن
 ماندە چ�ست؟ 
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در برای ورود و خروج دارد. از �ک در، زندان�ان  ۲سالن مالقات حضوری 
ها. درها اغلب �ستهشوند از در� دوم خانوادەوارد و از همان در خارج �

ف بار که به مالقات بچهاند.  ها برای ورود با�د در زد. �س از بازداشتم، اولنی
رفتم؛ چند بار در زدم. ��ازی که در را باز کرد؛ با د�دن من خشکش زد. 

شدم اما این چرا که من هم�شه از آن �� در به همراە بچه ها وارد سالن �
خندە و تعجب پرس�د  شدم. با ترکیيب از بار داشتم از در� زندان�ان وارد �

شما ... شما از این طرف اومد�د!؟ باالخرە فهم�د که من هم بازداشت 
ها به د�دار ام. چند ماە بعد �س از اینکه آزاد شدم، به همراە بچهشدە

ی ���ن رفت�م. این بار از در� خانوادە ف ها وارد شدم و با بچه ها �شت م�ی
پرسن�   د رفتم به همان ��از و �شست�م. �س از این که ���ن وارد سالن ش

ف دو در ورودی � �شینند به شو�ف و با خندە گفتم: که معموً� بنی
حواستون باشه! من از آن در آمدم تو. وقت�خواست�م برگرد�م نگ���د از «

 همه خند�دند. » این در (زندان�ان) با�د برگردم! 
❊❊❊ 

 در زندان در مصاحبه
گ

ح زوا�ای زند� گنجد ن� ای مخت� هرچند �ش
 در زندان اما هدف از این مصاحبه نما�ش تکه

گ
هایی از روی د�گر زند�

های نظر از رنجهای گذران ا�ام حبس �فاست. بدین معنا که شیوە
ە و  ن ی کار�ردی است که متناسب با انگ�ی ن ا�ا�، همچون ه�ن ذایت چننی

این ود. ر خالق�ت هر فرد برای تلط�ف موقع�ت سخت زندان به کار �
� ا�تسایب و درماِن لحظه

گ
ن م�ان درماند� ی ن�ع از ه�ن در فرایند ست�ی

 در ذهن زنداین شکل �
گ

د و مالِل مدام زندان را با خلق درماند� گ�ی
ن از م�دان به در �لحظایت خاطرە  کند. انگ�ی



٩٩ 
 

 
 
 
 
 

 ی ایرانی آیندەی زندان، تج��هتج��ه
 گفتگوی شبنم طلو� با ام�ی (نام مستعار)

 
ام�ی را در سال�ان دور د�دە بودم، چند باری وقيت برای رد و بدل کردن کتاب 

بود و با هم�ش  شان را زدە بودم، و در باز شدە ای زنگ در� خانه�ا نوشته
آمد گفته بودند و خند�د، با مهر خوشکه چشما�ش زودتر از دها�ش �

ی به درازا کش�دە بود. صحبت  و ه�ف
گ

های فرهن� � و خ�ب ها در احوال�پ
ی و محکومیتش را که شن�دم تص��ر باز شدن آن در و زوج  خ�ب دستگ�ی

ت��ن زغ��بدا�ستم فرزندی هم دارند، برا�م �� اخندایف که حاال �
های �س�ار از آن روزهای دور، و چند سال ماندە از ایران شد. �ادتصاو�ر به

ای است از  خوان�د خالصهچه �سا� از آزاد شدن ام�ی گذشته است. آن
مخدوش شدە بود؛ از آن  ی دورایف که آن تص��رگفتگویی طوالیف در�ارە

شد، و گشت پدر �سا� که کود� با صدای هر زنگ، پر از شوق باز  ۵
 

گ
 کرد. ها�ش، زمان را وزن �مردی در دلتن�

❊❊❊ 
شما پنج سال در زندان بود�د. قبل از ورود به زندان با آ�ا� از زمان 
� محکومییت که در انتظارتان بود، چقدر فرصت ذهین برای آمادە 

طوالین
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های اسارت ر�زی کرد�د که در آنجا در سالشدن داشت�د؟ چقدر برنامه
  چه خواه�د کرد؟

وع زندان حدود سه هفته فرصت داشتم  من از زمایف که احضار شدم تا �ش
کنم. مثً� خواهم بکار �و در آن سه هفته خ�� فکر کردم که در زندان چه

ون. �ا مثً�  ف با خودم به زندان بردم که ترجمه کردم و بعدا� آوردم ب�ی دو منت
قط چند تا، چون آن موقع اجازە چند کتاب با خودم بردم که بخوانم؛ ف

توا�ست�م از داخل کتاب سفارش دادند اما مدیت بعد مجاز شد و �ن�
ده�م. که البته باز بعد از مدیت دو�ارە منع و مسدود شد. من فکر کردە 

اد کنم دو کار را انجام دهم: �� اینکه انگل�� �بودم که در زندان تالش �
م. البته انگل��  ر گذشته خ�� خوب بود و� چون در آن اواخر ام دبگ�ی

ردم، کخواندم و صحبت ن�فعالیيت نداشتم و کتاب انگل�� ن�
ف �� ی �اد بگ�ی خواستم انگل�� کار کنم. و همچننی ف م چون خواستم آش�پ

 اصً� بلد نبودم. 
روز.  ۳۶۵روز است، نه  ۳۶۰این را هم بگ��م که در روال زندان، سال، 

. من چون  ۱۸۰۰وقيت پنج سال حکم داری، با�د بنابراین،  روز زندان با�ش
در انفرادی بودم، آن  قبل از اجرای حکم چند روز هم در دوران بازداشت

 ای هست که تار�ــــخ آزادیها برگهچند روز را هم حساب کردند. در پروندە
ی من هم معلوم بود که با احتساب دوران زنند و در پروندەرا همان موقع �

 چند روز را با�د در حبس باشم. 
�
 انفرادی، دق�قا

 
روزی خارج انداز را دار�د که چه ش��د، این چشم�س شما وارد که �

 دان�د که با�د با این روزها کنار ب�ای�د. خواه�د شد و �
وقيت رفتم،  دا�ستم و بله. البته وقيت رفتم داخل این را فهم�دم؛ قبلش ن�

دارند که تار�ــــخ  ی کسایف که داخل هستند، �ک برگهمتوجه شدم همه
 شان در آن معلوم است. آزادی
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ول صبح با همراهانم دِم در� زندان او�ن روزی که قرار بود بروم داخل، از ا
ی ورودم به زندان، بود�م، تا حدود ساعت دو که من وارد شدم. لحظه

ف لحظه کرد و طور در بغلم گ��ه �ی خ�� خا� شد چون فرزندم همنی
شد تا اینکه به سخيت باالخرە از هم جدا شد�م، و بعد با  از من جدا ن�

ا�عت، خداحاف�ف کردم و مستق�م رفتم کسایف که آمدە بودند برای مش
 ۳۵۰کنم که حدود ساعت سه و ن�م، چهار وارد بند داخل زندان. فکر �

جا به من گفتند که او�ن بودم و� همان ۳۵۰شدم. سه چهار روز در بند 
ا در او�ن ها ر شهر؛ چون هیچ �ک از بهایئ شوی به رجایی احتماً� منتقل �

 ها بود، که بنِد خا�عق�دیت -او�ن، بند س�ا� ۳۵۰داشتند. بند نگه ن�
ی داشت و �سبت به  بود و به �سبت بندهای د�گر، امکانات به�ت

د. البته شهر خ�� زندان سخيت بو شهر خ�� وضعش به�ت بود. رجایی رجایی 
دا�ستند که من بودند و احتماً� � ۳۵۰چون تعدادی از دوستان من در 

ود به بندشان حواسش بکش�دند و وک�لارم را �جورهایی انتظآ�م، �ک�
 وارد، آنجا خواهم بود. اینکه من� تازە

 
 بند �عین چه ک�؟وک�ل

 به
�
بند. این گ��ند وک�لاو � معموً� هر بندی �ک نفر دارد که اصطالحا

کاری   ها ا�ر ها. معموً� زندایف بند رابط بند زندان است با زندانبانوک�ل
 بود و حدود  ۳۵۰گ��ند. اما در بند بند �دارند، به وک�ل

گ
او�ن که بند بزر�

های ب�ست نفرە بودند، برای هر اتا�ت مسئول نفر در اتاق ۳۰۰تا  ۲۵۰
 ند. بوجود داشت و �ک وک�ل

 
به  شهر، �عین قرار است برود �س وقیت قرار است ک� برود به رجایی 

 جایی بدتر از او�ن. درست است؟ 
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ندان شهر مثل تبع�دگاە زندان او�ن بود. ز شهر بدتر است. رجایی بله. رجایی 
شهر با وجود اینکه در گوهردشت است، و� جزو تهران محسوب رجایی 

ف بردند به رجایی از �ک زمایف � را همشود. زندان�ان بهایئ �  شهر. به همنی
 شهر. دل�ل بعد از سه روز که در او�ن بودم، بردە شدم به رجایی 

 
ست؟ کن�م، چگونه جایی وقیت دار�م از بند زندان�ان س�ا� صحبت �

�ا�  ای روشنفکر با عقا�د سش��م که سا�نا�ش عدەآ�ا وارد فضایی �
  گ��د؟الت در بند به همه زور �ها، �ک گندەف�لماند، �ا شب�ه گونا�ون

مه شوی که هنه؛ راستش هیچ کدام اینها ن�ست. �عيف وارد جایی ن�
 شود. اما آن طورهمهای روشنفکری �روشنفکر هستند و فقط بحث

ت الیت ب�ا�د و تهد�د کند و زور بگ��د. از �س�اری جهان�ست که �ک گندە
 در 

گ
ون از زندان است. �عيف در آنجا هم، همه  خ�� شب�ه به زند� جور ب�ی

، با منش ای هآد� هست. با سط�ح مختلف فکری، اعتقادی، نگر�ش
ف کوچک، مثال در مختلف شخ�. �عيف آنجا هم � شود که �� �ک چ�ی

ف دو نفر اختالف ب�فتد. گا� هم ممکن است ک� مثً� تند  صف، بنی
، بزرگواریبیيف آدمهم �صحبت کند �ا زور بگ��د. اما گا�  های کمهایی

ی �شان �  کنند که باورکردیف ن�ست. در هایی �دهند، و گذشتنظ�ی
ون است، با جور اتفا�ت پ�ش �زندان همه  ب�ی

گ
آ�د، به نو�، مثل زند�

 ها و فشارهای مضاعف. محدود�ت
 

ن و آموزش دادن در زندان سؤال کنم. خواهم در�ارە� ی فضای آموخنت
ی شصت جواناین که حیت تحص�الت متوسطهآ�د که در دهه�ادم �

ی ن�مه کارە ماندە بود، ا�ر حکم اعدام نگرفته شان به دل�ل دستگ�ی
بودند و بعد از چند سال آزاد شدە بودند ز�ان دوم بلد بودند، علوم 

فته و ... � بند�ان دا�ستند و همه را از هماجتما� �ا ر�اض�ات پ��ش
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های سینه زندان آموخته بودند. آ�ا همچنان این ن�ع آموزشخود در 
به سینه در فضای زندان وجود دارد؟ از آنجا که شما مدت کوتا� در 

 در مورد زندان رجایی 
�
سم. او�ن بود�د، به�ت است مشخصا  شهر ب�پ

 اتا�ت داشتند که  ۳۵۰بله، اما قبلش این را بگ��م که در بند 
�
او�ن، اساسا

ن�ع های متهای مشخص، کالسر�زیاتاق آموزش بود، و آنجا طبق برنامه
و مراسم ب��ا  شد. زندان�ان گرو� داشتند که جشنآموز�ش برگزار �

ای در ح�اط و ضمن هواخوری اجرا کردند. جمعه ع�ها برنامه�
ایف �کردند. مثً� �ک نفر آواز �� � کردند؛ �خواند؛ کسایف سخ�ف

 کرد. ی فردو� صحبت �به شاهنامهراجع 
شهر هم که بود�م، برای ع�د برنامه داشت�م، برای شب ما بعدا� در رجایی 

او�ن خ�� متفاوت  ۳۵۰گذاشت�م و ... و� چون امکانات بند �لدا برنامه �
های توا�ستند ف�لم ببینند؛ اتا�ت برای کالسش آن �بود، در �ک بخ

آموز�ش داشتند. البته من فقط سه روز آنجا بودم و فرصت �شد که خودم 
کت کنم. و� � شد؛ های مختلف، کالس برگزار �دانم که در زمینه�ش
ی اقتصاد بود چون �� دو نفر اقتصاددان بودند؛ �ک مثً� کال� در زمینه

�ایی داد؛ انگل�� و فرا�سوی و اسپاندا�ست و درس �ه بورس �نفر بود ک
نگاری �اد شد؛ کسایف بودند که روزنامههم سه ز�ایف بود که تدر�س �

هایی  ها�شان، آدمدادند. موارد آموزش متن�ع بود؛ و �سته به توانمندی�
شدند و کالس برگزار که آنجا بودند و اطالعایت داشتند، داوطلب �

، هر اتا�ت برای خودش �ک کتابخانه ۳۵۰الخصوص در بند کردند. ع��
 خویب هم کل بند داشت. حاال �داشت؛ کتابخانه

�
گ��م ی بزرگ و �سبتا

 خوب، نه اینکه با کتابخانه
�
ون مقا�سه کن�م و� در �سبتا هر  های ب�ی

 ی بدی نبود. صورت کتابخانه
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ن �کتاب آوردند �ا کارگزاران ها �نداین شد؟ آ�ا خود ز ها چطور تأمنی
 آنجا ته�ه کردە بودند؟ 

ون � دادند و کتابدر او�ن زندان�ان سفارش � آمد؛ �عيف افراد تقاضا از ب�ی
ون �کردند، موافقت ��  آمد. معموً� زندایف هم کهشد و کتاب از ب�ی

و سه مقطع درفت به کتابخانه. در برد و کتاب �شد، کتا�ش را ن�آزاد �
ون مجموعه کتابهم، عدە  هایی اهداء کردە بودند به زندان. ای از ب�ی

 ی بزرگ دارد، و� ما و زندان�ان س�ا�شهرهم خودش �ک کتابخانهرجایی 
 شهر �ک بخشی ورود به آن کتابخانه را نداشت�م. زندان رجایی اجازە

 دارد که بند س�ا�
گ

 حق استفادە ا-فرهن�
�
، اساسا جا را نداشت. ز آنعق�دیت

ف محدودتر بود. مثً� در بند در رجایی  او�ن ح�اط  ۳۵۰شهر همه چ�ی
شد باز بود و� در هواخوری از هفت صبح تا زمایف که هوا تار�ک �

اش شهر، ما در روز فقط دو �ا سه ساعت هواخوری داشت�م و بق�هرجایی 
 

�
، اجازەبود�م. به» در�سته«را اصطالحا ف تفادە از ی اسخاطر همنی

� رجایی قسمت
 �ا ورز�ش

گ
 شهر را نداشت�م. های فرهن�

 
 شهر بعد از آن چند روز او�ن، وقیت شما وارد رجایی 

�
شد�د، آ�ا مستق�ما

 ودند؟ها در نظر گرفته بی بهایئ بردە شد�د به جایی که برای بق�ه
  شهر، �ک روز ما را در بند قرنطینه نگاە داشتند،در هنگام ورود به رجایی 

 جا، بعد برند آنی زندان�ان را اول �که اصً� جای خویب ن�ست. همه
ف ندارد، کنند به بندهایی که با�د بروند. بند قرنطینه هیچشان �توز�ــــع چ�ی

 � و �س�ار کث�ف است. همه جور آد� هم آنجا هست، از قاتل و قاچاق�پ
ح. در قرنطینه چهار بار سا�

�
تند و ان را گشها�ممواد و معتاد تا سارق مسل

مقادیری از وسا�لمان را برداشتند، مثل مداد و خودکار و ت��ف که برای ر�ش 
تراش�دن داشت�م . بعد از آن �ک روز که در قرنطینه بود�م، فردا�ش قبل 

ای از ظهر رس�د�م به بند زندان. وقيت من وارد بند شدم، دِم در� سالن عدە
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د، و مرا بغل کردند. برای من، چند از دوستانم را د�دم، که منتظر من بودن
جور سازگار شدن با مح�ط بود و آشنایی شهر، �کروز اوِل ورود به رجایی 

 با زندان�ان د�گر. 
 

 ت؟سگ���د سالن، منظورتان چ�ست؟ سالن چه جور جایی وقیت �
 زندان انفرادی بودە. زمان شاە ساخته شدە بودە، زندان رجایی 

�
شهر اساسا

به استفادە نرس�دە و بعد از انقالب افتتاح شدە است. سالن  و� آن زمان 
، که دو  گ��م، راهرویی که � بود به عرض سه م�ت و به طول چهل م�ت

 دو های انفرادی� هایی که در واقع سلولها بود؛ اتاقکاتاقطرفش رد�ف 
ه هایی یب در کم�ت در دو م�ت بود. حدود � اتاق بود در این سالن. اتاق

کرد. واقعیتش شان را مشخص �ای که جل��شان آو�زان بود، ورودیەپرد
این است که در هر اتاق، حدا��� دو نفر با�د سا�ن باشند اما مواق� که 

م و خواب�د�شد، حيت چهار نفر هم در �ک اتاق �جمع�ت زندان ز�اد �
� 

گ
ود که  ب ها بود و حّمام، و �ک پا�رد کرد�م. انتهای سالن دستشویی زند�

ای خواهند س�گار بکشند؛ و درهمان فضگذاشته بودند برای کسایف که �
سالن  ی کتابخانۀم�ت که محل س�گار کش�دن بود، دوقفسه دو م�ت در سه

 هم قرار گرفته بود. 
ون سالن ح�ا� بود برای هواخوری. در بندهای د�گر، در� سالن باز  ب�ی

ر روز فقط دو �ا سه ساعت است و� سالن ما در�سته بود، و ما د
هواخوری داشت�م، و با�ت روز داخل بود�م با در�سته، و از این بخش 

ون برو�م. استفادە از هواخورین� روی �ا حيت هم برای پ�ادە توا�ست�م ب�ی
 دو�دند. چون ��دار گا� اوقات �وسالهای سندو�دن بود، و حيت آدم

اهای آنجا، الاقل در دو سال اول از مشکالت مهم زندان این بود که غذ
�جات و میوە نداشت، و همه دچار یبوست � ف شدند و از فی�ب س�ب

 روزی آمدند این بود که حترها به کسایف که جد�د �های قد��توص�ه
�
تما
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ساعت، �ک ساعت با�د پ�ادە روی کرد تا معدە و رودە کار کند و دفع  ن�م
 آسان شود. 

ها آنجا اصً� نور طب�� نداشت�م. چون حيت پنجرەاین را هم بگ��م که ما 
ون آهن زدە بودند. فقط بع�ف وقت توا�سيت ای را �ها �ک پنجرەرا از ب�ی

آمد. من در پنج سال آمد داخل و هوا هم �باز کيف که از آن نور ک� �
ی زندانم، فقط دو �ا سه بار ماە و ستارە در آسمان د�دم، آن هم زمایف  دورە

�ت در ر�ــع ب�ششد، �که استثنائا اجازە دادند هوا که داشت تار�ک �ک
 ح�اط بمان�م تا ماە و ستارە ها را ببین�م. 

کرد که بودند، و فرق هم ن� عق�دیت -در این سالن، همه زندان�ان س�ا�
، اصالح ، مجاهد با�ش ی با�ش شما بهایئ با�ش ف ، جنبش س�ب ،  طلب با�ش

 کرد با�ش و... . 
 

شهر شد�د، و فضا را از نزد�ک حدس زد که وقیت وارد رجایی شود �
 به

�
 لمس کرد�د، حتما

گ
های قب�، زماین الزم بود تا به نو� رغم آماد�

خودتان را در این فضای �سته وغ��ب پ�دا کن�د. چه مدت طول کش�د 
ون از زندان داشت�د فکر کن�د؟ به آن تا بتوان�د به آن برنامه ر�زی که ب�ی

؟ قرار  ن  با خود، برای ترجمه و برای آموخنت
ف س�ستمات�ک نبود.  ف در زندان، فقط آموخنت اول این را بگ��م که �اد گرفنت
در گفتگوهای آنجا هم، خ�� آموزش وجود داشت. �عيف وقيت تو با 

ی شوی، خود این تج��ه�گذشت بق�ه آشنا � های د�گران، �س�ار �ادگ�ی
فدە سال زندان بود. د�گری حدودا� ب�ست دارد. مثً� آنجا آد� بود که ه

د، با د�گران انها که مدت خ�� ز�ادی آنجا بودەسال آنجا بود . البته بع�ف 
بگ��م  خواهمدهند. �خ�� مراودە ندارند و تنهایی را ب�ش�ت ترجیح �

، در همان ج��ان گفتگوها هم حاصل � ف ی و آموخنت  شد. �ادگ�ی
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کنم برای من بعد از ر�زی شدە، فکر �برنامه یاما ورود جدی به مطالعه
ایی کنم برای هر�زیحدود دو سه هفته اتفاق افتاد. و تالش کردم که برنامه

ی. بخش ی گفتگوهای چند نفرە بود راجع�ادگ�ی به �ک  هایی از این �ادگ�ی
شنا� �ا حيت مثً� گا� در شناخيت �ا روانموض�ع �ا محور خاص جامعه

و کن�م، اش با همد�گر گفتگاخبار روز . مثً� مطليب را بخوان�م و در�ارەمورد 
ن�م، برای به آن گفتگو ک�ا حيت �ک مطلب را بخوان�م و به انگل�� راجع 

 اینکه تم��ن انگل�� شود. 
شهر مشکل �سه�الت هم ز�اد بود، چه از جهت کتاب و البته در رجایی 

 . همانطور که گفتم آنجا گا� اوقات ماە دف�ت و چه از جهت مواد غذایی
آمد. گوشت که اصً�؛ مثً� گوشت عادی �ا گوشت به ماە میوە ن�

خواهم کردە، شا�د بعد از دو سال اول حبسم بود که آمد به زندان. �چ�خ
بگ��م که به مرور و بعد از تعامالیت که شورای سالن با مسئوالن زندان 

فراهم شد. اما پ�ش از آن خ�� محدود�ت داشت، باألخرە �ک امکانایت 
 وجود داشت. 

ی د�گر اینکه معموً� حکم زندان�ان رجایی شهر باال بود، �عيف �ک نکته
ها دە سال، پانزدە سال، چهار سال، حداقل حکم بود و معموً� آنجا حکم

ف ابد و این گونه بود. به بود و  ها ز�ادتر ک� فضای درویف آدمخاطر همنی
 ی فردی داشتند برای خودشان. ها برنامهز آدمخ�� ا

 
 ی فردی چ�ست؟منظورتان از برنامه

�ی  ی مطالعایت داشت، با �ک�عيف مثً� ک� هر روز سه ساعت برنامه
ون هم حوزەهای جامعهکتاب وع  عالقه یشنا�، که ب�ی اش بود و حاال�ش

ه وران حبس فلسفدانم که دو نفر در دکردە بود به خواندن. �ا مثً� �
شنا� بودند؛ �ک وت���ت و روانهای تعل�م خواندند؛ �� دو نفر در حوزە

ی کامل عرفان (آثار موالنا و شمس و عطار و....) خواندە بود و  نفر دورە
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ف زمینه سفارش �کتاب ون �هایی درهمنی ها برنامهآمد. ایندادند که از ب�ی
 ها بود. های فردی آدم

وع شدە بود، با �ک �ا دو نفر؛ زمینهها در آموزش های ز�ان هم فردی �ش
هم فرا�سه و هم انگل��. چون آنجا سه چهار نفر بودند که انگل�� 

وع کردند به آموزش دادن. برای ز�ان فرا�سه خوب � دا�ستند و اینها �ش
اش هم استادی بود که در فرا�سه درس خواندە بود و فرا�سه و فلسفه

 خواندند. ک� هم بود که. دو سه نفر با او فرا�سه �خ�� خوب بود 
 خواست رو� �اد بدهد و� �شد چون کتاب رو� ن�امد. �

آموزش در بع�ف مباحث اجتما� هم بود؛ مثً� دو سه نفر کتایب را 
کردند. اتفاق د�گر این بود که اش با هم صحبت �خواندند و در�ارە�

وزش د�دە بودند، آنجا به د�گران هم آموزش ای آمها ا�ر در زمینهآدم
آمدند و طرف، اطالعا�ش شدند و �دادند. مثً� چهار نفر داوطلب ��

ون که کالس داشتند، آنجا هم کالسرا انتقال � شان را هایداد؛ مثل ب�ی
 کردند. برگزار �

 
ا�ط محدود زندان و در راهروها و اتاق ی های کوچ� که به گفتهدر �ش

ە ن ویی انگ�ی ی بود؟ شما هوا�ش هم نداشت چه ن�ی  ی این تکاپو و �ادگ�ی
ە �ک ف ای بود که تو برای ماندن جور مبارزە بود. شیوە فکر کنم این انگ�ی

هایی بودند که هفدە هجدە سال زندان بودند. انتخاب کردە بودی. آدم
به  شدتمثً� ک� بود که خودش قبً� دا�شجوی پزش� بودە، به

مند بود، مطالعات ز�ادی داشت، انگل�� را خودش شنا� عالقهامعهج
د �� ا و با هم به آمد به گروە مخواند و حيت برای اینکه انگل�� �اد بگ�ی

ود که ها برای این بکرد�م. بخ�ش از این تالشز�ان انگل�� صحبت �
 انبتوایف آن دوران را بگذرایف چون واقعیتش این است که آنجا زم

، �گذشت. وقيت که به گذشته نگاە �ن� ج سال �ا دە سال  بیيف که پنکيف
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گذشته. امروز مثل این است که در چشم به هم زدیف گذشته، و� آن 
 شد. موقع اصً� چشم به هم زدن نبود و وزن زمان خ�� حس �

 
ای برای مقاومت در دوران حبس، ها جز وس�لهاین تالش ها و آموزش

ا�ست دستاوردی شود که در خارج از زندان هم کارکرد داشته آ�ا تو 
 باشد؟

هایی برای اثرگذاری روی خودشان پ�دا ها، راەدرست است که خ�� از آدم
یکردند اما بع�ف � ان شها روی خودشان و آیندەها هم با این �ادگ�ی

هایی نظرم �کردند. بهگذاری ��ما�ه ف  چ�ی
�
اد  � آ�د که �ک تعدادی حتما

 گرفتند که در ادامه
گ

ون از زندان، از آن استفادە کردند،  ی زند� خود در ب�ی
ینه فقط از کتاب  مثل مدرسه بو ها، بل�ه �ادگ�ی

�
 د. های د�گر که واقعا

 
ی ؟ مثال چه ن�ع �ادگ�ی  هایی

بود. شهر نزدند؛ در رجایی مثً� بر خالف او�ن که در آن ساز بود و ساز �
ف ها در رجایی شهر خودش �ک سه�� از بچه  تار درست کرد و�عد نواخنت

ی  هایها در آنجا برنامهتار را �اد گرفت. بع�ف وقتساز را با آن سه ه�ف
 کرد�م. هم داشت�م: مثً� نما�ش اجرا �

 بود. حيت از تج��ههاما غ�ی ازاین
گ

های ا �ا آموزش آ�ادم�ک، درس زند�
هایی را �اد �های مختلف، وا�نشآدم ف فيت که گر ها و �ا رفتارها�شان چ�ی

ی. ن� ر  خواهم اصً� این را دامکان نداشت جاهای د�گر بتوایف �اد بگ�ی
ی ترازو بگذارم، و� این دستاوردها، دستاوردهای متفاویت است؛ حاال کفه

ی چه از روی مطالعه باشد، چه از روی گفتگو و هما يت و ز�سین �ادگ�ی
 باشد، چه از تج��ه

گ
ا�ط، چه از تج��هزند�  هایی خودت در آن �ش

 د�گران. 
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ن زنداین آ�ا رابطه ود؟ های س�ا� ببندیها، بر اساس باورها و گروەی بنی
ی �ا مثال چپ مثً� شما � ن -ا م��توا�ست�د از ک� که جنبش س�ب

�د؟ �ا مثً� �ک اصالح توا�ست ب�ا�د طلب �مذهیب بودە ز�ان �اد بگ�ی
د؟ این تقس�م ون از ها که در ب�ی بندیو از شما تخصصتان را �اد بگ�ی

 زندان در جامعه گا� موجب فاصله است، در آنجا هم بود؟ 
 وجود نداشت. �عيف ابدا� اینجوری نبود که �ک بهایئ این خط

�
ک�ش واقعا

، �ا �ک اصالح ف طلب فقط از �ک اصالحفقط از �ک بهایئ ی �اد طلب چ�ی
د. بخ�ش از ج��ان زندان، در � زمان، این خط ه ها را برداشتک�ش بگ�ی

هایی که آنجا بودند، این را �اد گرفته بودند و اصً� فکر بود و خ�� از آدم
ه از ن است کطور باشد. و این �� از دستاوردهای زنداکردند با�د این�

يف ها را برداشت. �عک�ش ی هشتاد و اوا�ل نود، خ�� از این خطاواخر دهه
 � کرد�م. زندان�ایف آنجا 

گ
ف �کد�گر زند�  آنجا با هم و با پذیرفنت

�
ما واقعا

ون، از دست بهایئ بودند که مثً� خانوادە نيت ها طبق باور سشان در ب�ی
ی ن� ف در  ها اند و� این آدمنجس کردند خوردند چون فکر �خود چ�ی

�س�اری  خورد. بل�ه با ما غذا � ند زندان نه فقط با ما دوست و نزد�ک بود
 ها در زندان تغی�ی کردند . از آدم

نظرم همه پذیرفته بودند، این بود که هرگز ک� آنجا  �ک نکته هم که به
�ی دهد، یبرای اینکه بخواهد د�گری را اقناع کند و اعتقادات د�گری را تغ

کرد. چون واقعیتش این است که هرک� با اعتقاد خودش صحبت ن�
لزل � ف توا�ست این دوران سخت را بگذراند، و ا�ر قرار بود اعتقادش م�ت

 ن�
�
شد. بنابراین، خ�� بحث اعتقادی، به آن مفهوم که شود، طب�عتا

ر مه جو جا هبخواه�م اعتقادمان را به هم القا کن�م وجود نداشت. در آن
باوری داشت�م. س�ا� داشت�م، عق�دیت داشت�م، سيفّ داشت�م، نوک�ش 

ها�شان مس�� داشت�م که پدر� روحایف شدە بود، کردها بودند که بع�ف 
طلب داشت�م و همینطور های چپ داشتند، اصالحنگرش
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تر و کسایف که حيت در مناصب حکوميت بودند، های مذهيب طلباصالح
عيف ها هم که بودند. �م، نهضت آزادی داشت�م، بهایئ مذهيب داشت�-م�

. های مذهيب و دیيف و س�ا� بدون خطتنو� از اعتقادات و نگرش  ک�ش
 

 برگرد�م به فعال�ت
گ

ی و ورز�ش در زندان . گفت�د ک-های فرهن� ه ه�ن
د  شهر بود�د، هرگز اجازە نداشت�شما در این مدت پنج سال که در رجایی 

 زندان �ش��د. که وارد بخش 
گ

 فرهن�
نه؛ اصً�. شش ماە آخری که آنجا بودم ، قبول کردند که �ک نفر برود و 

با�د آن دە   ی بعد ی آنجا ب�اورد و هفتهدر هفته، دە تا کتاب از کتابخانه
د. بعد، البته با انتقال ما به بنکتاب را �س � د باال داد تا دە کتاب د�گر بگ�ی

ا�� که پ�ش آمد،همه ن و �ش
�
ف ک های شخ� ف�کون شد. حيت کتابچ�ی

رد، که که برایتان گفتم را �� از بچه  خودمان را هم گرفتند. آن ساز 
�
های ک

تاری که متأسفانه پارسال اعدام شد، زان�ار مرادی، درست کرد. سه
ت  ح�ی

�
ف بود . بعد از اعدامش ظاهرا� ف�ل� از زمایف که ساخت، واقعا انگ�ی

ندان�ان زد، از �� از ز تار �هم پخش شد. ا�ر زان�ار سه در بند ساز زدە بود 
د�گری که آنجا بود و موس��ت بلد بود، �اد گرفته بود. وقيت او آزاد شد، 

واستند خها �کرد . �� دو بار در بازر�زان�ار خودش همچنان تم��ن �
ند و حيت فکر �  کنم درج��ان انتقال، سازش شکست و د�گر سازش را ب�ب

 به او ندادند. 
ا �� داد، بن��� درس �خط بود و خوشها هم بود که خوش�� از بچه

رد، کارهای دسيت درست �دو تا قلم و حيت با خودکار. �ا بچه
�
کردند: های ک

، هم با نخهم قالب  دستبند و گردنبند درست �با�ف
گ

کردند و های رن�
ت عنوان کسب و کار، درسد و بهدادند. کسایف هم �اد گرفتنحيت آموزش �

خ��دم فروختند. مثً� فرض کن�د که من برای تولد فرزندم �کردند و ��
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ون. �� دو تا از بچهو هد�ه �   ها هم بودند که روی چوب وسنگدادم ب�ی
 کردند. کاری �کندە

 
ا�� که گفت�د حیت تیغ صورت رای  ترا�ش را گرفته بودند، بدر �ش

 آمد؟ ها از کجا �ی این چه وسا�� داشت�د؟ مواد اول�هکارهای دسیت 
ف زان�ار، آنقدر سالبع�ف زندایف  با  های ز�ادی آنجا بودند کهها، مثً� همنی

کردند و برا�شان ها تقاضا �رئ�س زندان رو در رو آشنا بودند. این
 ��گرفتند. و� خخ��دند. گا� اوقات هم به صورت موردی، مجوز ��

هایی � ف م، ساختند. مثً� ما که رفته بود�از اوقات هم با خالق�ت �ک چ�ی
اصً� چاقو نبود آنجا و بعد از دو سال مجوز دادند که چاقو ب�ا�د. در دو 

 بار گوجه �ا خ�ار ب�ا�د زندان، �ا مثً� میوەسال اول، ممکن بود ما� �ک
ای�دند سروی سنگ � تراش�دند،ها خودشان تِه قاشق را �ب�ا�د. و بچه

ند. �ا مثً� این ظرفو �  را ب�ب
گ

های شد چاقو که میوە و خ�ار و گوجه فرن�
ی� مایع ظرف

ام شویی و دستشویی را که پالست�� بود، وقيت تمچهار لی�ت
وراخ ب��دند، بعد سوراخ ساش را �کردند و �ک کفهشد، روی گاز داغ ��
ف �کش. �ا شد آبکردند و �� . همنی  شد تختۀ خردکردن مواد غذایی

وع شد، برگزاری جشن و  ۹۱کنم از سال فعال�ت د�گری که فکر � �ش
کرد�م. هایی تنظ�م �مراسم نوروز و شب �لدا و سایر اع�اد بود. برنامه

مثل شعرخوایف �ا مسابقات گرو�، و سه چهار تایی هم تئاتر. �� از 
ف بود که �� نما�شنامه نجا نوشت و اجرا کرد�م. بند�ان هما از همها ط�ف
، کار محمد رحمان�ان بود که »های تهرانشب«ی د�گر هم، نما�شنامه

صدا هم برای خودشان �ک گروە های خوشاجرا شد. دو سه تا از بچه
که فکر   ای بود خواندند. مثً� ترانهموس��ت درست کردە بودند و ترانه �

ف د، که ترک�ب چند ترانه بود، و جنبهکنم در او�ن ساخته بودن� ی ط�ف
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گفتند که این شناسنامه و آرم زندان است. بنابراین، آموزش داشت و �
ف موس��ت و آواز و کارهای دسيت بود.  ی، همنی  ه�ف

ی ورزش هم، حق�قتش ما امکایف نداشت�م. در همان ح�اط در حوزە
د، فقط بو ی �سکتبال بود که شکست؛ ت��ش هم نخودمان، �ک حلقه

د. تور والیبال کردنها با توپ پالست�� فوتبال بازی �اش بود. بچهحلقه
هم بود؛ دو سه بار جمع شد�م و مجوز گرفت�م و پول داد�م و توپ والیبال 

 کرد�م. خ��د�م و گا� در ح�اط والیبال بازی �
ها خودشان کردند. بچهای بازی �شطرنج هم در سالن بود و عدە

شان های س�گار که رویکردند. با مقواهای کارتنرد هم درست �نتخته
کش�دند، و درهای نوشابه به عنوان مهرە، و �ک تا�  ط�ح تخته نرد �

تخته نرد  یساختند. حيت دو سه بار مسابقهشد، �ا �که از جایی پ�دا �
 برگزار کرد�م. 

 
ی �اد  ن �د. این مستلزم بگ�ی گفت�د که تصم�م گرفته بود�د در زندان آش�پ

ی ن خانه و امکاین برایفضا و لوازم و مواد آش�پ ن و�ز پختست. آ�ا آش�پ
 جا بود؟ آن

خانه، ااست. ک� آنجا ن�» خانهچراغ«اش اصطالح زندایف  ف ز گ��د آش�پ
د: �ی اصطالحات دار خانه. زندان �کگ��ند چراغهای پ�ش �خ�� سال

از زمان رضاشاە ماندە، �عيف جایی که کنم که فکر �» ز�ر� هشت«مثً� 
 خانه هم، هماناصطالح اآلن، پاسدارها هستند. چراغو به زندانبانان

خانه بود. آنجا لوله کش�دە بودند، و گازک�ش شدە بود که پنج �ا شش  ف آش�پ
 ی د�گر هم اضافه کردند و کً� هشتشعله داشت و درمقط� چهار شعله

حدود نود نفر. �ک سینک هم بود برای اینکه ی گاز بود برای �ا دە شعله
. ما ظرف ی �شویی ف شست�م و � با�د در دستشویی هم ها�مان را بتوایف چ�ی
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  و�ز زندان بود. آنهایی شویی جدا�انه وجود نداشت. این، جای پختظرف
 تر بودند، د�گ و �شقاب هم داشتند. که قد��

 غذای خویب غذایی که خود زندان �
�
م ها ه نبود. بع�ف وقتداد، واقعا

ە«ای شهر، که عدەافتاد، الاقل در بند رجایی اتفاق � » خشکیج�ی
ند. �عيف اصً� به جای غذای دوليت مثً� هر هفته �ا هر ماە، مواد اول�ه  بگ�ی

�ا و زمیيف �ا �ک ک�لو ه��ــــج �ا ل��دادند. مثً� سه ک�لو س�بها �به آن
ها، که خودش ف ان غذا درست کنند. غذایی که زندان عدس و اینجور چ�ی

ها.  داد، معموً� گوشت نداشت. عدس� ف پلو بود و ل���ا بود و اینجور چ�ی
دادند، �ا م�غ در خورشت م�غ پخته �گا� اوقات، به ندرت، تخم

ر�ختند. اما در مجم�ع خوب و مغذی نبود؛ مثً� حيت وقيت که غذای �
ه گذاشتند کنجش را دو�ارە �ها بر گرفت�م، بع�ف وقتدوليت �

� مقدار با�د توان ماساعت دم بکشد، چون نپخته بود. البته �کن�م
هایی از فروشگاە زندان بخری.  ف  داشيت که بتوایف چ�ی

ی � ف  مثً� ما در هفته سه روز آش�پ
گ

 کرد�م. منظورم ناهار است. این �ست�
فته بودم، اوا�ل که ر توا�سيت از فروشگاە بخری. آن که چه �داشت به این

ی خشک � ف یگرفت�م که �ُتن ما� و برنج و س�ب ف و با ما�. �ا پلشد س�ب
مش. پلو با کشگرفت�م برای درست کردن عدسمثً� عدس و کشمش �

ح زود کرد�م؛ �� صبتعداد گازها هم چون محدود بود ن��يت استفادە �
ی این بود. می آکرد، �� دیرتر. شیوەشد و درست �بلند � ف ن هم که ش�پ

م، در این پنج سال دست�ار و کمک� ی �اد بگ�ی ف ف شدم و آشخواستم آش�پ �پ
هایی �اد گرفتم.  ف  چ�ی

 
برای غذا خوردن چطور؟ هر کس غذایی که خودش پخته بود �

 شد�د؟ بندی �خورد؟ �ا مثً� برمبنای تقس�م وظا�ف، گروە
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نفر �ا سه نفر، به اصطالح زندان، اغلب گرو� بود. مثً� دو  خوردن غذا
توا�ست�م داشته باش�م، چون ی عمو� ن�شدند. سفرە�» سفرەهم«

جا نبود که همه بتوانند بنشینند. حيت برای دە نفر هم سخت بود که در 
رای پخت�م، مثً� بجم� غذا ��ک اتاق جمع شوند. اما خ�� اوقات دسته

ایئ خورد�م. مثً� ما بهها �کوچک در اتاقهای  � �ا چهل نفر، و در گروە
هم ها نبود، و د�گران هم با ما ها �ک سفرە داشت�م، اما منح� به بهایئ 

یطلبشدند. اصالحسفرە � ف های خود را سفرەها همها و جنبش س�ب
 داشتند. همینطور مجاهدین. 

نوروز،  ایپخت. مثً� بر هایی مثل ع�د ، کل سالن با هم غذا �در مناسبت
دە ف کوچ�   هایخورد�م. حيت سفرەدر، شب �لدا، و... با هم غذا �به�ا س�ی

، به ها ک��شستند. �ا بع�ف وقتانداخت�م و همه �در همان راهرو �
ون ازدواج کردە بود، و  مناسبيت بق�ه را مهمان � ش در ب�ی کرد. مثً� دخ�ت

ً� مناسبت آزادی ک� �ا مث کرد. �ا بهکل سالن را �ک شب شام مهمان �
ات �رفتهها برای سالگرد از دستبع�ف  ی کردند و برای همهشان خ�ی

 پختند. سالن غذا �
 

 روزانه در بند، زنداندر این فعال�ت
گ

ا شما ها کجا بودند؟ آ�بانها و زند�
گذاشتند، �ا حضور داشتند و مراقب بودند  را در آن فضای �سته آزاد �

ن شما و زندانکه کار   ود؟ه بگونها چبانممنو� نکن�د؟ تعامل بنی
برد و ها �ا کارها را �بند بود که نامهتعامل عادی که معموً� با همان وک�ل

د�م، �ک بو » در�سته «گفتند. و� چون ما بانان ا�ر موردی بود، �زندان
و در را  د کردنخواستند، صدا �آ�فون بود که گا� اوقات ا�ر ک� را �

ها در کارهای روزانهطور عادی، آن رفت باال. اما بهکردند و طرف �باز �
ها�مان اصً� مشارکت نداشتند و ها و مراسم و فعال�تی ما �ا جشن

 آمدند. غذا هم که اصً�. ن�
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ای افتاد، �ک بار صبح و �ک بار ع�، فقط بر طور عادی ا�ر اتفا�ت ن�به
ف شوند که تعداد زندان�ان، همان�شمردن زندان�ان  قدر آمدند تا مطمنئ

بازر�  دهد. گا� هم برایاست که این ش�فت، به ش�فت بعد تح��ل �
ر�ختند، که هر سه �ا چهار ماە �ک بار ممکن بود این اتفاق ب�فتد. خ�� �

ون �نا�هایف دە پانزدە نفر � ا هدند و اتاقکر ر�ختند و همه را از سالن ب�ی
دا کنند. پ�» خالِف زندان«اصطالح خودشان، گشتند برای اینکه، بهرا �

ی پ�دا �»خالِف زندان«وجوی حاال در این جست ف کردند، ممکن ، ا�ر چ�ی
آمدند و کاری هم نداشتند؛ ما  طور عادی ن� ساز شود. و� بهبود مسئله

 و جدا بود�م. » در�سته«کامً� 
 

 و 
گ

ها هرگز نظارت �ا آموز�ش شما هم آن �عین در تعامالت فرهن�
 کردند. همرا� ن�

کردند. فقط دو سه تا از این پاسدار�ندها، دا�شجو بودند و با�د نه؛ ن�
ف ترجمه � ند، های اینجا انگل�� بلددا�ستند بچهکردند. و چون �منت

د، خوب بو  شانهایی که انگل��دادند و دو سه تا از بچهها�شان را �مقاله
 کردند. ها کمک �به آن

 
 گ���د، ��از وظ�فه و دا�شجو بودند؟بندهایی که � پاسدار 

که ادب�ات   شان بود بله. خ�� از اینها ��از وظ�فه و دا�شجو بودند. ��
نایی نگار بود و با ادب�ات هم آشهای اینجا که روزنامهخواند و �� از بچه�

 داد. و�گرفت �ا به او �ادیب را از او �های آمد مجلهداشت، مثً� �
ترجمه ز�ادتر بود. واقعیتش این است که خود پاسدار�ندها �ا حيت 

ی ق�هس�ا� با ب-دا�ستند که زندان�ان عق�دیت ها�شان، ��ش�فت
 . کرد اند، و فضای بند ما با بند زندان�ان عادی فرق �زندان�ان متفاوت

 



 �ی با ام شبنم طلو� یگفتگو 

۱۱۷ 
 

ون، ا�د ب�ی م به موض�ع آموزش. اآلن که آمدەگردبرای سؤال آخر بر�
ا�ر بخواه�د بگ���د خودتان چه آموخت�د، و به د�گران چه �اد داد�د، 

 گ���د؟چه �
ام بودە. در زمینهی خودآموزی آ�ادم�ک، شا�د مطالعات فردیدر زمینه

های تخص� خودم که پ�ش از ی آموزش به د�گران هم، من در حوزە
دوران زندان، آموزش داشتم، برای تعدادی از جوانان عالقمندی که در 

ف آزادی بودند،  های دو سه نفرە. �ا کتایب هایی گذاشتم. کالسکالس�ش
ی �� د�گر از در مورد روش های ارتباط یب خشونت را که ترجمه

ون آمدە بود  خواند�م ، با �� دو نفر �همبند�ان بود و منت�ش شدە و از ب�ی
ی موضوعات و های گرو� هم بود که در�ارەکرد�م. بحثو تحل�ل �

ر کدام از های فردی هکرد�م، که تبادل دا�ستهمفاه�م مختلف گفتگو �
 های ارتباطات اجتما� بود. ما در بع�ف از زمینه

 در  یهای من، خود آن تج��هت��ن �ادگرفتهنظرم بزرگالبته به
گ

زند�
ف از تعامل با آدم عيف هاست. �موقعیيت با محدود�ت �س�ار ز�اد و آموخنت

ی است که از تج��هفکر کنم شا�د این مهم ف  ی این دوران ز ت��ن چ�ی
گ

ند�
ها، و ها، تفاوت نگرشها، تفاوت فرهنگدست آوردم. تفاوت تج��هبه

 مسالمت
گ

ف با این تفاوتزند�  ی خ�تهها. این برای من �ادگرفآم�ی
گ

� بزر�
ون،  ون از زندان ن�ست. �عيف من، در ب�ی است. چون این فرصت در ب�ی

ای س�ا� هنگار و چهار نفر که تج��هامکان نداشت همزمان با سه روزنامه
ز�ادی داشتند و ک� که هم زمان شاە زندان بودە، و هم حاال زندایف است، 

 از سازمان مجاهدین خلق مذهيب بودە، �ا چپ بودە، �ا -و با آد� که م�
های متفاوت و با ها با نگرشی آدمبودە و... آشنا شوم. آنجا همه

های متفاوت در کنار هم بودند؛ افرادی که آدم را متح�ی بیيف جهان
افتمدار با شخص�ت کمهایی �س�ار اخالقکردند، آدم� ، از نظ�ی و با �ش

 هر گروە و اعتقادی. 
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کرد. در زندان همه کس نقش بازی ن�که هیچواقع�ت زندان این بود  
 در دوران م���ف  -د�دیخودشان بودند. همه را در همه احوا� �

؛ د�دی؛ بعد از شن�دن خ�ب بد �ا خوب �د�دی� ؛ در خوشحا�د�دی�
اهن و ز�رشلواری هم �  ع��و با ز���وش و ز����ی

گ
ان د�دی . زندان، زند�

 هاست. آدم
ون، حيت کسایف را که با آنها دوستما در ب ا�م، در �ک پردە و قالب ��ی

نقش  توایف اند. چون تو فقط �ک ماە �بین�م اما در زندان، همه رو و ع�ان
، سه ماە � ، ب�ش�ت از این اما ن�بازی کيف توایف خودت توایف نقش بازی کيف

. این هم��سيت خودش به ی از رواداری نظ�ی ی یب نظرم تج��هرا پنهان کيف
 در کنار هم با تفاوت اند�شه

گ
 ها بود. ها و نگرشو زند�

ی آیندەی ما در زندان، شا�د تج��هگفت که این تج��ه�� از دوستان �
های ات و نگرشها با تفکر ای است که ایران با�د داشته باشد، که آدم

ام به عقا�د و باورهای �کد�گر و با حفظ عقا و باورهای  �د مختلف، با اح�ت
 کنند. 

گ
 خودشان، در کنار هم زند�
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 ی خاطرات زندان�ان س�ا� ایراننامهکتاب
وطه تا جمهوری اسال�   از انقالب م�ش

 ته�ه و تنظ�م منصورە شجا�
 

 مقدمه: 
ی ی انگل�� بیبلیوگرا�ف به معنامعادل واژە شنا�کتاب�ا نامه کتاب

ای منظم از آثار مکتوب �ک ن��سندە �ا �ک موض�ع خاص س�اهه
شناخيت (نام ن��سندە، شنا� به مجموعه اطالعات کتاباست. کتاب

، تار�ــــخ انتشار، تعداد صفحات)   جم، محل انتشار، نا�ش عنوان، م�ت
ف کتاب شود. در غرب،گفته � توسط جالینوس، پزشک  شنا�اولنی

، در ته�ه شد که » های منکتاب«ی دوم م�الدی با عنوان سدە یونایف
د�م اثر ابن ن» الفهرست«گرفت. کتاب ی آثار وی را در بر�مجموعه

ف از قد��  های جهان اسالم به ز�ان عریب است. شنا�ت��ن کتابن�ی
ف فهرست کتاب  مشار در سال بابا های چایپ فار� توسط خاناولنی

توسط بنگاە ترجمه و ��ش کتاب منت�ش شد که �ک کتاب ۱۳۳۷
هزار کتاب چایپ فار� را ۱۴نگر بود و مشخصات شنا� گذشته
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شنا� دەی زمایف کوتا�، کتاب�س از آن و درفاصله ١گرفت. در�ر�
شنا� های ایران به همت ای�ج افشار، که به پدر کتابی کتابساله

 های استاندارد جهایف منت�ش شد. است، منطبق با شیوە ایران مشهور 
ف بر اساس عنوان  شنا�ی رایج تنظ�م کتابشیوە ق زمنی ها در م�ش
ها را به ها بودە است اما در کشورهای ارو�ایی که معموً� کتابکتاب

 شناسند شیوەی آنها �اسم ن��سندە
گ

ی تنظ�م بر اساس نام خانواد�
سنت که در حال حا�ف سنيت رایج در جهان است، ن��سندە است. این 

ها �� شنا�شنا� ای�ج افشار درایران رایج شد. کتاببا انتشار کتاب
ف از منابع م��وط به �ک  از ابزار مؤثر برای انتخاب کتاب، اطالع �افنت

ف منبعموض�ع مشخص �ا �ک ن��سندە شنا� �ک ی خاص و ن�ی
 پژوهش خاص است. 

 
 ی خاطرات زندان�ان س�ا�هنامتوص�ف کتاب

های شنا�ی کتابی خاطرات زندان�ان س�ا�، در دستهنامهکتاب
�ا » خودنوشت«گنجد که شامل فهرست خاطرات موضو� �

وطه تا جمهوری » د�گرنوشت« دوران زندان مبارزان س�ا� از م�ش
 

گ
ی مبارزان س�ا� به خودی� خود مورد نامهاسال� است. �س، زند�

 این کتاب نظر 
گ

هایی که شامل خاطرات نامهشنا� ن�ست. اما زند�
های دوران زندان هستند، از این قاعدە مستثيف است. دعاوی و دفاع�ه

شدە شنا� ن�امدە مگر این که همراە با ی افراد در این کتابمنت�ش
خاطرات زندان منت�ش شدە باشد. افزون بر این، خاطرات زندان�ان 

 و گروگاننظا�، ا�ای جن
گ

ف در این اثر مورد نظر � های دیپلمات�ک ن�ی
های فقدان خاطرات خانوادە نامه،نبودە است. آخ��ن ع�ب این کتاب

                                                
. و�راستاران عباس حری، نرگس �شاط. ابراه�م ةداير  . ١ المعارف کتابداری و اطالع رسایف

 ۱۳۸۱افشار. تهران: کتابخانه م� ایران. 
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ح مالقات با زندایف است  زندان�ان س�ا� از سخيت  های آن دوران و �ش
شنا� �عيف خاطرات زندان�ان که به لحاظ تع��ف ناظر بر کتاب

، این کتابجای ن�شنا� س�ا� در این کتاب ف گرفت. از نظر شکل ن�ی
نامه فقط شامل فهرست خاطرایت است که به شکل کتاب منت�ش شدە 

نامه و �ادداشت در رسانه است. بنابراین، مطاليب که به صورت مقاله،
شنا� لحاظ �شدە های اجتما� منعکس شدە در این کتابها و شبکه

 است. 
 

 نامهبندی و تنظ�م کتابفصل
وطه در سال نامه بر اساس چهار دورەین کتابا ی تار��ف از انقالب م�ش

اضات سال  ۱۲۸۵ بندی شدە است. هرچند هنوز فصل ۱۳۹۸تا اع�ت
بندی بر مبنای ای از وقایع اخ�ی منت�ش �شدە است اما این تقس�مخاطرە

ش کتاب شنا� همچنان قابل وقایع تار��ف است که در صورت گس�ت
 ها بر اساس الفبایی بود. ذ�ل هر دورە، تنظ�م مدخلاستفادە خواهد 

ف محل الفبایی کتاب هایی که نام ن��سندە �ا گردآورندە است. برای تعینی
ی آنها فاقد نام ن��سندە �ا گردآورندە و و�راستار بودە است، شناسنامه

� مندرج در کتاب استناد شدە است. 
گ

 به نام نا�ش و مؤسساِت فرهن�
 

 نامهکتابها در  �شانه
های هر مدخل وجود چنانچه ترد�دی در صحت اطالعات و شناسه

داشته، آن بخش در م�ان دو کروشه آمدە است. در کمبود اطالعات 
مستند برای هر شناسه، از اصطالحات استاندارد جا�گ��ن استفادە 
شدە است. برای مثال، {یب نا} �عيف کتاب فاقد اطالعات م��وط به 

تا} �عيف بدون تار�ــــخ و {یب جا} �عيف ذکری از محل ��ش یب نا�ش است، {
 �شدە است. 
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 وجوهای جستروش

ها، کتابنامه از ط��ق جستجو در کتابخانههای این کتابمدخل
ف جستها ، کتابخانهفرو�ش  نيت اطالعات های شخ� و ن�ی وجوی این�ت

ف سامانه ست شنا� م� ایران به دی کتابم��وط به ��ش کتاب و ن�ی
نامه به  ی این کتابت��ن مناب� که در ته�هآمدە است. اما �� از مهم

ی زندان بود که به هایی در�ارەکار آمد، فهرسيت از خاطرات و داستان
ە برادران و رضا معیيف ته�ه و به لطف هر دوی این ع��زان  همت من�ی

 در اخت�ار من قرار گرفت. 
ها و اشکاالیت دارد  ترد�د کمبودت و یب این کتابنامه گام اول در این راە اس

رود در آیندە توسط عالقمندان و متخصصان تصحیح و که ام�د �
ستند برای م» تلخ«تکم�ل شود. ام�د است که این اثر همچون خورا� 

ف پژوهش های م��وط به زندان و زندان�ان س�ا� در حفظ �اد ساخنت
�ن« ف راە آزادی،» ش�ی  و عدالت به کار آ�د.  برابری مبارزان راستنی
 

وطه و پهلوی اول   دوران م�ش
. �ادداشت ،. آوا�س�ان١ -۱۹۲۸های های زندان (سالاردش�ی

 ج. ۲. ۱۳۵۸ی ایران، . اردش�ی آوا�س�ان. حزب تودە)۱۹۴۲
ع� شاە و زندان باغشاە: کودتای محمد. . انوار، �عقوب٢

و�ژە(بخ�ش از خاطرات آقا س�د�عقوب انوار. تهران: نگاە نو 
 . ۸۴-۷۲صص  . ۱۳۸۵نامه) 

ف کامل . پ�شه٣ وری، س�د جعفر. زندان رضا شاە: منت
وری. محا�مات، دفاع�ات و خاطرات زندان س�دجعفر پ�شه

هران: ی شاه�خ فرزاد. تجعفر پرو�ز، تحقیق، تدو�ن و و�راسته
�ن: گ��ندە،   ص. ۲۲۳. ۱۳۸۵ش�ی



 رانیا ا��س ان�خاطرات زندان یکتابنامه

۱۲۳ 
 

 ر، فرصتای، انور. خاطرات س�ا�: پنجاە و سه نف. خامه٤
گفتار، بزرگ از دست رفته ، از ا�شعاب تا کودتا. تهران: ��ش

با عنوان  ۱۳۶۲ص. عکس. (این کتاب در سال ۱۰۹۱ . ۱۳۷۲
 در دو جلد منت�ش شدە است.)» خاطرات دک�ت انورخامه ای«
، ع�. ا�ام محبس به انضمام �ادداشت٥ های جد�د . دشيت

ف دورەن��سندە در�ارە های سال ی حبس خود در ی سومنی
 ص.  ۲۹۴ . ۱۳۳۹تهران: ابن سینا،  . ۱۳۱۵و  ۱۳۱۴

، پنجاە و سه نفر. تهران : . علوی، بزرگ. ۶ کب�ی  . ۱۳۵۷ام�ی
 ص. ۲۴۲

 
     دوران پهلوی دوم

های . آرامش، احمد. هفت سال در زندان آر�امهر، �ادداشت۷
 

گ
. تهران: احمد آرامش، زند� ف نامه و مقدمه از اسماع�ل رائنی

 ص. : مصور، نمونه.  ۲۸۰. ۱۳۵۸و ��ش کتاب، بنگاە ترجمه 
ی مردم، های زندان. {یب جا}: روزنامه.  آهن، ا. �ادداشت۸

 یشنا� م� ایران با �شناسهص. (این کتاب در کتاب۱۴۶
ف موجود است.) ی ن�ی  احسان ط�ب

). چ��ینه، بهرام . ابراه�م٩ زادە، راض�ه (راض�ه غال� شعبایف
 . ۱۳۸۱ای. تهران: دادار،زن تودە(و�را�ش). خاطرات �ک 

چه١٠ . قم: .  ابومحمد، ع�. از دف�ت ی خاطرات �ک زندایف
 ص.  ۶۲ . ۱۳۵۹��ش حجت، 

ز  یرضا؛ ک��م�ان گلش�د؛ با مقدمه. اسکندر�ون، ع�١١ ف���ب
رئ�س دانا. کمون زندان �ک روا�ت تار��ف با رو�کرد جامعه

ن، . تهران: گل آذیی پهلوی دومشناخيت از کمون زندان در دورە
 ص: مصور.  ۲۰۵ . ۱۳۹۷
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ی زندان�ان س�ا� . امجدی، جل�ل. پرواز از قفس: �ادنامه١٢
مسلمان قبل از انقالب اسال� خراسان (آزادگان س�ا�). 

. مشهد: سخن )،  ۴۳۰ . ۱۳۹۴گس�ت
گ

ص.: مصور (بخ�ش رن�
 نمونه، عکس. 

. امجدی، جل�ل. دلدادگان آزادی. مشهد: بهاراند�شه، ١٣
۱۳۹۶ . 

، محمد. ب�ست وشش نفر. تهران: آزاد مهر، ۱۴ . ۱۳۸۵. امیيف
 ص. ۱۲۰

، محمد.{و�راستار س�د عباس س�د محمدی}. ١٥ . امیيف
مؤلف}، تار�خچه . تهران: {نا�ش گ

ی �ک باور زندان و زند�
 ص: مصور، عکس، نمونه.  ۱۳۰ . ۱۳۹۴

یف خوشخو، محمدجعفر. و�راستار ا�مایف خوشخو، . ا�ما١٦
ماە! خاطرایت از شکنجه در ساوا� شاە که هرگز ۹روز از ۹ندا. 

ص.  ۸۱ . ۱۳۹۶نبا�د فراموش شوند. سمنان: ��ش خوشخو، 
 مصور. 

آذین، م. ا. ( محمود اعتمادزادە). مهمان این آقا�ان. . به١٧
 ص.  ۲۱۷�۱۳۵۸تهران: آ�اە، 

ی شدە: . ب�ات، کاوە و ۱۸ ، مج�د. خاطرات دوران س�پ  تفر�ش
خاطرات و اسناد یوسف افتخاری. تهران: ��ش فردوس، 

۱۳۷۰ . 
پور، شهرنوش. خاطرات زندان. استکهلم: . پار�١٩

�اران،   ص.  ۵۱۸ . ۱۳۷۷��ش
م. نامه۲۰ ، مح�ت عبدهللا �ایف ؛ م�ی های . پا�زاد، هایف

ان،زندان:  ص:  ۵۴۴.  ۱۳۹۶ مروری بر خاطرات. تهران: اخ�ت
ی (کتاب حا�ف جلد چهارم از مجموعه مصور، نمونه عکس. 
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است که شامل خاطرات » صفحایت از تار�ــــخ معا� ایران« 
نگار و مصط�ف مف�دی شادروان عباس رادن�ا، محمد �سته

 است.) 
جعفر،. پ�شه٢١ چاپا حا�ف ال�ان. همراز، رضا.  وری، م�ی

�ز: �اران، ز�ندان خاطرە  ص. تر�.  ۲۰۸ . ۱۳۸۶لری. ت�ب
. پ�مان، هوشنگ. راز محکوم�ت من به اعدام چه بود؟. ٢٢

 ج: مصور، نمونه، عکس. ۲ . ۱۳۸۴تهران: آوای کالر، 
. جاودایف مقدم، مهدی (تدو�ن). خاطرات احمد ۲۳

 ۳۲۰. ۱۳۸۹منصوری. تهران: مرکز اسناد انقالب اسال�، 
 ص. 
(فت�)، ع�. � پرشور و د� آرام: . حاج فتحع� ٢٤

 و سه دورە در چهار زندان قزل قلعه، کمیته
گ

ی خاطرات زند�
ک، ق�، زندان دوِلتو. تهران: گواهان.   ۱۸۱. ۱۳۹۴مش�ت

 ص.: مصور، نمونه، عکس، جدول. 
�زی، و�دا. داد یب ٢٥ ف زندان زنان . حاجيب ت�ب داد: نخستنی

 . ۱۳۹۸-۱۳۸۳هران: بازتاب نگار، ت . ۱۳۵۷-۱۳۵۰س�ا� 
ج. (این کتاب ابتدا توسط انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان ۲

 منت�ش شد.)
. سفر ب��ال٢٦ ی جنبش های آرزو. شکل. حم�د�ان ن�ت گ�ی

�ت.  چ��� فدای�ان خلق، انقالب بهمن و سازمان فدای�ان ا���
 ص: تص��ر ۴۲۴ . ۱۳۸۳آرش،  استکهلم: 

�خت�ار. . ح�دری، محسن. خ٢٧ ف ام�ی اطرات زندان حسنی
 ،  ص.  ۱۳۷ . ۱۳۹۵تهران: ��ش تميت

، س�دسه�ل. زندان. آمل: وارش وا، ٢٨ ص: ۳۲ . ۱۳۹۲. خال�ت
 مصور. 
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. خاطرات س�امک لطف٢٩ ف ال� از . خ�و�ناە، محمدحسنی
ج: ۲ . ۱۳۹۴سازمان انقالیب تا انقالب. تهران: خجسته، 

 مصور. 
ها: خاطرات زندان کاوە زادە، کاوە. پادشاە زندان. داداش٣٠

 ص. ۲۷۲ . ۱۳۸۹زادە. تهران: خجسته، داداش
. داودآبادی، حم�د؛ دباغ، طاهرە؛ سال�، احمد. خاطرات ۳۱

ی جنات فکه، شکنجه. تهران: مؤسسه  ه�ف
گ

. ۱۳۸۰ی فرهن�
 ص.: عکس. ۴۴
ف. خاطرات صفر خان . درو�ش�ان، ع�٣٢ ا�ش

های شاە دان� و دو سال مقاومت در زن (صفرقهرمان�ان): 
چشمه، در گفت ف درو�ش�ان . تهران: ��ش وگو با ع� ا�ش

 ص.  ۴۵۰. ۱۳۷۹
های . دلدم، اسکندر. ا�ار زندان او�ن، ساوا� در بازی٣٣

افات جالد توانگری، فعال�ت ساوا� عل�ه  ، اع�ت آس�ایی
ص: مصور، ۱۳۲}. ۱۳های نژادی. {یب جا}: بهروز. {اقل�ت
هللا طالقایف از مدت اقامت ت(به انضمام خاطرات آ� نمونه. 

 در زندان او�ن). 
ف. حماسه ،. دهقایف ٣٤ ی مقاومت. {لندن}: انتشارات ا�ش

 . ۱۳۸۳های فدایی خلق، چ��ک
. رض��ان، س�دمحمود (گردآوری و تدو�ن). تلخند زندایف ٣٥

ت ایران،  ص.: مصور( بخ�ش ۱۷۵ . ۱۳۹۱. تهران: موزە ع�ب
 )، عکس. 

گ
 رن�
طرات �ک چ��ک در زندان. {یب جا}: . زرکار، یوسف. خا٣٦

 ص.  ۳۰۸ . ۱۳۵۳انتشارات جبهه م� خارج از کشور، 
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، ع�٣٧ اصغر. شکنجه در ع� پهلوی: (خاطرات . سل�مایف
 ، ف  . ۱۳۹۳زندان�ان س�ا� قبل از انقالب). استهبان: والتنی

 ص.: عکس.  ۴۴۹
. سما�ار، عباس. من �ک شور�ش هستم: خاطرات زندان. ٣٨

 ص.: مصور، عکس.  ۴۴۲ . ۱۳۸۱تهران : مهراند�ش، 
�ف۳۹ . �ادداشت. �ش های زندان. تهران : موزە آبادی، مرت�ف

ت ایران،  عکس. ص.: نمونه، ۴۲۰. ۱۳۸۸ ع�ب
گاە هایی از شکنجهناپذیر{ مستعار}. �ادداشت. شکست۴۰

خارج از  نهضت آزادی ایران ( وست: زندان او�ن. ماساچ
  ص.  ۴۵کشور). { یب تا}. 

های �خ. تهران: ورجاوند، نژاد، احمد. برف. ص�ف ٤١
 ص. } ۳۸۴.{۱۳۸۳

ی،۴۲ ی های زندان. {یب جا}: روزنامها حسان. �ادداشت. ط�ب
شنا� م� ایران با ص. (این کتاب در کتاب۱۴۶مردم، 

ف موجود است�شناسه  .)ی آهن.ا ن�ی
مجموعه  ابد+ دە سال: . عابدی، هادی . (تدو�ن) ٤٣

. با همکاری دف�ت فرهنگ  فتورایی �ت�پ دوم ا��ب خاطرات ام�ی
کت و مطالعات پا�داری ادارە . تهران: �ش ی کل مرا�زاستایف

ص: مصور، نمونه.  ۲۱۶. ۱۳۹۴ی مهر، انتشارات سورە
 .)(بخش اول این کتاب خاطرات زندان در دوران پهلوی است

، محمدع�. درد زمانه٤٤ : خاطرات محمدع� . عمویی
ص:  ۵۳۶ . ۱۳۸۰تهران: اشارە،  . ۱۳۵۷-۱۳۲۰عمویی در

 تص��ر، عکس. 
: خاطرات زندان�ان س�ا� قبل ٤٥ . تا رهایی ف . غفاری، حسنی

کت انتشارات سورە ی مهر، از انقالب اروم�ه. تهران: �ش
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) نقشه، جدول، عک ۱۴۰. ۱۳۹۶
گ

 س. ص: مصور( بخ�ش رن�
 نمونه. 

٤٦ ، ، مهدی. بازجویی . تهران: �ایی  ص.  ۲۲۴ . ۱۳۸۴. غيف
، مهدی. زندان چه �٤٧ کند؟ : شناخت و آس�ب. غيف

ی بان: مجموعه مقاالیت در�ارەشنا� زندان، زندایف و زندان
بان با تک�ه بر تج��ه و مقوله زندان، زندایف و زندان

ران: صمد�ه، قبل و بعد از انقالب اسال�. تهمشاهدە، 
 ص.  ۱۱۱ . ۱۳۹۸

. غ�اث�ان، سع�د (تدو�ن). قفس داغ، خاطرات زندان�ان ۴۸
ک ضد خرابکاری. س�ا� قبل از انقالب در کمیته ی مش�ت

ت ایران، تهران: موزە  ص.}  ۱۱۱. {۱۳۸۴ی ع�ب
. غ�اث�ان، سع�د. تار�ک روشن: خاطرات سه نفر از ٤٩

ت ی ع�ب زندان�ان س�ا� قبل از انقالب اسال�. تهران: موزە
 ص: مصور، عکس، نمونه.  ۲۰۷. ۱۳۸۸ایران، 

های ای از نا�فته. غ�اث�ان، سع�د. خاطرات زندان: گ��دە٥٠
زندان�ان س�ا� رژ�م پهلوی.{برای} دف�ت ادب�ات انقالب 

کت ، حوزەاسال� ی سازمان تبل�غات اسال�. تهران: �ش ی ه�ف
 ص.  ۴۴۶. ۱۳۸۸ی مهر، انتشارات سورە

های همراە: خاطرات زندان. . فخاری، حسن. سا�ه٥١
 ص: تص��ر، نمونه.  ۳۷۶ . ۱۳۸۷استکهلم: آلفابت ما���ما، 

، حمزە. از آن سال۵۲ های د�گر. کلن: ها و سال. فالحيت
 ص.  ۴۴۰. ۱۳۸۵انتشارات فروغ. 

. قاس�، س�د ف��د (گردآوری و تدو�ن). خاطرات زندان�ان ٥٣
ص: عکس،  }۱۶۰{ . ۱۳۷۵فل� االفال�. خرم آباد: پ�غام، 

 مصور. 



 رانیا ا��س ان�خاطرات زندان یکتابنامه

۱۲۹ 
 

 حسن. گلبانگ ��لندی. بردسکن: مطلق، محمد . قان�٥٤
 ،  ص.: مصور، عکس.  }۳۹{ . ۱۳۹۵پرن�ان ه�ف

قرار: های یب . کاظ�، محسن (تحقیق و تدو�ن). سال٥٥
اطرات جواد منصوری. (برای) دف�ت ادب�ات انقالب خ

ی اسال�{حوزە کت ی ه�ف سازمان تبل�غات اسال�}. تهران: �ش
ص: مصور، عکس، ۷۵۶. ۱۳۹۲ی مهر، انتشارات سورە

 نمونه. 
(دباغ). . کاظ�، محسن. خاطرات مرض�ه حد�د�پ ٥٦

کت انتشارات سورە ص:  ۳۲۳. ۱۳۸۴ی مهر، تهران: �ش
 عکس، نمونه. 

. کانون زندان�ان س�ا� مسلمان قبل از انقالب . انقالب، ٥٧
دیروز، امروز، فردا. جم� از ن��سندگان و زندان�ان س�ا� 

{برای} کانون زندان�ان س�ا� مسلمان قبل از قبل از انقالب. 
ص: مصور، ۲۸۲ . ۱۳۹۶انقالب. تهران: انتشارات ام�د فردا، 

 عکس. 
�ستوە،  رؤ�ا. رشت:  . ک�افر،س�د نوری. واقع�ت در ۵۸

 ص.  ۲۲۴. ۱۳۹۳
، �عقوب (گردآوری و تدو�ن). تاز�انه٥٩ هدف. های یب . لط�ف

ت ایران، تهران: موزە  ص: مصور، نمودار.  ۲۰۰. ۱۳۹۱ی ع�ب
، �عقوب. فل� االفال� زندان �د پهلوی. تهران: ٦٠ . لط�ف

ت ایران، موزە ص.: مصور، جدول، عکس، ۲۱۲ . ۱۳۹۲ی ع�ب
 نمونه. 

، �عقوب. قزل قلعه زندان �خ پهلوی. تهران: ٦١ . لط�ف
ت ایران، موزە ، نمونهص: مصور، نقشه،  ۳۰۹. ۱۳۹۱ی ع�ب

 عکس. 
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۶۲ . ف آن روز. تهران: قص�دە �ا،  ساعت چهار . محتاج، مهنی
 ص.  ۳۹۰. ۱۳۸۳

 . ۱۳۹۷ن�ا، محمدجواد. حکا�ت ق�. تهران: نگاە، . مرادی٦٣
 دان ق� از آغاز تا فرجام.)ص: مصور. (عنوان د�گر: زن۳۸۹

ن�ا، محمدجواد. زندان ق� از آغاز تا فرجام. . مرادی٦٤
ی سپ�دەتهران: مؤسسه  ه�ف

گ
، ی ماندگار ایران�انی فرهن�

 ص: مصور. ۳۶۷. ۱۳۹۷
، محمدمحسن. خاطرات ع� تمس�. تهران: ٦٥ . مصح�ف

ی دف�ت ادب�ات انقالب سازمان تبل�غات اسال� حوزە ی ه�ف
 ص. ۳۳۶ . ۱۳۹۵. اسال�

 ۴۷۹۱های درخت انار: �ادهای عباس. شکوفه ،. مظاهری٦٦
کلن:    . ۱۳۵۷-۱۳۴۴روز زندان در د�کتاتوری شاهنشا� 

 ص.  ۳۰۴ . ۱۳۸۵گفتگوهای زندان، 
ص.:  ۶۲۰.  ۱۳۷۷. مقاومت در زندان. تهران: قلم،٦٧

 مصور. 
. مالز�نل، حم�درضا. زندان در زندان: خاطرات حسن ٦٨

ی}، دبرای سازمان تبل�غات اسال� حوزەاصغرزادە. { ف�ت ی ه�ف
کت  فرهنگ و مطالعات پا�داری استان قزو�ن. تهران: �ش

 ص.  ۱۷۰ . ۱۳۹۸ی مهر، انتشارات سورە
ف (تدو�ن). ٦٩ ، محمدحسنی . منصوری، جواد. مصح�ف

خاطرات �ک دیپلمات: خاطرات طاهری، فرهاد (و�راستار)، 
انقالب اسال�{سازمان  جواد منصوری. {برای} دف�ت ادب�ات

کت انتشارات تبل�غات اسال� حوزە ی}. تهران: �ش ی ه�ف
 ج: مصور، عکس، نمونه. ۲. ۱۳۹۴ی مهر، سورە



 رانیا ا��س ان�خاطرات زندان یکتابنامه

۱۳۱ 
 

. معاونت . مؤسسه٧٠ ی تنظ�م و ��ش آثار امام خمیيف
. خاطرات ع� صباغ ثایف  تهران:  ). ۴۹-نژاد (�ادهاپژوه�ش

، مؤسسهمؤسسه ی  چاپ و ی تنظ�م و ��ش آثار امام خمیيف
عروج،   ص: نمونه.  ۲۵۰ . ۱۳۹۸��ش

 کتاب مسافر (ته�ه وتنظ�م). ستارگان . مؤسسه٧١
گ

ی فرهن�
درخشند: خاطرایت از زندان�ان س�ا� قبل ها هم ��شت م�له

 ص.  ۴۸. ۱۳۸۹از انقالب. تهران: کتاب همه، 
هللا میث� از نهضت هللا. خاطرات لطف. میث�، لطف٧٢

 ج.  ۳ . ۱۳۸۹-۱۳۷۸تهران: صمد�ه،  آزادی تا مجاهدین. 
. مسئله٧٣ ف ، غالمحسنی از: مصطفوی،. نقیيب  ی شکنجه. ش�ی

 ص: مصور.  ۱۴۷. ۱۳۵۸
ارە٧٤ های آفتاب در . ه�ف و ادب�ات بالندە (به کوشش). �ش

ە. لندن: انتشارات ه�ف و ادب�ات بالندە،  ها و دف�ت شب تار: دف�ت
 ص.  ۱۰۶ . ۱۳۵۷

 
 ۱۳۶۷-۱۳۵۸دوران جمهوری اسال�  

های جمهوری . آذر�، کتایون. مصلوب. خاطرایت از زندان٧٥
 ص.  ۳۷۰ . ۱۳۸۰اسال�. کلن: فروغ، 

 -گرم: گزارشهایی به شکنجه. اسدی، هوشنگ. نامه٧٦
ص: مصور،  ۵۸۶ . ۱۳۹۲خاطرە. لندن: اچ اند اس مد�ا، 

 جدول، عکس. 
ذشت، خاطرات �ک . اسکندری، محمدرضا. بر ما چه گ٧٧

 . ۱۳۸۳مجاهد. پار�س: خاوران، 
. عادل. اسماع�ل٧٨ آباد، رنج ماندگار. استکهلم: پور، جهانگ�ی

 . ۱۳۸۹انتشارات باران، 



 �ادهای زندان

۱۳۲ 
 

، مهدی. و�راستار بهروز ش�دا. کالغ و گل �خ. ٧٩ . اصالیف
 ص. ۴۲۴ . ۱۳۸۸{یب جا}: ��ش آرش، 

ابراه��، روز�ه. نا�فته٨٠ در   ۱۳۵۷هایی از انقالب . ام�ی
انتظام به انضمام بر�ف مصاحبهگفت ها، پ�اموگو با عباس ام�ی

 ص.  ۳۹۷ . ۱۳۸۷ها. پار�س: انتشارات خاوران، ها، نامه
: {یب نا} :  . ۶۷. انصاری، مسعود. کشتار ٨١ ف . ۱۳۸۱واشنگنت

 ص.  ۳۰۸
، آزادە. ف��ب٨٢ خوردگان قرآن. پار�س: ا�شارات . ایرایف

  ص.  ۵۰۲ . ۱۳۷۹خاوران، 
ز، د. از او�ن تا پاس�ال: خاطرایت از زندان. ٨٣ های داخل و ال�ب

 ص.  ۳۸۱ . ۱۳۷۹خارج کشور. تورنتو:{ یب نا}، 
ە. حق�قت سادە: خاطرایت از زندان٨٤ های زنان . برادران، من�ی

جمهوری اسال�. هانوفر: �شکل مستقل دموکرات�ک زنان 
 ،   ج: مصور. ۲ . ۱۳۷۳-۱۳۷۱ایرایف

ی، س�اوش. دیو ٨٥ . {پار�س}: پرنگ، ار هللا. �ش�ی  . ۱۳۶۱ا��ب
 ص.  ۱۴۲

، فرهاد؛ داوران، حب�ب٨٦ هللا. در مهمایف حاج آقا، . بهبهایف
اف. {یب جا: یب نا}  (عنوان د�گر:   . ۱۳۸۲داستان �ک اع�ت

اف  ) داستان �ک اع�ت
، فرهاد. بار د�گر مهمان شدم: خاطرایت از ٨٧ . بهبهایف

ی و زندان مجدد. تهران. ام� ص.  ۲۰۰.  ۱۳۸۵د فردا،دستگ�ی
 نمونه، عکس . 

. �ه جنگل ستارە٨٨ ف حسنی .  : خاطرات زندان. بهبودی، ام�ی
 ص.  ۳۲۹ . ۱۳۹۵: انتشارات فروغ، کلن



 رانیا ا��س ان�خاطرات زندان یکتابنامه

۱۳۳ 
 

. پار� پور، شهرنوش. خاطرات زندان. استکهلم: ��ش ٨٩
 ص.  ۵۱۸ . ۱۳۷۷باران، 

آلمان ». بهار آزادی«در » ق�«. پا�ا، ا. زندان توح�دی ٩٠
: بازت  ص.  ۴۶۸ . ۱۳۶۸اب، غریب

ی الله عبا�. {یب جا}: �س�م، . پرواز، ���ن. ز�ر بوته٩١
 { بدون صفحه شمار}. ۱۳۸۰

دی نابرابر: ٩٢ گزار�ش از هفت سال زندان . پرورش، ن�ما. ن�ب
ص:  ۱۴۰ . ۱۳۷۴آلمان: اند�شه و پ�کار،  . ۱۳۶۸تا  ۱۳۶۱
 عکس. 

، زهرە. ر�شه درخا�. کلن: انتشارات فروغ، ٩٣ . تنکابيف
۱۳۹۲ . 

. ثابت، ف��با (فائزە). �ادهای زندان. پار�س: انتشارات ٩٤
 ص. ۲۰۸ . ۱۳۸۳خاوران، 

 ج : مصور. 
ی پنج سال و اندی. {یب نامه. جعفری، محمد. او�ن، گاە٩٥

 . ۱۳۸۰ جا}: برزاوند،
هایی  ( �اد از رنجن .  جاللوند، فاطمه. آن روزهای نامه��ا٩٦

ت ایران، ا�م...). تهران: موزەکه بردە ص.: ۳۹۸. ۱۳۸۸ی ع�ب
 مصور، نمونه. 

کو (گردآورندە). این سفر � �.  جهایف ٩٧ اهد خو اصل، ش�ی
ص: مصور،  Apec ،۱۳۹۳ .۲۳۶و دل... . استکهلم: 

 نمونه. عکس، 
حسن، هنگامه. چشم در چشم هیوال، خاطرات . حاج٩٨

 ص.  ۱۸۲ . ۱۳۸۲{فرا�سه}: انتشارات انجمن هما،زندان. 



 �ادهای زندان

۱۳٤ 
 

ح�دری، اعظم. بهای ا�سان بودن، خاطرات زندان. . حاج٩٩
 ص. ۱۹۴ . ۱۳۸۳{فرا�سه} انجمن هما. 

 ها: مرجان افتخاری). �ادها و د�دگاە.  خ�وی، پرو�ن (١٠٠
کلن : .  ۶۰ی های جمهوری اسال� در دههخاطرایت از زندان
 ص.  ۱۴۱. ۱۳۸۷انتشارات فروغ، 

های س�ا� . در راهروهای خون: گزار�ش زندە از زندان١٠١
 ی دموکرات�ک ایران�ان،رژ�م جمهوری اسال�. فرا�سه: جامعه

 ص.: مصور. ۴۹. ۱۳۶۴
. درو�ش، حسن. و هنوز قصه بر �اد است. ا�االت ١٠٢

 ص. ۲۰۶ . ۱۳۷۶متحدە: نقطه، 
، فرزانه. د�دار در دوزخ. پار�س: انتشارا١٠٣ ، ت خاوران. را�ب

 ص.  ۱۱۴ . ۱۳۹۳
، بهرام. من مرگ را �ودی کردم: ١٠٤  و . رحمایف

گ
زند�

 }۴۱۸{. ۱۳۸۹ی محمود صال�. سوئد: کتاب ارزان، مبارزە
 ص: مصور. 

. زنگباری، ث��ا. پر� کبوتر: خاطرایت از زندان او�ن. ١٠٥
 ص.  }۳۶۹{ . ۱۳۸۷استکهلم: نو مور، 

، م. ا. سال١٠٦ های �شت �. کلن: انتشارات فروغ، . �ایب
 شمار}. عکس. { بدون صفحه . ۱۳۸۴

ان ن�١٠٧ ند. پار�س: انتشارات . شهرزاد. و در اینجا دخ�ت م�ی
 ص.  ۲۰۵ . ۱۳۷۷خاوران، 

دندان. ١٠٨ ف . ش�دا، بهروز (و�راستار). کابوس بلند ت�ی
  -۱۳۸۲استکهلم: انتشارات باران، 

آبکنار، رحمان (محمد). از آبکنار تا راور کرمان.  . ع��ان١٠٩
 ص: مصور، عکس.  }۹۶{ . ۱۳۹۱استکهلم: انتشارات باران، 
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۱۳٥ 
 

، داود. من و خاطرات زندان او�ن: (در زندان . ع�١١٠ بابایی
 ص. ۹۶ . ۱۳۹۳او�ن بر من چه گذشت؟). تهران : ام�د فردا، 

ادە، پروانه. خوب نگاە کن�د راست� است١١١ ف گزارش ( . عل�ی
 ص.  ۹۰ . ۱۳۷۶زندان). پار�س: انتشارات خاوران، 

جم). خاطرات �ک ١١٢ .  غفاری، رضا. سامان، الف (م�ت
 . ۱۳۷۷های جمهوری اسال�. استکهلم: آرش، زندایف از زندان

 ص.  ۳۷۲
، مهدی. زندان چه �١١٣ کند؟: شناخت و آس�ب. غيف

ی ر�ارەبان: مجموعه مقاالیت دشنا� زندان، زندایف و زندان
بان با تک�ه بر تج��ه و مشاهدەی زندان، زندایف و زندانمقوله

 ۱۱۱. ۱۳۹۸قبل و بعد از انقالب اسال�. تهران: صمد�ه،  ،
 ص. 
های روزانه زندان. {یب جا}: . فاضل، محسن. �ادداشت١١٤

 ص.  ۵۰. ۱۳۶۴هواداران پ�کار، 
م: دو سوس�ال�سم رؤ�ایی من . دف�ت . یزدی، رضا . فایف ١١٥

ی و بازجویی  دوم :  ۲۰۱۷(یب جا) یب یب پرس . . دستگ�ی . دف�ت
 ص.  ۲۷۱
. های همراە : خاطرات زندان. فخاری، حسن. سا�ه١١٦

 ص.: تص��ر، نمونه.  ۳۷۶ . ۱۳۸۷استکهلم: آلفابت ما���ما، 
. گردن١١٧ ف  . ۱۳۸۱بند مقدس. سوئد: باران، . کار، مهرانگ�ی
 ص.  ۲۷۰
، ستار. ستار �١١٨ ای از عيف خوشبخيت . {مجموعه. ک�ایف

{  }. ۱۳۶۷های ستار ک�ایف از اعدام شدگان ها و خاطرەنوشته
 ص.}.  ۱۰۴. ۱۳۸۹آلمان: یب نا،

، ف��دون. قب�له١١٩  . ۱۳۶۷ی آ�ش در گرگ. . گ�الیف



 �ادهای زندان

۱۳٦ 
 

. ماهباز، عفت. فراموشم مکن. استکهلم: انتشارات ١٢٠
 تص��ر. ص: ۳۴۳ . ۱۳۸۷باران، 

، محمد. د�گ١٢١ ف گران: زهرە صال�، مزدک و ر روا�ت. متنی
، به کوشش اسد س�ف. زندان، کابو� ابدی: (  ف ماز�ار متنی

 . ۱۳۹۵خاطرات زندان به چهار روا�ت). کلن: انتشارات فروغ، 
. اند�شه و تاز�انه. خاطرات ا��ب محمدی ١٢٢ . محمدی، ا��ب

کت کتاب،   ص.  ۱۶۶از زندان. لس آنجلس: انتشارات �ش
 . ۱۳۸۴یب جا: نا�ش مؤلف}، ف��با. تار�ــــخ زندە.{. مرز�ان، ١٢٣
، زندان قزل حصار. ١٢٤ ف ، ای�ج. دوزخ روی زمنی . مصدا�ت

 ص : مصور. } ۳۲۲. {۱۳۸۷آلفابت ما���ما، استکهلم: 
، ای�ج. رقص ققنوس١٢٥ . . مصدا�ت ها و آواز خا�س�ت

�ژوا�،   . ۱۳۹۰استکهلم: ��ش
ف نه مرگ. سوئد: آلفابت ١٢٦ ، ای�ج. نه ز�سنت . مصدا�ت

 ج.  ۴. ۱۳۸۳ما���ما، 
فرا�سه}: ی حق��ت �ک رؤ�ا. {. مقدم ، مل�حه. کرانه١٢٧

 ص. ۳۴۲ . ۱۳۸۳انتشارات انجمن هما، 
 ی ام��کا: ��ش . مهاجر، نا�. کتاب زندان. ا�االت متحدە١٢٨

 ج.  ۲. ۱۳۸۰-۱۳۷۷نقطه، 
ه خ�ی رفیق، سوئد: ��ش باران، . موسوی، احمد. شب ب١٢٩

۱۳۸۳ . 
های �ادوارە های درخشان: آر�ا، ف��دون. نت. نج�ف ١٣٠

 :  ص.  ۹۹ . ۱۳۹۰{یب نا}، زندان. س�دیف
، احسان. ترجمه١٣١ ی آذری، سع�د. از کاخ شاە تا . نرا�ت

ص: (بخش دوم: در  ۲۸۳ . ۱۳۷۳زندان او�ن. تهران: رسا ، 
 های انقالب). زندان



 رانیا ا��س ان�خاطرات زندان یکتابنامه

۱۳۷ 
 

. سفر بر بال. حم�د�١٣٢ ی جنبهای آرزو. شکلان ن�ت ش گ�ی
�ت.  چ��� فدای�ان خلق، انقالب بهمن و سازمان فدای�ان ا���

 ص:تص��ر ۴۲۴ . ۱۳۸۳آرش،  استکهلم: 
. سوئد: ��ش باران، . نوری، م��م. در جست١٣٣ وجوی رهایی

ە . ۱۳۸۵  ی تار�ــــخ)(عنوان روی جلد: طرف ت�ی
، جعفر. مرزهای ناشنا١٣٤ . کلخته. �عقویب

گ
ن: ی مرگ و زند�

 ج: مصور،نمونه، عکس. ۲ . ۱۳۹۴انتشارات فروغ، 
 

 ۱۳۹۸-۱۳۶۸جمهوری اسال� 
 در زندان او�ن و رجایی شهر. . احمدی١٣٥

گ
، بهمن. زند� امویی

 ص.  ۲۳۳ . ۱۳۹۵استکهلم: انتشارات باران، 
او�ن، به انضمام  ۲۰۹�عقوب، ژ�ال. زنان در بند . بيف ١٣٦

امویی از بند مردان. استکهلم: ای از بهمن احمدیخاطرە
�اران،   ص. ۱۶۹ . ۱۳۹۰��ش

علم. ١٣٧ . تهران: ��ش ف  . ۱۳۸۰. بهنود، مسعود. در�ند اما س�ب
: �ادداشت۲۴۶ ف های ص. (عنوان روی جلد: در�ند اما س�ب

 زندان.)
. �کو�، ف�ج. �اس و داس، ب�ست سال روشنفکری و ١٣٨
�اران، يت امنی  ص.  ۲۱۶ . ۱۳۸۱ها. سوئد: ��ش

 
ی تار�ــــخ مجموعه ی پرواز: . سولماز( مستعار). لحظه١٣٩

 . ف : خاطرات زندان�ان س�ا� جنبش س�ب ف شفا� جنبش س�ب
با اسا�  ۸۸های کوتاە زندان�ان سال {مجموعه حکا�ت

 ص.  ۵۱}. جلد اول: ۱۳۹۸مستعار. یب جا: یب نا. 
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۱۳۸ 
 

های روزانه زندان. �ادداشت : ۶. نبوی، ابراه�م. سالن ١٤٠
 ،  ص.  ۴۱۶ . ۱۳۸۰تهران: ��ش یف

ی. تهران: جامعه١٤١ ف ی . نبوی، ابراه�م. ماە عسل پای�ی
های ص. (باالی عنوان: �ادداشت} ۱۸۳. {۱۳۸۰ایران�ان،

 )۷۷ی زندان روزانه
ف تا او�ن، �ادداشت. یوس�ف ١٤٢ های اشکوری، حسن. از برلنی

 ج. ۲�اران، سوئد: ��ش  . ۸۳-۱۳۷۹زندان 
 

 
 






